Autor
Abramow-Newerly Jarosław

Tytuł
Pan Zdzich w Kanadzie

Rodzaj
Powieść

Więcej
Pan Zdzich, tak jak kiedyś dzielny wojak Szwejk, z miejsca podbił serca czytelników swą prostą filozofią życia, barwnym językiem i
dobrodusznym humorem. Podobnie jak słynny bohater Haszka, ma niezliczoną ilość przygód i uwielbia o nich opowiadać.

Adams Richard
Ahrens Barbara
Albisetti Valerio
Albisetti Valerio
Albrecht Joanna
Alex Joe

Wodnikowe wzgórze
Dzikie łubiny
Dobrodziejstwo samotności
Pułapka anoreksji
Zapłacisz mi Rene!
Śmierć mówi w moim imieniu

Powieść
Poezja
Poradnik
Poradnik
Kryminał / Sensacja / Thriller
Kryminał / Sensacja / Thriller

Jedna z najciekawszych powieści XX wieku

Alexander Anne
Allilujewa Swietłana

Wygraj z nadwagą
Dwadzieścia listów do przyjaciela
Wspomnienia córki Stalina

Poradnik
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Anderman Janusz
Anders Władysław

Le Souffle coupé
Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946

Nowela
Historia

Andersen
Anderson Joan Wester
Aragon Louis

Bajki
Anielskie drogi
Piękne dzielnice

Bajki
Opowiadania
Powieść

Archer Jeffrey

Czy powiemy pani prezydent?

Powieść

Arczyński M.
Balcerek W.
Assuntino Rudi
Glodkorn Wlodek
Atlas Janusz

Kryptonim Żegota

Historia

Strażnik: Marek Edelman opowiada

Historia

2. wojna światowa

Atlas towarzyski

Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Jedna z moich byłych żon usilnie w swoim czasie namawiała mnie, żebym napisał taką obyczajową książeczkę. Całkiem
prawdopodobne, że w istocie zależało jej na tym, abym napisał o niej, gdyż była osobą nieposkromionych ambicji. Niezależnie od
prawdziwych intencji, plan ten powiódł się o tyle, że faktycznie przez wiele lat układałem sobie w myślach prawdziwą historyjkę o
wydarzeniach i ludziach, godnych albo tylko wartych zapamiętania i opisania. Jestem przekonany, że wszystko to, co napisałem jest prawdą, chociaż być może inni będą całkiem odmiennego zdania. Nie mają racji.

Augustyn Aneta
Auster Paul

Magiczne miejsca: Wrocław
Czerwony notatnik

Historia
Opowiadania

Auster Paul

Lewiatan

Powieść

Auster Paul

Muzyka przypadku

Powieść

Auster Paul

W kraju rzeczy ostatnich

Powieść

Auster Paul
Bach Richard

Wynaleźć samotność
Most przez wieczność

Publicystyka literacka / Esej
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Jak polubić samotność
Jak walczyć z anoreksją

Pułka

3 lewa
1 prawa
3 lewa
2 prawa
2 prawa
3 prawa

Czego można spodziewać się, idąc do teatru na sztukę Ionesco? Na pewno nie tego, że po opuszczeniu kurtyny aktor grający główną
rolę zostanie znaleziony martwy w swojej garderobie. Nie najlepsza reputacja ofiary budzi wiele podejrzeń, a zeznania świadków
wskazują, że nikt z obecnych w teatrze nie mógł popełnić tego morderstwa. Śledztwo utyka w martwym punkcie... Czy Joe Alex
1 prawa
zdoła odkryć, kto odegrał główną rolę w tym spektaklu zbrodni?
1 prawa
Mała dziewczynka kroczy mrocznymi korytarzami Kremla, za nią podąża ojciec, a dalej towarzysze i ochrona... Dla małego dziecka
pozbawionego matki ojciec staje się wszystkim... Kiedy jednak zakochany podlotek próbuje przeciwstawić się woli wodza, jej
4 lewa
ukochany zostaje wysłany do gułagu...
1 lewa
Tytuł oryginalny: Brak tchu
Władysław Anders to znany w świecie oficer Wojska Polskiego, jedna z kluczowych postaci wydarzeń II wojny światowej, patriota, z
powodzeniem walczący we wrześniu 1939 roku, więzień Łubianki. Dowodził drugim korpusem m. in. w bitwie pod Monte Cassino.
Po wojnie jego żołnierzy represjonowano, a pamięć o samym generale Andersie starano się wymazać. Wysiłki okazały się jednak
bezowocne. Książka "Bez ostatniego rozdziału" to wstrząsające wspomnienia, które spisał na uchodźstwie.
3 lewa
2 lewa
stare wydanie bez informacji
2 lewa
Prawdziwe historie o gościach z niebios
Powieść "Piękne dzielnice" jest drugą powieścią cyklu "Świat rzeczywisty", poświęconego przemianom dokonującym się w
3 lewa
społeczeństwie francuskim XX w.
Książka ta została napisana w 1976 roku, jej akcja miała się toczyć w pięć lat później, a centralną postacią powieści miał być Edward
Kennedy, najbardziej prawdopodobny kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych w 1980 roku. Przewidywania autora się nie
sprawdziły, a tłumacz uaktualnił książkę, wprowadzając do niej za zgodą autora liczne zmiany. Tak powstał pierwowzór napisanego
3 lewa
dziesięć lat później bestselleru Córka marnotrawna.
4 lewa
3 lewa

1 lewa
3 lewa
Listy od czytelników do "Gazety Wyborczej" o magicznym Wrocławiu
Tytułowy "notatnik" składa się z trzynastu prozatorskich miniatur opisujących zadziwiające historie, które zdarzyły się autorowi lub
jego przyjaciołom i ukazujących niewiarygodną grę przypadku i przeznaczenia. Część druga to bardzo osobisty szkic o
dwudziestowiecznej poezji francuskiej, na trzecią zaś składają się rozmowy z autorem. Tom kończy "Modlitwa za Salmana
Rushdiego", krótki tekst w przejmujący sposób wyrażający dramat, jaki dotknął brytyjskiego pisarza.
1 lewa
Niewiarygodne perypetie Benjamina Sachsa, opisane przez jego przyjaciela Petera Aarona (obydwaj są pisarzami), to, jak często u
Austera, ciąg przypadków odzwierciedlających bogactwo, złożoność i wieloznaczność ludzkiego życia, tym razem splecionych z
realną, historyczną rzeczywistością. Lewiatan to nie tylko państwo-potwór pożerające swych obywateli, lecz zarazem sumienie
prowadzące do samounicestwienia: sumienie "Ducha Wolności" wysadzającego w powietrze repliki nowojorskiej Statue of Liberty.
Ben Sachs to kolejny Austerowski antybohater o psychice zagubionej w labiryncie świata.
1 lewa
Jim Nashe, trzydziestopięcioletni strażak staje w obliczu dwóch zrządzeń losu: porzuca go żona i umiera ojciec, zostawiając mu
pokaźną fortunę. Jim sprzedaje cały dobytek, umieszcza córkę u rodziny, zabiera do swego saaba mnóstwo kaset z muzyką
klasyczną i po amerykańsku rusza w drogę. Przypadkiem spotyka młodego hazardzistę, któremu właśnie nie idzie. Razem
1 lewa
przegrywają partię pokera z dwoma ekscentrycznymi milionerami..
Relacja Anny Blume z odrealnionego miasta-państwa gdzieś z początków przyszłego tysiąclecia wprowadza nas w koszmar
fizycznego i duchowego upodlenia, beznadziejności. "Luksusem" jest możliwość zaplanowania własnej śmierci. Elektrowniami
miasta są krematoria zwłok ludzi zmarłych z głodu i wycieńczenia; surowcem energetycznym tej skazanej na zagładę społeczności
są także ludzkie ekskrementy; zbierający je "fekaliści" mają status urzędników państwowych. Annie udaje się utrzymać przy życiu i
1 lewa
zachować godność dzięki wierze w wartość i moc słowa.
1 lewa
Tytuł oryginalny:The Invention of solitude
3 lewa
Opowieść o miłości

Autor
Baldacci David

Tytuł
Geniusz

Rodzaj
Kryminał / Sensacja / Thriller

Baldacci David

Manipulacja

Kryminał / Sensacja / Thriller

Banville John

Mefisto

Powieść

Barańczuk Stanisław
Barclay Linwood

Ocalone w tłumaczeniu
Bez śladu

Historia
Kryminał / Sensacja / Thriller

Bargielska Justyna

Małe lisy

Powieść

Bart Andrzej
Bart Andrzej

Le goût du voyage
Rien de va plus

Powieść
Powieść

Baudy Jean-Dominique
Bellow Saul

Skafander i motyl
Przypadki Augie'ego Marcha

Powieść
Powieść

Berberyusz Ewa
Berling Peter
Berlity
Bielas Katarzyna

Książę z Maisons-Laffitte
Krew królów
Angielski - rozmówki i słowniczek do podróży
Niesformatowani Rozmowy

