Nowości 2022 – SIERPIEŃ

Literatura piękna

1. A nearly normal family / M. T. Edvardsson ; translated by Rachel Willson-BroylesLondon : Pan Books - Pan Macmillan, 2020.
Hasła przedmiotowe: Matki i córki , Młodociani przestępcy , Ojcowie i córki ,
Rozprawa sądowa , Tajemnica , Zabójstwo , Powieść , Thriller
Sygnatura: WG-O/j.ang.
Nowości: 2022-08

Your eighteen-year-old daughter goes out. You don't know where, but she says she will be back by 11pm. 11pm
comes but she isn't. You text her, but no reply. Then, 2am, the front door opens and you hear her go into her bedroom. She is home. You check she is OK. 'Yes' , and you turn over. The next morning, your daughter is arrested
for murder. And all you can think is, where was she last night? Why was she late? And what will you say when the
police ask you where she was...

2. Agla : alef / Radek Rak ; ilustracje Igor Myszkiewicz.- Warszawa : Powergraph,
2022.
Hasła przedmiotowe: Dojrzewanie , Dyktatura (ustrój) , Magia , Poszukiwania
zaginionych , Fantastyka , Powieść przygodowa , Powieść psychologiczna
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-08
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"Agla" to brawurowa historia przygodowa, ale też wnikliwa i wzruszająca powieść psychologiczna o dojrzewaniu
i przemianie, o miłości i odkrywaniu swej cielesności, o zawiedzionych przyjaźniach, wykluczeniu i samotności,
o odnajdywaniu siebie i stawaniu się człowiekiem w całym tego słowa znaczeniu. Sofja Kluk jest osobą upartą,
wygadaną i konsekwentnie dążącą do celu. Mieszka na uniwersytecie w mieście, w którym panują dziewiętnastowieczne porządki społeczne, sklepy bławatne z ulicy Krokodyli spotykają się z mrocznym Urzędem Bezpieczeństwa i tajemniczym Carem, a zawodowi zabójcy cieszą się szacunkiem i zaufaniem. Podróż w poszukiwaniu
zaginionego ojca okaże się dla Sofji pytaniem, czym tak naprawdę jest wolność. Świat bohaterów podbija rozbuchana wizja przyrody, a koncepcja owadziego przeobrażenia, którą niesie "Agla", ma w powieści niebagatelne
znaczenie. Radek Rak pisze sugestywnymi obrazami, działającymi na wyobraźnię. Tajemnicami i mrokiem, intertekstualnością i zmysłowością swojej literatury, wdziękiem Sofji i jej bezkompromisową cielesnością, dowcipem
języka i okrucieństwem świata "Agli" autor uwodzi czytelnika w zupełnie nowej literackiej zabawie. Rak kreuje
oryginalną i hipnotyzującą rzeczywistość, w której ostry niczym fotografia realizm sąsiaduje z okrutną baśnią. To
powieść, od której nie sposób się oderwać - odważna, smakowita, fantastyczna i niepodobna do żadnej innej
książki.

3. Brakujący element / Harlan Coben ; z angielskiego przełożyła Magdalena Słysz.Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2022.
Hasła przedmiotowe: Celebryci , Osoby zaginione , Rodzina , Śledztwo i
dochodzenie , Tajemnica , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Thriller
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2022-08

Wilde jako małe dziecko został porzucony w lesie. Po latach, już jako dorosły mężczyzna, postanawia dowiedzieć
się więcej o swoim pochodzeniu. Rejestruje się na stronie internetowej, która na podstawie nadsyłanych próbek
materiału genetycznego kojarzy spokrewnionych ze sobą ludzi. Dzięki portalowi udaje mu się odnaleźć biologicznego ojca, ale spotkanie z nim rodzi więcej pytań niż odpowiedzi. Wilde dowiaduje się jednak o jeszcze jednym
krewnym. Peter Bennett, gwiazda popularnego reality show, próbuje się z nim skontaktować, ale po jednej
nieudanej próbie znika jak kamień w wodę. Nękany wyrzutami sumienia Wilde zaczyna go szukać. Okazuje się,
że Peter Bennett stał się ofiarą zmasowanego hejtu i zaliczył medialny upadek, który można określić chyba tylko
jako koszmar na jawie. Czy sam był sobie winien? A może padł ofiarą perfidnej i skomplikowanej intrygi?
Prowadząc śledztwo w jego sprawie, Wilde wkracza w plugawy świat celebrytów i reality TV, a przy okazji
poznaje nowe wątki własnej mrocznej historii…

4. Buntownik / Aniela Wilk.- Warszawa : Burda Książki, copyright 2021.
Hasła przedmiotowe:
Agenci FBI , Handel narkotykami , Przestępczość
zorganizowana , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Romans , Sensacja
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-08

Myśleli, że po tym, co przeszli do tej pory, nic gorszego ich nie spotka. Ale walka o ich życie weszła w decydującą fazę. Agencja nie pozwoli, by prawda wyszła na jaw. I nie będzie grała czysto. Bruce i Alice muszą
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walczyć nie tylko o dobre imię i wspólną przyszłość, lecz także o to, by nie stracić do siebie zaufania. Gdy na szali
leżą wolność, wielkie pieniądze i kariera - miłość, nawet ta ściśle związana z niepohamowaną namiętnością, może
nie przetrwać. A agencja tylko czeka, aż któreś z nich pęknie.

5. Coś niebieskiego / Emily Giffin ; tłumaczenie Anna Gralak.- Kraków :
Wydawnictwo Otwarte, 2008.
Hasła przedmiotowe: Kobieta , Macierzyństwo , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie ,
Zdrada , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2022-08

Coś niebieskiego ukazuje dalsze losy Darcy i Rachel, bohaterek bestsellerowej powieści Coś pożyczonego.
Wciągająca historia przyjaźni i zdrady, ale przede wszystkim poruszająca opowieść o wewnętrznej przemianie,
dojrzewaniu do macierzyństwa i miłości. Darcy ma wszystko, o czym marzą kobiety - urodę, seksapil, męskie
zainteresowanie, wyczucie stylu, świetną pracę, przystojnego i bogatego narzeczonego. A także lojalną przyjaciółkę Rachel. Tydzień przed ślubem Dex rzuca Darcy. Ona przyjmuje to w miarę spokojnie. Jednak gdy dowiaduje
się, że zdradził ją z Rachel, w której zakochał się z wzajemnością, wpada we wściekłość. Obwinia oboje o rozpad
swego narzeczeństwa, choć sama ma romans z drużbą Deksa, Marcusem, i spodziewa się jego dziecka.

6. Cudowna moc miłości / Kristin Hannah ; z angielskiego przełożył Rafał Lisiński.Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2022.
Hasła przedmiotowe:
obyczajowa
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2022-08

Małżeństwo , Miłość , Śpiączka , Wypadki , Powieść

Mikaela, piękna żona doktora Liama Campbella, matka dwojga dzieci, zapada w śpiączkę na skutek doznanego
podczas jazdy konnej urazu głowy. Lekarze nie dają jej szans na przeżycie, ale mąż nie przyjmuje do wiadomości
gorzkiej prawdy. Wierzy, że miłość potrafi dokonać cudu, gdy zawodzi medycyna. Dniem i nocą czuwa przy
łóżku żony, mówi do niej, robi wszystko, żeby tylko dotrzeć do podświadomości Mikaeli. Mijają tygodnie.
Pewnego dnia chora kobieta drgnieniem powiek reaguje na imię swojego pierwszego męża, Juliana, znanego
gwiazdora. Liam, boleśnie zraniony, uświadamia sobie, że tylko tamten mężczyzna, prawdziwa miłość Mikaeli,
może przywrócić ją do życia. Czy jednak Liam kocha żonę aż tak, że gotów jest ją nawet stracić i oddać innemu?
7. Czas przeszły niedoskonały / Julian Fellowes ; przełożyła Barbara KopećUmiastowska.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2017.
Hasła przedmiotowe: Arystokracja , Majątek , Spadek , Londyn (Wielka Brytania) ,
Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-ang.
Nowości: 2022-08
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Damian Baxter żyje samotnie w wielkim domu. Jest bogaty. Bardzo bogaty. Jest także śmiertelnie chory. Dręczy
go pytanie: czy pozostawił dziedzica? Gdy tuż przed czterdziestką się ożenił, był bezpłodny, ale co z jego zwiążkami i przelotnymi romansami z młodości? Poszukiwania cofają nas do lat sześćdziesiątych - do niezwykłego
świata swingującego Londynu, do wystawnych przyjęć i wspaniałych balów, do świata dziewcząt debiutujących
w wielkim świecie i ich przystojnych towarzyszy. Do świata, który zmieniał się z dnia na dzień - ale nie zawsze
tak, jak oczekiwano. Niezwykła opowieść o czasie i o tym, co czas robi z nami, powieść, w której nostalgia
przeplata się z humorem najwyższej próby.

8. Czerwony terror / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022.
(Filia na Faktach)
Hasła przedmiotowe: Lenin, Włodzimierz (1870-1924) , Dyktatura (ustrój) ,
Polityka , Rewolucja , Totalitaryzm , Władza , Powieść biograficzna
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-08

Wszyscy stojący na naszym szlaku muszą zostać zniszczeni i starci w proch. Obywatel Uljanow. Władimir Iljicz.
Lenin. STUDIUM ZŁA W JEGO NAJCZYSTSZEJ POSTACI. Historia człowieka, który przedłożył szalone idee
nad życie całych narodów. Opowieść o drodze do bezgranicznej władzy. Drodze usłanej trupami, krwawymi pieniędzmi oraz psychopatycznym cynizmem. Drodze tajnego agenta, zdrajcy i bezwzględnego ideologa opętanego
manią wielkości. TWARZE SIĘ ZMIENIAJĄ, DYKTATOR ZOSTAJE TEN SAM... Tym razem prawda jest
bardziej przerażająca od najmakabryczniejszej fikcji. REWOLUCJA POTRZEBUJE OFIAR… REWOLUCJA
RODZI SIĘ PRZEZ CIERPIENIE I BÓL.

9. Diabeł w przebraniu / Lisa Kleypas ; przełożyła Teresa Komłosz.- Warszawa :
Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2022.
(Ravenels / Lisa Kleypas ; cz. 7)
Hasła przedmiotowe:
Arystokracja , Ludzie bogaci , Przedsiębiorcy ,
Wdowieństwo , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2022-08
Lady Merritt Sterling, młoda wdowa o silnej woli, prowadząca firmę transportową swojego zmarłego męża, wie,
że londyńskie towarzystwo tylko czeka na kolejny skandal. Do tej pory była zbyt rozsądna, by stać się pożywką
dla arystokratycznych plotek… ale teraz na jej drodze pojawił się Keir MacRae. Przystojny wytwórca whisky
wprost z dzikiej Szkocji sprawia, że wszystkie plany kobiety odchodzą w zapomnienie. Nie mogliby bardziej się
od siebie różnić, ale wzajemne przyciąganie jest zbyt silne, by mu się oprzeć. Od momentu przybycia do Londynu
Keir MacRae ma dwa postanowienia. Po pierwsze - uniknąć zagrożenia, które na niego czyha. Po drugie - nie
zakochać się w olśniewającej lady Merritt. Jak dotąd żadnego z nich nie udało się zrealizować. Keir nie wie, kto
chce się go pozbyć, dopóki los nie ujawni jego sekretnego związku z jedną z najpotężniejszych rodzin w całej
Anglii. Gdy świat, który znał, pogrąża się w chaosie, zaufać może już tylko pięknej lady. Wzajemne uczucie
z każdą chwilą staje się silniejsze, a Merritt zaczyna tęsknić za tym, czego Keir nie może jej dać: szczęśliwego
zakończenia. Kiedy sytuacja robi się niebezpieczna, lady Sterling postanawia zrobić wszystko, by uratować ukochanego mężczyznę… Ale czy się nie załamie, gdy dotrze do niej, że być może jest on diabłem w przebraniu?
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10. Drugi miecz : historia majowa / Peter Handke ; przekład Magdalena Chrobok.Kraków : Wydawnictwo Eperons-Ostrogi, 2021.
Hasła przedmiotowe: Kobieta , Mężczyzna , Zemsta , Powieść obyczajowa , Powieść
filozoficzna
Sygnatura: WG-austr.
Nowości: 2022-08

To dane z mojego własnego życia. Pisząc o nich udaję się w swego rodzaju podróż, nie wiem jednak dokąd mnie
ona zaprowadzi. Lecz mimo to w nader jednostajny sposób kolekcjonuję elementy, z których składam się sam,
oczywiście muszę wierzyć, że nie są to moje własne elementy, lecz sprawy ogólne, które fabrykuję w swoisty
rodzaj narracji, opowieści, jakiej sam nigdy nie doświadczyłem, ale z pewnością przeżyłem wiele poszczególnych
jej elementów. Peter Handke "Drugi miecz" to właściwie ciąg filozoficznych przemyśleń na temat natury zemsty,
jej moralnych fundamentów czy prawa do pomszczenia kogoś. Bohater wsiada w różnorodne środki transportu,
zagląda do knajp, rozmawia ze spotkanymi ludźmi. Każde działanie podporządkowuje dotarciu do miejsca, gdzie
ma dokonać zabójstwa. Zasłużonego wyroku za popełnioną zbrodnię. Handke podporządkowuje ramę wydarzeń
do własnego smaku, powolnego poczucia rytmu, duchowej prozodii. Rezygnuje z mrocznych kadrów, by w nieco
abstrakcyjny, poetycki, momentami oniryczny sposób, opowiedzieć o tym, jak sztuka potrafi zwyciężyć nad
śmiercią.

