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CZERWIEC-LIPIEC

Literatura piękna
1. Arabska zdrajczyni / Tanya Valko.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński
Media, 2022.
Hasła przedmiotowe: Islam , Kobieta , Małżeństwo , Relacje międzyludzkie , Miłość
, Arabia Saudyjska , Izrael , Jemen , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-06

To co w krajach Zachodu może nawet nie być przewinieniem, na Bliskim Wschodzie jest grzechem – przestępstwem, które można przypłacić głową. Zdradzenie kraju, rodu, religii czy tradycji bywa śmiertelnie groźne,
o czym przekonuje się Warda Albasri, była kochanka męża Doroty, a obecnie jej lekarka i przyjaciółka. Czy
flirtując z czyimś mężem, nie stajemy się zdrajczyniami kobiecego rodu, szczególnie gdy zdradzana żona jest
śmiertelnie chora? Czy romansowanie w Arabii Saudyjskiej można uznać za sport ekstremalny, który grozi
kalectwem lub utratą życia. Czy zbrodnia honorowa popełniana na muzułmańskich kobietach rzeczywiście jest
honorowa? Wydaje się to absurdem. Akcja powieści toczy się w ortodoksyjnej Arabii Saudyjskiej, ogarniętym
wojną domową i klęską humanitarną Jemenie, na terenie Izraela oraz Autonomii Palestyńskiej. Dorota musi
zmagać się ze śmiertelną chorobą i zdradą doktor Wardy, która usiłuje odbić chorej na raka pacjentce męża. Czy
Marysia Salimi będzie szczęśliwa ze swym nowym mężem, Izraelczykiem Jakubem Goldmanem? A może
zatęskni do poprzedniego życia i pierwszej, wielkiej miłości, milionera Hamida Binladena, który obecnie jest
mężem jej siostry Darii? Czy Daria Salimi nauczy się żyć w praworządnym świecie i odda serce Hamidowi? Czy
ten związek ma szansę powodzenia? A może zechce zwrócić starszej siostrze jej zgubę? Co słychać u wkraczającej w dorosłość Nadii Binladen? Uda jej się zachować niewinność i uczciwość, czy zdradzi wpajane jej zasady
i przekonania? Kobiety z rodu Goldmanów są równie nieprzewidywalne, co te z klanu Salimich, tak że Jente,
Abigail i Dalia ciągle będą w centrum zawirowań i drastycznych zmian.
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2. Bagno / Przemysław Piotrowski.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2022.
(Igor Brudny / Przemysław Piotrowski ; 5)
Hasła przedmiotowe: Igor Brudny (postać fikcyjna) , Julia Zawadzka (postać
fikcyjna) , Korupcja , Policjanci , Politycy , Przestępstwa ze szczególnym
okrucieństwem , Psychopaci , Służby specjalne , Zabójstwo seryjne , Zielona Góra
(woj. lubuskie) , Powieść , Kryminał
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-07
Audycję radiową przerywa telefon od tajemniczego człowieka, który przedstawia się jako Sędzia. Jednocześnie
w internecie pojawia się transmisja, w trakcie której mężczyzna w katowskim kapturze torturuje bliskiego
współpracownika władzy. Przed egzekucją wyjawia wszystkie grzechy i przewinienia swojej ofiary. Służby zostają postawione w stan najwyższej gotowości. Policja odnajduje ciało straconego na wizji mężczyzny na terenie
dawnego sierocińca sióstr hieronimek. Na miejsce zdarzenia wezwany zostaje komisarz Igor Brudny. Człowiek,
którego już nigdy nie chciał spotkać, składa mu propozycję nie do odrzucenia. Brudny i Zawadzka muszą odnaleźć się w kompletnie obcym im świecie wielkiej polityki, zgniłych układów i tajnych służb. Kolejne działania
Sędziego skutecznie paraliżują państwo, a wzburzeni ludzie wychodzą na ulice. W całym tym chaosie, po raz kolejny tropiąc psychopatycznego mordercę, Brudny po raz pierwszy nie wie, czy stoi po właściwej stronie.
3. Czarna lista / Holly Seddon ; z angielskiego przełożył Szymon Kołodziejski.Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2022.
Hasła przedmiotowe: Kobieta , Płatni zabójcy , Śmierć małżonka , Ukryta sieć ,
Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Thriller
Sygnatura: WG-ang.
Nowości: 2022-06

Gdy Greg, mąż Marianne, ginie w wypadku, kiedy jedzie rowerem do pracy, musi ona uporządkować pozostawiony przez niego świat. Oszalała z rozpaczy, przeszukuje laptop męża. Czytanie jego dawnych mejli ją uspokaja.
Przegląda też historię oglądanych przez niego stron. Pewnego dnia odkrywa, że Greg wchodził na strony dark
web. Dlaczego szanowany pracownik organizacji charytatywnej i oddany mąż logował się na strony, które
obrazują skrajne okrucieństwo ludzi? Strony, gdzie wszystko jest możliwe, wystarczy tylko podać cenę? Marianne
bierze głęboki oddech i się loguje... Przeszukuje dane i odnajduje na liście ofiar zabójcy swoje nazwisko. Zaczyna
się bać. Nie wie, czy Greg chronił ją, czy też należał do spisku osób, które chcą ją zamordować. Zgłębia ten świat,
który tak wciągnął Grega. Podejrzewa, że mąż został zmuszony do robienia niemoralnych rzeczy, aby ją chronić.
Że uległ szantażowi. Wdaje się w niebezpieczną rozgrywkę z mordercą, który otrzymał na nią zlecenie.
4. Czas zdrajców / Marek Krajewski.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny
Instytut Wydawniczy Znak, 2022.
Hasła przedmiotowe: Edward Popielski (postać fikcyjna) , Żychoń, Jan Henryk
(1902-1944) , Kobieta , Podwójni agenci , Wywiad niemiecki , Wywiad polski ,
Niemcy , Polska , Powieść , Sensacja
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-06
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Rok 1935. Do polskiego konsulatu we Wrocławiu zgłasza się młoda rozwódka z ofertą sprzedaży tajnych
dokumentów, które mogą wstrząsnąć nie tylko polską, ale nawet europejską polityką. Cena, jakiej za nie żąda, jest
jednak zdecydowanie wygórowana. Kapitan Jan Henryk Żychoń, do którego trafia sprawa, szybko dowiaduje się,
że Aurelia Teichert de domo Oskiada Inglisjan vel Inglisowicz, oprócz niezwykłych talentów: językowego
i pianistycznego, ma ogromną słabość do postawnych mężczyzn o charakterystycznej fryzurze. Postanawia
ściągnąć ze Lwowa jednego ze swoich najlepszych ludzi – Edwarda Popielskiego, zwanego Łyssym. Na widok
zdjęcia nieprzeciętnej piękności o oczach pełnych orientalnej melancholii Popielski odrzuca wszelkie skrupuły
i postanawia przyjąć zadanie – sprawić, by ponętna rozwódka na jakiś czas zapomniała o bożym świecie i dobrowolnie zdradziła mu treść dokumentów. Za nic mając ostrzeżenia Żychonia: „Niech się pan sam w niej nie
zakocha!” – rusza do Wrocławia. Spotkanie z piękną Aurelią i z brutalnymi funkcjonariuszami tajnych służb
hitlerowskich okaże się najniebezpieczniejszą z jego misji. Misterna gra wywiadów nie jest tutaj pojedynkiem
dżentelmenów, lecz wyniszczającą walką prowadzoną przez renegatów, podwójnych agentów i manipulatorów
depczących ludzie uczucia.

5. Czerwona ziemia / Marcin Meller.- Warszawa : Wydawnictwo WAB - Grupa
Wydawnicza Foksal, 2022.
Hasła przedmiotowe: Dziennikarze , Ojcowie i synowie , Osoby zaginione , Kongo ,
Rwanda , Uganda , Powieść przygodowa , Thriller
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-06

W 2020 roku młody Marcin Tilszer, syn TEGO Tilszera, reportera, który przemierzył Afrykę wzdłuż i wszerz,
rusza śladami ojca do Ugandy. Jednak nie dociera do Gulu, w którym 25 lat wcześniej jego ojciec przeżył prawdopodobnie najpiękniejszą przygodę życia - choć ledwo wyszedł z niej cały. Reporter musi porzucić dziennikarskie
śledztwo, nad którym pracuje jego redakcja, i ruszyć na poszukiwania syna. Ale w Afryce nic nie jest takie, jakie
się wydaje, tropy prowadzą donikąd, a podjęte lata wcześniej decyzje przynoszą nieoczekiwane skutki.

6. Czerwony świt / Jędrzej Pasierski.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020.
(Ze Strachem)
Hasła przedmiotowe: Nina Warwiłow (postać fikcyjna) , Aktorzy , Policjanci , Praga
(Warszawa ; część miasta) , Powieść , Kryminał
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-06

20 marca 2015 roku cała Polska wpatruje się w niebo i podziwia zaćmienie słońca. W tym czasie w swoim lofcie
na warszawskiej Pradze umiera Sara Kosowska - wzięta aktorka młodego pokolenia. Policja podejrzewa morderstwo. Sprawą zajmuje się komisarz Nina Warwiłow, która niedawno wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim.
Nie będzie jednak miała łatwego zadania. Przyjaciele ofiary plączą się w zeznaniach, jakby celowo chcieli zmylić
tropy. Nina musi też odnaleźć tajemniczą nieznajomą, która w chwili śmierci Sary była w jej mieszkaniu.
A wszystko to w błyskach fleszy, bo media śledzą każdy krok policji…
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7. Częstotliwość śmierci / Vincent Kliesch ; pomysł Sebastian Fitzek ; przekład
Magdalena Chrobok.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2022.
Hasła przedmiotowe: Jula Ansorge (postać fikcyjna) , Profilowanie kryminalne ,
Rehabilitacja (prawo) , Uprowadzenie , Powieść , Thriller
Sygnatura: WG-niem.
Nowości: 2022-07

Niespotykany duet śledczy: młoda podcasterka, Jula Ansorge, która specjalizuje się w rehabilitacji niesłusznie
skazanych za zbrodnie, i oskarżony o morderstwo genialny fonetyk sądowy, Matthias Hegel, powracają w drugim
tomie bestsellera Auris, by ratować uprowadzone niemowlę.„Ratunku, moje dziecko zniknęło! Tu jest… krew…”.
Potem odgłos walki i paniczny telefon matki pod numer alarmowy 112 się urywa. Jeżeli z fragmentu tego nagrania
ktoś jest w stanie wyciągnąć informacje mogące uratować dziecko, to tylko fonetyk sądowy, Matthias Hegel –
którego niektórzy nadal uważają za mordercę. Jula Ansorge, poszukiwaczka prawdy, twórczyni podcastów kryminalnych, znalazła dowody oczyszczające Hegla z zarzutu morderstwa. Ale wtedy aż nazbyt dobrze poznała ciemną
stronę wybitnego profilera. Teraz Hegel znowu potrzebuje jej pomocy. Jula się waha. Czy może mu ufać? Hegel
przekonuje, że chce ratować dziecko i matkę, która też jest w niebezpieczeństwie. A poza tym obiecuje Juli osobistą przysługę – wyjawi, co naprawdę stało się z jej bratem. Razem wpadają w wir nieoczekiwanych zbrodniczych
rozgrywek, gdzie nikt nie jest tym, kim się wydaje i nikt nie jest bez winy, nawet jeśli ma dobre intencje.

8. Debiutantka / Marta Zaborowska.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca,
copyright 2022.
Hasła przedmiotowe: Julia Krawiec (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , Policjanci
, Seryjni zabójcy , Tajemnica , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-07

Tuż przed swoimi osiemnastymi urodzinami znika córka znanego polityka, Sara Lewicka. Uciekała już nieraz,
zawsze jednak dawała znać, że żyje. Tym razem jednak ginie po niej wszelki ślad. Wszystko wskazuje na to, że
weszła w świat seksbiznesu, a ten wciągnął ją w swoje tryby. Wkrótce po zaginięciu Sary na terenie Kampinosu
zostają znalezione zwłoki dwóch młodych kobiet. Ich ciała leżą we wspólnym grobie, ubrane w ascetyczne białe
koszule, a na szyjach zmarłych połyskują święte medaliki. Choć miejscowi twierdzą, że za wszystkimi nieszczęściami, jakie dzieją się w okolicy, stoi zemsta diabła, jest wśród nich ktoś, kto dobrze wie, że to nie szatan
układa swoje ofiary do wiecznego snu… Górnyrozpoczyna śledztwo w sprawie zabójstw, Julia natomiast próbuje
poznać prawdę o tym, co się stało z Sarą. By do niej dotrzeć, będzie musiała znaleźć odpowiedź na pytanie, czy
ciemne strony życia stolicy i mroczne sekrety mieszkańców puszczy mają ze sobą coś wspólnego.
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9. Diabelska lalka / Yrsa Sigurðardóttir ; z języka angielskiego przełożył Paweł
Cichawa.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2022.
Hasła przedmiotowe: Matki i córki , Molestowanie seksualne , Policjanci ,
Psycholodzy , Seryjni zabójcy , Islandia , Powieść , Kryminał
Sygnatura: WG-isl.
Nowości: 2022-07

To miał być spokojny, rodzinny wypad na ryby, okazja do rozmowy matki i córki. Niespodziewanie jednak
wyjazd przeobraził się w koszmar, który odmienił ich życie na zawsze. Połów nie był zbyt udany, w sieć wplątała
się jedynie stara, zepsuta lalka. Po latach w oceanie lalka przypomina przerażającą kukłę i matka w pierwszym
odruchu chce ją wyrzucić, ale ulega błaganiom córki. Ten prosty akt dobroci okazuje się fatalny w skutkach. Tego
samego wieczoru Dísa zamieszcza w mediach społecznościowych zdjęcie lalki. Rano kobieta zostaje znaleziona
martwa, a lalka znika. Po kilku latach od tamtych wydarzeń na tych samych wodach jednostka policji, w której
pracuje detektyw Huldar, odnajduje ludzkie szczątki. Identyfikacja fragmentów szkieletu okazuje się trudniejsza,
niż ktokolwiek mógł przypuszczać, a wokół znaleziska z każdym dniem narasta coraz więcej pytań. Jednocześnie
ścieżki zawodowe detektywa i psycholożki Freyi krzyżują się podczas badań tajemniczego przypadku molestowania dziecka w ośrodku opiekuńczym.