Biografia / Autobiografia / Pamiętnik
Powieść
Rozmówki
Wywiad

Bieńkowski Władysław

Dokumenty - Motory i hamulce socjalizmu

Historia

Pułka
Więcej
Zaledwie trzy godziny jazdy od Waszyngtonu, po dwóch stronach pilnie strzeżonej rzeki mają swoje siedziby dwie instytucje. Jedna
z nich to niezwykłe laboratorium, którego prace i sposób finansowania są otoczone tajemnicą. Drugą jest ściśle tajny obóz
szkoleniowy CIA. Kiedy na terenie obozu w zagadkowych okolicznościach ginie jeden z uczonych zatrudnionych w laboratorium,
zadanie rozwikłania zagadki spada na barki Seana Kinga, byłego agenta Secret Service.
Sean wkracza w świat wybitnych matematyków, fizyków, bohaterów wojennych, szpiegów i agentów. Wszystkie tropy w sprawie
zarówno tej, jak i innych zbrodni, zdają się prowadzić do wybitnie uzdolnionej autystycznej dziewczynki. Seanowi pomaga w
śledztwie Michelle, jego dawna partnerka z Secret Service. Wspólnie muszą nie tylko wyjaśnić tajemnicę zagrażającą życiu
niewinnych ludzi, ale również rozwiązać zagadkę sprzed stuleci...
3 prawa
Nadchodzą nowe czasy. Zaczyna się kolejna zimna wojna. Nicholas Creel stoi na czele Ares Corporation, największego światowego
dostawcy broni. Dick Pender to jego człowiek od zadań specjalnych - szczególnie tych pozornie niemożliwych do wykonania. Gdyby
na świecie zapanował trwały pokój, obaj panowie poszliby z torbami, ale czy ich poczynaniami aby na pewno kierują tylko względy
finansowe? "Manipulacja stanowi najlepszy dowód na to, że również wciągający thriller o galopującej akcji może dotyczyć
poważnych spraw, istotnych dla każdego z nas" Richmond Times-Dispatch.
3 prawa
Subtelne dotknięcie chaosu.Gabriel Swan jest matematycznym geniuszem. Jego chłopięcym światem rządzą symetrie, wzory i
uporządkowane ciągi liczb. Do prowincjonalnego miasteczka, w którym żyje, wprowadza się troje tajemniczych nieznajomych:
posępny pan Kasperl, niema Sophie i pełen diabolicznego uroku Felix. Chłopiec poddaje się ich fascynującemu urokowi i traktuje jak
drugą rodzinę. Nie przeczuwa, że obcy sprowadzili niszczącą siłę, która niebawem doprowadzi do tragedii... Odtąd Gabrielowi
towarzyszyć będzie świadomość, że życie nie jest matematycznym równaniem, a niszczące zło może pojawić się w chwili, gdy
prawda i spełnienie są na wyciągnięcie ręki. John Banville, jeden z najważniejszych współczesnych pisarzy, stworzył pełną
wewnętrznego napięcia i dyskretnej erotyki opowieść o tym, jak chaos niepostrzeżenie wsącza się w ludzkie życie. Mefisto to
mocna, przejrzysta, a zarazem subtelna proza.Banville to magik.Time Outznakomita, przepięknie napisana powieść, jedna z tych,
które czyta się więcej niż raz. Cudowna rzecz.Punch
2 lewa
4 lewa
Z jakiego powodu jej rodzice razem ze starszym bratem mieliby zniknąć bez pożegnania? Dokąd mieliby wyjechać? I dlaczego bez
niej? Pewnego dnia czternastoletnia Cynthia budzi się w pustym domu. No, owszem, przeskrobała wczoraj dość poważnie, ale żeby
aż tak ją karać? Gdzie mama, ojciec i starszy brata Dlaczego nie zostawili bałaganu po śniadaniu ani kartki z wiadomością?
Poszukiwania nie przynoszą rezultatu, mija dwadzieścia pięć lat... I nagle do dorosłej już Cynthii, wciąż walczącej z traumą i
histerycznie bojącej się utraty męża i córeczki, przychodzi list. Wydaje się bezsensowny, ale jest jakimś śladem. Czy próbując wrócić
do przeszłości, Cynthia popełnia największą pomyłkę w życiu. Wstrząsająca i niebywała historia tajemniczego zniknięcia rodziny –,
majstersztyk sensacyjny, obyczajowy i psychologiczny.
3 prawa
To szalona opowieść o nożowniku z podwarszawskiego lasu. A może o rozmarzonej matce i wygadanej singielce? Może o dzieciach,
namiętnościach, snach? Albo o zwykłym życiu, którego podskórnym nurtem jest groteska i strach? Bez wątpienia to drapieżna
proza, która surrealistycznie zakrzywia świat pod płaszczykiem opisu codzienności. Fenomenalną plastycznością języka i wyobraźni
Bargielska potwierdza niekwestionowaną pozycję mistrzyni krótkiej formy.
2 prawa
1 lewa
Tytuł oryginalny: Pociag do podróży
Rien ne va plus to fascynująca podróż przez ostatnie dwieście lat historii naszego kraju - od uchwalenia Konstytucji 3 maja aż po
drugą wojnę światową, stalinizm i wypadki 1968 roku. To próba spojrzenia na życie Polaków z perspektywy włoskiego libertyna,
którego teoretycznie nic nie powinno dziwić. A jednak...
Znany ze słabości do hazardu i pięknych kobiet arystokrata Tommaso d'Arcipazzi wyrusza do Polski w szczególnych okolicznościach dwadzieścia pięć lat po swoim zgonie. Wszystko za sprawą demonicznego malarza, który, portretując księcia na łożu śmierci,
utrwalił nie tylko jego wizerunek, lecz także świadomość. Teraz zamknięty w obrazie d'Aripazzi przechodzi z rąk do rąk, wędruje z
domu do domu, z miasta do miasta. Przygląda się obyczajom egzotycznej społeczeństwa i wspomina swoje barwne życie.
Rien ne va plus to niekonwencjonalna powieść historyczna, wysmakowana stylistycznie, ironiczna, pełna aluzji i gier literackich.
Książka ukazała się po raz pierwszy w roku 1991 i spotkała z bardzo dobrym przyjęciem - uhonorowano ją Nagrodą im Kościelskich
oraz przełożono na język węgierski i francuski.
1 lewa
2 lewa
"Motyl i skafander" - film nakręcony przez Julian Schnabel w 2007 roku, nagrodzony na festiwalu w Cannes.
Kryptoautobiograficzna powieść S. Bellowa, w której za wzór posłużyła pisarzowi powieść pikarejska z jej rozlicznymi środowiskami i
przygodami, oryginalnymi postaciami i żywiołowością opowiadania. Tytułowy bohater, Augie March, to niepozorny Żyd z Chicago,
który przeciwstawia się próbom ukształtowania go przez dorosłych i wybiera niezależność.
3 prawa
4 lewa
2 lewa
Burzliwe losy spadkobierców Świętego Graala
2 lewa
Rozmówki
Tytuł mówi właściwie wszystko o moich rozmówczyniach i rozmówcach, jest również nawiązaniem do Dużego Formatu, dodatku do
Gazety Wyborczej, w którym pracuję i z którego pochodzi duża część tekstów. Do książki wybrałam 21 wywiadów (niektóre
publikowane w Wysokich Obcasach) z osobami różniącymi się wiekiem, zawodem, dorobkiem, religią, filozofią, stylem życia,
3 lewa
poglądami...
3 lewa
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Trening sukcesu
Lot do nieba - prawdziwa historia pilota
Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii
Pożegnanie z Afryką
Państwo zła
En guerre et en paix
Journal 1940 - 1944
Dekameron tom 1
Dekameron tom 2
Złodzieje z Bagdadu
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Historia
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Historia
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Opowiadania
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Powieść
Powieść
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Kot który czytał wspak
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Breza Tadeusz
Breza Tadeusz
Brodziński Kazimierz
Bronowicki Michał
Brown Sandra

Mury Jerycha
Urząd
Elegie Jana Kochanowskiego
17 września 1939
Pozory mylą

Powieść
Powieść
Poezja
Historia
Powieść

Brunel Henri

Opowieść o kocie, mistrzu Zen
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Bryll Ernest
Bryndza Robert

A kto się odda w radość
Dziewczyna w lodzie

Poezja
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Black Dale
Błażyński Zbigniew
Blixen Karen
Blum William
Bobkowski Andrzej
Boccaccio Giovanni
Boccaccio Giovanni
Bogdanos Matthew
Patrick William
Bogusyewska Helena
Bojarska Maria
Borkiewicz Adam
Bradford Barbara Taylor
Bradford Barbara Taylor
Bradford Barbara Taylor
Brandstaetter Roman
Brandys Kazimierz
Brantome Pierre de Bourdeille(s)
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Bratny Roman
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Bratny Roman
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Braun Andrzej
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Więcej

Pułka

Ćwiczenie własnego umysłu

o USA po 11 września 2001
2. wojna światowa
Tytuł oryginalny: Szkice piórkiem

2 lewa
2 prawa
2 lewa
2 prawa
3 prawa
1 lewa
karton
karton

Pasjonująca opowieść o poszukiwaniu zrabowanych skarbów w ogarniętym wojną Iraku

Kto wygra rodzinną bitwę o miłość, honor, fortunę?
Czy stary sekret wyda się po latach?
Walka o pieniądze, miłość i władzę

3 prawa
1 lewa
4 lewa
4 lewa
1 prawa
1 prawa
2 prawa
2 lewa
3 lewa
3 lewa
3 prawa
2 lewa
2 lewa
2 lewa
2 lewa