11. Gdyby mnie zabrakło / Courtney Walsh ; tłumaczenie Beata Hrycak.- Rzeszów :
Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2022.
Hasła przedmiotowe: Aktorzy , Baseballiści , Listy , Matki i córki , Relacje
międzyludzkie , Sekrety rodzinne , Spadek , Trudne sytuacje życiowe , Nantucket
(Stany Zjednoczone ; wyspa) , Powieść , Romans
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2022-08
Znana aktorka Emily Ackerman całe życie kieruje się radami z listów, które matka pisała do niej przed śmiercią.
Gdy zawodowa porażka sprowadza na nią falę krytyki, kobieta usuwa się do rodzinnego Nantucket, by zająć się
remontem i sprzedażą odziedziczonego domu. Tam staje przed nieoczekiwanym wyzwaniem na rzecz miejscowej
społeczności. Hollis McGuire powraca na wyspę po wypadku kończącym karierę bejsbolisty. Czuje, że jego życie
jest w rozsypce. Nadzieją jest pojawienie się w miejscowości dawnej przyjaciółki… dlatego jest gotowy zrobić, co
może, by ją zatrzymać.

12. Gorzej być nie może / Allison Pearson ; z angielskiego przełożyła Izabela
Matuszewska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018.
Hasła przedmiotowe: Ambicja , Perfekcjonizm (psychologia) , Pracujące matki ,
Londyn (Wielka Brytania) , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-inne
Nowości: 2022-08
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Kate Reddy ma czterdzieści dziewięć lat i po siedmioletniej przerwie zamierza wrócić do pracy na pełen etat.
Problem w tym, że dla londyńskiej branży finansowej jest… po prostu za stara. I nie na czasie. Ale Kate zna swoją
wartość i nie zamierza siedzieć załamana w domu. Wpisuje w CV fałszywy wiek i rusza na podbój City. A chociaż
problemy, przed którymi staje, są tak wielkie jak wieżowiec, w którym kiedyś pracowała, nie zamierza się poddać.
Znów pokaże wszystkim, na co ją stać - choć ma na głowie dwójkę wrzeszczących nastolatków, starzejących się
rodziców i męża z kryzysem wieku średniego. A kiedy na horyzoncie ponownie pojawi się dawna miłość… Kto
wie, dokąd zaniosą Kate jej wysokie obcasy!

13. Jak zawsze w grudniu / Emily Stone ; z języka angielskiego przełożyła Monika
Wiśniewska.- Warszawa : Słowne z Uczuciem - Burda Media Polska, copyright
2021.
Hasła przedmiotowe: Boże Narodzenie , Kobieta , Listy , Sekrety rodzinne ,
Sieroty , Edynburg (Wielka Brytania) , Londyn (Wielka Brytania) , Nowy Jork
(Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa , Romans
Sygnatura: WG-inne
Nowości: 2022-08
Josie Morgan nigdy nie czeka na grudzień. Miesiąc ten zawsze jej przypomina o życiu, które utraciła dwadzieścia
lat temu. A kiedy tylko słyszy w radiu świąteczną piosenkę, z marszu je wyłącza. Ma ochotę zrywać kolorowe
łańcuchy, którymi jej współlokatorka upiera się dekorować mieszkanie. I co roku wysyła list, który wie, że nigdy
nie zostanie przeczytany. Max Carter nie spodziewał się, że kilka dni przed Bożym Narodzeniem utknie w Londynie. Nie spodziewał się, że tak trudno będzie mu się pożegnać z kobietą, którą ledwie zna. Z drugiej jednak
strony nie spodziewał się, że się zakocha. W tym jednak roku, kiedy grudniowy list Josie prowadzi ją do Maxa,
przypadkowe spotkanie zmieni życie obojga w doprawdy niezwykły sposób. A ich historia dopiero się zaczyna…
Z Londynu na Manhattan, z Edynburga na angielską wieś, Always, in December to romantyczna podróż, której nie
da się zapomnieć.

14. Jeśli zostaniesz / Denise Hunter ; tłumaczenie Alicja Malinka.- Rzeszów : Dreams
Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2022.
Hasła przedmiotowe: Huragan , Księgarnie , Rodzeństwo , Spotkanie po latach ,
Ślub i wesele , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Romans
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2022-08

Po odejściu ojca przewlekła choroba mamy wymogła na Sophie przejęcie opieki nad bratem bliźniakiem Sethem
oraz młodszą siostrą Jenną. Dziewczyna odkłada na bok marzenia o własnej księgarni w Piper’s Cove, uroczym
nadmorskim miasteczku, i skupia się na zapewnieniu rodzeństwu wykształcenia. Gdy wreszcie Seth dostaje dobrą
pracę, a Jenna ma poślubić swojego ukochanego, wszystko wskazuje na to, że Sophie nareszcie powróci do
realizacji planów. Jednak wesele oznacza konfrontację z Aidenem Maddoxem, który porzucił ją przed laty w dramatycznych okolicznościach. W noc po przyjęciu nadciąga huragan i Aiden jest zmuszony do zatrzymania się
u Sophie. W dodatku ona ma coraz mniej czasu na przygotowanie otwarcia księgarni. Czy nie wydarzyło się już
zbyt wiele, by mogli dać sobie drugą szansę?
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15. Joker / Natalia Nowak-Lewandowska.- Mnichowice : JakBook, copyright 2021.
(Teoria gier / Natalia Nowak-Lewandowska)
Hasła przedmiotowe: Julianna Różańska (postać fikcyjna) , Dziennikarstwo śledcze
, Miłość , Prześladowanie , Rodzina , Katowice (woj. śląskie) , Powieść obyczajowa ,
Kryminał
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-08
Trzecia część serii kryminałów obyczajowych "Teoria gier". Tragiczne wydarzenia, które zaważyły na życiu
Majki, już za rodziną Różańskich. Jakub wyjeżdża z kraju, a Julianna próbuje na nowo pozwolić sobie na miłość.
Kiedy pewnego dnia w pracy otrzymuje kwiaty, jest przekonana, że to prezent od jej ukochanego, Norberta.
Jednak dość szybko okazuje się, że to przeszłość próbuje na nowo rozgościć się w życiu Julki. Czy i tym razem
Julianna poradzi sobie ze złem, które zacznie osaczać ją z każdej strony? I czy w końcu odnajdzie tak upragniony
spokój?

16. Każde twoje słowo / Marta Reich.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński
Media, 2021.
Hasła przedmiotowe: Malarze , Miłość , Pracownicy korporacji , Przebaczenie ,
Sekrety rodzinne , Wybory życiowe , Londyn (Wielka Brytania) , Warszawa (woj.
mazowieckie) , Powieść , Romans
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-08
Rok 2017. Karolina ma wspaniałe życie… i przeszłość z najgorszych snów. Z pozoru silna i niezależna, mierzy się
z sekretami i traumami, do których trudno przyznać się nawet najbliższym. Kiedy pewnego wrześniowego
poranka spóźniona wpada na spotkanie z Jackiem Stowe, nowym londyńskim współwłaścicielem firmy, zamiera.
Ma przed sobą mężczyznę, na widok którego ożywają emocje sprzed lat… Rok 1999. Nelson i jego kumple żyją
studiami, domówkami i marzeniami o wielkiej karierze w otwierającej się powoli Europie. Podczas jednej
z imprez na warszawskiej Pradze dostrzega dziewczynę o szmaragdowych oczach… i wie, że nie spocznie, póki
nie pozna jej bliżej. Co wiąże obie historie? Kim jest Jack Stowe i co łączyło go w przeszłości z Karoliną? Czy
niespodziewane spotkanie dwojga ludzi, którzy mieli się już nigdy nie zobaczyć, przyniesie im ukojenie? Pełna
zwrotów akcji opowieść tocząca się na styku światów i czasów, w dwóch odległych, a jednak związanych ze sobą
europejskich stolicach: Warszawie i Londynie. Wzruszająca historia o miłości i przebaczeniu, o drugich szansach
i zapomnianych ideałach… a przede wszystkim o sile słów, tych wypowiedzianych i tych tłumionych, tych
romantycznych i tych bolesnych. Tych, które mają siłę niszczyć, ale też budować na nowo.
17. Kronika wypadków miłosnych / Tadeusz Konwicki.- Warszawa : Świat Książki Bertelsmann Media, 2006.
Hasła przedmiotowe: II wojna światowa (1939-1945) , Młodzież , Zakochanie ,
Wilno (Litwa) , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-08
7

Rozrywająca się tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej historia dwójki maturzystów jest przeplatana
sentymentalnymi wspomnieniami obrazu Wileńszczyzny - krainy młodości Tadeusza Konwickiego. Bohaterowie,
Wicio i Alina, przeżywają swoją pierwszą miłość w czasach niepewności i strachu przed tym, co będzie jutro,
z nadciągającym widmem wojny w tle. Tragiczna historia wielkiego uczucia, młodzieńczych uniesień, niespełnionych nadziei i klęski tego, co nieuchronnie miało nadejść i zburzyć cały dotychczasowy świat. Naturalne
obawy głównych bohaterów związane z okresem dorastania, pierwszą fascynacją erotyczną przeplatają się
z powszechnymi obawami społeczeństwa na temat tego, co przyniesie przyszłość. Książka napisana jest szczególnym, bardzo poetyckim językiem. Wybrzmiewa z niej tęsknota i sentyment autora za tym, co już nigdy nie
wróci, a także ból i cierpienie związane z tym, co wydarzyło się później. Momentami historia dziewiętnastolatków
zdaje się pretekstem do tego, żeby refleksyjnie odnieść się do rzeczy bezpowrotnie utraconych. Witek wielokrotnie na kartach książki spotyka tajemniczego Nieznajomego, który okaże się odgrywać szczególną rolę w całej
historii. "Kronika wypadków miłosnych" zaliczana jest do najsłynniejszych polskich powieści XX wieku i przedstawia w malowniczy sposób obraz minionej epoki.

18. Kryzys / Robin Cook ; z angielskiego przełożył Paweł Korombel.- Warszawa :
Świat Książki - Bertelsmann Media, 2008.
Hasła przedmiotowe: Błędy medyczne , Lekarze , Ludzie bogaci , Boston (Stany
Zjednoczone, stan Massachusetts) , Powieść , Thriller
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2022-08

Doktor Craig Bowman jest znakomitym lekarzem, bez reszty oddanym swoim pacjentom. Po wielu latach ciężkiej
pracy zaczyna wreszcie mieć czas dla siebie i zarabiać duże pieniądze. Dzieje się tak dzięki ekskluzywnej praktyce
medycznej - ograniczającej się do starannie wybranej grupy bardzo bogatych ludzi. Ale dobra passa nie trwa
długo. Kiedy jedna z jego pacjentek umiera na zawał serca, Craig zostaje pozwany do sądu przez jej męża za błąd
w sztuce lekarskiej. Gdy proces zaczyna przybierać niekorzystny obrót dla Craiga, z pomocą przybywa Jack
Stapleton, lekarz sądowy z Nowego Jorku. Stapleton dokonuje ekshumacji zwłok zmarłej pacjentki i dochodzi do
wniosku, że w całej tej sprawie jest wiele znaków zapytania i postanawia, i postanawia przeprowadzić sekcję
zwłok zmarłej pacjentki. Tymczasem pewna grupa ludzi jest gotowa zrobić wszystko, żeby uniemożliwić mu
odkrycie prawdy...