10. Długa noc / Wojciech Chmielarz.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2022.
Hasła przedmiotowe: Komisarz Jakub Mortka (postać fikcyjna) , Prostytucja ,
Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-07

Długa jesienna noc w Warszawie. W Komendzie Stołecznej Policji na kolejne przesłuchanie oczekuje mężczyzna,
który jest świadkiem w sprawie zabójstwa. Co do tej pory powiedział? Co zataił? Do czego nie chce się przyznać?
Młoda dziewczyna po raz pierwszy w życiu wychodzi na ulicę, żeby zarobić na utrzymanie. Ciągle się waha, ale
potrzebuje pieniędzy dla swojego małego syna. Kogo spotka tej nocy? Jaką decyzję podejmie? Po mieście
w białym, terenowym samochodzie krąży mężczyzna, który wie, że to jest jego ostatnia noc na wolności. Ma tylko
jeden cel. Zabić tak wiele osób, jak to tylko możliwe. Kto jeszcze padnie jego ofiarą? I jest jeszcze komisarz Jakub
Mortka, który staje przed największym wyzwaniem w swoim życiu. A stawką są najbliższe mu osoby. Jak daleko
jest się w stanie posunąć, żeby ich ocalić?
11. Dzień cezarów / Simon Scarrow ; przełożył z angielskiego Tomasz Szlagor.Poznań ; Wrocław : Książnica - Publicat. Oddział, copyright 2022.
(Orły imperium / Simon Scarrow ; 16)
Hasła przedmiotowe: Katon, Kwintus Licyniusz (postać fikcyjna) , Macro, Lucjusz
Korneliusz (postać fikcyjna) , Wojsko rzymskie , Starożytny Rzym , Powieść
historyczna
Sygnatura: WG-ang.
Nowości: 2022-06
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Jest 54 rok n. e. Cesarz Klaudiusz nie żyje. Neron przejmuje władzę, jednak do tronu pretenduje także jego przyrodni brat Brytanik. Rozpoczyna się krwawa walka o tytuł cesarza. Wszystko, czego pragną prefekt Katon i centurion Macro, to prowadzić proste życie w armii i walczyć, mając u boku lojalnych żołnierzy. Niestety Katon
zwrócił na siebie uwagę rywalizujących frakcji, które są zdeterminowane, aby przeciągnąć go na swoją stronę.
Gdy siły rebeliantów rosną, legioniści i gwardia pretoriańska stają się pionkami w politycznej grze na wielką
skalę. Czy można zapobiec wojnie domowej? I kto ostatecznie przejmie władzę? Przyszłość Imperium jest w rękach Katona...

12. Empuzjon : horror przyrodoleczniczy / Olga Tokarczuk.- Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 2022.
Hasła przedmiotowe: Uzdrowisko Görbersdorf (Sokołowsko) , Gruźlica , Kuracjusze
, Sanatoria przeciwgruźlicze , Studenci , Śmierć , Tajemnica , Tożsamość
(psychologia) , Uzdrowiska , Sokołowsko (woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski, gm.
Mieroszów) , Powieść , Horror
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-06
Wrzesień 1913 roku, uzdrowisko Görbersdorf (dzisiejsze Sokołowsko na Dolnym Śląsku). Właśnie tutaj, u podnóża gór, od przeszło pół wieku działa jedno z pierwszych na świecie i słynne w całej Europie specjalistyczne
sanatorium leczące choroby „piersiowe i gardlane”. Mieczysław Wojnicz, student ze Lwowa, przyjeżdża do
uzdrowiska z nadzieją, że nowatorskie metody i krystalicznie czyste powietrze powstrzymają rozwój jego
choroby, a może nawet całkowicie go uleczą. Diagnoza nie pozostawia jednak złudzeń – tuberculosis. Gruźlica.
W Pensjonacie dla Panów, gdzie zamieszkuje, poznaje innych kuracjuszy. Chorzy z Wiednia, Królewca, Breslau
i Berlina przy nalewce Schwärmerei niestrudzenie omawiają najważniejsze sprawy tego świata. Czy Europie grozi
wojna? Monarchia czy demokracja? Czy demony istnieją? Czy oddając się lekturze, da się rozpoznać, czyją ręką
tekst został napisany – kobiety czy mężczyzny? Ale nie tylko te pytania zajmują pensjonariuszy. Do Wojnicza
docierają też przerażające historie o tragicznych wydarzeniach w górskich okolicach sanatorium. Choć on sam
zajęty jest ukrywaniem prawdy o sobie, zagadka budzących grozę wypadków fascynuje go coraz bardziej. Nie wie
jednak, że mroczne siły już wzięły go sobie na cel. Olga Tokarczuk w Empuzjonie odsłania przed czytelnikami
prawdy o świecie, których albo nie zauważamy, albo za wszelką cenę nie chcemy do siebie dopuścić.

13. Fighter / Paulina Świst.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat, 2022.
Hasła przedmiotowe: Anonimy , Groźba , Pisarze , Pożądanie , Przestępcy ,
Zawodnicy mieszanych sztuk walki , Katowice (woj. śląskie) , Warszawa (woj.
mazowieckie) , Powieść , Sensacja
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-06

Kinga Wernerowska, pseudonim Pola Werner, autorka licznych bestsellerów i niekwestionowana gwiazda
wydawnictwa Azum, podczas zbierania materiałów do kolejnej książki trafia na trop firmy VeroMax. Wkrótce
potem zaczyna dostawać anonimowe listy z pogróżkami. Prosi o pomoc swojego wydawcę, a ten zatrudnia do jej
ochrony Patryka „Cwibela” Cybulskiego – gwiazdora MMA i właściciela firmy ochroniarskiej. Patryk podejmuje
się zadania wyłącznie dlatego, że sam ma na pieńku z VeroMaksem, ale między nim i Polą szybko zaczyna
iskrzyć. Właściwie to nie iskry, to prawdziwe fajerwerki…
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14. Gdzie śpiewają raki / Delia Owens ; z angielskiego przełożył Bohdan Maliborski.Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2019.
Hasła przedmiotowe: Bagna , Dziewczęta , Dojrzewanie , Przyroda , Samotność ,
Zawód miłosny , Karolina Północna (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść
psychologiczna , Kryminał
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2022-06
JAK DŁUGO ZDOŁASZ CHRONIĆ SWOJE SERCE? Pogłoski o Dziewczynie z Bagien latami krążyły po
Barkley Cove, sennym miasteczku u wybrzeży Karoliny Północnej. Dlatego pod koniec 1969 roku, gdy na mokradłach znaleziono ciało przystojnego Chase’a Andrewsa, miejscowi zwrócili się przeciwko Kyi Clark, zwanej
Dziewczyną z Bagien. Lecz Kya nie jest taka, jak o niej szepczą. Wrażliwa i inteligentna, zdołała sama przetrwać
wiele lat na bagnach, które nazywa domem, choć jej ciało tęskniło za dotykiem i miłością. Przyjaźni szukała
u mew, a wiedzę czerpała z natury. Kiedy dzikie piękno dziewczyny intryguje dwóch młodych mężczyzn
z miasteczka, Kya otwiera się na nowe doznania - i dzieją się rzeczy niewyobrażalne. Gdzie śpiewają raki to
wysmakowana oda do świata przyrody, wzruszająca fabuła o dojrzewaniu i zaskakująca relacja z procesu. Owens
przypomina, że dzieciństwo nas kształtuje definitywnie i że wszyscy bez wyjątku podlegamy wspaniałym, lecz
nieokiełznanym sekretnym siłom natury. Doskonała powieść dla czytelniczek książek Barbary Kingsolver i Karen
Russell.

15. Głowa Minotaura / Marek Krajewski.- Wydanie 1. (5).- Kraków : Wydawnictwo
Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2016.
Hasła przedmiotowe: Edward Popielski (postać fikcyjna) , Eberhard Mock (postać
fikcyjna) , Cudzoziemcy , Policjanci , Katowice (woj. śląskie) , Lwów (Ukraina, obw.
lwowski) , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść , Kryminał
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-06
Breslau, 1 stycznia 1937. Kapitan Abwehry Eberhard Mock zostaje oddelegowany do rozwikłania tajemnicy bestialskiego morderstwa młodej cudzoziemki. Okazuje się, że wszystkie tropy prowadzą do Lwowa. To tam bowiem
bestia zwana Minotaurem pogryzła i zamordowała już dwie kobiety. Mock rusza do Polski, gdzie prowadzi
śledztwo razem ze słynnym komisarzem Edwardem Popielskim. Żaden z nich nie podejrzewa nawet, jak bardzo ta
sprawa zwiąże ich ze sobą. Minotaur śledzi każdy ruch policjantów, manipuluje nimi, by w końcu doprowadzić
Popielskiego niemal na skraj załamania. Czy Mock zdoła pomóc przyjacielowi? Jak daleko się posunie w obronie
sprawiedliwości?
16. Gniazdo / Jędrzej Pasierski.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022.
(Ze Strachem)
Hasła przedmiotowe: Nina Warwiłow (postać fikcyjna) , Boże Narodzenie , Wsie ,
Beskid Niski (góry) , Kryminał , Powieść
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-07
7

Święta Bożego Narodzenia w Beskidzie Niskim. Ekscentryczny potomek starej rodziny nafciarskiej, Gabriel
Koniarski, zaprasza bliskich na wigilię. Goście przybywają do świeżo wybudowanego ośrodka, z dala od cywilizacji, na szczycie góry. Szybko jednak pojawiają się niewygodne pytania. Dlaczego poprzedni goście hotelu
zostali wyrzuceni w środku nocy? Dlaczego po przyjeździe rodziny Gabriel rozpoczyna zabawę w sąd? Wyjaśnienie tych zagadek musi znaleźć komisarz Nina Warwiłow, która jeszcze nie zdążyła się oswoić z Beskidem
Niskim. Wkrótce świąteczne obchody przerywa zbrodnia, krąg podejrzanych jest zamknięty. Nina, osamotniona
i bez wsparcia, musi odkryć, kto spośród zgromadzonych jest mordercą – zanim na szczycie góry pojawią się
kolejne ofiary.

17. Jesteśmy twoi / Anna Ficner-Ogonowska.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2022.
Hasła przedmiotowe: Adopcja , Małżeństwo , Miłość , Niepłodność , Spotkanie po
latach , Życie codzienne , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-06

Poruszająca serce opowieść o wszystkich obliczach miłości. Spotkali się w chmurach. Każde z innego świata, na
co dzień dzielił ich ocean. I choć nigdy więcej mieli się nie zobaczyć, los ponownie połączył ich w niespodziewany sposób. Wykorzystali drugą szansę. Opowieść o ich miłości to historia jak z bajki. Każdy o takiej marzy.
Ida i Tom chcą jednak czegoś więcej. Chcą stać się rodziną. To naturalne i pozornie banalne pragnienie staje się
dla nich najtrudniejszym życiowym wyzwaniem. Czy wspólny cel i wsparcie najbliższych wystarczą, by pokonać
przeszkody? Co musi się wydarzyć, by Ida i Tom zrozumieli, że miłość ma niejedno oblicze? Anna Ficner-Ogonowska uważnie i z niespotykaną czułością opisuje najskrytsze marzenia zwykłej-niezwykłej kobiety i siłę miłości
mężczyzny, który zrobi wszystko, by uszczęśliwić swoją ukochaną. To historia, która rozbudza nadzieję i przywraca wiarę w niemożliwe.

18. Kłamczuch / Jędrzej Pasierski.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021.
(Ze Strachem)
Hasła przedmiotowe: Nina Warwiłow (postać fikcyjna) , Matki i córki , Tajemnica ,
Beskid Niski (góry) , Powieść , Kryminał
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-06

Komisarz Nina Warwiłow wraca w Beskid Niski. Razem z córką Milą planuje spędzić spokojny urlop w sielskiej
wsi Pyrowa. Odpoczynek zostaje niespodziewanie zakłócony, gdy jeden z mieszkańców pada ofiarą morderstwa.
Cień podejrzenia rozciąga się na całą okolicę. Nina nie może oprzeć się pokusie rozwiązania tej zagadki.
Podążając śladami zabójcy, będzie musiała odnaleźć ziarno prawdy w krążących po wsi legendach, a mieszkańcy
zrobią wszystko, by jej to utrudnić. Nina czuje także, że ktoś obserwuje każdy jej ruch. Tym razem komisarz musi
jednak pamiętać, że nie przyjechała w góry sama…
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19. Naga prawda / Ryszard Ćwirlej.- Warszawa : Muza - Warszawskie Wydawnictwo
Literackie, 2022.
Hasła przedmiotowe: Aneta Nowak (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , Policjanci ,
Sekty i nowe ruchy religijne , Zwłoki , Szamotuły (woj. wielkopolskie) , Powieść ,
Kryminał
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-07
Styczeń 2020 roku. Miejski urzędnik, po suto zakrapianej alkoholem imprezie, budzi się u boku martwej nagiej
kobiety. Rana na szyi nieznajomej nie pozostawia żadnych wątpliwości – kobieta została zamordowana. Do przerażonego tym makabrycznym odkryciem mężczyzny zaczynają docierać strzępki wspomnień – przypomina sobie,
że kilka godzin wcześniej poznał denatkę w pubie. Wkrótce otrzymuje dziwny telefon – tajemniczy rozmówca
oferuje mu wyjście z tej fatalnej sytuacji. Marzec 2020 roku. Dwaj wędkarze płyną na pierwszy wiosenny połów.
Po pewnym czasie jeden z nich widzi, że na dnie jeziora spoczywa samochód. Po wydobyciu go na ląd okazuje
się, że wewnątrz znajdują się zwłoki kobiety, mężczyzny i dziecka. Śledztwo przejmują policjanci z pobliskich
Szamotuł. Szybko udaje im się ustalić, do kogo należy zatopione auto, ale podkomisarz Aneta Nowak ma wątpliwości, czy ci, których ciała znaleziono w środku, to na pewno jego właściciele. W tym samym czasie w Poznaniu
znika bez śladu kelnerka z pijalni „Świat wódek”. Właścicielka lokalu odkrywa, że dziewczyna okradła kasetkę
z pieniędzmi. Prosi o pomoc swojego męża. Aspirant Przemek Drążkowski rozpoczyna prywatne śledztwo, którego tropy prowadzą go do Szamotuł. Czy coś łączy te trzy pozornie niezwiązane ze sobą sprawy?