Tlumaczenie Tadeusz Boy-Zelenski
Tlumaczenie Tadeusz Boy-Zelenski
3 części
"Śmierć po raz pierwszy"
"Śmierć po raz drugi"
"Życie"
Powieść podróżniczo-marynistyczna podzielona na dwie części:
Bambusowa kurtyna
2 lewa
Walka o "Pokój".
1 prawa
Największy hit od czasu Agaty Christie
James Qwilleran, dziennikarz lokalnej gazety i dziedzic fortuny Klingenschoenów wraca do akcji! W sąsiedztwie jego posiadłości
płonie stara farma, a jego ekscentryczna właścicielka ginie w płomieniach. Policja mówi o przypadkowym zaprószeniu, ale Qwilleran
nie wierzy w przypadki. Doświadczenie nauczyło go, że każda taka historia ma swoje drugie dno. Czy i tym razem tak będzie?
1 prawa
1 lewa
1 lewa
2 lewa
1 lewa
Wzdaryenia historyczne w dniu 17 wrzrśnia 1939
Ryzykowna miłość i mroczne tajemnice we wciągającym romansie Sandry Brown. Nikt nie wie, dlaczego doktor Lara Mallory
otwiera gabinet lekarski w Teksasie, w prowincjonalnym mieście, w którym żelazną ręką rządzi właścicielka Tackett Oil. Wszyscy
pamiętają rolę, jaką Lara odegrała w głośnym skandalu, który doprowadził do upadku błyskotliwego młodego senatora, Clarka
Tacketta. Właścicielka Tackett Oil, matka Clarka, zamierza użyć wszelkich środków, by pozbyć się lekarki z miasta. Zwłaszcza gdy
Lara poznaje jej młodszego syna, brawurowego pilota, który prowadzi awanturniczy tryb życia. Lara Mallory i Key Tackett wyruszają
na bardzo niebezpieczną wyprawę i odkrywają tajemnicę, która może zrujnować imperium Tackettów.
2 prawa
Książka dla buddystów i kociarzy, dla buddystów-kociarzy oraz dla wszystkich zmęczonych życiem w dobie późnego kapitalizmu.
2 lewa
2 lewa
Jej oczy szeroko otwarte. Usta rozchylone, jak gdyby miała przemówić. Jej ciało zamarznięte w lodzie… A to dopiero początek.
Kiedy młody chłopak odkrywa w londyńskim parku zamarznięte ciało kobiety, detektyw Erika Foster zostaje wezwana, by
poprowadzić śledztwo w sprawie morderstwa.
Ofiara, piękna członkini londyńskiej socjety, wiodła pozornie idealne życie. Jednak kiedy Erika zaczyna drążyć, łączy ze sobą fakty
między tym, a innymi zabójstwami – ktoś pozbawił życia trzy prostytutki. Wszystkie trzy uduszono, związano im ręce w przegubach
i wrzucono do wody.
Ostatnie dochodzenie Eriki poszło fatalnie, a w jego rezultacie zginął jej mąż… Kariera pani detektyw wisi na włosku, a ona sama
mierzy się nie tylko ze swoimi demonami, ale też z mordercą bardziej przerażającym niż wszystko, z czym do tej pory miała okazję
stanąć twarzą w twarz. Czy uda jej się do niego dotrzeć zanim uderzy ponownie?
3 prawa

Pułka
Więcej
Opowieści o warszawskich rodach, którym miasto zawdzięcza swą wysoką rangę kulturalną, są jedynie skromnym wyborem z
bogatej galerii wszystkich tych wspaniałych, godnych, dostojnych familii, które przeszły do historii. Postawiłem sobie w tym
wyborze dwa warunki: istnienie przynajmniej trzech rozbudowanych pokoleń w każdym rodzie i kontynuację w postaci nowych
generacji.
Książka powinna obejmować kilkaset nazwisk, a zawiera jedynie dwadzieścia. Należy ją więc traktować przede wszystkim jako
sygnał wielkiego tematu. W przyszłości znajdzie się na pewno ktoś bardziej powołany do spisywania dziejów wszystkich tych
Gepnerów, Machlejdów, Hennebergów, Hemplów, Szustrów, Moniuszków, Lentzów, Oppmanów, Fuchsów, Wolffów, Maszyńskich,
Tatarkiewiczów, Norblinów, Epsteinów, Wróblewskich, Wedlów i wielu innych. "Sagi Warszawskie" są próbą powiązania dziejów
minionych z aktualnością - kronikarz przeprowadził rozmowy z ludźmi odchodzących pokoleń (niektórzy rozmówcy zmarli podczas
przygotowywania książki do druku), prześledził bieg spraw najnowszych. Te ustne relacje, choć często subiektywne, są przy
niedostatku innych dokumentów - bezcenne.
Autor
3 lewa
2 lewa
Opowieść o młodym dramaturgu-debiutancie, który, usiłując przedrzeć się ze swą sztuką na scenę, zmaga się ze zbiurokratyzowaną
machiną życia teatralnego. W powieści pobrzmiewają akcenty autobiograficzne - Bułhakow przecież miał ustawiczne kłopoty z
publikacją swych książek (jego "mecenasem", jak opowiadają liczne anegdoty, nieoczekiwanie został w końcu sam Stalin) - a
przedstawione w krzywym zwierciadle środowisko ludzi teatru tworzy swoistą atmosferę życia teatralnego w Moskwie lat
2 lewa
trzydziestych.
2 lewa
4 lewa
4 lewa
4 lewa

Autor
Budrewicz Olgierd

Tytuł
Sagi warszawskie

Rodzaj
Historia

Budrowicz Olgierd
Bułhakow Michaił

Zdumiewająca Warszawa
Powieść teatralna

Przewodnik
Powieść

Bułuczow Kir
Bunsch Karol
Bunsch Karol
Bunsch Karol
Bunsch Karol

S-F
Powieść
Powieść
Powieść
Powieść

Bunsch Karol
Bunsch Karol

Wielki Guslar i okolice
Aleksander
Olimpias
Parmenion
Powieści piastowskie 1 - Dzikowy skarb tom 1 - Powieść z czasów Mieszka
I
Powieści piastowskie 1 - Dzikowy skarb tom 2 - Powieść z czasów Mieszka
I
Powieści piastowskie 14 - Przełóm
Powieści piastowskie 2 - Ojciec i syn tom 1 - Powieść z czasów Mieszka I

Powieść
Powieść

Bunsch Karol

Powieści piastowskie 2 - Ojciec i syn tom 2 - Powieść z czasów Mieszka I

Powieść

Bunsch Karol

Powieść

Bunsch Karol
Bunsch Karol

Powieści piastowskie 3 - Rok tysięczny tom 1 - Powieść z czasów
Bolesława Chrobrego
Powieści piastowskie 3 - Rok tysięczny tom 2 - Powieść z czasów
Bolesława Chrobrego
Powieści piastowskie 4 - Bracia
Powieści piastowskie 5 - Imiennik - Powieść o czasów Bolesława Śmiałego

Bunsch Karol

Powieści piastowskie 5 - Imiennik - Powieść o czasów Bolesława Śmiałego Powieść

Bunsch Karol
Burpo Todd
Vincent Lynn
Bushnell Candace

Powieści piastowskie 8 - Przekleństwo
Niebo istnieje... Naprawdę!

Powieść
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

O chłopcu, który odwiedził niebo

4 blondynki

Powieść

Historia czterech kobiet, które znalazły się na rozdrożu, stanęły w obliczu decyzji, które na zawsze zmienią ich życie …

Byrne Rhonda

Sekret

Ezoteryka / Sennik / Horoskopy

Sekret jest jednym z siedmiu praw, decydujących o osobistym sukcesie. Fragmenty Sekretu odnaleźć można w ustnie
przekazywanych opowieściach, literaturze, religiach i filozofiach, istniejących na przestrzeni wielu wieków. Po raz pierwszy jednak
wszystkie kawałki Sekretu złożono w całość, niesamowitą rewelację, zdolną zmienić życie każdego, kto po nią sięgnął. Dzięki tej
książce nauczycie się, jak wykorzystać Sekret w każdym aspekcie swojego życia, by zdobyć szczęście i pieniądze, trwając przy tym w
dobrym zdrowiu i przyjaźni dla wszystkich. Sekret zawiera mądrości współczesnych nauczycieli - mężczyzn i kobiet, którzy dzięki
niemu mogą teraz opowiadać o swoich własnych niezwykłych dokonaniach: przezwyciężaniu nieuleczalnych dolegliwości,
zwalczaniu życiowych przeszkód i osiąganiu tego, co dla wielu wydaje się niemożliwe.

Caldeon de la Barca
Caldwell Erskine

Życie jest snem
Dom na wzgórzu

Sztuka
Powieść

Caldwell Laura

Na rozstaju dróg

Powieść

Bunsch Karol

4 lewa
Powieść
4 lewa
4 lewa
4 lewa
4 lewa

Bunsch Karol

4 lewa
Powieść
4 lewa
4 lewa

Powieść
Powieść

4 lewa
4 lewa
4 lewa
2 prawa
2 prawa

3 prawa
4 lewa
Bohaterami tego kameralnego dramatu, którego akacja toczy się na głębokiej prowincji Południa, są przedstawiciele podupadłego
rodu Dunbarów. Jego świetność, związana z niewolnictwem, zbudowana rękami czarnych, należy już do przeszłości. W
rozsypującym się domu na wzgórzu 'króluje" ostatni z rodu, utracjusz i kanalia. W tym domu nie ma miejsca dla uczuć, gdyż niszczą
je brutalna siła i agresja, w tym świecie uczciwość musi ustąpić przed nikczemnością, a dobroć i delikatność- przed ciemną
2 prawa
namiętnością.
Wybory, których dotychczas dokonywała 26-letnia Casey Evers, nie uczyniły jej szczęśliwą. Jej życie jest tak poukładane - college,
uczelnia prawnicza, narzeczony, oferta pracy - aż staje się nie do zniesienia. Zanim więc bohaterka powieści zacznie spędzać po 14
godzin dziennie w kancelarii prawnieczej w Chicago, wyruszy z dwiema najlepszymi przyjaciółkami w podróż do Włoch i Grecji, żeby
1 prawa
ostatni raz zaszaleć.