19. Lady Jayne zaginęła / [Joanna Davidson Politano] ; tłumaczyła Magdalena
Peterson.- Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2022.
Hasła przedmiotowe: Arystokracja , Kobieta , Ojcowie i córki , Osoby zaginione ,
Pisarze , Powieść w odcinkach , Sekrety rodzinne , Anglia (Wielka Brytania) ,
Powieść , Romans historyczny
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2022-08
Ojciec Aurelie Harcourt umiera w więzieniu dla dłużników, pozostawiając córce jedynie swój znany pseudonim
literacki i bogatą rodzinę, której ona dotąd nie poznała. Krewni przyjmują dziewczynę bez entuzjazmu, a nawet
z niechęcią. Tylko nieliczni mieszkańcy rezydencji wydają się cieszyć z jej obecności. Nie mając innego pomysłu
na życie, Aurelie próbuje odnaleźć się w antypatycznej rodzinie i nauczyć zasad towarzyskich wyższych sfer.
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Jednocześnie, pod pseudonimem ojca, postanawia kontynuować pisanie jego ostatniej powieści - powieści o tajemniczym zaginięciu jej matki. Lecz aby ją dokończyć, będzie musiała odkryć prawdziwą historię, jaką skrywają
mury tego zamku.

20. Latawce / Agnieszka Lis.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa
Poznańskiego, copyright 2018.
Hasła przedmiotowe: Konflikt pokoleń , Matki i synowie , Rodzina niepełna ,
Toksyczne związki , Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-08

Grzegorz ma kilka lat, gdy jego ojciec opuszcza rodzinę. Chłopiec został z matką, z którą z każdym rokiem coraz
trudnej mu się porozumieć. Ojciec był mistrzem i autorytetem, matka jest łatwowierną, kochającą, uległą kobietą.
Ona wybacza kolejne błędy, Grzegorz przekracza kolejne granice. Myliłby się jednak ten, kto by uznał, że to
zwyczajna opowieść o konflikcie pokoleń, toksycznych relacjach i braku zrozumienia. Bo „Latawce” to próba
nieustannego poszukiwania wolności, tęsknota za nią. Ale czy Grzegorz ją odnajdzie, czy też da się oszukać jej
złudzeniu? W pewnej chwili chłopak dotkliwie się przekona, że jednak człowiek nie ma skrzydeł…
21. Lepiej już umrzeć / Lee Child [oraz] Andrew Child ; z angielskiego przełożył
Jan Kraśko.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2022.
(Jack Reacher / Lee Child)
Hasła przedmiotowe: Jack Reacher (postać fikcyjna) , Agenci FBI , Tajemnica ,
Zabójstwo , Arizona (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Sensacja
Sygnatura: WG-ang.
Nowości: 2022-08
Kiedy obudził się tego dnia, nie planował troszczyć się o to, by grabarzom nie zabrakło pracy. Nie miał też
w planach spędzenia nocy w kostnicy… jako trup. Nie zamierzał również zatrzymywać się w miasteczku w Arizonie, które czasy świetności już dawno ma za sobą. Zresztą w ogóle się tam nie wybierał. Cały Reacher - zmierza
tam, dokąd prowadzi go wzrok albo dokąd go podwiozą. Na drodze pod Los Gemelos na granicy z Meksykiem
spotyka Michaelę Fenton, która urządza zasadzkę na ludzi tajemniczego Dendonckera - miejscowego wcielenia
zła. Michaela, była agentka FBI, musi do niego dotrzeć, by dowiedzieć się, co się stało z jej bratem. I prosi
Reachera o pomoc. Ten nie ma ochoty odgrywać roli rycerza na białym koniu - woli chodzić pieszo albo jeździć
autostopem - i pakować się w kłopoty. Ale po pierwsze, zaczyna lubić tę dzielną kobietę. A po drugie, zdaje sobie
sprawę, że nie chodzi tylko o uratowanie jej brata, lecz być może także setek, a nawet tysięcy istnień ludzkich.
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22. Leśne Morze / Igor Newerly.- Warszawa : Świat Książki, 2009.
Hasła przedmiotowe: Dojrzewanie , II wojna światowa (1939-1945) , Miłość ,
Myśliwi , Polacy za granicą , Przyroda , Tajga , Tygrys syberyjski , Mandżukuo
(państwo dawne) , Mandżuria (Chiny ; kraina historyczna) , Powieść obyczajowa ,
Powieść przygodowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-08
Jedna z najpiękniejszych książek autora „Wzgórza błękitnego snu” przenosi nas do Chin czasów II wojny. Ale
samej wojny tu prawie nie ma. Od świata oddziela bohaterów tytułowe „leśne morze”: dzika i wspaniała
mandżurska tajga, zwana „szu-hai”. Trudnej sztuki przetrwania uczą się tu zarówno zwierzęta jak i ludzie różnych
narodowości. Jest wśród nich Wiktor Domaniewski, polski chłopiec, który nigdy nie widział ojczyzny i bardzo
chce za nią walczyć... Refleksyjna historia dorastania, pierwszej miłości i tęsknoty za krajem z egzotycznymi
Chinami w tle.

23. Nie ufaj mu / Remigiusz Mróz.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa
Poznańskiego, copyright 2022.
Hasła przedmiotowe: Ina Kobryn (postać fikcyjna) , Tajemnica , Wybory życiowe ,
Powieść , Kryminał
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-08

Minął rok, od kiedy życie Iny Kobryn wywróciło się do góry nogami. Kiedy wreszcie jest gotowa ruszyć dalej
i zostawić za sobą trudne przeżycia, poznaje mężczyznę, na którego czekała. Daje jej poczucie bezpieczeństwa,
nie ma przed nią tajemnic i sprawia, że Ina po raz kolejny wierzy w lepszą przyszłość. Jej siostra przygotowuje się
tymczasem do ślubu z Gracjanem Pabstem, który po latach w końcu się oświadczył. Wszystko układa się tak, jak
powinno, dopóki nie dostaje ona wiadomości o treści "nie ufaj mu". Czy Gracjan chowa własne upiory z przeszłości? Czy w istocie jest tym, za kogo mają go siostry? Obie muszą stawić czoła temu, że rzeczy, które wydarzyły
się w ich życiu, nie są takie, za jakie je uważały…

24. Nie wiesz dlaczego / Marcel Moss.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022.
(Filia Mroczna Strona)
Hasła przedmiotowe: Licea , Nastolatki , Osoby zaginione , Osoby z depresją ,
Poszukiwania zaginionych , Trudne sytuacje życiowe , Ucieczki , Uczniowie szkół
średnich , Uprowadzenie , Powieść psychologiczna , Thriller
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-08
Uczniami prestiżowego liceum Freuda wstrząsa tajemnicze zniknięcie nastoletniej Dagmary. Dziewczyna widziana była po raz ostatni w pobliżu szkoły, gdy wsiadała do nieznanego samochodu. Niektórzy sądzą, że zmagająca
10

się z depresją Dagmara postanowiła uciec, by zacząć wszystko od nowa. Dwa miesiące później wychodzą na jaw
przerażające fakty, a podejrzenia śledczych padają na skonfliktowane z Dagmarą Martę, Sarę i Wiki. Zdesperowane nastolatki próbują odkryć prawdę na temat zniknięcia dawnej przyjaciółki i oczyścić się z podejrzeń.

25. Nienawiść / Mariusz Zielke.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2017.
(Czarna Seria : sensacja)
Hasła przedmiotowe:
Sensacja
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-08

Politycy , Przedsiębiorcy , Służby specjalne , Powieść ,

Kuba Zimny otrzymuje propozycję napisania biografii znanego przedsiębiorcy Marka Sawickiego, twórcy korporacji biotechnologicznej Sawicki, która z małej kaszubskiej firmy przerodziła się w europejskiego giganta na
rynku farmaceutycznym. Biografia ma być częścią kampanii reklamowej Sawickiego,zaprojektowanej przez słynnego Bruno Giacomo. Tymczasem w otoczeniu Sawickiego, pozornie nieskazitelnego przedsiębiorcy, dochodzi do
tajemniczych zbrodni - giną skonfliktowani z nim ludzie. Kuba Zimny podejrzewa, że został zaangażowany
w projekt nieprzypadkowo. Sprawę morderstw będzie badał nielubiany przez policyjną wierchuszkę śledczy Lenz.
26. Od pierwszego wejrzenia / Nicholas Sparks ; z angielskiego przełożyła Elżbieta
Zychowicz.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2007.
(Pi)
Hasła przedmiotowe: Bibliotekarze , Dziennikarze prasowi , Przeprowadzka , Trudne
sytuacje życiowe , Wybory życiowe , Boone Creek (Stany Zjednoczone, stan Karolina
Północna ; miasto fikcyjne) , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2022-08
Dalszy ciąg losów bohaterów powieści "Prawdziwy cud". Do łzy ostatniej! Dla miłości człowiek gotów jest poświęcić wszystko. Jeremy Marsh porzuca prestiżową pracę dziennikarską w Nowym Jorku i przenosi się z tętniącego życiem miasta do Boone Creek, niewielkiej miejscowości w Karolinie Południowej. Wraz ze swoją ukochaną, prześliczną bibliotekarką Lexie Darnell, zamieszkuje w starym domu. W otoczeniu przyrody zakochani
przygotowują się do ślubu i narodzin dziecka. Ale czy Lexie na pewno była wierna narzeczonemu? Jeremy
otrzymuje maile sugerujące, że nie powinien poczuwać się do ojcostwa. Czyżby Rodney Hopper, zastępca szeryfa,
dawny przyjaciel Lexie, był kimś więcej niż dobrym znajomym? Zazdrość nie jest dobrym doradcą, a w Boone
Creek plotki szybko się rozchodzą...
27. Ostatni gwóźdź / Stefan Ahnhem ; przełożyła Ewa Wojciechowska.- Warszawa :
Wydawnictwo Marginesy, 2022.
Hasła przedmiotowe: Fabian Risk (postać fikcyjna) , Policja , Psychopaci , Śledztwo
i dochodzenie , Szwecja , Powieść , Kryminał , Thriller
Sygnatura: WG-szwedz.
Nowości: 2022-08
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Szantażował. Molestował. Gwałcił. Szedł po trupach, aż wspiął się na szczyt. Jest podłym człowiekiem. Nazywa
się Kim Sleizner i pracuje jako szef wydziału zabójstw kopenhaskiej policji. Dunja Hougaard zeszła do podziemia,
by na własną rękę prowadzić śledztwo w sprawie swojego byłego szefa. Z pomocą swoich ludzi miesiącami
gromadziła informacje. A gdy pewnego dnia na dnie morza u wybrzeży Kopenhagi zostają znalezione uwięzione
w samochodzie zwłoki wysokiego urzędnika wywiadu operacyjnego policji oraz nieznanej młodej kobiety,
nareszcie nadchodzi czas na zastawienie sideł. Najważniejsze pytanie brzmi, kto w nie wpadnie. Tymczasem
w Helsingborgu, po drugiej stronie cieśniny Sund, szwedzki policjant Fabian Risk otrzymuje wiadomość, która
wszystko odmienia.
28. Ostatnia na imprezie / Bethany Clift ; przełożyła Agnieszka Jacewicz.- Poznań :
Dom Wydawniczy Rebis, 2022.
Hasła przedmiotowe: Epidemie , Rzeczywistość postapokaliptyczna , Sztuka
przetrwania , Wielka Brytania , Powieść , Science fiction
Sygnatura: WG-ang.
Nowości: 2022-08

Koniec wszystkiego dla niej stał się początkiem. Jest grudzień 2023 roku i nasz świat właśnie przestaje istnieć.
Ludzkość wymiera za sprawą wirusa o nazwie 6DM - "sześć dni maksimum" - najwyżej tyle przeżywa zakażony
nim człowiek. W Londynie udaje się jakimś cudem przetrwać jednej kobiecie. Całe życie spychała własne Pragnienia na dalszy plan, ukrywała uczucia i rozpaczliwie próbowała dopasować się do innych. Jest zupełnie nie przygotowana na to, by samotnie stawić czoło przyszłości. Mając za towarzysza jedynie psa, wyrusza w podróż, by
upewnić się, że poza nią nikt nie przeżył. Mija apokaliptyczny krajobraz, opustoszałe płonące miasta, stosy
trupów, i przechodzi przyspieszony kurs przetrwania. A przy tym szczerze przygląda się sobie i swojemu życiu.
Kim się stanie teraz, gdy nie ma już dla kogo żyć i jest sama jak palec?