20. Najpiękniejszy sen / Katarzyna Michalak.- Kraków : Znak JednymSłowem,
2022.
(Saga mazurska / Katarzyna Michalak ; 6)
Hasła przedmiotowe: Dziewczęta , Marzenia , Miłość , Noworodek , Przestępcy ,
Wychowanie , Mazury , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-06
CZY NAPRAWDĘ KAŻDY, BEZ WYJĄTKU, ZASŁUGUJE NA DRUGĄ SZANSĘ? W śnieżną grudniową noc
do dworu Marcinki trafia zbłąkany wędrowiec, przynosząc niezwykły prezent. Maleńką dziewczynkę. A wraz
z nią burzę domysłów i oskarżeń, niespełnionych nadziei i rozpaczy, która pojawia się w kochających sercach.
W jednych wyzwoli to, co najlepsze, w innych obudzi demony. ILE MOŻNA POŚWIĘCIĆ NA DRODZE DO
MARZEŃ? Czy miłość wygra z rozczarowaniem i zdradą? Kim jest matka malutkiej Michasi? Dlaczego powierzyła córeczkę opiece nieznajomego? Wróci po nią czy dziewczynka pozostanie w Marcinkach? NAWET TYM,
CO KOCHAJĄ NAJBARDZIEJ, ZDARZA SIĘ CZASEM ZABŁĄDZIĆ Szósty i ostatni tom Sagi Mazurskiej
jest pełen skrajnych emocji: od rozpaczy po szczęście, od miłości po nienawiść, od zwątpienia po nadzieję. Oby
wszyscy bohaterowie, których pokochały tysiące Czytelniczek, znaleźli drogę do domu, a na jej krańcu – ukojenie.
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21. Nasze piękne chwile / Natalia Sońska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa
Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021.
Hasła przedmiotowe: Przeprowadzka , Rozstanie , Różnica wieku w związku ,
Sąsiedztwo (socjologia) , Tajemnica , Zdrada , Powieść , Romans
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-06

Choć nie była to łatwa decyzja, Michał postanowił wreszcie coś zmienić, gdy uświadomił sobie, że nie jest
szczęśliwy. Niestety, bardzo szybko przekonał się, że przeszłość nie pozwoli o sobie zapomnieć. A zwłaszcza
dawne relacje i uczucia, które – jak sądził – już dawno pogrzebał. Mężczyzna nie chce rozdrapywać starych ran
ani ponownie składać złamanego serca. Najlepszym lekiem mógłby okazać się nowy związek. Czy znajomość
z młodą, bystrą i sporo młodszą od niego studentką okaże się jedynie przelotnym romansem, czy przerodzi w coś
więcej? Podobnie jak Michał, dziewczyna nie od razu odkrywa wszystkie swoje karty. Kto pierwszy zdobędzie się
na szczerość?

22. Nicolas / Agnieszka Lingas-Łoniewska.- Warszawa : Słowne z Uczuciem Burda Media Polska, copyright 2022.
(Bezlitosna siła / Agnieszka Lingas-Łoniewska ; t. 6)
Hasła przedmiotowe:
Mieszane sztuki walki , Rodzeństwo , Zawodnicy
mieszanych sztuk walki , Zemsta , Powieść , Romans
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-06
Mikołaj Brodawski ma w życiu tylko jeden cel - pomścić brata, który zginął w pożarze, i znisczyć chłopaków
z PantaRhei, których obwinia o jego śmierć. Każdego dnia pielęgnuje w sobie nienawiść i jako Nicolas wylewa
siódme poty podczas treningów, by już wkrótce zmiażdżyć w oktagonie znienawidzonego Kastora. Wszystko
wywraca się jednak. gdy na jego drodze staje piękna, utalentowana sąsiadka Sara, która potrzebuje pomocy.
Najgorsze jest to, że dziewczyna przyjaźni się z żonami chłopaków z Panta i nie wierzy w ich winę. Czy
oślepiająca Mikołaja nienawiść będzie silniejsza niż rodzące się uczucie? I czy to, co popychało go do zemsty, na
pewno okaże się takie, jakie się wydawało?

23. Nigdy nie będę wyższa : ale mogę być szczęśliwsza! / Agnieszka Dydycz.Warszawa : Silver Oficyna Wydawnicza, 2022.
Hasła przedmiotowe: Kobieta , Marzenia , Pisarze , Rodzina , Szczęście , Powieść
obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-06
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Małgorzata jest wyrozumiałą żoną i wspierającą przyjaciółką i mamą. Rytm jej poukładanego życia wyznaczają
obowiązkowe obiady u matki, joga oraz kolejne tomy przygód dzielnej pani prokurator. Bo Małgorzata jest
pisarką i czego jak czego, ale fantazji jej nie brakuje! Chociaż nawet ona nie wymyśliłaby książki, której nagle
staje się główną bohaterką. I wtedy już wie, że... "Nigdy nie będę wyższa : ale mogę być szczęśliwsza!" Bo
szczęście (na szczęście!) nie jest naszą stałą cechą fizyczną - można je odnaleźć i cieszyć się nim bez ograniczeń
wiekowych! Małgorzacie się to udało, więc może na nas także ktoś lub coś miłego czeka...?

24. Noce na Miodowej / Joanna Szarańska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa
Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2022.
(Na Miodowej / Joanna Szarańska ; 4)
Hasła przedmiotowe: Małżeństwo , Trudne sytuacje życiowe , Zdrada , Powieść
obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-06
Pełna emocji historia o ucieczce przed błędami przeszłości i wierze w piękne jutro. Zapach kobiecych perfum na
koszuli, późne powroty do domu, weekendowe delegacje…– Natalia nadal ma tak wiele powodów, by nie wierzyć
mężowi. Dominik stara się za wszelką cenę udowodnić, że jeden błąd nie przekreślił życia, które wspólnie zbudowali, i nadal jest tym samym mężczyzną, w którym zakochała się przed laty. Przeprowadzka do nowego domu
miała być dla nich drugą szansą. Obiecali sobie, że tym razem będzie inaczej: żadnych kłamstw oraz sekretów.
Nowe miejsce to przecież najlepszy sposób, aby zacząć jeszcze raz. Jednak zaufanie jest bardzo kruche i niełatwo
je odbudować. Szczególnie gdy do głosu dochodzą dawne słabości i nie sposób oprzeć się pokusie... Czy mimo
obaw Natalia zaufa mężowi i uwierzy, że są w stanie tworzyć szczęśliwą rodzinę? Czy zapomni o tym, co się wydarzyło, zanim zamieszkali na Miodowej? Jak wiele można poświęcić w imię miłości?

25. Nowa laleczka / Ker Dukey & K. Webster ; tłumaczenie Dorota Lachowicz.Oświęcim : [Wydawnictwo NieZwykłe], 2019.
(Laleczki / Ker Dukey, K. Webster ; 3)
Hasła przedmiotowe: Kobieta , Policjanci , Rodzeństwo , Uprowadzenie , Powieść
, Thriller
Sygnatura: WG-ang.
Nowości: 2022-06
BENNY POWRÓCIŁ! Benny – złamany, samotny, obolały, stracił ukochaną laleczkę, dom swój i dobytek cały.
Zraniony, choć wciąż żywy, na nowo się odradza, poznaje kogoś innego, przyjaźń życie mu osładza. Uczy się
świata raz jeszcze, o przyszłość podejmuje walkę, lecz jedno jest oczywiste – pora znaleźć nową lalkę. Wtem ze
starego cierpienia potworne myśli nadchodzą… Benny chwyta za nóż. Koszmary znów się odrodzą.
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26. Obrazy z przeszłości / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022.
(Filia Mroczna Strona)
Hasła przedmiotowe: Seweryn Zaorski (postać fikcyjna) , Anatomopatolodzy ,
Osoby zaginione , Policjanci , Relacja romantyczna , Polska , Kryminał , Powieść
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-06

Dwadzieścia lat temu w Żeromicach zaginęła jedna z mieszkanek – prowadzący postępowanie policjanci nigdy nie
ustalili, co stało się z dziewczyną, a śledczy nie odnaleźli żadnego tropu, który pozwoliłby wyjaśnić zagadkę.
Pierwsze ślady pojawiły się dopiero dwie dekady później, kiedy w okolicznych lasach zaczęto odkrywać rzeczy
mogące należeć do zaginionej. Jedną z nich odnajdują Seweryn Zaorski i Kaja Burzyńska, zupełnie nieświadomi
tego, że ma ona związek z nierozwiązaną sprawą z przeszłości. Fakty, które zaczynają się z niej wydobywać,
malują niespodziewany i przerażający obraz zbrodni, które miały na zawsze pozostać nieodkryte…

27. Odzyskany los / Marzena Rogalska.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny
Instytut Wydawniczy Znak, 2022.
(Karla / Marzena Rogalska ; t. 4)
Hasła przedmiotowe: Kobieta , PRL , Stalinizm , Wybory życiowe , Anglia
(Wielka Brytania) , Polska , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-06
Któż mógłby przypuszczać, że gdy tylko ucichnie wojenna zawierucha, Karla porzuci bezpieczny Londyn dla
niepewnej przyszłości w stalinowskiej Polsce? I kto mógł podejrzewać, że ta decyzja na dobre odmieni jej życie
i sprawi, że nareszcie znajdzie w nim sens i cel? Czy odnajdzie po latach swoją dawną miłość? Jak wychowana
w dostatku młoda kobieta poradzi sobie w zgrzebnej rzeczywistości PRL-u? Karla staje się mimowolnym świadkiem historii trudnych powojennych lat. Na kanwie jej barwnego, prywatnego życia splatają się wątki najważniejszych wydarzeń powojennej Polski, nieoczekiwanie odmieniając losy jej i jej bliskich. A mądra szkoła Emila
i Dorothy pozwala jej na to, by w najtrudniejszych chwilach zachować to, co najważniejsze: własną godność.
Marzena Rogalska w znakomitym zwieńczeniu swojej tetralogii o dziejach Karli Linde jak nikt opowiada o kobiecej sile, ludzkiej przyzwoitości, o lojalności wobec najbliższych, i o tym, czego wszyscy przecież pragniemy –
odnajdywaniu sensu życia.
28. Piekło / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022.
(Mroczna Strona)
Hasła przedmiotowe:
Eryk Deryło (postać fikcyjna) , Osoby zaginione ,
Poszukiwania zaginionych , Tortury , Zabójstwo seryjne , Lublin (woj. lubelskie) ,
Powieść , Kryminał
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-07
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TYM RAZEM BĘDZIE TO PODRÓŻ DO SAMEGO PIEKŁA… Śmierć czeka mnie bez względu na rozwój
wydarzeń. Jak zresztą każdego z nas. W Lublinie ktoś morduje w bestialski sposób pozornie przypadkowe osoby.
Zapisy tortur są transmitowane do sieci. Co lub kto łączy te zbrodnie? Czy to możliwe by łączyła je sama Śmierć?
Tymczasem Tamara Haler znika, a komisarz Deryło decyduje się na podróż do samego piekła, by ją odnaleźć.
Szaleniec zniżył głos do demonicznego syku. Nie możemy zrozumieć bólu, o ile sami go nie czujemy…

29. Prawdziwy wyznawca / Jack Carr ; przełożył Bartłomiej Nawrocki.- Warszawa :
Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2022.
Hasła przedmiotowe: James Reece (postać fikcyjna) , CIA , Navy SEALs ,
Komandosi , Terroryści , Siły specjalnego przeznaczenia , Powieść polityczna ,
Thriller
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2022-07
Właśnie w tym momencie prawdziwy wyznawca szkoli się, żeby cię zabić. Nie obchodzi go nic poza celem.
Pokona cię lub zginie. Na jarmarku świątecznym w Londynie wybucha bomba. Liczba ofiar jest zatrważająca,
gospodarka pogrąża się w chaosie. Co gorsza, zamach okazuje się tylko pierwszym z serii ataków wymierzonych
w Zachód. Fala terroru stopniowo zalewa kolejne państwa. Kto pociąga za sznurki? I jaki jest jego motyw?
A przede wszystkim: jak go powstrzymać? CIA wpada na trop irackiego komandosa, który może dostarczyć
Agencji kluczowych informacji na temat zamachów. Problem w tym, że jedynym człowiekiem, który go zna, jest
najbardziej poszukiwany amerykański terrorysta. Rząd Stanów Zjednoczonych postanawia odnaleźć byłego operatora Navy SEALS, Jamesa Reece’a, i złożyć mu propozycję nie do odrzucenia.