Autor
Campbell Rebecca

Tytuł
Katie w świecie mody

Rodzaj
Powieść

Camus Albert
Carofiglio Gianrico

Obcy
Świadek mimo woli

Powieść
Kryminał / Sensacja / Thriller

Carroll Jonathan

Całując ul

Powieść

Carroll Jonathan

Czarny koktajl

S-F

Carroll Jonathan

Kości księżyca

Powieść

Carroll Jonathan

Na pastwę aniołów

S-F

Carroll Jonathan

Poza ciszą

S-F

Carroll Jonathan
Carroll Jonathan

Śpiąc w płomieniu
Upiorna dłoń

Opowiadania

Carroll Lewis

Przygody Alicji w Krainie Czarów
O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra
Herby, legendy, dawne mity
Profesor Religa w rozmowie z...
Maksymy i myśli. Charaktery i anegdoty. Małe dialogi filozoficzne

Cetwiński Marek, Derwich Marek
Cetys-Ratajska Grażyna
Chamfort Sébastien-Roch Nicolas
Chang Jolan
Chiger Ignacy

Powieść
Historia
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik
Satyra
Poradnik
Historia

Child Lee

Tao miłości i seksu
Świat w mroku
Pamiętnik ojca "Dziewczynki w zielonym sweterku"
Bez pudła

Chmielewska Joanna

Babski motyw

Kryminał / Sensacja / Thriller

Kryminał / Sensacja / Thriller

Pułka
Więcej
Pełna humoru opowieść o tym, jak dużo osiągnąć, wszystko stracić i odzyskać z powrotem (chociaż nie takie samo...), rozgrywająca
się w scenerii londyńskiego świata mody.
Błyskotliwa i dowcipna Katie Castle ma wymarzoną pracę u wziętej projektantki Penny Moss, mieszkanie w dobrej dzielnicy
Londynu, grono przyjaciół oraz przystojnego narzeczonego, który - tak się składa - jest synem jej szefowej. W elitarnym i mocno
zepsutym londyńskim świecie mody Katie jest w swoim żywiole. Na przyjęciach pełnych gwiazd, modelek i projektantów doskonale
wie, z kim flirtować. Pełnia szczęścia kończy się, gdy ogarnięta chwilowym szaleństwem Katie decyduje się na ostatni przed ślubem,
nic nie znaczący i nieszkodliwy - jak jej się wydaje - skok w bok, który kosztuje ją... wszystko. Traci pracę, narzeczonego, mieszkanie i
przyjaciół. Musi zacząć od nowa, ale czy zdoła jeszcze powrócić do świata mody?
2 prawa
2 lewa
Lektura szkolna
Pasjonujący thriller prawniczy, w sam raz dla miłośników Gardnera i Grishama!
Południowe Włochy, schyłek XX wieku. W jednej z nadmorskich miejscowości zostaje zamordowany dziewięcioletni chłopiec
prawdopodobnie zbrodni dokonano na tle seksualnym. Dla prokuratury jedynym podejrzanym jest Senegalczyk Thiam Abdou,
handlarz obwoźny. Na podstawie poszlak i zeznań świadków można zrekonstruować historię: czarnoskóry imigrant uprowadził,
zgwałcił, a następnie udusił ofiarę i ciało wrzucił do studni. Wyrok właściwie już zapadł. Obrony oskarżonego podejmuje się
mecenas Guerrieri. Zaczyna wertować akta. Stwierdza, że w trakcie śledztwa z premedytacją nie przestrzegano procedur.
Najwyraźniej komuś zależało na znalezieniu, a właściwie wykreowaniu zabójcy – tego „innego”, przybysza z Afryki o wątpliwym
źródle dochodów, wykluczonego ze społeczności.
3 prawa
Sam Bayer-autor popularnych powieści, próbuje coś napisać, ale kolejny rozwód i znudzenie powoduje, że nic nie może przelać na
papier. Wkrótce Sam pogrąża się w nierozwiązanej zagadce kryminalnej. Wtedy wybucha jego gwałtowny romans z tajemniczą
Veronicą Lake i niespodziewanie ujawnia się morderca Pauline. Osaczony ze wszystkich stron Sam przekonuje się, że tylko może
2 prawa
ufać sobie w tej przerażającej sprawie.
Czarny koktajl, Alarm i Ale karuzela! są charakterystyczne dla twórczości Jonathana Carrolla, który tak chętnie podejmuje problemy
miłości, przemijania, śmierci, a nade wszystko stawia pytania o rzeczywistą naturę Boga, będącego w tle wszystkich ludzkich
2 prawa
problemów.
Cullen, mieszkanka Manhattanu, żyje w dwóch krańcowo różnych światach. W jednym króluje rzeczywistość - kochający mąż,
rodzina, ale i wielkomiejska przestępczość. Drugi jest światem seryjnych snów o olbrzymich zwierzętach, groteskowych stworach i
pełnej cudów wyprawie w poszukiwaniu Księżycowych Kości. To kraina czarów i ponurej grozy, która przenika do realnego świata
2 prawa
Cullen.
Ian McGann spotyka we śnie śmierć, która obiecuje odpowiedzieć na każde jego pytanie, jednak za niezrozumienie jej odpowiedzi
zapłaci życiem. Gwiazda filmowa, Arlen Ford, ucieka ze zgiełku Hollywood, rezygnując z kariery, domu, wspaniałego stylu życia i
wyjeżdża do Europy. Tam poznaje mężczyznę swojego życia. Śmiertelnie chory Wyatt Leonard odkrywa nagle, że posiadł zdolność
wskrzeszania zmarłych. Losy tych trojga ludzi splatają się w niezwykły sposób...
2 prawa
Max Fisher, odnoszący sukcesy autor komiksów z Los Angeles, przeżył bolesny zawód miłosny. Kiedy więc spotyka Lily Aron i jej
dziewięcioletniego synka Lincolna, jest ostrożny, choć zaintrygowany. Im dłużej ich zna tym bardziej jest w nich zakochany. A co
ważniejsze, tych dwoje wydaje się kochać go równie mocno. Ale kiedy Max angażuje się w ten układ, zaczyna odkrywać
2 prawa
niewiarygodne sekrety swojej nowej rodziny...
2 prawa
Carroll opisuje interesującą wizję piekła ("Pokój Jane Fondy"), próbę ratowania chorego na amnezję Boga ("Smutek szczegółów"),
przedstawia postać Lucyfera ("Zmęczony Anioł"). Mimo różnorodności tematyki, pisarz obsesyjnie powraca do swoich ulubionych
motywów - w baśniowych opowiadaniach łączy realizm z transcendencją, opisuje przemijanie i śmierć, koncentrując się przy tym
niezmiennie na mrocznej naturze człowieka. A wszystko to podaje z groteskowym, chwilami przerażającym uśmiechem.
1 prawa
…
2 lewa
4 lewa
1 lewa
…
Świat francuskiej arystokracji, zdradzanych i zdradzających kochanków, intrygujących koterii, rozbawionych dworzan jest tłem i
karton
materią opisów, złotych myśli i błyskotliwych bon motów…
1 prawa
Starożytna chińska droga ku ekstazie
2. wojna światowa
1 lewa
Jack Reacher samotnie wędruje po kraju. Nie ma pracy, dokumentów, stałego adresu. Ale nigdy nie odwraca się od kogoś, kto prosi
o pomoc. Teraz zaś pewna kobieta zwraca się do niego, bo potrzebuje wsparcia w nowej pracy.
Bez Pudła to kolejny thriller Lee Childa, błyskotliwa, romantyczna i trzymająca w napięciu opowieść o Jacku Reacherze, bohaterze
3 prawa
twardym, fascynującym, brutalnym i obdarzonym iście zwierzęcym magnetyzmem.
Pod domem Joanny zostają znalezione zwłoki dziennikarki, która chciała przeprowadzić wywiad z pisarką. Sprawa wydaje się o tyle
skomplikowana, że na śmierci kobiety zależało wielu osobom. Żeby było jeszcze dziwniej, po krótkim czasie na miejscu zbrodni
2 prawa
pojawia się denatka we własnej osobie…

Autor
Chmielewska Joanna

Tytuł
Drugi wątek

Rodzaj
Kryminał / Sensacja / Thriller

Chmielewska Joanna

Dwie głowy i jedna noga

Kryminał / Sensacja / Thriller

Chmielewska Joanna

Harpie

Kryminał / Sensacja / Thriller

Chmielewska Joanna

Jak wytrzymać ze współczesną kobietą

Poradnik

Chmielewska Joanna

Jeden kierunek ruchu

Kryminał / Sensacja / Thriller

Chmielewska Joanna

Krokodyl w Kraju Karoliny

Kryminał / Sensacja / Thriller

Chmielewska Joanna

Lesio

Kryminał / Sensacja / Thriller

Chmielewska Joanna

Tajemnica

Kryminał / Sensacja / Thriller

Chmielewska Joanna

Wielkie zasługi

Kryminał / Sensacja / Thriller

Chmielewska Joanna

Wszelki wypadek

Kryminał / Sensacja / Thriller

Chmielik Maria

Mała Wiera

Powieść

Choromański Michał

Słowacki wysp tropikalnych

Powieść

Choszcz Kinga
Siuda Radosław
Christov Solvieg
Clancy Tom

Prowadził nas los

Podróżnicza

Na przykład Martin
Operacja "Barakuda"

Powieść
Kryminał / Sensacja / Thriller

Clancy Tom
Clarke Stephen

Szach-mat
Merde! Rok w Paryżu

Kryminał / Sensacja / Thriller
Powieść

Coben Harlan
Coburn Jennifer
Coelho Paulo

Nie mów nikomu
A teraz będę szczęśliwa
Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam...