29. Ostatnia prawdziwa singielka / Lauren Ho ; przełożył Ryszard Oślizło.- Białystok
: Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2022.
Hasła przedmiotowe: Kobieta , Single (socjologia) , Singapur , Powieść , Romans
Sygnatura: WG-inne
Nowości: 2022-08

Andrea Tang wiedzie życie jak ze snu. Jest prawniczką, przed nią szansa na awans. Ma trzydzieści lat, luksusowy
apartament i przyjaciół, na których zawsze może liczyć. Bawi się w najpopularniejszych klubach Singapuru,
a świat stoi przed nią otworem. Na jej wizerunku jest tylko jedna mała rysa: jako jedyna z klanu Tangów nie
wzięła ślubu, a jej wścibska chińsko-malezyjska rodzina nie może jej wybaczyć takiego dyshonoru! Co z tego, że
Andrea wcale nie potrzebuje faceta do szczęścia? Przewrotny los stawia na jej drodze nie jednego, a dwóch
potencjalnych kandydatów na męża. Suresh Aditparan – irytujący i niezwykle przystojny kolega z pracy, z którym
Andrea konkuruje o stanowisko, jest jednocześnie ostatnim mężczyzną na ziemi, którego zaakceptowałaby jej
rodzina. Za to Eric Deng – atrakcyjny, uroczy i bajecznie bogaty przedsiębiorca doskonale wpisuje się w profil
idealnego małżonka według kryteriów klanu Tang. Gdy rywalizacja w kancelarii staje się coraz bardziej zacięta,
przyjaciele Andrei zasypują ją swoimi problemami, a rodzina z upodobaniem analizuje jej matrymonialne perspektywy, dziewczyna czuje, że dłużej tego nie wytrzyma. Czy w niekończącej się rozgrywce pomiędzy zadowa12

laniem innych a zadowalaniem siebie uda jej się wypracować kompromis? „Ostatnia prawdziwa singielka” to
przezabawna powieść o pogoni za szczęściem, przetrwaniu trzydziestki w nienaruszonym stanie psychoemocjonalnym oraz otwarciu się na miłość.

30. Ostatnie dni Jacka Sparksa / Jason Arnopp ; przekład Lesław Haliński.Czerwonak : Vesper, 2018.
Hasła przedmiotowe: Dziennikarze , Egzorcyzmy , Śmierć , Powieść , Horror
Sygnatura: WG-ang.
Nowości: 2022-08

W 2014 roku, Jack Sparks - kontrowersyjny dziennikarz i celebryta - zginął w tajemniczych okolicznościach.
Wcześniej zasłynął książkami o gangach i narkotykach, teraz zaś pisał książkę o zjawiskach nadprzyrodzonych.
Wywołał nawet burzę w mediach społecznościowych, kpiąc z egzorcyzmów, które obserwował w kościele na
włoskiej prowincji. Potem był filmik - czterdzieści sekund przerażającego materiału, od którego Jack wielokrotnie
się odcinał, twierdząc, że nie ma z nim nic wspólnego. A jednak został on opublikowany na jego kanale YouTube.
Nikt nie wiedział, co działo się z dziennikarzem w kolejnych dniach. Aż do teraz. Książka, którą trzymacie
w rękach, ujawnia mrożące krew w żyłach szczegóły ostatnich dni i godzin Jacka Sparksa.

31. Ostatnie wyjście / Federico Axat ; z hiszpańskiego przełożyła Barbara Jaroszuk.Warszawa : Świat Książki, 2016.
Hasła przedmiotowe: Mężczyzna , Zachowania samobójcze , Thriller , Powieść
psychologiczna
Sygnatura: WG-argent.
Nowości: 2022-08

Ted jest bogaty i ma wspaniałą rodzinę: żonę i dwie urocze córki. Nikt nigdy by nie pomyślał, że ktoś taki mógłby
popełnić samobójstwo. Dzwonek u drzwi nie przestaje brzęczeć, lecz on, mimo wszystko, chce pociągnąć za spust
i raz na zawsze mieć spokój. Spostrzega jednak wśród swoich papierów notatkę, napisaną, bez dwóch zdań, jego
charakterem pisma, tyle że, jeśli dobrze pamięta, nie przez niego: „Otwórz drzwi. To twoje ostatnie wyjście”. Za
drzwiami stoi nieznajomy, który przedstawia się jako Lynch i którego Ted skądś pamięta. O dziwo, Lynch zna
plany Teda i składa mu propozycję nie do odrzucenia: chodzi o ostatni, bohaterski czyn, który uchroni bliskich
Teda przed bólem, jaki spowodowałoby jego samobójstwo. Ted się zgadza, nieświadom, że notatka na jego biurku
i propozycja Lyncha to dopiero początek mrocznej gry w manipulację i śmierć. Ktoś prowadzi go tropem z okruchów chleba - ktoś, kto zna go lepiej niż inni; ktoś, kto sprawi, że Ted zwątpi w siebie i ludzi wokół. Kto pociąga
za sznurki? Czasem możemy ufać tylko sobie. A czasem - i to nie.

13

32. Osuwisko / Kinga Wójcik.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media,
2022.
(Seria o komisarz Lenie Rudnickiej / Kinga Wójcik ; [5])
Hasła przedmiotowe: Lena Rudnicka (postać fikcyjna) , Kobieta , Policjanci ,
Relacje międzyludzkie , Tajemnica , Zemsta , Łódź (woj. łódzkie ; okolice) ,
Powieść , Kryminał
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-08
Trzydzieści lat temu pięcioro nastolatków weszło na teren kopalni. Wyszło z niej tylko troje z nich. Nad ranem na
brzegu miejscowego stawu zostaje znalezione ciało mężczyzny, który zginął od ciosów nożem. Denat, czterdziestokilkuletni Bogusław Konopka, uchodził za miejscowego dziwaka. Mieszkał z niepełnosprawną matką w domu
pod lasem i stronił do ludzi. Rudnickiej brakuje motywu zbrodni. Wiele wskazuje na to, że rozwiązania tej zagadki
należy szukać w przeszłości. Trzydzieści lat wcześniej w lokalnej kopalni doszło do tragedii i kilku mieszkańców
wsi uważa, że Boguś przyczynił się do śmierci dwójki swoich przyjaciół... Może ktoś po latach szuka sprawiedliwości? Tym bardziej, że wkrótce dochodzi do kolejnego morderstwa. Lena Rudnicka musi zmierzyć się nie tylko
z trudnym śledztwem, ale również z aspirant Darią Sobczak, która właśnie wróciła z urlopu macierzyńskiego i nie
kryje niechęci do nowej koleżanki, z nieoczekiwanymi ambicjami Marcela Wolskiego, a także odkryciem, które
mocno skomplikuje jej życiowe plany. Piąty tom cyklu o Lenie Rudnickiej, temperamentnej policjantce z Łodzi
oddelegowanej do pracy na komisariacie policji w Białych Brzegach.

33. Otherhood : mamusie bez synusiów / William Sutcliffe ; tłumaczenie
Małgorzata Kafel.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy
Znak, 2019.
Hasła przedmiotowe: Matki i synowie , Mężczyzna samotny , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-ang.
Nowości: 2022-08

Co byś zrobił, gdyby twoja matka niespodziewanie stanęła w drzwiach, żeby poznać cię na nowo? Co oprócz
więzów krwi łączy matkę i jej trzydziestoparoletnie dziecko? Rzecz w tym, że czasem niewiele. Lecz kiedy twoja
mama uświadomi sobie ten smutny fakt - i w dodatku postanowi coś z nim zrobić - spodziewaj się kłopotów.
A przynajmniej postawienia życia na głowie. Matt, Paul i Daniel to typowi 30-letni single. Żyją według zasady
3×0: zero żon, zero dzieci, zero telefonów do mamy. Matt lubi gry komputerowe i seks z modelkami, Daniel
głównie tęskni za swoją eks, a Paul zapomniał powiedzieć matce, że ma chłopaka. Pewnego dnia ich matki Carol, Gillian i Helen - uświadamiają sobie, że nie wiedzą już, kim są ich synowie. Ani co robią. Ani z kim. Postanawiają odnowić więzi. Nawet za wszelką cenę. Rewelacyjna, zabawna i wzruszająca powieść, która na powrót
połączy pokolenie dzisiejszych 30-latków z ich zagubionymi we współczesności rodzicami. Bo przecież koniec
końców wszyscy potrzebujemy tego samego - miłości.
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34. Perska wytrwałość / Laila Shukri.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński
Media, 2022.
Hasła przedmiotowe: Arabowie , COVID-19 , Małżeństwo , Miłość , Odmienność
kulturowa , Podróże służbowe , Przemoc wobec kobiet , Wybory życiowe , Zdrada
małżeńska , Malediwy , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-08
Znana z "Perskiej niepewności" Joanna wciąż tkwi w swoim nieszczęśliwym małżeństwie z Alim. Pandemia ciągle trwa i życie pod jednym dachem z gnębiącym ją na każdym kroku mężem robi się coraz trudniejsze do zniesienia. Niespodziewaną propozycję Alego, żeby razem z córkami towarzyszyła mu w jego biznesowym wyjeździe na
Malediwy, na początku przyjmuje z dużą rezerwą. Jednak gdy już znajduje się na emanującej nieodpartym urokiem prześlicznej wyspie, to w turkusie oceanicznych fal, zieleni bujnej roślinności i bieli piasków bezkresnych
plaż odnajduje trochę wewnętrznego spokoju. Kiedy nagle na tropikalnej wyspie pojawia się dużo młodszy,
przystojny Dżasim, z którym wcześniej nawiązała sekretny, euforyczny romans, rzuca się w jego ramiona, aby
ponownie przeżyć z nim szaloną miłość i namiętność. Na jak wielkie niebezpieczeństwo się naraża, plamiąc honor
zdradzanego męża? Czy uda jej się uciec i rozpocząć nowe życie u boku ukochanego mężczyzny? Laila Shukri
w kolejnej niezwykle barwnej powieści skłania czytelnika do refleksji nad tym, jak w nieprzewidywalnym i pełnym chaosu świecie odnaleźć siebie - i to, co najważniejsze.

35. Pewnej ciemnej nocy wyszedłem z mojego cichego domu / Peter Handke ; przekład
Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska.- Kraków : Wydawnictwo Eperons-Ostrogi, 2021.
Hasła przedmiotowe: Człowiek , Egzystencjalizm , Farmaceuci , Mężczyzna ,
Tożsamość osobista , Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna
Sygnatura: WG-austr.
Nowości: 2022-08

Powieść "Pewnej ciemnej nocy wyszedłem z mojego cichego domu" ukazała się w Niemczech w 1997 roku. Jest
to historia albo raczej przygoda aptekarza z Texham, znawcy grzybów, czytelnika rycerskich eposów, człowieka,
który nie posiada żadnych szczególnych cech, którego jednocześnie nikt nie rozpoznaje na ulicy, a wszyscy uważają go za kogoś innego. Pewnej ciemnej nocy aptekarz wychodzi ze swojego cichego domu, otrzymuje tajemniczy cios w głowę i odtąd nic nie jest już takie jak przedtem...