30. Rachunek nieprawdopodobieństwa. 1 / Elżbieta Sidorowicz.- Chorzów :
Videograf, 2021.
(Okruchy gorzkiej czekolady / Elżbieta Sidorowicz ; cz. 3)
Hasła przedmiotowe: Dzienniki , Matematycy , Nauczyciele szkół średnich ,
Szkoły plastyczne , Zakochanie , Polska , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-07
W poprzednich tomach cyklu Okruchy gorzkiej czekolady poznaliśmy historię Ani, jej traumy po stracie rodziców
i próby odbudowania swego zniszczonego świata. Choć z początku wydawało się to niemożliwe, jednak do grona
jej przyjaciół dołączył Paweł Jeż, matematyk z piekła rodem, nazywany przez swych uczniów Potworem. Jednak
nie była to prosta relacja, a Ania wciąż gubiła się w swych uczuciach do człowieka, który wydawał się niedodotknięcia. Tym razem dostajemy do rąk dziennik Pawła Jeża i mamy sposobność zobaczyć całą sytuację od
drugiej strony, poznać sekrety tego człowieka, być świadkami jego przeżyć, zmagań z przeszłością i sobą samym.
Genialny matematyk, specjalista od algorytmów szyfrujących, facet, który z powodu niezrozumiałej afery zmuszony jest pracować jako nauczyciel w liceum. Arogancki zbój czy wrażliwy, inteligentny człowiek, stojący niezłomnie po stronie przegranej sprawy, bo tak nakazuje mu poczucie przyzwoitości i honor? Czy relacje z Anią są
z jego strony przyjaźnią czy czymś więcej? Co tak naprawdę kryje się w jego sercu? Jak to powiedział kiedyś
Czarek - nie jestem ósmym cudem świata. Jak to powiedział Leszek - jestem zasranym romantykiem. Jak to powiedziała Majka - jestem pierdolonym skurwysynem. Jak to powiedziała Emilka - jestem matematykiem.
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31. Rachunek nieprawdopodobieństwa. 2 / Elżbieta Sidorowicz.- Chorzów :
Videograf, 2021.
(Okruchy gorzkiej czekolady / Elżbieta Sidorowicz ; cz. 4)
Hasła przedmiotowe: Dzienniki , Matematycy , Nauczyciele szkół średnich ,
Szkoły plastyczne , Zakochanie , Polska , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-07
Jak może się czuć genialny matematyk, specjalista od algorytmów szyfrujących, kiedy na skutek niezrozumiałej
afery, w którą został wplątany, nie może podjąć żadnej pracy naukowej i zmuszony jest zatrudnić się jako
nauczyciel w liceum? Jak może się czuć młody mężczyzna, który spotkał największą miłość swego życia i z różnych przyczyn nie może wyznać swego uczucia dziewczynie, w której się zakochał? Paweł Jeż to facet z problemami, ciągną się za nim nierozwiązane sprawy. Przez przypadek trafia do liceum plastycznego, w którym uczy się
Ania Kielanowicz. Okrzyknięty przez uczniów Potworem, poturbowany psychicznie, śmiertelnie zakochany,
próbuje jakoś wyprowadzić swoje życie na prostą, lecz krok w krok idą za nim ludzie z przeszłości, którą dawno
chciałby zostawić za sobą. Czy uda mu się przeniknąć aferę, która zrujnowała mu życie? Co będzie z jego wielką
miłością?

32. Rytm wojny. Cz. 1 / Brandon Sanderson ; przełożyła Anna Studniarek ; [ilustracje :
Kelley Harris, Howard Lyon, Ben McSweeney, Miranda Meeks, Dan dos Santos i
Isaac Stewart].- Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Mag, 2021.
(Archiwum burzowego światła / Brandon Sanderson ; ks. 4)
Hasła przedmiotowe: Krainy i światy fikcyjne , Wojna , Powieść , Fantastyka
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2022-06
Po utworzeniu koalicji ludzkich monarchów stawiających opór wrogiej inwazji, Dalinar Kholin i jego Świetliści
Rycerze przez rok prowadzili przeciągającą się, brutalną wojnę. Żadna ze stron nie zyskała przewagi, a nad każdym strategicznym posunięciem wisi cień zdrady przebiegłego Taravangiana. Teraz, gdy nowe wynalazki uczonych Navani Kholin zaczynają zmieniać oblicze wojny, wróg przygotowuje odważną i niebezpieczną operację.
Następujący później wyścig zbrojeń może rzucić wyzwanie samemu sednu ideałów Świetlistych, a być może
wyjawić również tajemnice starożytnej wieży, która niegdyś była sercem ich potęgi.

33. Rytm wojny. Cz. 2 / Brandon Sanderson ; przełożyła Anna Studniarek ; [ilustracje
: Kelley Harris, Howard Lyon, Ben McSweeney, Miranda Meeks, Dan dos Santos i
Isaac Stewart].- Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Mag, 2021.
(Archiwum burzowego światła / Brandon Sanderson ; ks. 4)
Hasła przedmiotowe: Krainy i światy fikcyjne , Wojna , Powieść , Fantastyka
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2022-06
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W opanowanym przez pieśniarzy i Stopionych Urithiru Kaladin i Navani walczą o ocalenie Rodzeństwa, sprena
wieży, przed całkowitym zepsuciem. Upadek wieży, stanowiącej główny punkt przerzutowy dla wojsk koalicji
monarchów, oznaczałby katastrofę i ostateczne zwycięstwo sił Odium. Aby osiągnąć swój cel, Navani decyduje
się na niebezpieczną grę z Raboniel, Stopioną zwaną niegdyś nie bez powodu Panią Bólu. Tymczasem nieświadome sytuacji w Urithiru wojska koalicji prowadzą wojnę w Emulu, Dalinar próbuje poznać głębię swoich mocy
Kowala Więzi, a Jasnah umocnić swą pozycję królowej Alethkaru. W Cieniomorzu zaś Adolin i Shallan trafiają
do fortecy honorsprenów, Nieprzemijającej Prawości, gdzie każde ma swoje niebezpieczne zadanie do wypełnienia.

34. Rzeka / Anna Kusiak.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2022.
(Żywioły Podkarpacia / Anna Kusiak ; 1)
Hasła przedmiotowe:
Dobrosława Machniewicz (postać fikcyjna) , Marcin
Czarnecki (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , Przedsiębiorcy , Sekrety rodzinne ,
Rzeszów (woj. podkarpackie) , Powieść , Kryminał
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-06
Pewnego listopadowego wieczoru na brzegu Wisłoka zostaje znaleziona kobieca torebka. Jest to jedyny trop
w sprawie zaginionej Aliny Grzędowicz, właścicielki biura rachunkowego i żony prezesa jednej z największych
rzeszowskich firm. Detektyw Dobrosława Machniewicz, która prowadzi sprawę, ma wątpliwości co do wersji
wydarzeń przedstawionej przez męża. Jej zdaniem Grzędowicz nie mówi całej prawdy. Dobrosława szuka też
odpowiedzi na pytanie, co Alina robiła w klubie studenckim w noc przed zniknięciem i kim w jej życiu był nowy
tajemniczy klient, biznesmen znany z powiązań z podkarpackim półświatkiem. Czy Dobrosławie uda się wydobyć
prawdę na światło dzienne, czy też zbrodnia, niczym tytułowa rzeka, porwie i pociągnie swych bohaterów na dno?

35. Siła miłości / Linda Szańska.- Warszawa : Słowne z Uczuciem - Burda Media
Polska, copyright 2022.
Hasła przedmiotowe: Miłość , Przestępczość zorganizowana , Rodzina , Ukraińcy ,
Poznań (woj. wielkopolskie) , Powieść , Thriller
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-06

Grzegorz zwany Glistą, ma jeden cel: chronić swoich najbliższych. Gdy na szali staje los jego siostry, musi podjąć
najtrudniejszą decyzję w życiu. Zdrada syndykatu zwykle kończy się śmiercią, jednak nowa góra, Gabriel Kreis,
wie, ile znaczy rodzina. Glista otrzymuje przebaczenie i wraz z Aniołem i Diabłem staje na czele poznańskiej
mafii. Od tej pory zaryzykuje życie, aby chronić braci i ich kobiety. Zwłaszcza że czasy są trudne – na terenie
Anioła ktoś zabija szefa ukraińskiej mafii, Wołkowa. A to może oznaczać tylko jedno... Lena jest młodą Ukrainką,
okrutnie skrzywdzoną przez los i ludzi. Jako nastolatka trafiła do domu publicznego. Odkąd żołnierze Anioła
uwolnili ją i inne dziewczyny, ufa tylko Grześkowi, który wyniósł ją z piekła na własnych rękach. Czuje się
bezpieczna jedynie przy nim, co jego – zamkniętego w sobie samotnika – mocno wkurza.

15

36. To, czego szukasz, szuka także ciebie / Paulina Płatkowska.- Warszawa : Silver
Oficyna Wydawnicza, 2022.
Hasła przedmiotowe: Kobieta , Odpoczynek , Pisarze , Relacje międzyludzkie ,
Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-06

Poznajcie Barbarę – „polską Danielle Steel”, królową romansideł, autorkę bestsellerów, których nakłady znikają
z półek księgarskich w mgnieniu oka. Po trzydziestu paru latach nieprzerwanej passy właśnie dociera ona do przysłowiowej ściany. A może to nie ściana, tylko zakręt, za którym życie oferuje zupełnie nowe wartości…? Wraz
z Barbarą wyruszymy do domu pracy twórczej i w górskiej scenerii spotkamy kolejne pisarki: reportażystkę Rysię,
dziennikarkę Mirę, poetkę Zosię i… Kim będzie ta piąta? Dość powiedzieć, że jej przyjazd szczerze oburzy
Barbarę i wielokrotnie podniesie jej ciśnienie. Zmiana otoczenia wywoła jednak wiele dobrego. Spacery, obcowanie z przyrodą, rozmowy z mądrymi kobietami i porównanie ich doświadczeń do własnych – to wszystko
sprzyja refleksji i potrzebnym zmianom, na które przyszła już najwyższa pora. Bo czasem na swoje życie trzeba
spojrzeć z innej pespektywy, aby je naprawdę docenić.

37. Uzdrowicielka / Agnieszka Krawczyk.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022.
(Leśne ustronie / Agnieszka Krawczyk ; t. 2)
Hasła przedmiotowe: Mieszkańcy wsi , Przyroda , Relacje międzyludzkie ,
Sąsiedztwo (socjologia) , Schroniska dla zwierząt , Spadek , Polska , Powieść
obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-06
W Nieznajomce, niewielkiej wiosce ukrytej w górach, wśród polan, łąk i lasów nadchodzi jesień. Antoni Szeptyna
pracuje nad kolejną niezwykłą i magiczną książką „Misteriami drzew”, Mariusz próbuje na nowo ułożyć sobie
życie z Reginą, Zośka podejmuje leczenie swej blizny. Wszystko wydaje się układać dobrze, ale na horyzoncie już
widać ciemne chmury. Ktoś upomina się o odziedziczony przez Zośkę domek, schronisko dla zwierząt także
przeżywa trudne chwile, a nowy mieszkaniec wioski wprowadza sporo zamieszania w spokojne dotąd życie
sąsiadów. Losy niespodziewanie się krzyżują, pojawiają się pytania, niepokoje, gwałtowne uczucia i wielkie
tęsknoty. Czyje marzenia zostaną zawiedzione, a kto odnajdzie się wśród tych życiowych zawirowań? Czy przyjaźń i miłość naprawdę potrafią zwyciężyć wszystko, czy jedynie rodzą złudną nadzieję? Pełna uczuć i emocji
opowieść o ludziach, którzy noszą w sobie tajemnice, ukryte tęsknoty i czasem bolesne zadry. Wciąż jednak wierzą, że poszukując ukojenia, mogą trafić na kogoś, kto uzdrowi, pomoże zrozumieć samych siebie, symbolicznie
wyleczy. A najlepszym kluczem do szczęścia jest wrażliwe serce, któremu warto zaufać.
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38. Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę / Ocean Vuong ; przełożył Adam
Pluszka.- Warszawa : Wydawnictwo WAB, 2021.
Hasła przedmiotowe: Geje , Listy , Matki i synowie , Trauma , Uchodźcy ,
Wietnamczycy , Stany Zjednoczone (USA) , Wietnam , Powieść obyczjowa
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2022-07

„Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę” to list syna do matki, która nie umie czytać. Bohater odkrywa historię
rodziny, której najważniejsze wydarzenia rozgrywały się w Wietnamie. Historia ta zaś jest niczym drzwi wiodące
do tych sfer życia autora listu, których jego matka nigdy nie znała. Powieść Oceana Vounga to świadectwo zaciekłej, lecz niezaprzeczalnej miłości samotnej matki i jej syna, a zarazem brutalnie szczera opowieść o odkrywaniu
męskości i przynależności do rasy oraz klasy. „Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę” to książka zarówno o mocy
opowiadania własnej historii, jak i o utracie ciszy, której nie można usłyszeć.