Kryminał / Sensacja / Thriller
Powieść
Powieść

Coelho Paulo
Colette Sidonie-Gabrielle

Zdrada
Gigi i inne opowiadania

Powieść
Opowiadania

Collins Jackie

Kochankowie i hazardziści

Powieść

Conan Doyle Arthur
Conrad Joseph

Przygody Sherlocka Holmsa
Murzyn z załogi Narcyza

Kryminał / Sensacja / Thriller
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Pułka
Więcej
Tym razem główna bohaterka, Joanna, szuka mieszkania dla swojej ciotki z Kanady. Odwiedzając wiele miejsc, trafia w końcu do
lokalu, w którym są… dwa trupy. Zawiadamia policję i nie czekając na przyjazd funkcjonariuszy, opuszcza lokum – ma do obejrzenia
kolejne mieszkania. Wplątana w aferę kryminalną, nieoczekiwanie staje się jedną z podejrzanych…
1 prawa
Joanna, główna bohaterka, wyrusza samochodem do Paryża na spotkanie z mężczyzną swojego życia, którego nie widziała
dwadzieścia lat. Podczas podróży zastanawia się, dlaczego los nie był dla nich łaskawy i co przyniesie przyszłość. Nagle w bagażniku
2 prawa
swojego auta znajduje ludzką głowę…
Czy tytułowe harpie mają coś wspólnego z mitologią grecką? Co łączy je z Dorotką Pawlakowską i czy brały udział w zabójstwie
majętnej staruszki? Czytelnik znajdzie tu liczne intrygi, zawikłane śledztwo, a także historię miłosną. Bohaterowie nieustannie
2 prawa
popadają w tarapaty i muszą rozwiązywać skomplikowane zagadki.
Książeczka złożona głównie z aforyzmów i pełnych humoru sentencji,bogato ilustrowana. W specyficzny sposób diagnozuje ona
stan polskiego społeczeństwa, w którym kobiety zaczęły spełniać nietradycyjne role i na tym tle przedstawia nowy obraz zarówno
związków międzyludzkich, jak i niemogącego znaleźć się w nowej sytuacji mężczyzny.
2 prawa
Stara skoda nie może pogodzić się z tym, że jej dotychczasowy właściciel kupił nowe auto, a ją porzucił.
2 prawa
Popycha ją to do… pisania długich listów miłosnych. Dowcipna opowieść w nieszablonowej formie.
Gdy w tajemniczych okolicznościach ginie najlepsza przyjaciółka Joanny, a wkrótce potem znika z kostnicy jej ciało, główna
1 prawa
bohaterka postanawia na własną rękę rozwikłać kryminalną zagadkę i znaleźć zabójcę Alicji…
Lesio o jedna z najdowcipniejszych i najczęściej wznawianych sensacyjno - humorystycznych powieści Joanny Chmielewskiej.
Autorka mistrzowsko nakreśliła realia życia w Polsce początku lat 70 i stworzyła postać prześmiesznego tytułowego bohatera architekta pracującego w biurze projektów,który wplątuje się w serię niezwykłych, zabawnych przygód.
2 prawa
Joanna w zadziwiający sposób przyciąga do siebie kryminalne afery. Tym razem wpada na trop szajki, która najwidoczniej odkryła
tajemnicę jednorękich bandytów. Może i bohaterce uda się dorobić? W końcu problemy sercowe, które przeżywa, powinny
2 prawa
sprzyjać hazardowemu szczęściu…
Rodzina Chabrowiczów odpoczywa nad morzem. Dzieci, Janeczka i Pawełek, odkrywają, że ktoś rozkopuje groby na starym
1 prawa
cmentarzu. Postanawiają sprawdzić, co się za tym kryje, i wplątują się w niebezpieczną aferę.
Przygody Pawełka i Janeczki, w których, jak i w poprzednich znaczącą rolę odgrywa pies Chaber. Tym razem młodzi pogromcy
przestępczości rozpoczynają walkę ze złodziejami samochodów. Ich dość niezwykły sposób sposób prewencji wzbudza duże
1 prawa
wzburzenie u wszystkich zainteresowanych stron.
Książka opisuje przeżycia młodej dziewczyny, która boryka się z problemami szarej rzeczywistości, od której ciężko uciec.
2 prawa
Autor wprowadza czytelnika w atmosferę Warszawy okresu międzywojennego i zastanawia się, w jaki sposób uzmysłowić mu
niepowtarzalny klimat tamtych czasów. Żeby zrozumieć człowieka przeszłości, trzeba poznać, wśród jakich żył on obaw, niejasności,
półprawd, i... właśnie, wśród jakich plotek. Trzeba mieć szacunek dla plotek, a zrozumie się, czym się interesował człowiek wtedy
żyjący, czego się bał, czego był ciekawy.
"Dziejopis domorosły, poczciwy złośliwiec a plotkarz zbliża nas do epoki bardziej i skuteczniej niż ktokolwiek fachowy".
Hołdując tej zasadzie Choromański wspomina, przypuszcza, wątpi, plotkuje i - tworzy urzekającą, pełną tajemniczości fabułę
niniejszej powieści.
2 lewa
Autostopem dookoła świata
1 prawa
2 lewa
Seria dzieł pisarzy skandynawskich/przełożone z norweskiego
Ma licencję na szpiegowanie, kradzież, sabotaż i zabijanie ? po to, by chronić Amerykę. Pracuje dla supertajnego wydziału Agencji
Bezpieczeństwa Narodowego. Działa sam. Uderza niespodziewanie. Jest niewidzialny, nieuchwytny, tak przebiegły i tak
bezwzględny jak jego przeciwnicy. Ale ma jedną przewagę. Nazywa się Sam Fisher i jest z sekcji specjalnej.
3 prawa
3 prawa
Thriller militarno-szpiegowski
Paul West, typowy Brytyjczyk, połączenie Hugh Granta i Davida Beckhama. Francuska firma zatrudnia go jako specjalistę od
marketingu, by stworzył w Paryżu sieć herbaciarni. Na miejscu okazuje się, że najbliższe miesiące spędzi wśród bandy
nierozgarniętych współpracowników, nadzorowanych przez dwulicowego szefa oraz pięknych, lecz nieprzewidywalnych kobiet.
2 prawa
1 prawa
Przeszłość nie da ci spokoju...
1 prawa
Romans
Paulo Coelho w swojej książce opowiada o spotkaniu dwojga ludzi po latach rozłąki. Miłość, która w nich zasnęła, budzi się powoli,
pośród wątpliwości i obaw przed porażką. Aby uwierzyć w drugiego człowieka, należy najpierw uwierzyć w siebie.
1 prawa
2 prawa
Bohaterkami opowiadań są kobiety ukazane w codziennych sytuacjach życiowych, które pod pozorami przeciętności ukrywają
1 prawa
niezwykłe cechy charakteru i głębokie przeżycia.
Wymarzona lektura, zapierająca dech wszystkim, których ciekawi jak naprawdę wygląda życie w konstelacji gwiazd zwanej
3 prawa
Hollywood.
1 prawa
4 lewa

Pułka
Więcej
W bostońskim szpitalu dochodzi do kilku tajemniczych zgonów. Czy naprawdę ich przyczyną są zaniedbania w sztuce lekarskiej, jak
sadzi prokurator i władze szpitala Doktor Jeffrey Rhodes - uznany przez sąd za winnego - uważa, że jest inaczej. Rozpoczyna
śledztwo na własną rękę. Elementy układanki powoli zaczynają układać się w przerażającą całość.
Wśród twórców thrillerów medycznych Robin Cook od lat jest po prostu najlepszy. Ukończona medycyna na Uniwersytecie
Columbia oraz studia podyplomowe na Harvardzie niewątpliwie przyczyniły się do sukcesu jego powieści, z których wiele przyniosło
mu światowy rozgłos.
3 prawa
2 lewa
2 lewa
"Gra w klasy" to książka szczególna: można ją czytać w nieskończoność, odkrywając coraz to inne konteksty, układając za każdym
razem nowe warianty zakończenia poszczególnych wątków, zmieniając kolejność rozdziałów i stron. Ta książka przypomina zabawę
w klocki, kiedy z małych sześcianów powstaje pałac albo most - możliwości są nieograniczone, zwłaszcza gdy klocki dostaną się w
ręce dziecka, które ożwi je swoją wyobraźnią. "Gra w klasy", najsłynniejsza pozycja w dorobku Julio Cortazara, to "zabawka dla
dzieci starszych" - autor daje klocki, a sam staje z boku i patrzy, co czytelnik z nich ułoży, zmuszając go tym samym do
współdziałania. Powieść ukazała się w Polsce w roku 1968, stając się niemal z miejsca - i na długie lata - biblią ówczesnej młodzieży.
Czy dzisiejszy czytelnik będzie jeszcze umiał mówić po "gliglińsku"? Czy wzruszy się do łez, czytając list Magi do Rocamadoura? Żeby
się przekonać, trzeba sięgnąć po tę książkę.
2 lewa
3 lewa
Kielich Ostatniej Wieczerzy
Jeden z najlepszych thrillerów mistrza gatunku para detektywów na tropie morderstwa kochanki jednego z nich szybka akcja,
narastające zagrożenie, portret fascynującego miasta Joe Pike, były policjant o mrocznej przeszłości, ma wielu wrogów i tylko
jednego przyjaciela, swego wspólnika Elvisa Cole'a. Gdy ze zbiornika wodnego w Hollywood Hills zostaje wyłowione ciało jego byłej
kochanki, Pike i Cole podejmują śledztwo. W sieci zdumiewających tajemnic i intryg, z jakich składa się Los Angeles, ich przyjaźń
staje pod znakiem zapytania, a życiu grozi śmiertelne niebezpieczeństwo.
3 prawa
Trzech chłopaków z marginesu napada na sklep, by zdobyć środki na lepsze życie. Przypadkowo zabijają właściciela. W panicznej
ucieczce biorą zakładników. Do akcji wkracza zawodowy negocjator, lecz koszmar rozpoczyna się, gdy wychodzi na jaw, że
3 prawa
zakładnicy nie są tymi, za których się podają...
Od tej książki zaczęła się w latach dziewięćdziesiątych ogólnoświatowa fascynacja prehistorycznym światem dinozaurów.
Na wyspie w pobliżu Kostaryki powstaje Jurassic Park. Jego największą atrakcją są żywe dinozaury, które zostały sklonowane z DNA
pobranego ze skamieniałych insektów. Stworzony przez człowieka ekosystem wymyka się spod kontroli. Wbrew woli twórców
dinozaury wydostają się na wolność, polując na inne stworzenia oraz na... ludzi. Zaczyna się walka o przetrwanie.