36. Planeta Piołun / Oksana Zabużko ; [copyright for the Polish translation by
Katarzyna Kotyńska, Anna Łazar, Joanna Majewska].- Warszawa : Wydawnictwo
Agora, 2022.
Hasła przedmiotowe: Artyści ukraińscy , Historia , Katastrofa jądrowa w
Czarnobylu (1986) , Kultura , Europa , Ukraina , Antologia , Esej
Sygnatura: WG-82-4
Nowości: 2022-08
15

Świat zmienia się, przekraczając jakąś fatalną granicę, pisze Oksana Zabużko, patrząc na Europę trawioną
toksycznymi populizmami i staczającą się w intelektualną przepaść. W podzielonym świecie baniek informacyjnych jej eseje zdają się kierować czytelnika w stronę ocalenia, którym dla autorki jest szeroko pojęta kultura,
a przede wszystkim kultura uważnego czytania. W swoich arcyciekawych, wielowarstwowych esejach daje przykład głębokiej lektury, zwracając się w stronę ważnych dla siebie autorów, których świat usiłuje ochronić przed
niezrozumieniem. Z zaangażowaniem przygląda się obecnej Ukrainie, podejmując jednocześnie dialog z innymi
kulturami. Tłumaczy "Czarnobylską modlitwą" Swietłany Aleksijewicz, żegna się z Josifem Brodskim, ogląda
nowy film Larsa von Triera i rozmawia z czytelnikami swoich utworów za granicą. "Planeta Piołun" jest także
listem miłosnym pisarki do Polski adresowanym do "opatrznościowego polskiego współrozmówcy. Tego współrozmówcę lubię. I za nic nie chciałabym go utracić. I ta książka jest dla mnie po prostu sposobem, by ująć go za
rękę.

37. Pozłacana dama / Elizabeth Camden ; tłumaczyła Magdalena Peterson.- Rzeszów
: Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2022.
(Nadzieja i honor / Elizabeth Camden ; 2)
Hasła przedmiotowe: Pierwsze damy , Prezydenci , Rodzeństwo , Sekretarki i
sekretarze , Służby specjalne , Szpiegostwo , Tajemnica , Waszyngton (Stany
Zjednoczone, DC) , Powieść , Romans historyczny
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2022-08
Caroline Delacroix obraca się wśród elit Waszyngtonu jako sekretarka pierwszej damy Stanów Zjednoczonych.
Ukrywa jednak szokującą tajemnicę - jeśli nie rozwikła sieci szpiegowskich powiązań, jej brat może zostać
skazany na śmierć za zdradę stanu. Nathaniel Trask, nowo zatrudniony szef tajnych służb, natychmiast nabiera
podejrzeń wobec Caroline, mimo że pociąga go jej błyskotliwość i urok osobisty. Chcąc chronić głowę państwa,
nie może pozwolić sobie na to uczucie, zwłaszcza gdy wokół prezydenta narasta zagrożenie. Wśród blichtru złotej
ery Waszyngtonu na próbę zostanie wystawione wszystko, co Caroline i Nathaniel wiedzą o miłości i poświęceniu.

38. Siedem lat ciemności = 7 nyŏnŭi pam / Jeong You Jeong = Chŏng Yu Jŏng ;
przekład z języka koreańskiego Anna Diniejko, Łukasz Janik.- Białystok : Mova Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2022.
Hasła przedmiotowe: Dzieciobójstwo , Jeziora , Ojcowie i synowie , Stygmatyzacja
społeczna , Zemsta , Korea Południowa , Powieść , Thriller
Sygnatura: WG-inne
Nowości: 2022-08
Siedem lat. Siedem lat, odkąd życie głównego bohatera, Sowona, wywróciło się̨ do góry nogami. Siedem lat,
odkąd po raz ostatni widział ojca, który wylądował w więzieniu. Siedem lat, odkąd miasteczko, w którym mieszkał, zniknęło z powierzchni ziemi, gdy ktoś otworzył śluzy tamy. Mały Sowon jest przerzucany od krewnego do
krewnego. W końcu musi sobie radzić sam w świecie, w którym każdy prędzej czy później dowie się̨, że jest on
synem mordercy. Siedem lat po tragicznych wydarzeniach, zabójstwie dziecka znalezionego w jeziorze, w jego ręce trafia paczka, która, jak nitka po kłębku, doprowadza go do tego, co naprawdę̨ się wydarzyło. A my, czytelnicy,
towarzyszymy mu w tych poszukiwaniach – nawet jeśli okazuje się̨, że prawda nie jest taka, na jaką wszyscy
liczyli.
16

39. Siedem sióstr / Lucinda Riley ; z angielskiego przełożyły Marzenna Rączkowska,
Maria Pstrągowska.- Wydanie 5.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2021.
(Siedem sióstr / Lucinda Riley ; [1])
Hasła przedmiotowe: Samorealizacja , Paryż (Francja) , Rio de Janeiro (Brazylia) ,
Powieść obyczajowa , Saga rodzinna
Sygnatura: WG-ang.
Nowości: 2022-08
Sześć sióstr. Choć urodziły się na różnych kontynentach, wychowały się w bajecznej posiadłości Atlantis na
prywatnym półwyspie Jeziora Genewskiego. Adopcyjny ojciec, nazywany przez nie Pa Saltem, nadał im imiona
mitycznych Plejad. Każda ułożyła sobie życie po swojemu i rzadko mają okazję spotkać się wszystkie razem. Do
domu ściąga je niespodziewana śmierć ojca, który zostawił każdej list i wskazówki mogące im pomóc w odkryciu
własnych korzeni. I w odnalezieniu odpowiedzi na pytanie, co się stało z siódmą siostrą.

40. Słodycz zapomnienia / Kristin Harmel ; z angielskiego przełożyła Ewa
Westwalewicz-Mogilska.- Warszawa : Świat Książki Wydawnictwo, 2021.
Hasła przedmiotowe: II wojna światowa (1939-1945) , Dziadkowie i wnuki , Ocaleni
z Holokaustu , Samotne matki , Sekrety rodzinne , Cape Cod (Stany Zjednoczone ;
półwysep) , Paryż (Francja) , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2022-08
Opowieść o miłości i wojnie, ludzkiej tragedii i woli przetrwania Hope ma trzydzieści sześć lat, mieszka w niewielkim miasteczku letniskowym na Cape Code, od niedawna jest rozwódką, ma dwunastoletnią córkę Annie
i prowadzi rodzinną cukiernię, którą założyła jej babcia Rose. Jednak z powodu wielu nieszczęśliwych sytuacji
życiowych czuje się samotna, przegrana i stara. Pewnego wieczoru Rose, która przebywa w domu opieki, chwilowo odzyskuje pamięć i prosi wnuczkę, żeby dowiedziała się, co się stało z ich krewnymi mieszkającącymi we
Francji, o których nigdy wcześniej nie wspominała. Spełniając życzenie babci, pozna dramatyczne losy swojej
rodziny. Życie Hope zmieni się na zawsze.

41. Sługa honoru / Adam Przechrzta ; ilustracje Przemysław Truściński.- Lublin ;
Warszawa : Fabryka Słów, copyright 2022.
(Cykl Alchemik Rudnicki / Adam Przechrzta)
(Cykl Materia Secunda / Adam Przechrzta ; cz. 2)
Hasła przedmiotowe: Olaf Rudnicki (postać fikcyjna) , Alchemicy , Historia
alternatywna , Powieść , Fantastyka
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-08
Bój w Strażnicy Mgieł się skończył. Wielu towarzyszy broni Rudnickiego nie zobaczy już kolejnego świtu. Wielu
jego wrogów- również. Teraz najważniejsze to ostrzec Cesarza przed nadchodzącym zagrożeniem ze strony Białego Chanatu i uratować życie przyjaciela. Jednak spotkanie z córką przemytnika całkowicie zmieni priorytety
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Rudnickiego a upragniony powrót do domu uczyni niewyobrażalnie bolesnym. Tymczasem na Ziemi Samarin stanie wobec katastrofalnego zagrożenia. Będzie potrzebował wszystkich sił i nadludzkiego szczęścia, żeby uratować
carewicza Aleksandra, własny honor i życie.

42. Sprawa nerwowej żałobniczki / Erle Stanley Gardner ; przełożył Bartłomiej
Madejski.- Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2007.
Hasła przedmiotowe:
Kryminał
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2022-08

Perry Mason (postać fikcyjna) , Adwokaci , Powieść ,

W fotelu siedział w groteskowej pozie martwy Arthur B. Cushing. Czerwona strużka, która wyciekła z czarnego
okrągłego otworu, utworzyła złowrogą plamę na jego jedwabnej koszuli. Krople czerwieni poplamiły podłogę. Na
podłodze leżał okrągły, lśniący przedmiot odbijający światło. Otwarta puderniczka z rozbitym lusterkiem, z której
wysypał się puder tuż u stóp martwego mężczyzny. Belle Adrian rozpoznała puderniczkę, nie patrząc nawet na
napis wygrawerowany na złotym wieczku. To był prezent urodzinowy dla Carlotty od Arthura Cushinga.
[fragment książki]

43. Sto lat samotności / Gabriel Garcia Márquez ; przełożyły Kalina Wojciechowska i
Grażyna Grudzińska.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza,
2006.
(Klasyka)
Hasła przedmiotowe: Czas , Kazirodztwo , Realizm magiczny , Rodzina ,
Samotność , Macondo (miasto fikcyjne) , Powieść obyczajowa , Powieść
psychologiczna
Sygnatura: WG-kolumb.
Nowości: 2022-08
Sto lat samotności opowiada historię sześciu pokoleń rodziny Buendiów w fikcyjnej miejscowości Macondo.
Osadę zakłada kilka rodzin, na których czele stoją José Arcadio Buendía i Urszula Iguarán, małżeństwo kuzynów,
którzy pobrali się pełni złych przeczuć i obaw z powodu swego pokrewieństwa i przekazywanej w rodzinie
opowieści, zgodnie z którą ich dzieci mogą mieć świńskie ogony. Pomimo tego mają trójkę dzieci: Josego Arcadia, Aureliana i Amarantę (imiona te powtarzają się w następnych pokoleniach). José Arcadio, założyciel osady,
zawsze jako pierwszy eksperymentuje z wynalazkami przywożonymi do wioski przez Cyganów. Kończy swoje
życie przywiązany do drzewa, do którego przybywa duch jego wroga, Prudencia Aguilara, z którym prowadzi
dysputę. Urszula, głowa rodziny, przez ponad sto lat troszczy się o rodzinę i dom. Porośnięte lasem góry Kolumbii. Tak mogłyby wyglądać okolice Macondo. Wioska powoli rozrasta się, zaczynają do niej przybywać mieszkańcy z drugiej strony moczarów (terenu otaczającego i oddzielającego wioskę od świata zewnętrznego, tak samo
jak w przypadku rodzinnego miasteczka Marqueza, Aracataca w Kolumbii). Wraz z nimi w Macondo zaczyna
rozwijać się handel i budownictwo. Niestety, docierają również zarazy: bezsenności i zapomnienia.
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44. Światłość i mrok / Małgorzata Niezabitowska.- Kraków : Wydawnictwo Znak,
2022.
Hasła przedmiotowe: Chasydzi , Komunizm , Miłość , Nakazy i zakazy religijne ,
Polacy , Ukraińcy , Ziemiaństwo , Żydzi , Kołki (Ukraina, obw. wołyński, rej.
maniewicki) , Wołyń (Ukraina ; kraina historyczna) , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-08
Miłość wbrew regułom w wielokulturowym świecie. Rok 1939. Kołki nieopodal Łucka. Ślub przed synagogą gromadzi całe sztetel. Chana, siostra panny młodej, i Jan, przyjaciel nowożeńca, ujrzawszy się po raz pierwszy,
niczym rażeni piorunem zakochują się w sobie i wywołują skandal, gdy na weselu - wbrew żelaznym zasadom zatańczą razem. Chasydkę i ziemiańskiego syna dzieli wszystko, religia, wychowanie, obyczaje, a także prawo
talmudyczne. Czy Chana odważy się je złamać, narażając się nawet na śmierć z ręki ojca? Czy Jan, mimo wszelkich przeciwności i działań własnej rodziny, znajdzie sposób, by połączyć się z ukochaną? "Światłość i mrok" to
historia wielkiej miłości, opowieść pełna dramatycznych zwrotów, w której splatają się losy wielu postaci o wyrazistych, mocnych charakterach. Małgorzata Niezabitowska z niespotykaną dbałością odtwarza klimat lat trzydziestych i z pasją kreśli obraz niełatwych relacji między Żydami, Polakami i Ukraińcami.