39. Wyrok / Grzegorz Kalinowski.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo
Literackie Muza, 2021.
(Śmierć frajerom / Grzegorz Kalinowski ; cz. 4)
Hasła przedmiotowe: Heniek Wcisło (postać fikcyjna) , Polityka , Przestępczość ,
Życie codzienne , Polska , Warszawa (woj. mazowieckie) , Sensacja , Powieść ,
Powieść historyczna
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-07
Zbrodnia, polityka, gra wywiadów i wielkie namiętności! Warszawa lata trzydzieste XX wieku. Marszałek Piłsudski spoczywa na Wawelu, w Niemczech rządzi Adolf Hitler, mimo Wielkiego Głodu, czystek i obozów na Syberii Stany Zjednoczone nawiązują stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Radzieckim, a w Hiszpanii trwa Wojna
Domowa. W Pałacu Saskim, w pomieszczeniach należących do wywiadu Wojska Polskiego major Sokołowski
przegląda teczki z materiałami zebranymi na temat Henryka Wcisło alias Henry’ego Haasa, żołnierza odznaczonego w czasie wojny z bolszewikami, dywersanta z III Powstania Śląskiego i współpracownika wywiadu,
a przy tym kasiarza, obywatela Stanów Zjednoczonych, który po burzliwej przygodzie za oceanem wrócił do
Polski z pokaźną sumą pieniędzy. Po przyjęciu obywatelstwa amerykańskiego dawny Heniek Wcisło zostaje
Henrym Haasem i jest jednocześnie bywalcem salonów i j podejrzanym o udział w gangsterskich porachunkach.
Dla części oficerów wywiadu Wcisło alias Haas oraz kapitan Beniowski który go zwerbował, to ludzie, których
należy zlikwidować, dla innych to osoby w sam raz do delikatnej misji, na której borykające się z kryzysem
państwo polskie może zarobić miliony, albo stracić reputację.
40. Wyzwolony : nowe oblicze Greya oczami Christiana / E. L. James ; z języka
angielskiego przełożyli Katarzyna Petecka-Jurek, Magda Kurylak i Paweł Cichawa.Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2021.
(Pięćdziesiąt odcieni / E. L. James ; 6)
Hasła przedmiotowe: Małżeństwo , Milionerzy , Trudne sytuacje życiowe , Powieść
erotyczna , Romans
Sygnatura: WG-ang.
Nowości: 2022-06
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Serdecznie zapraszamy na ślub dekady: Christian Grey uczyni Anastasię Steele swoją żoną. Tylko czy na pewno
jest dobrym materiałem na męża? Ojciec Christiana ma co do tego wątpliwości, brat chce zorganizować niezapomniany wieczór kawalerski, a narzeczona wciąż nie przyrzekła mu posłuszeństwa… Małżeństwo niesie też ze
sobą pewne wyzwania. Namiętność, która połączyła kochanków, płonie coraz mocniej - mocniej niż kiedykolwiek
- a wyzywająca Ana wciąż budzi najmroczniejsze lęki Christiana, wystawiając na próbę jego potrzebę kontroli.
A ponieważ dawne napięcia i urazy zagrażają im obojgu, jeden błąd może ich rozdzielić. Czy Christian zdoła
przezwyciężyć koszmary z dzieciństwa, zapomnieć o zgubnej młodości i się ocalić? A gdy już odkryje prawdę
o swoim pochodzeniu, czu uda mu się z nią pogodzić i zacząć nowe życie? Czy Christian będzie wreszcie
wyzwolony?

41. Zaginione laleczki / Ker Dukey, K. Webster ; tłumaczenie Dorota Lachowicz.Oświęcim : Wydawnictwo NieZwykłe, 2018.
(Seria Laleczki / Ker Dukey, K. Webster ; 2)
Hasła przedmiotowe: Kobieta , Policjanci , Rodzeństwo , Uprowadzenie , Powieść ,
Thriller
Sygnatura: WG-ang.
Nowości: 2022-06
"Czy miałeś kiedyś wrażenie, że twoja dusza łączy się z drugą duszą? Czy oddychałeś czyimś powietrzem? Czułeś, jak stajecie się jednością? Ja tak. W końcu zaczęłam żyć, czuć, a nawet kochać, pomimo chaosu, który mnie
otaczał. Opuściłam gardę. Wpuściłam kogoś do swojego serca. Detektyw Jade Phillips przegrała grę i wylądowała
z powrotem w okrutnych szponach swojego oprawcy. Teraz jednak nie jest już małą dziewczynką, którą porwał
przed laty. Nowa Jade jest silna. Twarda. A co najważniejsze, w akademii policyjnej nauczono ją, jak radzić sobie
z psychopatami. Niestety Jade nie jest sama. Porywacz wie, że może nią manipulować, wykorzystując do tego
najbliższe jej osoby. W ulubionej grze Benny’ego (znanego także jako Benjamin Stanton) pojawiają się więc nowi
gracze. Poprzeczka jest ustawiona bardzo wysoko. Czy Jade zdoła ją przeskoczyć? Czy da radę uratować siostrę,
którą psychopata doprowadził już na skraj szaleństwa? I która sama powoli staje się psychopatką? Dillon Scott,
partner i kochanek Jade, zrobi wszystko, by dopaść Benny’ego. Nie zatrzyma się przed niczym. Ma tylko jeden cel
- uratować ukochaną. Zbiera kolejne poszlaki i kontynuuje dziką gonitwę, by wyrwać kobietę, którą kocha, z rąk
potwora… Nie jest jednak jedynym, który rozpoczął polowanie. Kiedy próbuje dopaść psychopatę, psychopata
próbuje dopaść jego. Wydaje się, że potwór nie ma najmniejszych szans z dwojgiem świetnych policjantów.
Zwłaszcza, kiedy pani detektyw czai się na niego w jego własnej piwnicy. Szybko jednak wychodzi na jaw, że
ktoś mu pomaga. Ktoś, kto nie powinien. Choć zasady gry się zmieniają, Jade musi odnaleźć sposób, by wymierzyć sprawiedliwość mordercom. I przechytrzyć ich, by odzyskać wolność. Tym razem już na zawsze.

42. Zepsute laleczki / Ker Dukey & K. Webster ; tłumaczenie Mateusz Grzywa.Oświęcim : Wydawnictwo NieZwykłe, 2021.
(Laleczki / Ker Dukey, K. Webster ; 4)
Hasła przedmiotowe: Kobieta , Policjanci , Rodzeństwo , Uprowadzenie , Powieść
, Thriller
Sygnatura: WG-ang.
Nowości: 2022-06
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Finałowy tom mrocznej serii „Laleczki”! Benny jest zrozpaczony. Ktoś ma jego laleczkę, jego Bethany. Doprowadzony do skraju obłędu mężczyzna próbuje się dowiedzieć, kto go zdradził. Był przekonany, że tym kimś jest
jego Pan, ale stał za tym ktoś zupełnie inny. Teraz Benny będzie musiał zawrzeć pakt. W pojedynkę nie odzyska
laleczki. Szybko się okaże, że w tej grze siły i umysłu jest wielu potężnych uczestników i każdy ruch Benny’ego
może zdecydować o jego zwycięstwie lub klęsce.

43. Zimna sprawa / Katarzyna Bonda.- Warszawa : Muza Warszawskie Wydawnictwo
Literackie, 2022.
(Hubert Meyer - Psycholog śledczy / Katarzyna Bonda)
Hasła przedmiotowe: Hubert Meyer (postać fikcyjna) , Osoby zaginione ,
Profilowanie kryminalne , Sekty i nowe ruchy religijne , Zabójstwo seryjne , Poznań
(woj. wielkopolskie) , Kryminał , Powieść
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-07
W podziemiach zabytkowej willi na poznańskim Sołaczu policja odkrywa zwłoki kobiety i trójki dzieci. Osobliwy
sposób pochówku wskazuje na mord rytualny. Mieszkańcy tego domu od lat uznawani byli za zaginionych
(tytułowy cold case). Śledczy wszczynają poszukiwania ojca zamordowanej rodziny – Gustawa Garbarczyka, który, jak wynika z nieoficjalnych informacji, był członkiem sekty. Hubert Meyer po strzelaninie w Narwi nie ma
spokojnego sumienia. By zagłuszyć poczucie winy ucieka w pracę. Pionierski Wydział Wsparcia Dochodzeń,
który doświadczony profiler ma za zadanie stworzyć, przyciąga najzdolniejszych detektywów z całego kraju.
Jeden z nich – aspirant Grzegorz Kaczmarek – jest zaangażowany osobiście w sprawę zaginięcia Garbarczyków.
Znał Gustawa i nie wierzy w jego winę. Prosi Huberta o pomoc w rozwikłaniu zagadki masakry na Sołaczu. Kiedy
profilerzy przyjeżdżają do Poznania, okazuje się, że to dopiero wierzchołek góry tajemnic. Siostra poszukiwanego
Gustawa Garbarczyka otrzymuje przesyłkę z odciętymi dłońmi. Tajemnicze zgromadzenie religijne, które łączy
wszystkie ofiary, okazuje się być zarazem rodzajem syndykatu. Meyer z Kaczmarkiem napotykają mur milczenia,
a kolejni przesłuchiwani giną w rytualnych kokonach.
44. Zniknięcie Pani Christie / Marie Benedict ; przekład: Ewa PenksykKluczkowska.- Kraków : Znak Horyzont, 2022.
Hasła przedmiotowe: Christie, Agatha (1890-1976) , Osoby zaginione , Pisarze
angielscy , Anglia (Wielka Brytania) , Kryminał , Powieść biograficzna
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2022-06

W grudniu 1926 roku zaginęła Agatha Christie. Śledczy znajdują jej pusty samochód na skraju głębokiego,
ponurego stawu, jedyne ślady w pobliżu, to ślady opon i futro pozostawione w samochodzie. Jej mąż i córka nie
wiedzą o jej miejscu pobytu. Jedenaście dni później Agatha zjawia się, tak samo tajemniczo, jak zniknęła, twierdzi, że ma amnezję i nie udziela żadnych wyjaśnień na temat jej nieobecności. Zagadka jedenastu dni trwa. Znana
pisarka Marie Benedict wprowadza nas w świat Agathy Christie, eksploruje przeszłość, wyobrażając sobie, dlaczego tak błyskotliwa kobieta znalazła się w centrum tak mrocznych historycznych tajemnic. Co jest prawdziwe,
a co jest tajemnicą? Jaką rolę w zaginięciu odegrał jej niewierny mąż i czego nie powiedział śledczym? Powieści
Agathy Christie przetrwały próbę czasu, w dużej mierze dzięki mistrzowskiemu opowiadaniu historii i błyskotliwości autorki. Benedict przedstawia nieopowiedzianą historię Agathy Christie, oferując czytelnikom prawdopodobnie największą tajemnicę ze wszystkich.
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45. Żadanica / Katarzyna Puzyńska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński
Media, 2022.
Hasła przedmiotowe: Daniel Podgórski (postać fikcyjna) , Klementyna Kopp (postać
fikcyjna) , Agroturystyka , Policjanci , Seans spirytystyczny , Wsie , Lipowo (woj.
kujawsko-pomorskie ; miejscowość fikcyjna) , Powieść , Kryminał
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-07
Daniel Podgórski stara się ułożyć życie od nowa. Otwiera małą firmę agroturystyczną i oczekuje pierwszych
gości. Ci przyjeżdżają z nieoczekiwaną propozycją. Chcą, żeby Daniel wziął udział we wspólnym wywoływaniu
duchów. Księżyc w pełni i szalejąca wichura tworzą doskonałą atmosferę, by spróbować. Podgórski podejrzewa,
że ta propozycja ma jakiś dodatkowy, ukryty cel. Wkrótce wychodzi na jaw, że się nie mylił. Podczas seansu ginie
człowiek, a wydarzenia zaczynają wymykać się spod kontroli. Tymczasem matka Daniela, Maria, razem z byłą
komisarz Klementyną Kopp starają się pielęgnować wspomnienia młodości i - jak za dawnych lat - rozbijają obóz
w pobliskim lesie. Nie tylko wichura sprawia, że zaczynają się bać. Podejrzewają, że ktoś krąży wokół ich
namiotu. Dlaczego nie ujawnia się i podrzuca szmacianą laleczkę? W sąsiedniej wsi wichura zmusza dwie inne
kobiety do nieoczekiwanego postoju. Szukają pomocy w samotnym gospodarstwie, jednak wygląda na to, że
w dziwacznym domu stało się coś strasznego. Czy zdążą uciec, zanim będzie za późno? Ile może wydarzyć się
przez jedną noc? Zegar tyka. Czy da się zatrzymać zło?

Literatura piękna młodzieżowa
1. Bogowie & potwory / Shelby Mahurin ; przełożyła Agnieszka Kalus.- Poznań : We
Need Ya - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2022.
Hasła przedmiotowe: Czarownice i czarownicy , Magia , Wojna , Zemsta , Powieść
, Fantasy , Romans
Sygnatura: WG-82-93
Nowości: 2022-06

Urzekające i porywające zakończenie bestsellerowej trylogii „Gołąb i wąż”. To fantastyczna opowieść o czarownicach i zakazanej miłości – idealna dla fanów książek Sarah J. Maas. Zło zawsze szuka drogi do naszych serc,
a my nie możemy pozwolić mu się do nich wkraść. Nie jest to jednak takie proste… Po bolesnej stracie Lou, Reid,
Beau i Coco są żądni zemsty bardziej niż kiedykolwiek – a najbardziej pragnie jej właśnie Lou. Tylko to już nie
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jest Lou, którą wszyscy znają. To już ta sama dziewczyna, która podbiła serce honorowego chasseura. Czarownicę ogarnęła ciemność i tym razem potrzeba czegoś więcej niż miłości, by wypędzić złe siły. Reid staje przed
straszliwym wyborem: poniesieniem druzgocącej ofiary lub zgody na śmierć wszystkich, którzy są mu bliscy.
Dowiedz się, jak zakończy się ta historia!

Literatura popularnonaukowa
1. Balkan express / Dominika Ćosić.- Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2020.
Hasła przedmiotowe: Ćosić, Dominika (1976- ) , Jugonostalgia , Podróże , Polityka
międzynarodowa , Rozpad Jugosławii (1991-2003) , Świadomość społeczna ,
Jugosławia , Kraje dawnej Jugosławii , Pamiętniki i wspomnienia
Sygnatura: WG-316.3
Nowości: 2022-07

"Balkan espress" - opowieść o regionie, którego obraz obrósł wieloma stereotypami, gdyż choć budzi zainteresowanie, to wciąż pozostaje słabo znany. Dominika Ćosić zna go od podszewki. W swej książce zaprasza za kulisy
bałkańskiej polityki, kreśli sylwetki tamtejszych artystów, dziennikarzy, ekspertów, ale też przedstawia galerię
postaci nieznanych, tzw. zwykłych Serbów, Chorwatów, Słoweńców, Bośniaków, Albańczyków, Macedończyków
i... Jugosłowian. Ukazuje ich obyczaje, troski, nadzieje – ich życie w burzliwym okresie rozpadu Jugosławii,
budowania starych/nowych państw, układania relacji między nimi i w każdym z nich.