Autor
Cook Robin

Tytuł
Szkodliwe intencje

Rodzaj
Kryminał / Sensacja / Thriller

Cooper James Fenimore
Cooper James Fenimore
Cortazar Julio

Ostatni Mohikanin
Pionierowie
Gra w klasy

Powieść
Powieść
Powieść

Costain Thomas
Crais Robert

Srebrny kielich
Requiem dla Miasta Aniołów

Powieść
Kryminał / Sensacja / Thriller

Crais Robert

Zakładnik

Kryminał / Sensacja / Thriller

Crichton Michael

Jurassic Park

Powieść

Crichton Michael

Kula

Kryminał / Sensacja / Thriller

Tysiąc stóp pod powierzchnią Pacyfiku amerykański okręt badawczy natrafia na spoczywający na dnie gigantyczny, długi na pół mili
statek kosmiczny. Zorganizowana przez marynarkę USA ekspedycja dokonuje zdumiewających odkryć: statek kosmiczny wygląda na
nie uszkodzony, a jego wiek oceniany jest na 300 do 5000 lat. Wewnątrz zaś znajduje się tajemnicza metalowa kula...

Crichton Michael

W sieci

Kryminał / Sensacja / Thriller

Zekranizowana z Demi Moore i Michaelem Douglasem powieść jednego z najinteligentniejszych i najpopularniejszych pisarzy
świata, według magazynu "Forbes" -jednego z najlepiej zarabiających pisarzy świata. Cała przyszłość Toma Sandersa, menedżera
wielkiej firmy komputerowej, staje pod znakiem zapytania, kiedy pojawia się nowa szefowa - jego dawna kochanka.

Curnym Lynda
Cussler Clive

Życie po (życiu z facetem)
Afera śródziemnomorska

Powieść
Kryminał / Sensacja / Thriller

Cussler Clive

Atlantyda odnaleziona

Kryminał / Sensacja / Thriller

Literatura w spódnicy
"Przygody Dirka Pitta" tom 2
Baza lotnicza Stanów Zjednoczonych, położona na greckiej wyspie, zostaje zaatakowana przez niemal zabytkowy - pochodzący z
czasów pierwszej wojny światowej - niemiecki myśliwiec. Major Dirk Pitt, który zmusił do odwrotu tajemniczego napastnika w
żółtym Albatrosie, zaczyna prowadzić śledztwo. Dzięki pięknej Teri poznaje jej wuja, starego Niemca, niegdyś towarzysza broni
Kurta Heiberta, jednego z najlepszych niemieckich pilotów. Heibert podczas pierwszej wojny światowej zginął w dziwnych
okolicznościach, latał zaś właśnie żółtym Albatrosem...
"Przygody Dirka Pitta" tom 15
1858. Załoga statku wielorybniczego znajduje w ładowni wraku uwięzionego w lodach Antarktydy czaszkę z obsydianu.
Marzec 2001. W starej kopalni złota w Kolorado grupa antropologów odkrywa grotę z inskrypcjami i... czaszką z obsydianu. W
chwilę potem zagadkowa eksplozja niszczy kopalnię.
Kwiecień 2001. Statek badawczy NUMA zostaje zaatakowany przez... niemiecki U-Boot z czasów wojny.
Dirk Pitt jest pewien, że coś łączy te wydarzenia. Nie wie jednak, że starożytna tajemnica może pomóc współczesnym fanatykom
przejąć władzę nad światem...

Cussler Clive

Bieguny zagłady

Kryminał / Sensacja / Thriller

Cussler Clive

Błękitne złoto

Kryminał / Sensacja / Thriller

3 prawa

3 prawa

3 prawa
2 prawa

3 prawa

3 prawa
"Kurt Austin" tom 6
Kolejne przygody Kurta Austina, najsłynniejszego obok Dirka Pitta bohatera Cusslera. Rok 1945. W chaosie ostatnich dni wojny
znika pewien niemiecki naukowiec, a wraz z nim dane o epokowym odkryciu. Czasy współczesne. Na ślad badań sprzed kilkudziesi...
3 prawa
"Kurt Austin" tom 2
Rok 1991. Brazylijska uczona dokonuje epokowego, nieocenionego dla ludzkości odkrycia. Ale samolot, którym podróżuje, przepada
3 prawa
gdzieś nad Ameryką Południową...

Autor
Cussler Clive

Tytuł
Czarny wiatr

Rodzaj
Kryminał / Sensacja / Thriller

Cussler Clive

Lodowa pułapka

Kryminał / Sensacja / Thriller

Cussler Clive

Na dno nocy

Kryminał / Sensacja / Thriller

Cussler Clive

Ognisty lód

Kryminał / Sensacja / Thriller

Cussler Clive

Podwodni łowcy

Kryminał / Sensacja / Thriller

Cussler Clive

Potop

Kryminał / Sensacja / Thriller

Cussler Clive

Skarb Czyngis-Chana

Kryminał / Sensacja / Thriller

Cussler Clive

Vixen 03

Kryminał / Sensacja / Thriller

Cussler Clive

Wydobyć "Titanica"

Kryminał / Sensacja / Thriller

Cussler Clive

Zaginione miasto

Kryminał / Sensacja / Thriller

Pułka
Więcej
"Przygody Dirka Pitta" tom 18
Ostanie dni II wojny światowej. Japoński okręt podwodny zostaje zatopiony u wybrzeży Ameryki.Rok 2007. Ktoś zamierza
3 prawa
wykorzystać spoczywający we wraku tajny ładunek i przeprowadzić szalony plan...
"Przygody Dirka Pitta" tom 3
Północny Atlantyk. Amerykański patrol Straży Wybrzeża dostrzega dryfującą górę lodową, a w niej zarys uwięzionego statku... To
zaginiony supernowoczesny okręt szpiegowski. Zniknął z radarów podczas utajnionego rejsu. NUMA poszukiwała go od miesięcy.
Teraz Dirk Pitt musi dotrzeć do jego wnętrza i niezwykłego ładunku. Ale na pokładzie znajduje… zwęglone szczątki członków załogi.
Wszyscy spłonęli żywcem, lecz nie opuścili swoich stanowisk... Makabryczne odkrycie to dopiero pierwszy krok do rozwiązania o
wiele bardziej złowrogiej zagadki. I ujawnienia zbrodniczego planu...
3 prawa
"Przygody Dirka Pitta" tom 6
Maj 1914 roku. Luksusowy liniowiec tonie po zderzeniu z innym statkiem. Tego samego dnia pociąg ekspresowy linii Manhattan
spada z uszkodzonego mostu do rzeki Hudson. Wraz z nimi znikają jedyne egzemplarze tajnego traktatu pomiędzy USA a Wielką
Brytanią.
Rok 1989. Dirk Pitt wpada na trop zaginionego dokumentu. Ujawnienie treści traktatu może zadecydować o przyszłości Ameryki...
3 prawa
"Kurt Austin" tom 3
Rok 1918. Morze Czarne. Tonie frachtowiec ze skarbem Romanowów na pokładzie. Czasy współczesne. Rosja. Potężny
przemysłowiec ogłasza się carem. I zaczyna realizować własny obłędny projekt wymierzony w Amerykę. Dysponuje bronią, której
nie oprze się żadna armia. Tylko Kurt Austin i członkowie NUMA mogą zniweczyć szatański plan i zapobiec niewyobrażalnej
3 prawa
katastrofie...
Jest to niezwykła książka. Clive Cussler opisuje w niej własne dramatyczne podwodne poszukiwania przypominające niezwykłe
przygody Dirka Pitta. Przedstawia dzieje jedenastu okrętów i jednego pociągu (!), które zatonęły w ciągu ostatnich stu pięćdziesięciu
lat, a następnie stały się przedmiotem poszukiwań, badań i prac wydobywczych podjętych przez NUMA. Koncentruje się na tych
jednostkach, których okoliczności i zatonięcia były niezwykłe, a losy wraków - zagadkowe. Opis autentycznych zagadkowych
wydarzeń i odkryć w sposób mistrzowski łączy cechy dwóch gatunków: literatury faktu i dobrej powieści przygodowo-sensacyjnej.
3 prawa
"Przygody Dirka Pitta" tom 14
Na bagnach Luizjany powstaje zdumiewająca konstrukcja. Jeśli chiński potentat zrealizuje swój plan, Nowy Orlean zniknie z
3 prawa
powierzchni ziemi. Dirk Pitt wypowiada mu prywatną wojnę.
"Przygody Dirka Pitta" tom 19
Rok 1281. Potężny sztorm zatapia u wybrzeży Japonii mongolską flotę, ale jeden okręt dociera do nieznanej wyspy.
Rok 1937. Brytyjski archeolog dokonuje w Chinach niebywałego odkrycia, ale ginie, zanim zdąży je ujawnić.
Rok 2007. Ekipa NUMA ratuje pracowników koncernu naftowego przed zagadkowym tsunami. Ale nie zapobiega morderstwu...
Od syberyjskiego jeziora i mongolskiej pustyni po podwodną grotę na Hawajach – Dirk Pitt prowadzi niebezpieczną rozgrywkę. Żeby
udaremnić obłędny plan i ocalić świat przed katastrofą, musi odnaleźć legendarny skarb najokrutniejszego zdobywcy.
3 prawa
"Przygody Dirka Pitta" tom 5
Dirk Pitt w pojedynku z szaleńcem, który chce zniszczyć świat straszliwą bronią biologiczną Rok 1954. z bazy lotniczej w Kolorado
startuje samolot z tajnym ładunkiem na pokładzie niebezpieczną substancją biologiczną. Ale nigdy nie dociera do miejsca
przeznaczenia... Kilkadziesiąt lat później Dirk Pitt odnajduje wrak Vixena na dnie górskiego jeziora. W samolocie brakuje dwóch
pojemników. Kto je przejąła I gdzie i kiedy ich użyjea Clive Cussler, jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych pisarzy
świata, to barwna, wspaniała postać, legendarny nurek, żeglarz, poszukiwacz wraków zatopionych okrętów. Jest autorem
światowych bestsellerów, m.in.: Bieguny zagłady, Czarny wiatr, Skarb Czyngis-chana, Tajna straż, Żeglarz, Cyklop, Wybrzeże
Szkieletów, sprzedanych w ponad 130 milionach egzemplarzy, tłumaczonych na ponad 30 języków i publikowanych w 105 krajach.
3 prawa
"Przygody Dirka Pitta" tom 4
Tylko kilku ludzi wie, że w ładowni spoczywającego na dnie Atlantyku wraku "Titanica" znajduje się klucz do broni przyszłości. Żeby
3 prawa
zdobyć cenny ładunek, Rosjanie nie cofną się przed niczym. Dirk Pitt musi im przeszkodzić.
"Kurt Austin" tom 5
Tajemniczy enzym z dna oceanu, tragiczne wypadki na Atlantyku, zniknięcie greckich nukowców, zamarznięte zwłoki w Alpach. Kurt
3 prawa
Austin łączy te fakty w przerażającą całość.