45. Uczta dla wron. T. 1, Cienie śmierci / George R. R. Martin ; tłumaczył Michał
Jakuszewski.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2015.
(Pieśń lodu i ognia / George R. R. Martin ; cz. 4, t. 1)
Hasła przedmiotowe: Arryn (ród fikcyjny) , Baratheon (ród fikcyjny) , Greyjoy (ród
fikcyjny) , Lannister (ród fikcyjny) , Stark (ród fikcyjny) , Targaryen (ród fikcyjny) ,
Tully (ród fikcyjny) , Tyrell (ród fikcyjny) , Smoki (stworzenia fantastyczne) ,
Szlachta , Władcy , Władza , Wojna , Westeros (kraina fikcyjna) , Powieść , Fantasy
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2022-08
Po stuleciach ciągłych wojen i zdrad siedem osłabionych potęg dzielących władzę nad krainą zawarło ze sobą rozejm. Tak się przynajmniej wydaje. Po śmierci króla potwora, Joffreya, Cersei przejęła władzę w Królewskiej
Przystani. Śmierć Robba Starka złamała kręgosłup buntowi północy, a rodzeństwo Młodego Wilka rozproszyło się
po całym królestwie. Trwająca tak długo wojna wreszcie się wypaliła. Jednakże wkrótce zaczynają się zbierać
niedobitki, banici, renegaci i padlinożercy, którzy ogryzają kości poległych i łupią tych, którzy wkrótce również
rozstaną się z życiem. W Siedmiu Królestwach ludzkie wrony zgromadziły się na bankiet z popiołów…

46. Wredny kurdupel / Małgorzata J. Kursa.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2021.
(Malwina i Eliza na tropie / Małgorzata J. Kursa ; [3])
Hasła przedmiotowe: Eliza Barnaba (postać fikcyjna) , Malwina Pędziwiatr (postać
fikcyjna) , Artyści , Detektywi amatorzy , Humor , Kobieta , Osoby w wieku
starszym , Pośrednicy w obrocie nieruchomościami , Przyjaźń , Wsie , Zwierzyniec
(woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Zwierzyniec ; okolice) , Powieść , Kryminał
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-08
19

Malwina i Eliza, dwie przyjaciółki z Kraśnika, ruszają na Roztocze, aby zaopiekować się domem i kotami swojej
dawnej znajomej podczas jej nieobecności. Na miejscu okazuje się, że przyjdzie im spędzić tydzień w świetnie
wyposażonej wiejskiej chacie, w towarzystwie ekscentrycznych artystów oraz obrotnej agentki nieruchomości,
Barbary Mazurek, zwanej Wrednym Kurduplem. Kiedy Wredny Kurdupel ginie, wszyscy uznają tę śmierć za wypadek. Podobnie uważa policja. Czy jednak tak jest w istocie? Aby się o tym przekonać, Malwina i Eliza
postanawiają poprowadzić własne dochodzenie.

47. Wyspa / Adrian McKinty ; przełożył Jan Kraśko.- Warszawa : Wydawnictwo
Agora, 2022.
Hasła przedmiotowe: Macochy i pasierbowie , Rodzina , Sztuka przetrwania ,
Wypadki drogowe , Australia , Powieść , Thriller
Sygnatura: WG-irl.
Nowości: 2022-08

Gdy Heather poślubia Toma, wdowca z dwójką dzieci, postanawia zrobić wszystko, by zyskać przychylność nieufnie do niej nastawionych nastolatków. Budowaniu rodzinnych więzi mają służyć wspólne wakacje, ale zmęczone
podróżą i wyczerpane dzieciaki mają dość swojej nowej mamy. Sytuację ma uratować wyjazd na Dutch Island –
prywatną, tropikalną wyspę, niedostępną dla zwykłych turystów. Rajska wyspa okazuje się jednak wyjętym spod
prawa miejscem, zarządzanym przez klan O’Neillów. Wypadek samochodowy i jedna zła decyzja powodują lawinę dramatycznych zdarzeń. Kobieta i dzieci, zdani sami na siebie, muszą uciekać przed lokalnymi prześladowcami, by przeżyć. Heather, córka wojskowych, musi wykorzystać wszystkie swoje umiejętności i siły, aby
ocalić nową rodzinę.

48. Wyznania gejszy / Arthur Golden ; z angielskiego przełożył Witold Nowakowski.Wydanie 46. (kieszonkowe - 12.).- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2017.
Hasła przedmiotowe: Gejsza , Kobieta , Miłość , Obyczaje i zwyczaje , Kioto
(Japonia) , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2022-08

Opowieść Sayuri, córki prostego rybaka, zaczyna się w 1929 roku, gdy jako dziewięcioletnia dziewczynka zostaje
sprzedana przez ojca do renomowanej szkoły gejsz w Kioto. Oczami Sayuri śledzimy jej edukację: naukę tańca,
muzyki, noszenia kimona, sztuki makijażu i układania włosów, nalewania sake. Obserwujemy niezwykły świat,
w którym dziewictwo dziewczyny jest towarem sprzedawanym na licytacji temu, który zaoferuje najwięcej. Świat,
w którym kobiety są szkolone w sztuce uwodzenia bogatych i wpływowych mężczyzn, a miłość uchodzi za iluzję.
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49. Wzgórze miłości / Roma J. Fiszer.- Warszawa : Edipresse Książki - Wydawnictwo
Edipresse, copyright 2021.
Hasła przedmiotowe: Biżuteria , Kobieta , Kradzież , Miłość , Skarby , Spadek ,
Śledztwo i dochodzenie , Parchowo (woj. pomorskie, pow. bytowski, gm. Parchowo) ,
Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2022-08
Eliza przyjmuje od Maxa pierścionek zaręczynowy, ofiarowany jej w Le Jardin de la Cathédrale w Troyes… Pełen
czułych gestów powrót do Polski wydłuża się, a kiedy narzeczeni wreszcie docierają do rodzinnego Parchowa,
Max ponawia oświadczyny. Wkrótce Eliza rozpoczyna pierwszą w życiu pracę, a Max zwierza się jej ze swojej
wojennej tajemnicy. Sprawa zrabowanych klejnotów z wiśniowego kuferka wciąż przebija się jednak na pierwszy
plan. Klimat przesłuchań przez policję w Gdańsku sprawia, że Max przeistacza się w detektywa. Tajemnicza
korespondencja, podróże po Europie, pętla zaciskająca się wokół rabusiów klejnotów… tempo akcji przyspiesza.
Jak sensacyjne wydarzenia wpłyną na uczucia, które połączyły Elizę i Maxa?
50. Zaułek koszmarów / William Lindsay Gresham ; przełożył Ryszard Oślizło.Białystok : Mova - Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2022.
Hasła przedmiotowe: Awans społeczny , Oszuści , Spirytyzm , Powieść , Kryminał
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2022-08

Fascynująco mroczne arcydzieło literatury kryminalnej XX wieku. Opowieść o życiu w obwoźnym jarmarku osobliwości, spirytyzmie i bezwzględnym kanciarzu gotowym na wszystko. "Zaułek koszmarów" rozpoczyna się
wyrazistym opisem występu świrusa - jarmarcznej atrakcji - alkoholika i degenerata, obiektu odrazy, drwin i fascynacji gawiedzi. Młody Stan Carlisle, kuglarz wędrownej trupy, zastanawia się, co może doprowadzić człowieka
do takiego upadku. Poprzysięga sobie, że inaczej pokieruje swoim losem. Wkrótce jego spryt i ambicja, podszyte
użyteczną dozą bezwzględności, otwierają mu drogę do wielkiej kariery. Zostaje mentalistą, a na scenie asystuje
mu ślicznotka, prywatnie jego udręczona żona. W niedługim czasie Stan awansuje do roli spirytysty pełną gębą,
dogadza gustom bogatych i łatwowiernych klientów w ich wielkopańskich rezydencjach. Ma świat u stóp.
Przynajmniej na razie.
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Literatura popularnonaukowa

1. Cena naszych marzeń : sportowe biografie bez cenzury / Wright Thompson ;
tłumaczenie Marcin Sieduszewski, Lucyna Wierzbowska.- Kraków : Znak Litera
Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022.
Hasła przedmiotowe: Gable, Dan , Harris, Tony , Jordan, Michael (1963- ) , Messi,
Lionel (1987- ) , Meyer, Urban , Muhammad Ali (1942-2016) , Riley, Pat , Williams,
Ted , Woods, Tiger (1975- ) , Osiągnięcia sportowe , Sportowcy , Trenerzy i
instruktorzy sportowi , Zawody sportowe , Hiszpania , Stany Zjednoczone (USA) ,
Biografia , Reportaż
Sygnatura: WG-796
Nowości: 2022-08
Dla większości z nas sport to hobby, dla niektórych - sens życia. Ceniony amerykański dziennikarz sportowy
bierze na warsztat autentyczne historie tych drugich - prawdziwych mistrzów. Michael Jordan, Muhammad Ali,
Tiger Woods, Lionel Messi - to tylko wybrani spośród znanych sportowców i trenerów, których losy przybliża
nam Thompson. Każdy z nich posiadał wyjątkowy talent oraz marzenie - zostać legendą - dla którego niejednokrotnie był gotowy położyć wszystko na szali. Tylko jaką cenę płaci się za bycie wielkim? "Cena naszych
marzeń" to znacznie więcej niż doskonały reportaż sportowy - to świadectwo poświęcenia i podróż w czasie do
najważniejszych momentów na światowych ringach i boiskach. To cała prawda o bezwzględnym świecie sportu.

2. Czy psychodeliki uratują świat? / Maciej Lorenc.- Warszawa : Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, 2019.
Hasła przedmiotowe: Odmienne stany świadomości , Substancje halucynogenne ,
Wpływ na zdrowie , Zdrowie psychiczne , Antologia , Wywiad dziennikarski
Sygnatura: WG-615
Nowości: 2022-08

Po niemal pięciu dekadach wojny z narkotykami ugruntowane przekonanie o szkodliwości wszelkich substancji
psychoaktywnych zaczyna rozpadać się pod naporem kolejnych dowodów naukowych. Badania pokazują, że
psychodeliki mogą pomagać w leczeniu depresji, stresu pourazowego, uzależnień i lęku związanego z chorobami
terminalnymi, ale również poprawiać jakość życia u osób, które nie mają żadnych dolegliwości. Doświadczenia
22

mistyczne wywołane za pomocą tych substancji sprawiają, że z większym zrozumieniem podchodzimy do własnej
osoby, innych ludzi i ekologii naszej planety. W odpowiednich warunkach prawie każdy może przeżyć tego
rodzaju stany. Maciej Lorenc rozmawia z czołowymi ekspertami odpowiedzialnymi za renesans psychodeliczny
i zgłębia wraz z nimi zagadnienia z różnych dziedzin - między innymi neuronauki, psychofarmakologii, psychologii, antropologii, religioznawstwa i polityki narkotykowej. Dzięki tej książce poszerzysz swoją perspektywę
prawie jak po zażyciu LSD.

3. Drezno 1945 : ogień i mrok / Sinclair McKay ; tłumaczenie Jan Dzierzgowski.Kraków : Znak Koncept - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022.
Hasła przedmiotowe: Bombardowanie Drezna (1945) , Drezno (Niemcy) ,
Opracowanie
Sygnatura: WG-94(100)"1939/1945"::355.4
Nowości: 2022-08

13 lutego 1945 roku alianci zachodni dokonali jednego z najtragiczniejszych nalotów w historii - nalotu na
Drezno. Zabytkowe miasto, przedwojenna siedziba artystów, perła architektury, zostało kompletnie zniszczone.
796 maszyn zrzuciło na Drezno 2680 ton bomb burzących i zapalających. Dokonano zniszczeń porównywalnych
do tych powstałych w wyniku wybuchu bomby atomowej zrzuconej na Hiroszimę. W pożarach i eksplozjach
zginęło 35 tysięcy osób, dziesiątki tysięcy odniosły poważne obrażenia. Ściana ognia przez wiele godzin paliła
ludzi żywcem. Czy tej masakry dało się uniknąć? Dlaczego pod koniec wojny, gdy klęska Trzeciej Rzeszy była
przesądzona, alianckie dowództwo zdecydowało się na taki krok? Gdzie przebiega granica między wojenną
koniecznością a terrorem? I wreszcie: czy możemy w tym przypadku mówić o ludobójstwie? Sinclair McKay
pokazuje przebieg tej akcji i losy miasta. Oddaje głos naocznym świadkom, którym udało się przetrwać: młodym
chłopcom, lekarzowi operującemu w trakcie bombardowania, lotnikom, którzy przeprowadzili atak. Dociera też
do amerykańskich jeńców, wśród których znajdował się Kurt Vonnegut, późniejszy autor głośnego manifestu
antywojennego "Rzeźnia numer pięć". To dzięki ich relacjom oraz wspomnieniom dziesiątek innych osób dostajemy niesamowity obraz wydarzeń, który zostaje w pamięci każdego czytelnika.