2. Elżbieta II : ostatnia taka królowa / Marek Rybarczyk.- Warszawa : Muza, 2022.
Hasła przedmiotowe: Elżbieta II (królowa Wielkiej Brytanii ; 1926- ) , Monarchia
, Władcy , Wielka Brytania , Biografia
Sygnatura: WG-929-052A/Z-Elżbieta II
Nowości: 2022-07

Kiedy w 1952 roku jako młodziutka kobieta wstępowała na tron, dała umęczonym wojną Brytyjczykom iskierkę
nadziei, że znów będą wielkim narodem. I rzeczywiście tak się stało. Tak narodził się mit Elżbiety II, dla której
zawsze liczyła się przede wszystkim jej "Firma”, a życiową dewizą stały się słowa: "Nigdy się nie poddawaj!”. Jak
naprawdę wygląda życie królowej i jej monarchii? Co sprawia, że fascynuje nie tylko Brytyjczyków, a jej losy
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śledzi niemal cały świat? Co przez wszystkie lata jej panowania działo się za kulisami teatru Windsorów? Czym
kieruje się w swoich decyzjach ostatnia prawdziwa monarchini Zachodu? Co ją motywuje? Czemu temat abdykacji jest dla niej tak trudny? Książka Marka Rybarczyka nie tylko odpowiada na pytania, które stawiają sobie
obecnie wszyscy Brytyjczycy i wielbiciele monarchii, ale przede wszystkim szkicuje sylwetkę Elżbiety II, jakiej
dotąd nie znaliśmy: fanki kryminałów o Herkulesie Poirot, żony, która z żarliwej szczenięcej miłości szybko
przeszła do chłodnego małżeństwa z rozsądku, czy matki, która chyba nigdy nie rozumiała własnego dziecka.
Autor analizuje jej życiowe wybory, konflikty, popełnione błędy i skrywane dramaty. To próba pewnego rysopisu
psychologicznego i politycznego królowej zmierzająca do ukazania choćby niektórych cech złożonego charakteru
Elżbiety II na tle dziejów jej monarchii. To w końcu dążenie do zrozumienia tej postaci, symbolu historycznej
ciągłości Zachodu, władczyni, która z żelazną wolą broni monarchii i tradycyjnych wartości.

3. Fakty muszą zatańczyć / Mariusz Szczygieł.- Warszawa : Wydawnictwo Dowody
na Istnienie, 2022.
Hasła przedmiotowe: Szczygieł, Mariusz (1966- ) , Dziennikarze , Dziennikarstwo ,
Reportaż , Esej
Sygnatura: WG-82(091)
Nowości: 2022-07

Dlaczego bez szczegółu nie ma ogółu? Czym różni się fakt od faktu podanego czytelnikom? Czy na pewno
Z zimną krwią Trumana Capote’a jest pierwszą powieścią non-fiction? Do czego może służyć reporterowi bardzo
długi szalik? Dlaczego Hanna Krall jest Mondrianem reportażu, a nie Chagallem? Czego uczyła reporterki i reporterów „Gazety Wyborczej” Małgorzata Szejnert? Jak Ryszard Kapuściński używał pisarskiej wolności? Czy reportaż gonzo to tylko Ameryka po narkotykach? Czy reporter może używać fantazji? A może reportaż to jedynie
„wiara, że coś się zdarzyło”? „Słowo w reportażu ma rolę świadka. Niestety, świadek czasem mija się z prawdą,
chociaż przysięgał, że nie skłamie - pisze Szczygieł. - My, reporterzy i reporterki, jesteśmy w potrójnym klinczu
(taki raczej w sporcie nie istnieje, ale chcę podkreślić złożoność sytuacji). Z jednej strony jest świat, którego
kołem zamachowym bywa kłamstwo, i są rozmówcy o niestabilnej pamięci. Z drugiej - mamy tylko siebie: nasze
oczy, nasze uszy i nasze mózgi, a więc bardzo ograniczony aparat postrzegania. Z trzeciej - nieobiektywny,
uznaniowy język, który nie umie być wiarygodnym świadkiem”. Nowa książka Mariusza Szczygła jest esejem
napisanym z miłości do reportażu. To lektura dla wszystkich, którzy kochają ten gatunek oraz dla tych, którzy
mają wątpliwości, czy jest wiarygodny, a także poradnik dla tych, którzy sami chcą pisać.

4. Genowefy Nowak droga do wielkości : z Terliczki przez Kraków i Nowy
Wiśnicz / Jaromir Kwiatkowski.- Krosno : Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski,
2022.
Hasła przedmiotowe: Nowak, Genowefa (1927-1981) , Nauczyciele plastyki ,
Rzeźbiarze polscy , Polska , Biografia
Sygnatura: WG-929-052A/Z-Nowak G.
Nowości: 2022-06
Genowefa Nowak (1927-1981) - rzeźbiarka, pedagog, harcerka. Urodziła się w Terliczce k. Rzeszowa. W 1957 roku ukończyła Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a rok później - Studium Pedagogiczne przy
tej uczelni. W latach 1958-1977 pracowała jako nauczyciel rzeźby i rysunku w Państwowym Liceum Sztuk
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Plastycznych w Nowym Wiśniczu. W 1960 roku jako instruktor ZHP zorganizowała przy tej szkole drużynę
harcerską, która z czasem rozrosła się do rozmiarów szczepu. [...]. Na swoim artystycznym koncie miała wystawy
indywidualne oraz udział w wystawach zbiorowych - krajowych i zagranicznych. [...]. Honorowy obywatel Fromborka i Nowego Wiśnicza. [Wydawnictwo Ruthenus] "Mam nadzieję, że ta książka odświeży pamięć o tej pięknej
postaci. O niebanalnej artystce rzeźbiarce, znakomitej nauczycielce sztuki, przyjaciółce młodzieży, ofiarnej społeczniczce. Niech zawsze pozostaje Ona w dobrej pamięci tych, którzy mieli szczęście Ją poznać. Dla wszystkich
innych zaś, za pośrednictwem tej książki, niech stanie się odkryciem nieznanej gwiazdy na firmamencie polskiej
sztuki. Jest tego warta! prof. Józef Murzyn ASP Kraków

5. Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. T. 18, Włodzimierz
Wołyński, Sarny, Uściług, Mizocz, Zdołbunów, Ostróg, Berdyczów / Stanisław
Sławomir Nicieja.- Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego : Wydawnictwo
MS, copyright 2022.
Hasła przedmiotowe: Kresowiacy , Miasta małe , Mniejszości narodowe ,
Społeczności lokalne , Berdyczów (Ukraina, obw. żytomierski) , Mizocz (Ukraina,
obw. rówieński, rej. zabłudowski) , Ostróg (Ukraina, obw. rówieński, rej. ostrogski) ,
Sarny (Ukraina, obw. rówieński, rej. sarneński) , Uściług (Ukraina, obw. wołyński,
rej. włodzimierski) , Włodzimierz Wołyński (Ukraina, obw. wołyński, rej.
włodzimierski) , Zdołbunów (Ukraina, obw. rówieński, rej. zdołbunowski) ,
Opracowanie , Publikacja bogato ilustrowana
Sygnatura: WG-94(438)A/Z-Kresy
Nowości: 2022-07
W tym najobszerniejszym ze wszystkich wydanych dotychczas tomie "Kresowej Atlantydy" autor przedstawia
siedem miejscowości: garnizonowy Włodzimierz Wołyński, Sarny - torfową stolicę, Uściług - jako granicę cywilizacji, cukrowo-miodowy Mizocz, Zdołbunów - miasteczko na wołyńskim rozdrożu i magnacką stolicę - Ostrów.
Ostatnim opisanym miastem jest Berdyczów, kojarzony zwykle z powiedzeniem "pisz na Berdyczów" oraz
słynnymi na całą Europę jarmarkami. To także trzecie sławne sanktuarium maryjne Rzeczypospolitej, bastion
konfederatów barskich, miejsce urodzenia wybitnego pisarza Josepha Conrada, którego aż cztery powieści
znalazły się wśród 100 najlepszych książek literatury światowej. Tom XVIII jest bogato ilustrowany, a indeks
liczy ponad 1000 nazwisk.

6. Łuny nad jeziorami : agonia Prus Wschodnich / Leszek Adamczewski.- Wydanie
3 (poprawione).- Poznań ; [Zakrzewo] : Wydawnictwo Replika, copyright 2019.
Hasła przedmiotowe: Front wschodni (1941-1945) , Niemcy (naród) , Prusy
Wschodnie , Opracowanie
Sygnatura: WG-94(438).082
Nowości: 2022-06

Dramatyczne, sensacyjne i tajemnicze wydarzenia z dziejów Prus Wschodnich w ostatnich miesiącach drugiej
wojny światowej. Leszek Adamczewski pisze o zamachu na życie Adolfa Hitlera w mazurskiej Kwaterze Głównej
Führera. Przedstawia także przebieg późniejszej, panicznej ucieczki Niemców podczas srogiej zimy u schyłku
wojny. Wiosną 1945 roku przez ziemie Prus Wschodnich przetoczył się walec dyszącej żądzą zemsty Armii
Czerwonej. Po jej przemarszu pozostały stosy trupów, tysiące zgwałconych kobiet i setki spalonych miejscowości.
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W niniejszej książce autor pisze o tych, jak i o innych zdarzeniach tamtego okresu, w tym o losach legendarnej
Bursztynowej Komnaty. Książka Łuny nad jeziorami nominowana była do Literackiej Nagrody Warmii i Mazur
WAWRZYN 2011. Leszek Adamczewski – poznański pisarz i dziennikarz, urodzony w 1948 roku w Szczecinie.
Absolwent Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Autor trzydziestu książek. Zadebiutował w 1992 roku
Złowieszczymi górami i poruszonej w nich tematyce zagadkowych i tajemniczych wydarzeń z lat drugiej wojny
światowej, a w szczególności losów zaginionych skarbów kultury, pozostaje wierny do dziś. Od 2009 roku współpracuje z Wydawnictwem Replika. W tym czasie ukazały się między innymi bestsellerowe pozycje o wojennych
losach Prus Wschodnich i Zachodnich (Dymy nad Gdańskiem), cykl książek o dziejach Kraju Warty oraz o hitlerowskich badaniach nad bronią atomową (Tajemnicza broń Hitlera), a ostatnio także, wychodzące po raz pierwszy poza ramy II wojny światowej, Katastrofy. Zapomniane i przemilczane tragedie w powojennej Polsce.

7. Niezwykłe : 366 kobiet, które zmieniły bieg historii / Jo Bell, Tania Hershman,
Ailsa Holland ; przełożyły Małgorzata Bortnowska i Hanna de Broekere.- Wydanie
I.- Kraków : Znak Koncept, 2022.
Hasła przedmiotowe: Gender , Kariera , Kobieta , Praca , Zasługa , Świat ,
Publikacja bogato ilustrowana , Słownik biograficzny
Sygnatura: WG-929-052
Nowości: 2022-07
Artystki, pisarki, naukowczynie, polityczki, psycholożki, filozofki, a nawet jedna morderczyni - wyjątkowe kobiety, które wpłynęły na losy świata. Historia pełna jest kobiet, które zostały zepchnięte do ról żon sławnych mężów,
ich muz, asystentek, opiekunek. Z ich dokonań świat czerpał i czerpie garściami. Awanturnice i działaczki walczące o prawa mniejszości, dzielne, dumne i utalentowane. Niezwykłe! Zmarginalizowane, wyklęte albo zapomniane w patriarchalnej rzeczywistości. Autorki tego swoistego kalendarium postanowiły przywrócić równowagę
w opowieści o przeszłości i dać głos kobietom, tym dobrym i tym złym, szlachetnym i kierującym się mniej
idealistycznymi pobudkami, wszystkim, których nie uwzględniono w podręcznikach historii lub o których
opowiedziano za mało - od Beyoncé po Dorię Shafik, od Marii Kaczyńskiej po Lillian Biloccę. Pamiętając o nich,
mamy szansę uzyskać wiarygodny obraz ludzkiej egzystencji. Czas przywrócić kobiety na karty historii, dzień po
dniu.