Autor
Ćwieluch Juliusz

Tytuł
Krzysztof Kowalewski "Taka zabawna historia"

Rodzaj
Wywiad

Cygler Hanna
Czapski Józef

Głowa anioła
Wyrwane strony

Powieść
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Czuperska-Śliwicka Anna

Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Davis Norman
Davis Norman
Davis Norman
Dawidowicz Lucy
De Botton Alain
De Castro Ferreira
de Saint-Exupéry Antoine
Deaver Jeffery
Deaver Jeffery
Deaver Jeffery
Deaver Jeffery
Deaver Jeffery
Deaver Jeffrey
Dębski Rafał

Cztery lata ostrego dyżuru
Wspomnienia z Pawiaka 1940-1944
Białe krzesła
Synowie Napolenoa cz. 1
Synowie Napolenoa cz. 2
Dworzec Gdański
Historia niedokończona
Europa
Powstanie '44
Wyspy
The war against,the Jew 1933/1945
Wszystko o miłości
Misja
Twierdza
Kamienna małpa
Kolekcjoner kości
Mag
Puste krzesło
Zegarmistrz
Dwunasta karta
Łzy Nemezis

Historia
Historia
Historia
Historia
Powieść
Powieść
Powieść
Powieść
Kryminał / Sensacja / Thriller
Kryminał / Sensacja / Thriller
Kryminał / Sensacja / Thriller
Powieść
Kryminał / Sensacja / Thriller
S-F

DeLillo Don
Dell Ethel Mary
DeMille Nelson
Diffenbaugh Vanessa

Spadając
Dom nad zatoką
Strzelec wyborowy
Sekretny język kwiatów

Powieść
Powieść
Kryminał / Sensacja / Thriller
Powieść

DiMercurio Michael
Dimercurio Michael
Dimercurio Michael
Dimercurio Michael
Dirie Waris
D'Haem Jeanne

Atak "wilka morskiego"
Faza ataku
Ostatnia misja "Phoenixa"
Wektor zagrożenia
Córka nomadów

Kryminał / Sensacja / Thriller
Kryminał / Sensacja / Thriller
Kryminał / Sensacja / Thriller
Kryminał / Sensacja / Thriller
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Dobraczyński Jan
Dobraczyński Jan
Dobraczyński Jan
Dołęga-Mostowicz Tadeusz

Doścignięty
Najeźdźcy
Truciciele
Doktor Murek zredukowany

Powieść
Powieść
Powieść
Powieść

Pułka
Więcej
Pierwszy wywiad rzeka z Krzysztofem Kowalewskim. Będzie o jego życiu prywatnym - dzieciństwie w czasie wojny, młodości w PRL,
kobietach, przyjaciołach dawnych i obecnych, skomplikowanej sytuacji rodzinnej, prawdziwej miłości i tych mniejszych miłościach.
Będzie o odpowiedzialności i dojrzewaniu do różnych ról, nie tylko teatralnych, ale i tych w życiu prywatnym. Będzie o chorobach i
cierpieniu, o szczęściu i nieszczęściu, radości i smutkach, ale zawsze z uśmiechem, poczuciem humoru, autoironią i ogromnym
dystansem do swojej osoby i całego świata. Pojawią się też historie z życia zawodowego: szkoła aktorska, pierwsze kroki na scenie,
kolejne etapy w rozwoju kariery teatralnej, filmowej i telewizyjnej, najważniejsze role. Będzie mnóstwo smaczków i anegdotek z
życia środowiska aktorskiego, wiele nazwisk i wydarzeń w przezabawnych konfiguracjach.
Panorama polskiego filmu i teatru współczesnego oczami jednego z najwybitniejszych polskich aktorów komediowych. Ale też
poruszająca, błyskotliwa, inteligentna i przezabawna lektura pełna mądrości życiowej i świetnych dowcipów. Kto myśli, że wszystko
już wie o Krzysztofie Kowalewskim, zdziwi się po przeczytaniu tej książki. A kto uważa, że dowie się z niej wszystkiego, zobaczy, jak
wielkim aktorem, również w życiu, jest bohater tego wywiadu.
1 lewa
2 prawa
To zbiór stron „wyrwanych” z dziennika Józefa Czapskiego i przeznaczonych do druku przez autora. Szkice snów, książek,
problemów, obrazów w "Wyrwanych stronach" należą do najważniejszych dzieł polskiej prozy XX wieku, polskiej prozy w ogóle.
Dziennik nie na pokaz pomyślany, ale jako kontrola oddechu dnia. Chyba najlepsze, co napisałem, to są moje dzienniki [...]. Wyraziły
mnie najwięcej i z tego powodu literacko są najlepsze. (Józef Czapski)
1 lewa

Dąbrowska Krystyna
Dackiewicz Jadwiga
Dackiewicz Jadwiga
Dasko Henryk

2 lewa
1 lewa
1 lewa
1 lewa

Poezja
Historia
Historia
Historia
Historia Europy
Powstanie Warszawskie 1944
Historia Wielkiej Brytanii
Historia żydow w okresie 1933/1945

Powieść o emigracjii chinskiej w USA

Kryminal
Powiadają, że na bezbrzeżnych piaskach pustyni rycerze trzeciej krucjaty i władcy Arabii toczyli walkę ze złem. Powiadają, że nie
przyniosła im ona nieśmiertelnej sławy. Oto historia miłości, przyjaźni, zdrady, zemsty i przeznaczenia. Oto opowieść, która
wycisnęła łzy z oczu nieprzejednanej Nemezis...
Książka o 11 września 2001 i o dniac i latach, które nastąpiły potem.

4 lewa
3 lewa
3 lewa
3 lewa
1 lewa
3 lewa
4 lewa
2 lewa
1 lewa
3 prawa
3 prawa
3 prawa
1 lewa
3 prawa

3 prawa
1 lewa
2 prawa
3 prawa

Jak nauczyć się porozumienia i miłości? Victoria spędziła młodość w rodzinach zastępczych i domach dziecka. Aspołeczna. Porywcza.
Małomówna. Bezczelna – oto, co zapisywano w raportach. Ale jest bardzo wrażliwa i kocha kwiaty.
Thriller militarno-szpiegowski

W swojej nowej książce, Waris Dirie, pisze o głębokiej tęsknocie do ojczyzny, z której musiała uciekać 20 lat temu.
Po latach pełnej przygód tułaczki po Europie i Stanach Zjednoczonych, już jako sławna modelka postanawia odwiedzić ojczyznę,
nękaną wewnętrznymi wojnami, by zobaczyć się z rodziną, a zwłaszcza z ukochaną matką.
Podróż do Somalii jest prawdziwą drogą przez Mekkę, ale spotkanie z bliskimi uświadamia jej, że nadal jest prawdziwą nomadką,
związaną uczuciowo ze swym dzikim, nieszczęsnym i pięknym krajem. Córka nomadów wraca do domu... ale nie na stałe. Waris
Dirie jest przedstawicielką ONZ-owskiej organizacji zwalczającej potworną praktykę obrzezania dziewcząt w Somalii. Stworzyła
fundację Jutrzenka Pustyni niosącą pomoc dla dyskryminowanych i poddawanych rytualnym okaleczeniom. Mieszka z synem w
Nowym Jorku.