4. Habsburgowie / Martyn Rady ; przekład Maciej Antosiewicz.- Warszawa :
Bellona, copyright 2022.
Hasła przedmiotowe: Habsburgowie (dynastia) , Dynastie , Rody , Władcy , Austria
, Austro-Węgry , Europa , Opracowanie
Sygnatura: WG-929.5/.9
Nowości: 2022-08

Habsburgowie zaliczali się do najważniejszych dynastii Europy, byli pierwszymi władcami, których posiadłości
obejmowały cały świat. Osiągnęli wielkość dzięki szczęściu i sile. Rządzili nieprzerwanie Świętym Cesarstwem
Rzymskim po 1273 roku i niemal bez przerwy od 1438 aż do upadku cesarstwa w 1806 roku. Wczesne dzieje rodu
przypominają dreszczowce, w których fakty mieszają się ze spekulacjami, sięgają bowiem V wieku naszej ery
i prowadzą przez tajemniczą alzacką rodzinę Etichonidów do francuskich Merowingów, których mitycznym
protoplastą był Kwinotaur czyli byk z pięcioma rogami. W XIII wieku Habsburgowie uzyskali znaczne obszary
w Europie Środkowej, odpowiadające z grubsza terytorium dzisiejszej Austrii i Słowenii. Następnie, w okresie
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zaledwie pół wieku, poczynając od lat siedemdziesiątych XV wieku, posiadłości Habsburgów znacznie się
powiększyły – aby objąć Niderlandy, Hiszpanię, Czechy, Węgry i większą część dzisiejszych Włoch. Najcenniejszą zdobyczą stanowiła Hiszpania, ponieważ wraz z nią przyszedł Nowy Świat i przedsięwzięcia kolonialne
obejmujące Ocean Spokojny i Azję. Posiadłości Habsburgów były pierwszym imperium, nad którym nigdy nie
zachodziło słońce.

5. Kontrole w firmie 2022 / [autorzy: Anna Kuleszyńska, Karolina Wojtas,
Przemysław Zając, Natalia Prawdzik, Marcin Frąckowiak, Przemysław Świder ;
redaktor prowadząca Joanna Kalinowska].- Stan prawny: 21 czerwca 2022 r.Warszawa : Gremi Media, [2022].
(Poradnik Prawny)
Hasła przedmiotowe: Kontrola finansowa , Kontrola gospodarcza , Kontrola
skarbowa i podatkowa , Prawo podatkowe , Prawo pracy , Przedsiębiorstwo , Polska
, Poradnik
Sygnatura: WG-336
Nowości: 2022-08
Najważniejsze akty prawne ; Rozdz. I. KIEDY PRZEDSIĘBIORCÓW KONTROLUJĄ URZĘDY SKARBOWE
I CELNO-SKARBOWE: I. Kontrola podatkowa a kontrola celna, II. Kontrola podatkowa - pojęcie i rodzaje kontroli, podstawa prawna, III. Czynności sprawdzające prowadzone przez organ podatkowy ; Rozdz. II. KONTROLA ZUS, CZYLI JAK BADA SIĘ, CZY PRZEDSIĘBIORCY I UBEZPIECZENI PŁACĄ SKŁADKI I CZY
ROBIĄ TO PRAWIDŁOWO: Zakres kontroli ZUS, Uprawnienia inspektora ZUS, Obowiązki płatnika składek,
Kontrola ZUS a RODO, ZUS współpracuje z innymi organami ; Rozdz. III. KONTROLA PFRON, CZYLI JAK
PRACODAWCY WYKORZYSTUJĄ WSPARCIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRACOWNIKÓW: Obowiązkowe wpłaty, Co mogą zrobić pracodawcy za pieniądze PFRON, Jak przebiega kontrola, Wystąpienie pokontrolne, Postępowanie odwoławcze.
6. Loty ku zwycięstwu : polscy myśliwcy 1939-1945 / Wacław Król ; [redakcja i
korekta Anna Witek].- Warszawa : Fronda PL, copyright 2021.
Hasła przedmiotowe: Król, Wacław (1915-1991) , Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
, Wojsko Polskie (1918-1939) , Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945) , II wojna
światowa (1939-1945) , Lotnictwo wojskowe , Lotnicy wojskowi , Oficerowie , Daleki
Wschód , Europa , Opracowanie
Sygnatura: WG-356/359
Nowości: 2022-08
Odnaleziony po latach, nigdy nie publikowany tom znanego autora książek o tematyce lotniczej. Podsumowanie
dokonań polskich myśliwców na wszystkich teatrach II wojny światowej, opisy walk w wojnie obronnej 1939
roku, walki pod niebem Francji w roku 1940, bitwa o Wielką Brytanię i służba polskich lotników pod rozkazami
RAF-u, dokonania polskich pilotów myśliwskich służących w amerykańskich siłach lotniczych, opisy walk
powietrznych 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" działającego pod komendą sowiecką. Loty "na wymiatanie", pojedynki powietrzne, radość zwycięstw i gorycz niepowodzeń... Dzięki relacjom Króla poznajemy
również życie codzienne asów myśliwskich i ich męskie przyjaźnie. To barwne opowieści napisane na podstawie
dzienników prowadzonych przez pilotów w czasie działań wojennych, oraz informacje zebrane z publikacji i dokumentów, do których dostęp miał as przestworzy. Wnikliwe obserwacje, skrzące się dowcipem komentarze oraz
adrenalina pilota myśliwskiego, ocierającego się co dzień o śmierć.
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7. Obsesja piękna / Renee Engeln ; przełożyła Marta Bazylewska.- Warszawa :
Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, copyright 2018.
Hasła przedmiotowe: Atrakcyjność fizyczna , Dziewczęta , Kobiecość , Kobieta ,
Kultura popularna , Obraz własnego ciała , Piękno , Stereotyp , Opracowanie
Sygnatura: WG-3
Nowości: 2022-08

Obrazy szczupłych kobiet o doskonałej cerze i lśniących włosach towarzyszą nam od najmłodszych lat. Bywa, że
nawet pięcioletnie dziewczynki świadomie kontrolują swoją wagę. Renee Engeln w swojej przełomowej książce
„Obsesja piękna” wyjaśnia, jak ciągłe monitorowanie własnego wyglądu – tak powszechne w czasach Facebooka
i Instagrama – negatywnie wpływa na życie kobiet i podkopuje ich zdrowie, dobre samopoczucie i finanse. Podprogowe nękanie doskonałym wizerunkiem powoduje u kobiet depresję, redukuje ich ambicje, obniża zdolności
poznawcze, wywołuje lęk przed naturalnym procesem starzenia się, a także zaburzenia w odżywianiu. Walka
z potęgą mediów jest z założenia nierówna. Nie jesteśmy jednak całkiem bezradni. Dzięki tej książce nauczymy
się, jak porzucić krzywdzące schematy myślenia, zmienić sposób postrzegania swojego ciała, odwrócić się od
lustra i zamiast się w nim przeglądać – zacząć działać.

8. Polskie tradycje świąteczne / Hanna Szymanderska.- Warszawa : Świat Książki,
[ok. 2005].
Hasła przedmiotowe: Obrzędy ludowe , Obyczaje i zwyczaje , Obyczaje ludowe ,
Święta , Polska , Opracowanie , Przepisy kulinarne
Sygnatura: WG-39
Nowości: 2022-08

Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest, swoje - obowiązek ; Adwent, czyli początek roku kościelnego, niedziela między
27 listopada a 3 grudnia ; Wigilia i Boże Narodzenie (24, 25, 26 grudnia) ; Sylwester i Nowy Rok (30 grudnia i 1
stycznia) ; Trzech Króli - Objawienie Pańskie (6 stycznia) ; Karnawał, czyli staropolskie zapusty (od 6 stycznia do
Wielkiego Postu) ; Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego) ; Tłusty Czwartek (ostatni czwartek karnawału) ; Popielec (pierwszy dzień Wielkiego Postu) ; Wielkanoc, czyli uroczystość uroczystości (pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni księżyca) ; Prima Aprilis (1 kwietnia) ; Majowe Święto (1 maja) ; Zielone Świątki (pięćdziesiąty dzień po Wielkanocy) ; Boże Ciało - najwspanialsza uroczystość (jedenasty dzień po Zielonych Świątkach) ; Sobótka, czyli wianki świętojańskie (21 czerwca) ; Święto Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia) ; Dwa pierwsze listopadowe dni (1, 2 listopada) ; Dzień Świętego Huberta - najważniejsze święto myśliwych (3 listopada) ;
Na Świętego Marcina gęś do komina (11 listopada) ; Święta z "importu".
9. Powstań i zabij pierwszy : tajna historia skrytobójczych akcji izraelskich służb
specjalnych / Ronen Bergman ; z języka angielskiego przełożyli Piotr Grzegorzewski
i Jerzy Wołk-Łaniewski.- Katowice : Post Factum - Wydawnictwo Sonia Draga,
2019.
Hasła przedmiotowe: Mossad , Wywiad izraelski , Służby specjalne , Konflikt
palestyńsko-izraelski , Izrael , Reportaż
Sygnatura: WG-323.27/.28
Nowości: 2022-08
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„Jeśli ktoś przychodzi, żeby cię zabić, powstań i zabij go pierwszy” – do cytatu z Talmudu nawiązuje tytuł tej
wstrząsającej opowieści o jądrze ciemności izraelskich tajnych służb, czyli realizowanym przez nie programie
skrytobójczych akcji prowadzonych za przyzwoleniem czy wręcz na żądanie polityków. Akcji wymierzonych we
wrogów Izraela. Autor wykonał tytaniczną pracę reporterską, dotarł m.in. do objętych klauzulą poufności dokumentów (wiele z nich ujrzało światło dzienne dopiero w momencie publikacji książki), przeprowadził około tysiąca rozmów, m.in. z agentami służb oraz prominentnymi politykami, w tym z nieżyjącym już Szimonem
Peresem i Arielem Szaronem. Mossad chciał uniemożliwić powstanie tej książki, na szczęście bezskutecznie.
Otrzymaliśmy bowiem znakomicie napisany, panoramiczny reportaż, który pozwala lepiej zrozumieć historię
i złożoność izraelsko-arabskiego konfliktu.