8. Okrutna jak Polka / Paulina Młynarska ; [ilustracje Gosia Kulik].- Warszawa :
Prószyński i S-ka, 2022.
Hasła przedmiotowe: Feminizm , Kobieta , Kontrola społeczna (socjologia) ,
Patriarchat , Polacy , Prawa kobiet , Relacje międzyludzkie , Seksizm , Antologia ,
Reportaż
Sygnatura: WG-316.34/.35
Nowości: 2022-07
Patriarchat jest zakłamany i okrutny. My, Polki, jego ofiary, także takie jesteśmy. Dojedziemy każdą, która nas
rozdrażni albo stanie nam na drodze. Albo przynajmniej ją pouczymy, "dobrze" jej doradzimy, żeby sobie nie
myślała, że sama wie, co ma robić. Upokorzymy, wyśmiejemy, zhejtujemy, nie przepuścimy okazji, by boleśnie
dowalić. A im jesteśmy zajadlejsze wobec innych, tym większej nienawiści i pogardy wobec nas samych to
dowodzi. Czas się z tym rozliczyć i uporać, bo relacje między kobietami w Polsce zbyt często są nie do zniesienia.
Dlatego prawo stanowione wobec nas takie jest! Dlatego kolejni politycy bez piątej klepki ciągle od nowa
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komplikują i zatruwają nam życie, zamiast je ułatwiać. Pozwalamy na to, ponieważ nawykłyśmy do przemocy.
W domu, w pracy, w szpitalu, w internecie, nawet na cholernej jodze. Wszędzie to samo - przekraczanie granic,
słowa, które nie mają prawa padać, sarkazm, pouczenia, "dobre" nieproszone rady, jawna i bierna agresja, sądy
plotkarskie. Dopóki nie sięgniemy po własną moc - a dostęp do niej przynosi zaprzestanie pilnowania, oceniania,
recenzowania, zawstydzania, wyśmiewania, upokarzania, dołowania i moralnego osądzania na każdym kroku
samej siebie oraz innych kobiet - pozostaniemy skazane na zapyziały salon, przydeptane kapcie i zatłuszczoną
kuchnię domu odwiecznej Anieli Dulskiej. "Bezlitosny osąd da się zamienić w życzliwą ciekawość. Kompleksy
i brak wiary w siebie można pokonać. Każdego dnia komuś się to udaje. Chcę, byśmy, gdy przyjdzie czas, umarły,
będąc dla siebie siostrami. Wtedy będziemy żyły długo i szczęśliwie w pamięci kolejnych pokoleń kobiet, które
będą wiedziały, z kogo brać przykład. O tym jest ta książka" Paulina Młynarska

9. Siła czy moc : ukryte determinanty ludzkiego zachowania / David R. Hawkins ;
przekład Katarzyna Dumińska.- Wydanie 4.- [Warszawa] : Wydawnictwo Virgo,
[2018].
Hasła przedmiotowe: Postawy , Samorealizacja , Świadomość , Opracowanie
Sygnatura: WG-159.923
Nowości: 2022-06

David R. Hawkins – światowej sławy psychiatra – przedstawia efekty 20 lat pracy badawczej poświęconej
analizowaniu poziomów ludzkiej świadomości. Rezultatem jego wyczerpujących badań jest logarytmiczna skala
świadomości, na której umieszczony jest stopień mocy wszystkich możliwych poziomów ludzkiej uważności.
Opisany w książce rozkład poziomów mocy w relacjach ludzkich odsłania niezwykłe rozróżnienie pomiędzy
Mocą a Siłą oraz ich odpowiednimi jakościami. Autor zwraca uwagę na połączenie umysłu z ciałem, a także na to,
że ciało – poza naszą świadomą kontrolą – potrafi odróżnić to, co wspiera życie, od tego, co jest mu przeciwne.
Hawkins jest także autorem MAPY ŚWIADOMOŚCI, która pokazuje, w jaki sposób poziom świadomości
człowieka wpływa na jego postrzeganie świata, zachowanie i życiowe wybory. Lektura "Siły czy mocy" pomaga
nam więc zrozumieć, dlaczego w konkretnej sytuacji zachowujemy się w ten, a nie inny sposób. Znajdując się
w trudnych okolicznościach możemy postrzegać świat jako nieprzyjazny, nieprzychylny, narzekać na nasz "pech",
złościć się i próbować "siłowych" rozwiązań. Możemy jednak zrozumieć, że możliwość przekroczenia wszystkich
ograniczeń tkwi w nas samych. Książka pokazuje, w jaki sposób przekroczyć nasze ograniczenia i w każdej dziedzinie życia zacząć kierować się tkwiącą w nas MOCĄ, poszukiwać twórczych rozwiązań problemów, nie zrzucać
winy za nasze niepowodzenia na okoliczności zewnętrzne i odnaleźć w sobie źródło bezwarunkowego szczęścia.
"Moją nadzieją jako autora jest, aby ta książka zdołała zlikwidować źródła bólu, cierpienia i porażki oraz wesprzeć
ewolucję ludzkiej świadomości w każdym z nas tak, abyśmy mogli wznieść się na poziom radości, który powinien
być esencją ludzkiego doświadczenia."
10. Umami : opowieści i przepisy / Joanna Brodzik.- Kraków : Znak Koncept Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021.
Hasła przedmiotowe: Brodzik, Joanna (1973- ) , Aktorzy , Potrawy , Książka
kucharska , Pamiętniki i wspomnienia , Publikacja bogato ilustrowana
Sygnatura: WG-641.5
Nowości: 2022-06
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UMAMI to mądra i dowcipna opowieść kulinarna przeplatana sprawdzonymi przepisami zarówno na doskonałe
potrawy kuchni tradycyjnej, jak i na egzotyczne dania z różnych zakątków świata. Receptury na: schab z jałowcem, rosół ratunkowy dobry na wszystko, kleftiko pachnące Cyprem, pilaw z jagnięciny i kaszy jaglanej, tadżin
z makreli czy przepyszny tort Jadziny zamienią zwykłe posiłki w niezwykłe uczty. JOANNA BRODZIK zabierze
cię w sensualną podróż przez kontynenty pachnące cynamonem, szafranem, dojrzałymi pomidorami i ukochanymi
truskawkami. Zaproponuje wyprawę w czasie. Dowiesz się, jaki wpływ na kulinarną mapę świata mieli Marco
Polo, Krzysztof Kolumb czy Amerigo Vespucci i kto przypłacił życiem ich wiekopomne odkrycia, jaki związek
z soczewką ma soczewica i uprawy jakich roślin zmieniły bieg historii. Autorka nauczy cię odnajdywać przyjemność w dotykaniu chrupiącej skórki chleba i kontemplowaniu koloru jadalnych kwiatów. Doradzi, jak nie marnować jedzenia, kiedy warto zacząć przygotowywać noworoczny bigos i czym zastąpić cukier w diecie. W książce
znajdziesz przepisy, które powstały z miłości do ludzi, szacunku do produktów i umiejętności słuchania historii
opowiadanych przy wspólnym stole. Ta lektura to wyśniona gawęda kulinarna, którą będziesz mógł podzielić się
z bliskimi.

11. Vademecum hipertrofii. T. 1, Od komórki mięśniowej... / Paweł Głuchowski ;
redakcja: Agata Szułczyńska.- Wydanie 2.- Warszawa : Fundacja Promocji Sportu
Pawła Głuchowskiego, 2022
Hasła przedmiotowe: Anatomia patologiczna , Ćwiczenia siłowe , Hipertrofia ,
Mięśnie , Opracowanie
Sygnatura: WG-616
Nowości: 2022-06
Nie ma rzetelnej książki, nie ma jednego artykułu, filmu, który zebrałby wszystkie kluczowe informacje o treningu
w jedno. Tak właśnie powstała ta książka, która znacząco różni się od wielu innych prac dostępnych na rynku.
Mogę śmiało powiedzieć, że jest: P - pierwsza I - innowacyjna J - jedyna Nikt wcześniej w Polsce nie wydał tak
obszernej pozycji dotyczącej treningu siłowego, która byłaby oparta na fundamencie badań naukowych, a także
poddana skrupulatnej redakcji merytorycznej sprawdzającej poprawność z aktualną wiedza naukową. Dodatkowo
treść nie ogranicza się tylko do teorii. Informacje zostały tak wyselekcjonowane, by móc w pełni wykorzystać je
w praktyce. Wszystko co przeczytasz pomogło mi w pracy z ponad 3 tysiącami zadowolonych podopiecznych
i niezliczoną liczbą kursantów na moich szkoleniach.

12. Vademecum hipertrofii. T. 2, ... Do programu treningowego / Paweł Głuchowski ;
redakcja: Agata Szułczyńska.- Wydanie 2.- Warszawa : Fundacja Promocji Sportu
Pawła Głuchowskiego, 2022
Hasła przedmiotowe: Ćwiczenia siłowe , Hipertrofia , Kulturystyka , Trening
sportowy , Opracowanie , Poradnik
Sygnatura: WG-616
Nowości: 2022-06
Nie ma rzetelnej książki, nie ma jednego artykułu, filmu, który zebrałby wszystkie kluczowe informacje o treningu
w jedno. Tak właśnie powstała ta książka, która znacząco różni się od wielu innych prac dostępnych na rynku.
Mogę śmiało powiedzieć, że jest: P – pierwsza I – innowacyjna J – jedyna Nikt wcześniej w Polsce nie wydał tak
obszernej pozycji dotyczącej treningu siłowego, która byłaby oparta na fundamencie badań naukowych, a także
poddana skrupulatnej redakcji merytorycznej sprawdzającej poprawność z aktualną wiedza naukową. Dodatkowo
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treść nie ogranicza się tylko do teorii. Informacje zostały tak wyselekcjonowane, by móc w pełni wykorzystać je
w praktyce. Wszystko co przeczytasz pomogło mi w pracy z ponad 3 tysiącami zadowolonych podopiecznych
i niezliczoną liczbą kursantów na moich szkoleniach.

13. Witkacy i kobiety : harem metafizyczny / Małgorzata Czyńska.- Wydanie
pierwsze w tej edycji.- Warszawa : Marginesy, 2022.
Hasła przedmiotowe: Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) , Witkiewiczowa,
Jadwiga (1893-1968) , Kobieta , Literatura polska , Malarze polscy , Pisarze polscy ,
Biografia , Listy
Sygnatura: WG-821.162.1(091)A/Z-Witkiewicz S.I.
Nowości: 2022-07
Nie był monogamistą, nie był wierny, nie obiecywał miłości po grobową deskę. Nie rozumiał słowa „zdrada”.
Braterstwo dusz cenił na równi z rozkoszami cielesnymi. Niezwykły pisarz, malarz i skandalista, ale także wyjątkowy kobieciarz. Stanisław Ignacy Witkiewicz miał błysk w oku, wielką słabość do płci pięknej i równie wielki
temperament. Arystokratki i podlotki, aktorki i poważne matrony. Demoniczne i uległe. Znane dziś z kart jego
powieści, portretów malarskich, fotografii oraz… listów do żony. Kochał i portretował je wszystkie. Eugenię
Wyszomirską, Ewę Tyszkiewiczównę, Irenę Solską, Helenę Czerwijowską, Jadwigę Janczewską, Zofię Żeleńską
(żonę „Boya”), Marię Pawlikowską z Kossaków i oczywiście Nenę Stachurską. Wszystkie też musiała zaakceptować żona Nina - jednocześnie najdalsza i najbliższa. Historia związków Witkacego z kobietami nie tylko
pozwala prześledzić burzliwe koleje jego życia i małżeństwa, lecz także dogłębnie poznać bogatą osobowość
artysty. W nowym, uzupełnionym wydaniu książki o kobietach w życiu Witkacego Małgorzata Czyńska odsłania
kulisy jego biografii oraz twórczości - pomaga czytać między wierszami i dostrzec historię uwiecznioną na
słynnych obrazach.

Film
1. Belfast / reżyseria i scenariusz Kenneth Branagh.- Warszawa : Galapagos, [2022].
Hasła przedmiotowe: Chłopcy , Konflikt w Irlandii Północnej , Protestanci , Relacje
międzypokoleniowe , Rodzina wielopokoleniowa , Trudne sytuacje życiowe , Belfast
(Wielka Brytania) , Film fabularny , Dramat filmowy
Sygnatura: WG-F/1785/DF
Nowości: 2022-07
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Napisany i wyreżyserowany przez nominowanego do Oscara Kennetha Branagha Belfast jest przejmującą opowieścią o miłości, radości i stracie w życiu pewnego małego chłopca. To historia z późnych lat 60. XX w., czasu
zawirowań społecznych w Irlandii Północnej. Rodzina Buddy'ego mieszka w protestanckiej dzielnicy w sąsiedztwie podobnych rodzin. Pewnego dnia wszystko, co wydawało się znajome, wywraca się do góry nogami.
Bliscy chłopca muszą zdecydować, czy zostaną, czy opuszczą jedyne miejsce, które kiedykolwiek nazywali
domem. W tej trudnej sytuacji żywiołowi rodzice Buddy’ego (Caitríona Balfe i Jamie Dornan) oraz błyskotliwi
dziadkowie (zdobywczyni Nagrody Akademii Judi Dench i Ciarán Hinds) wywołują radosną atmosferę dzięki
muzyce i magii filmów. Z tej poprawiającej samopoczucie opowieści dowiesz się, że bez względu na to, gdzie
jesteś, nie zapomnisz skąd pochodzisz.

2. Biały potok / reżyseria Michał Grzybowski ; scenariusz Michał Grzybowski,
Tomasz Walesiak.- Warszawa : Telewizja Polska, copyright 2022.
Hasła przedmiotowe: Bliskie związki międzyludzkie , Kłamstwo , Małżeństwo ,
Przyjaźń , Polska , Film fabularny , Film obyczajowy , Komedia
Sygnatura: WG-F/1786/O
Nowości: 2022-07

Komedia pomyłek o problemach dwóch zaprzyjaźnionych małżeństw. Michał i Ewa prowadzą stateczne życie,
podporządkowane pracy i drugiej ciąży. Mieszkający po sąsiedzku Kasia i Bartek borykają się z problemami
finansowymi. Niespodziewanie dla wszystkich, podczas kłótni Kasia wyjawia mężowi, że łączy ją coś więcej
z Michałem… Przyjaźń i miłość w jednej chwili stają pod znakiem zapytania. Wzajemne podejrzenia, powiązania
finansowe oraz niewinne z pozoru kłamstwa nakręcają spiralę nieporozumień. Emocje sięgają zenitu. Na dodatek
w małżeński spór angażują się windykatorzy, policja oraz wścibski sąsiad. Chaos narasta, mnożą się zabawne
sytuacje - aż do finału, który okaże się szansą na uratowanie obydwu małżeństw. Czy wszyscy z niej skorzystają?