10. Pożoga / Zofia Kossak-Szczucka.- Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2005.
(Biblioteka Klasyki)
Hasła przedmiotowe: Kossak, Zofia (1889-1968) , Pisarze polscy , Rewolucja
październikowa (1917) , Wojna domowa w Rosji (1917-1923) , Wołyń (Ukraina ;
kraina historyczna) , Pamiętniki i wspomnienia
Sygnatura: WG-929-051A/Z-Kossak Z.
Nowości: 2022-08
Zofia Kossak-Szczucka miała dwadzieścia dwa lata, kiedy w 1922 roku ukazała się jej debiutancka książka
"Pożoga". Są to wspomnienia z Wołynia, gdzie osiadła po zamążpójściu i gdzie w latach 1917-1919 przeżyła
piekło walk rewolucyjnych. Opisała przejmująco okrucieństwo bolszewików, bestialstwo dokonywanych przez
nich mordów, a także wiarę mieszkających tam Polaków, że wojsko odrodzonej ojczyzny przyjdzie im z pomocą.
W książce są obecne dwie powiązane ze sobą tradycje - katolicyzm i patriotyzm, które inspirowały potem cały
dorobek artystyczny pisarki.
11. PRL : po godzinach / Sławomir Koper.- Wydanie 2., poprawione.- Warszawa :
Harde Wydawnictwo, copyright 2022.
Hasła przedmiotowe: Aktorzy polscy , Artyści polscy , Celebryci , Elita społeczna
, Film polski , Muzycy , Obyczaje i zwyczaje , PRL , Telewizja , Polska , Biografia ,
Esej
Sygnatura: WG-791
Nowości: 2022-08
Czy tego chcemy, czy nie, Polska Ludowa to część historii naszego kraju. Mimo że sklepowe półki świeciły wtedy
pustkami, tamten czas dla wielu z nas oznaczał po prostu młodość - beztroską zabawę, szalone eskapady, a przede
wszystkim pierwszą miłość. PRL po godzinach Sławomira Kopra to kalejdoskop niezapomnianych postaci, wydarzeń, anegdot, kultowych filmów i zjawisk: komedie Stanisława Barei, saturator, "Kolorowe jarmarki"," autostop",
"Trubadurzy", "07, zgłoś się"," sklepy Peweksu", "Wakacje z duchami", "wczasy zakładowe", "Augustowskie noce", "pańska skórka", "Wojna domowa", festiwale w Opolu, Sopocie i Kołobrzegu, Sonda i "Teleranek", amanci,
wodzireje i kaowcy... Dzięki tej książce niektórzy z nas wyruszą w sentymentalną podróż, a inni będą mieli okazję
się przekonać, że szary PRL jakby na przekór mienił się feerią barw.
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12. Przewodnik psychodelicznego podróżnika : bezpieczne, terapeutyczne i święte
podróże / James Fadiman ; przełożył Maciej Lorenc.- Warszawa : Wydawnictwo
Cień Kształtu, 2019.
Hasła przedmiotowe: Leczenie , Odmienne stany świadomości , Psychoterapia ,
Samopoznanie , Substancje halucynogenne , Opracowanie
Sygnatura: WG-613
Nowości: 2022-08
James Fadiman oddaje w nasze ręce przewodnik na temat krótko- i długotrwałych rezultatów stosowania psychodelików do wywoływania doświadczeń duchowych (wysokie dawki), do wspierania terapii (średnie dawki) i do
rozwiązywania problemów (niskie dawki). W badania nad substancjami psychodelicznymi zaangażował się już
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku i wielu ludzi uważa, że jest najmądrzejszym i najbardziej szanowanym
amerykańskim autorytetem w dziedzinie psychodelików i ich używania. Na podstawie doświadczeń zgromadzonych w ciągu czterdziestu lat prezentuje najlepsze sposoby na przygotowanie bezpiecznych i świętych podróży
psychodelicznych. Pisze o korzyściach płynących z obecności kompetentnego przewodnika podczas sesji oraz
z przywiązywania wagi do otoczenia i intencji. Fadiman prezentuje najnowsze badania, a także dawno zapomniane eksperymenty dotyczące psychoterapeutycznej wartości substancji wizyjnych, które mogą zwiększać samoświadomość i pomagać w leczeniu wielu dolegliwości. Przedstawia wyniki przeprowadzonych niedawno sondaży,
w których zapytał kilkuset studentów i profesjonalistów o przyczyny oraz rezultaty przyjmowania substancji
psychodelicznych. Wspomina również o nowych sposobach korzystania z LSD i innych psychodelików, na przykład o używaniu niezwykle małych dawek do poprawiania funkcji poznawczych i wywoływania równowagi emocjonalnej. Obala wiele mitów i błędnych wyobrażeń pojawiających się w podręcznikach, klinikach i internecie, ale
jednocześnie przestrzega, że tego rodzaju środki nie są dla wszystkich. Opisuje przełomowe doświadczenia
psychodeliczne takich osób jak Ram Dass, Timothy Leary, Aldous Huxley i Huston Smith, a także Francis Crick
i Steve Jobs. Pokazuje, że psychodeliki używane w mądry sposób mogą prowadzić nie tylko do uzdrowienia, ale
również do nowatorskich rozwiązań naukowych i duchowych epifanii.

13. Rozliczenia w rodzinie / [redaktor prowadząca Anna Wojda].- Stan prawny na
lipiec 2022 roku.- Warszawa : Gremi, [2022].
(Poradnik Prenumeratora)
Hasła przedmiotowe: Alimenty , Darowizna , Małżeńska umowa majątkowa ,
Prawo rodzinne , Prawo spadkowe , Spadek , Umowa , Polska , Poradnik , Wzory
umów
Sygnatura: WG-347.6
Nowości: 2022-08
I. Rozliczenia między małżonkami ; II. Spadek - dla jednych radość, dla innych smutek ; III. Umowy w rodzinie :
Pożyczka, Użyczenie, Wynajem lokalu rodzinie, Darowizny, Można próbować odwołać, ale nie zawsze się uda ;
IV. Alimenty: kiedy i dla kogo ; V. Pytania i odpowiedzi ; VI. Okiem urzędnika: Zwolnienie darowizny przekazanej w ramach bliskiej rodziny, Darowizna od matki w gotówce, Darowizna od zięcia ; VII. Wzory umów.
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14. Słowa są jak ptaki, które uczymy śpiewać : o znaczeniach i tajemnicach języka /
Daniel Tammet ; tłumaczenie: Tadeusz Chawziuk.- Kraków : Copernicus Center
Press, 2022.
Hasła przedmiotowe:
Tammet, Daniel (1979- ) , Autyzm , Komunikacja
interpersonalna , Komunikacja werbalna , Język , Synestezja , Zespół Aspergera ,
Zespół sawanta , Pamiętniki i wspomnienia
Sygnatura: WG-616.89
Nowości: 2022-08
Czy słowa mogą mieć zapach i smak? Przybierać kształt liczb, przedmiotów i krajobrazów? Daniel Tammet, autystyczny sawant udowadnia, że tak. W swojej najnowszej książce zabiera nas w podróż po tajemnicach języka
i pokazuje, jak działa jego niezwykły umysł. Na Islandii sprawdza, dlaczego imię Blær stało się pretekstem do
rozprawy sądowej, w Meksyku odkrywa, jak zegary „mówią” do ludu Nahua, w Kanadzie spotyka jedną z osób
najlepiej na świecie czytających z ruchu ust. Czatuje z chatbotami, uczy się „gramatyki telefonu” i rozmawia
z ludźmi, dla których obcowanie ze słowem stało się sensem życia - z literatami piszącymi wbrew leksykalnym
regułom, aktywistami pielęgnującymi ginącą mowę autochtonów z brytyjskiej wyspy Man czy misjonarzem, który
przetłumaczył Biblię na papuaski język amanab. Słowa są jak ptaki, które uczymy śpiewać to wyprawa w świat
słów, liter, opowieści i znaczeń. Wyprawa tak niezwykła, jak niezwykłe są historie, które przedstawia, i tak fascynująca, jak fascynujący jest ich autor, odkrywający przed nami zdumiewającą gamę literackich i poliglotycznych
talentów.

15. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz.Poznań : Harbor Point Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne
Parpamedia, copyright 2009.
Hasła przedmiotowe:
Alkohol , Alkoholizm , Leczenie , Substancje
psychoaktywne , Substancje uzależniające , Uzależnienie (nałóg) , Zaburzenia
psychiczne , Zaburzenia zachowania , Opracowanie
Sygnatura: WG-613.81/.84
Nowości: 2022-08
I. Alkohol ; II. Inne substancje psychoaktywne ; III. Zaburzenia nawyków i popędów.

16. VAT w obrocie nieruchomościami / [autor poradnika Marcin Szymankiewicz ;
redaktor prowadząca Julita Karaś-Gasparska].- Stan prawny na czerwiec 2022 roku.Warszawa : Gremi, [2022].
(Poradnik Prenumeratora)
Hasła przedmiotowe:
Gospodarowanie nieruchomościami , Podatek od
nieruchomości , Podatek od towarów i usług , Prawo obrotu nieruchomościami ,
Polska , Poradnik
Sygnatura: WG-336
Nowości: 2022-08
1. Obrót nieruchomościami a czynności opodatkowane VAT ; 2. Status podatnika a dostawa nieruchomości ; 3.
Powstanie obowiązku podatkowego ; 4. Podstawa opodatkowania w obrocie nieruchomości ; 5. Wysokość opoda28

tkowania dostaw nieruchomości ; 6. Odliczenia VAT od nabycia lub wytworzenia nieruchomości ; 7. Dokumentacja w obrocie nieruchomościami.

17. Za murami Broadmoor : najsłynniejszy szpital psychiatryczny na świecie /
Jonathan Levi & Emma French ; przełożył Tomasz Wyżyński.- Warszawa :
Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2022.
Hasła przedmiotowe: Broadmoor Hospital (Crowthorne) , Osoby z zaburzeniami
psychicznymi , Przestępcy , Psychopaci , Seryjni zabójcy , Szpitale psychiatryczne ,
Crowthorne (Wielka Brytania) , Reportaż
Sygnatura: WG-343
Nowości: 2022-08
Broadmoor. Niewiele miejsc na świecie budzi równie przerażające skojarzenia. W słynnym angielskim szpitalu
psychiatrycznym, otwartym w 1863 roku, od przeszło stu pięćdziesięciu lat przebywają najbardziej brutalni,
najgroźniejsi przestępcy Wielkiej Brytanii, sprawcy wstrząsających zbrodni. Wśród słynnych pensjonariuszy byli
m.in. James Kelly, podejrzewany o to, że jest Kubą Rozpruwaczem, seryjni mordercy Peter Sutcliffe (Rozpruwacz
z Yorkshire), John Straffen i Kenneth Erskine, bandyta Charles Bronson, gangster Ronnie Kray i kanibal Peter
Bryan. Jonathan Levi, dziennikarz telewizyjny, i Emma French, specjalistka w zakresie historii kultury, przez
blisko dekadę obserwowali życie toczące się za murami ściśle strzeżonego zakładu dla obłąkanych przestępców,
rozmawiali z członkami personelu i pacjentami. Pozwoliło im to stworzyć wyczerpujące studium przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości Broadmoor u progu nowej epoki, ujawnić pilnie skrywane tajemnice. Ich książka to
frapująca, mroczna podróż w głąb umysłów przestępców leczonych w Broadmoor.

18. Zanurzeni w liczbach : jak matematyka kształtuje nasze życie / Daniel Tammet ;
tłumaczenie Zuzanna Lamża.- Wydanie 2. (dodruk).- Kraków : Copernicus Center
Press, 2021.
Hasła przedmiotowe: Matematyka , Opracowanie
Sygnatura: WG-51
Nowości: 2022-08

"Zachwycający, niezwykle różnorodny zbiór esejów. Świetna zabawa i doskonały prezent dla każdego cierpiącego
na paniczny lęk przed matematyką, niezależnie od wieku." "Kirkus Reviews" Czy naprawdę jesteśmy na wskroś
przesiąknięci matematyką? Daniel Tammet, zakochany w matematyce autystyczny sawant, prowadzi czytelnika po
meandrach liczb z zaskakującym wdziękiem, lekkością i ciepłym humorem. Udowadnia, że kombinatoryka, ułamki i równania nie są tylko odstręczającymi abstrakcjami, lecz stanowią tkankę rzeczywistości, przesiąkają każdy
jej aspekt, a w dodatku są zwyczajnie... piękne. Być może trudniej by mu było tego dowieść, gdyby nie znalazł
sobie popleczników w filozofach, geniuszach literatury i światłych umysłach z najróżniejszych epok i zakątków
świata. Niezależnie od tego, czy ostatecznie uda mu się nas przekonać, sama podróż z Tammetem jest niesłychanie
inspirująca. Kiedy Daniel Tammet mówi o liczbach, robi to z widoczną fascynacją i nabożnym podziwem oczaruje każdego czytelnika, niezależnie od stopnia, w jakim uważa się on za zainteresowanego matematyką.
Tammet wplata w wywód wiele wątków osobistych, co czyni jego książkę wspaniałą lekturą dla szerokiej
publiczności. Warto polecić ją każdemu, ale absolutnie zatoną w niej miłośnicy nauk ścisłych z zacięciem
matematycznym. "Zawsze pouczający, zawsze zabawny Daniel Tammet nigdy nie przestaje darzyć szacunkiem
tajemnic królestwa liczb." J.M. Coetze
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