3. Bracia / reżyseria Łukasz Ostalski ; scenariusz Wojciech Lepianka.- Warszawa :
Telewizja Polska, copyright 2022.
Hasła przedmiotowe: II wojna światowa (1939-1945) , Ratowanie Żydów i pomoc
Żydom (1939-1945) , Rodzeństwo , Żydzi , Polska , Film fabularny , Film wojenny ,
Dramat filmowy
Sygnatura: WG-F/1787/W
Nowości: 2022-07
Wieś na Mazowszu, 1943 rok. Dwóch nastoletnich chłopaków – Janek i Staszek – znajduje ukrywających się
w obejściu gospodarstwa dwóch młodych Żydów. Rozpoznają w nich swoich rówieśników – Abrama i Chaima,
synów szanowanego aptekarza, który mieszkał przed wojną w sąsiednim miasteczku. Tylko oni ocaleli z egzekucji, jakiej dokonali Niemcy na Żydach w pobliskim lesie. Mimo śmiertelnego zagrożenia, Janek i Staszek
postanawiają ukryć chłopców. O swojej decyzji nie mówią nikomu.
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4. Candyman : powiedz to / reżyseria Nia DaCosta ; scenariusz Jordan Peele, Win
Rosenfeld i Nia Da Costa.- Warszawa : Galapagos, [2022].
Hasła przedmiotowe: Candyman (postać fikcyjna) , Afroamerykanie , Artyści ,
Cierpienie , Legendy miejskie , Zabójstwo , Chicago (Stany Zjednoczone) , Film
fabularny , Horror , Reboot
Sygnatura: WG-F/1788/G
Nowości: 2022-07
Producent, zdobywca Oscara Jordan Peele i reżyserka Nia DaCosta rzucają nowe spojrzenie na mrożącą krew
w żyłach miejską legendę o Candymanie. Przez dziesięciolecia mieszkańcy osiedla Cabrini-Green w Chicago byli
terroryzowani opowieściami o mordercy z hakiem zamiast ręki. Obecnie, artysta (Yahya Abdul-Mateen II)
postanawia zgłębić makabryczną historię Candymana. Nie wie jednak, jak wpłynie to na jego psychikę i tym
samym wywoła przerażającą falę przemocy, przez którą będzie musiał się zmierzyć ze swoim przeznaczeniem.

5. Człowiek, który sprzedał swoją skórę / reżyseria, scenariusz Kaouther Ben Hania.Warszawa : Mayfly, 2022.
Hasła przedmiotowe: Etyka , Uchodźcy , Tatuaż , Wiza , Liban , Syria , Film
fabularny , Dramat filmowy
Sygnatura: WG-F/1789/DF
Nowości: 2022-07

Sam Ali ucieka z ogarniętej wojną Syrii do Libanu. Jego celem jest Belgia. Chce się tam przedostać i żyć ze swoją
ukochaną Abeer, którą rodzice zmuszają do ślubu z innym mężczyzną. Przepustką do Europy jest udział
w niekonwencjonalnym projekcie artystycznym. Na plecach Sama zostaje wytatuowana wiza Schengen. Czy zamiana w cenne dzieło sztuki przyniesie Samowi upragnioną swobodę i wolność? Jakie są granice wypowiedzi
artystycznej? Inspiracją dla tunezyjskiej reżyserki stała się działalność kontrowersyjnego artysty konceptualnego
Wima Delvoyea. Film Kaouther Ben Hani był nominowany do Oscara w 2021 r. dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego.

6. Dzikie róże / reżyseria, scenariusz Anna Jadowska.- Warszawa : Best Film,
[2018].
Hasła przedmiotowe: Kobieta , Problemy małżeńskie , Relacje międzyludzkie ,
Społeczności lokalne , Zdrada małżeńska , Polska , Film fabularny , Dramat filmowy
Sygnatura: WG-F/1790/DF
Nowości: 2022-07
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"Dzikie róże" to historia kobiety, która musi dokonać bardzo trudnego wyboru życiowego. Jej sytuację dodatkowo
komplikuje to, że żyje w małym, prowincjonalnym miasteczku, w którym bardzo trudno jest coś ukryć, a bardzo
łatwo zostać osądzonym. Główna bohaterka Ewa (w tej roli Marta Nieradkiewicz) zmaga się z ogromnym poczuciem samotności. Jej życie wypełnia zajmowanie się domem i dwójką dzieci, a także czekanie na męża (Michał
Żurawski), który pracując w Norwegii rzadko przyjeżdża do domu. Młoda kobieta, chcąc znowu poczuć się
kochaną i adorowaną, wplątuje się w romans z nastolatkiem. Niestety za tą chwilę "zapomnienia" przyjdzie zapłacić jej wysoką cenę. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej gdy wraca mąż. Podejrzenia, plotki i oskarżenia będą
przeplatać się z inną tragedią - na plantacji dzikich róż, gdzie pracuje kobieta zaginie jej 2 letni synek Jasio. Czy
chłopiec się odnajdzie? Czy ta rodzina ma szansę przetrwać? I wreszcie, czy Ewa pogodzi rolę walczącej
o małżeństwo kobiety z rolą matki, która zdecydowała się porzucić własne dziecko? Przejmujący obraz ukazujący
rolę kobiety w społeczeństwie i rodzinie. Rzeczywistość która wywołuje smutek, ale i daje nadzieję.

7. Klangor / reżyseria Łukasz Kośmicki ; scenariusz Kacper Wysocki ; Canal+.Warszawa : Kino Świat, 2021.
Hasła przedmiotowe: Ojcowie i córki , Poszukiwania zaginionych , Psycholodzy
penitencjarni , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Społeczności lokalne ,
Świnoujście (woj. zachodniopomorskie) , Film fabularny , Dramat , Kryminał ,
Thriller , Serial filmowy
Sygnatura: WG-F/1791/S
Nowości: 2022-07
"Klangor" to dramat rodzinny z historią kryminalną w tle. Maja Ostaszewska i Arkadiusz Jakubik wcielają się
w role Magdy i Rafała Wejmanów, małżeńskiej pary, której życie wypada z zakrętu po tym, jak jedno z ich dzieci
znika bez śladu. Rafał wierząc, że tylko on może odnaleźć córkę, rozpoczyna desperackie poszukiwania na własną
rękę. Wczoraj był psychologiem więziennym w randze porucznika, najbardziej opanowanym człowiekiem na
świecie. Dzisiaj, żeby zrozumieć, co naprawdę wydarzyło się w noc zaginięcia córki, będzie musiał zaprzeczyć
wszystkim wartościom, które jeszcze kilka dni wcześniej definiowały go jako męża, ojca, człowieka. Tymczasem,
wokół sprawy narasta zmowa milczenia.

8. Mare z Easttown / reżyseria Craig Zobel ; scenariusz Brad Ingelsby ; HBO.Warszawa : Galapagos, 2021.
Hasła przedmiotowe: Kobieta , Matki i córki , Osoby po rozwodzie , Prywatni
detektywi , Społeczności lokalne , Śmierć dziecka , Pensylwania (Stany Zjednoczone
; stan) , Film fabularny , Dramat filmowy , Kryminał , Serial filmowy
Sygnatura: WG-F/1792/K
Nowości: 2022-07
Mare Sheehan (Kate Winslet) jest policjantką z małego miasteczka w Pensylwanii. Prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, starając się jednocześnie poskładać rozpadające się na kawałki życie osobiste.
Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej ze sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne
i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość.
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9. Miłość jest blisko / reżyseria Radosław Dunaszewski ; scenariusz Mariusz
Kuczewski, Marcin Baczyński, Anna Drozd, Izabela Szolc.- Warszawa : Telewizja
Polska, copyright 2022.
Hasła przedmiotowe: Osoby samotne , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , Film
fabularny , Komedia romantyczna
Sygnatura: WG-F/1793/KF
Nowości: 2022-07
Natalia i Adam znają się od dziecka. Nigdy nie byli parą, ale od zawsze byli razem. Są sąsiadami, korzystają
wspólnie z pomieszczeń w swoich mieszkaniach, a ich sypialnie dzieli tylko cienka ściana. Natalia pragnie mężczyzny, najlepiej opiekuńczego domatora, który byłby oparciem dla niej i jej syna. Adam po rozwodzie szuka
silnych emocji i najchętniej wybrałby się do Amazonii. Pewnego dnia marzenia Natalii i Adama się spełniają. Na
jego drodze los stawia piękną Marikę, podróżniczkę i pisarkę, która zaprasza go do swojego świata. Tymczasem
w Natalii zakochuje się Bruno, bogaty dentysta, który chce spełniać jej wszystkie marzenia. Przypadkowe znajomości zapowiadają się obiecująco...

10. Mój dług / reżyseria Denis Delić, Bogusław Job ; scenariusz Andrzej Sobek.Warszawa : Monolith Films, [2022].
Hasła przedmiotowe: Sikora, Sławomir (1964- ) , Więźniowie , Zabójstwo , Polska
, Film fabularny , Film akcji , Dramat filmowy
Sygnatura: WG-F/1794/DF
Nowości: 2022-07

Zbrodnia i kara w realiach Polski lat 90. Mocne kino dla widzów, którzy nie unikają trudnych tematów. Zwyczajny obywatel skazany za zamordowanie brutalnego bandyty musi znaleźć w sobie siłę, by przeżyć wieloletnie
więzienie. To wstrząsająca, prawdziwa historia nierównej walki o sprawiedliwość i przetrwanie. Opowieść o tym,
że tylko wiara w drugiego człowieka i nadzieja na normalne życie dają siłę do walki z systemem.

11. Nocny konwój / reżyseria Anne Fontaine ; scenariusz Anne Fontaine, Claire
Barré.- Warszawa : Kino Świat, [2021].
Hasła przedmiotowe: Boris, Hugo (1979- ). Police , Dylemat etyczny , Kara
śmierci , Konwojowanie , Policjanci , Relacje międzyludzkie , Paryż (Francja) ,
Adaptacja filmowa , Film fabularny , Dramat filmowy , Kryminał
Sygnatura: WG-F/1795/K
Nowości: 2022-07
Virginie, Erik i Aristide to trójka policjantów, którzy na co dzień stawiają czoła przestępstwom i przemocy
paryskich ulic. Pewnej nocy stróże prawa otrzymują nietypowe zadanie - mają eskortować nielegalnego imigranta
na lotnisko, skąd zostanie deportowany do swojej ojczyzny. Po drodze Virginie odkrywa, że więzień zostanie
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poddany karze śmierci po powrocie do swojego kraju. Moralny dylemat sprawia, że policjantka zaczyna kwestionować swoją misję. Adaptacja powieści Hugo Borisa.

12. Operacja Mincemeat / reżyseria John Madden ; scenariusz Michelle Ashford.Warszawa : Monolith Films, [2022].
Hasła przedmiotowe: Macintyre, Ben (1963- ). Człowiek, którego nie było ,
Montagu, Ewen (1901-1985) , II wojna światowa (1939-1945) , Dezinformacja ,
Operacja Mincemeat (1943) , Wywiad wojskowy angielski , Wywiad wojskowy
niemiecki , Europa , Sycylia (Włochy ; wyspa) , Adaptacja filmowa , Film fabularny ,
Film wojenny , Dramat filmowy
Sygnatura: WG-F/1796/W
Nowości: 2022-07
Wciągająca historia jednego z największych podstępów w dziejach II wojny światowej. Rok 1943, II wojna
światowa. Alianci rozpoczynają przygotowania do desantu na kontynencie europejskim. Sycylia ze względu na
swoje strategiczne położenie jest idealnym celem ataku. Aby uniknąć zdecydowanego oporu, brytyjski kontrwywiad przygotowuje błyskotliwą operację, która ma zmylić Niemców i zmusić ich do koncentracji sił zupełnie
gdzie indziej.

13. Spencer / reżyseria Pablo Larraín ; scenariusz Steven Knight.- Warszawa :
Forum Film Poland, [2022].
Hasła przedmiotowe: Diana (księżna Walii ; 1961-1997) , Ból psychiczny ,
Książęta i księżne , Matki i synowie , Problemy małżeńskie , Rozwód , Norfolk
(Wielka Brytania ; hrabstwo) , Film fabularny , Film biograficzny , Dramat filmowy
Sygnatura: WG-F/1797/B
Nowości: 2022-07
Wigilia 1991. W małżeństwo księżnej Diany i księcia Karola już dawno wkradł się chłód. Krążą pogłoski o ich
romansach i możliwym rozwodzie. Jednak święta Bożego Narodzenia w królewskiej posiadłości Sandringham
w hrabstwie Norfolk mają przynieść spokój i rozładowanie napięć. Obfitość jedzenia i picia, strzelanie i polowania
- oto wypróbowane sposoby wyciszania sporów. Diana dobrze zna tę grę. W tym roku sprawy przybiorą jednak
inny obrót…

14. Wyjdź za mnie / reżyseria Kat Coiro ; scenariusz John Rogers, Tami Sagher i
Harper Dill.- Warszawa : Galapagos, 2022.
Hasła przedmiotowe: Crosby, Bobby. Marry me , Muzyka rozrywkowa ,
Nauczyciele matematyki , Piosenkarze , Show business , Udawane związki , Zdrada ,
Stany Zjednoczone , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Komedia romantyczna
Sygnatura: WG-F/1798/KF
Nowości: 2022-07
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Supergwiazda muzyki pop (Jennifer Lopez) oraz jej narzeczony, także gwiazda pop (Maluma), planują ślub
podczas koncertu. Tuż przed ceremonią piosenkarka dowiaduje się, że ukochany ją zdradza. Zamiast niego
wybiera więc z publiczności przypadkowego widza. Nieznajomy okazuje się nauczycielem matematyki (Owen
Wilson). Wbrew przeciwnościom sfingowany związek zaczyna przeradzać się w coś prawdziwego. Czy uczucie
przetrwa w oślepiającym blasku jupiterów?
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