Autor "Kariery Nikodema Dyzmy"
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Autor
Dołęga-Mostowicz Tadeusz

Tytuł
Drugie życie doktora Murka

Rodzaj
Powieść

Domagalik Małgorzata
Wiśniewski Janusz Leon

188 dni i nocy cz. I

Publicystyka literacka / Esej

Domagalik Małgorzata
Wiśniewski Janusz Leon

188 dni i nocy cz. II

Publicystyka literacka / Esej

Domańska Hanna
Domosławski Atrur

Śladami gdańskich zabytków
Kapuściński non-fiction

Historia
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

D'Orves Nicolas d'Estienne
Dostojewski Fiodor
Drewnowski Jan

Sieroty zła
Zbrodnia i kara
Polska 1983

Kryminał / Sensacja / Thriller
Powieść
Historia

Dulęda Władysław
Dulewicz Andrzej
Dumas Aleksander

Chopin
Słownik sztuki francuskiej
Dwie Diany

Biografia / Autobiografia / Pamiętnik
Słownik
Powieść

Pułka
Więcej
Doktor Franciszek Murek żyjąc w totalnej nędzy podejmuje dramatyczną decyzję – wkracza na drogę przestępstwa i przemocy.
1 prawa
Bierze udział w napadzie, w czasie którego ginie człowiek…
Czy chodzi Pani na spacery w innych miastach i z innym mężczyzną? Pyta on na początku pierwszego listu. Jej to pytanie wyda się
zuchwałe, ale napisze mu o tym dopiero w ostatnim liście. Po 188 dniach i nocach elektronicznej korespondencji, podczas której
kilobajtami tekstu opisywali sobie siebie. Małgorzata Domagalik i Janusz Leon Wiśniewski oddają w ręce czytelników fascynujący
zapis mailowych rozmów. O wszystkim. On czasem bywa prowokujący. Ona często się z nim nie zgadza. Bo też piszą o rzeczach
trudnych. Samotności, zdradzie, miłości. Przytaczają ciekawostki ze świata nauki i kultury, dzielą się spostrzeżeniami z
przeczytanych książek, opowiadają o ludziach, którzy ich otaczają. Spierają się o feminizm, homoseksualizm i kult młodości. O Biblię
i dziesięcioro przykazań. Ona powoli przestaje zwracać się do niego Panie Januszu, on dla żadnej innej kobiety nie był tyle razy w
bibliotece. Obydwoje wirtuozi pióra. Obydwoje prawdziwi, wyzuci z wszelkiej fikcji literackiej. Inteligentni, dojrzali, sławni i coraz
bardziej sobie bliscy. Wiśniewski zabiera Domagalik do miejsc, które jej obiecał. Szczególnie do tych, do których mieli dotrzeć nocą.
A my możemy dyskretnie im towarzyszyć. I chyba na tym polega fenomen tej korespondencji. Jest w tej książce wiele błyskotliwego
fechtunku na słowa i równie błyskotliwych ripost. Jest trochę gry, ale więcej wzajemnej życzliwości, zrozumienia i zadumy. Gazeta
Wyborcza Powstała książka jak na nasze czasy niezwykła. Mniejsze budziłaby zdziwienie sto lat temu, kiedy epistolografia nie była w
zaniku... Domagalik i Wiśniewski ślą do siebie listy pełne przyjaźni, marzeń i poezji. Twój Styl Wiśniewski czaruje Domagalik swoją
subtelnością i umiejętnością przyglądania się kobietom niczym zjawiskom.
1 prawa
Czy chodzi Pani na spacery w innych miastach i z innym mężczyzną? Pyta on na początku pierwszego listu. Jej to pytanie wyda się
zuchwałe, ale napisze mu o tym dopiero w ostatnim liście. Po 188 dniach i nocach elektronicznej korespondencji, podczas której
kilobajtami tekstu opisywali sobie siebie. Małgorzata Domagalik i Janusz Leon Wiśniewski oddają w ręce czytelników fascynujący
zapis mailowych rozmów. O wszystkim. On czasem bywa prowokujący. Ona często się z nim nie zgadza. Bo też piszą o rzeczach
trudnych. Samotności, zdradzie, miłości. Przytaczają ciekawostki ze świata nauki i kultury, dzielą się spostrzeżeniami z
przeczytanych książek, opowiadają o ludziach, którzy ich otaczają. Spierają się o feminizm, homoseksualizm i kult młodości. O Biblię
i dziesięcioro przykazań. Ona powoli przestaje zwracać się do niego Panie Januszu, on dla żadnej innej kobiety nie był tyle razy w
bibliotece. Obydwoje wirtuozi pióra. Obydwoje prawdziwi, wyzuci z wszelkiej fikcji literackiej. Inteligentni, dojrzali, sławni i coraz
bardziej sobie bliscy. Wiśniewski zabiera Domagalik do miejsc, które jej obiecał. Szczególnie do tych, do których mieli dotrzeć nocą.
A my możemy dyskretnie im towarzyszyć. I chyba na tym polega fenomen tej korespondencji. Jest w tej książce wiele błyskotliwego
fechtunku na słowa i równie błyskotliwych ripost. Jest trochę gry, ale więcej wzajemnej życzliwości, zrozumienia i zadumy. Gazeta
Wyborcza Powstała książka jak na nasze czasy niezwykła. Mniejsze budziłaby zdziwienie sto lat temu, kiedy epistolografia nie była w
zaniku... Domagalik i Wiśniewski ślą do siebie listy pełne przyjaźni, marzeń i poezji. Twój Styl Wiśniewski czaruje Domagalik swoją
subtelnością i umiejętnością przyglądania się kobietom niczym zjawiskom.
1 prawa
3 lewa
Reporter XX wieku
– Pasja, pasja, trzeba mieć pasję! – mawiał legendarny reporter (1932–2007), korespondent z ukochanej Afryki, Azji i Ameryki
Łacińskiej, świadek wielu rewolucji i przewrotów, autor słynnych książek: „Wojna futbolowa”, „Cesarz”, „Szachinszach”, „Heban”.
Historia jego niezwykłego życia to zarazem poruszająca opowieść o Polsce i świecie ostatniego półwiecza.
Domosławski odważnie podejmuje też wnikliwą próbę charakterystyki Kapuścińskiego – człowieka pełnego sprzeczności, wokół
którego narosło wiele kontrowersji. O tej książce długo będzie się mówić!
3 lewa
3 prawa
3 lewa
zbiór opracowań o sytuacji w kraju przygotowanych przez Komisję Spraw Krajowych na Ogólny Zjazd Polaków w Wielkiej Brytanii
odbyty w Londynie w dniach 12 i 13 listopada 1983
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Autor
Dziewoński Edward

Tytuł
W życiu jak w teatrze

Rodzaj
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Pułka
Więcej
Edward Dziewoński (1916–2002) – aktor, reżyser. Kojarzony przede wszystkim z założonym przez siebie kabaretem Dudek oraz
Teatrem Kwadrat, noszącym dziś jego imię. Dla widzów pozostanie Kuszelasem z Kabaretu Starszych Panów, Dzidziusiem z „Eroicy”,
ale także głosem Ferdynanda Wspaniałego z rysunkowego serialu. Dla znajomych i przyjaciół – „Dudek”.
O Dudku – facecją: typulo nie z tej ziemi, a jednocześnie najsolidniejszy z przyjaciół. Podobnie książka; czytając ją, słyszymy
niepowtarzalną melodię dudkowej narracji, smakujemy ekstrawagancje jego stylu. Nie ma tu chronologii, decyduje swoista logika
wspominania. Przeskakujemy z epoki w epokę, z anegdoty w anegdotę, a jednocześnie zamykamy tom Dudka bogatsi o solidną
wiedzę na temat teatru, kabaretu, filmu i telewizji powojennej, oraz o nieocenione wspomnienia przedwojennej Warszawy.
Antoni Marianowicz
Wziął się raptem, znienacka, z marszu do zupełnie innej konkurencji. Pytałem – Jak ci idzie? – on: - Piszę, piszę. Ja to przyjmowałem,
aż któregoś dnia mówi, że ma napisane, i dał do czytania. Przeczytałem z pewnym osłupieniem. Owszem, przez całe życie miał do
czynienia ze słowem. Ale co innego siąść i w wolnych chwilach, a miał ich wtedy nie za dużo, napisać intrygujące wspomnienia.
Tadeusz Konwicki

Ehrman Bart. D.
Elektrowicz Leszek
Eliade Mirea
Eliade Mirea
Eliot Lise
Ellroy James
Ellroy James
Faulkner William
Ficner-Ogonowska Anna
Ficner-Ogonowska Anna
Ficner-Ogonowska Anna
Fielding Helen
Fiesenkow B. G.
Filar Alfons
Finder Joseph
Fitzgerald Francis Scott
Flandorffer Tamas
Hajas József
Fleszarowa-Muskat Stanisława
Flis Mariola
Follett James
Follett James
Follett Ken
Follett Ken
Follett Ken
Forbes Colin
Forman Adam
Forman Gayle
Forsyth Frederick
Forsyth Frederick

Prawda i fikcja w "Kodzie Leonarda Da Vinci"
Przeklęty teatr
Sacrum i profanum
Traktat o historii religii
Co tam się dzieje?
Sześć tysięcy gotówką
Tajna sprawa
Azyl
Alibi na szczęście, cz. I
Krok do szczęścia, cz.II
Zgoda na szczęście, cz. III
Potęga sławy
Kosmoginia układu słonecznego
Bohaterowie zielonych granic
Człowiek firmy
Diament wielki jak góra
Jeździectwo - moje hobby

Historia
Opowiadania
Religijne
Religijne
Poradnik
Powieść
Kryminał / Sensacja / Thriller
Powieść
Powieść
Powieść
Powieść
Powieść
Astronomia
Historia
Kryminał / Sensacja / Thriller
Powieść
Poradnik

Pozwólcie nam krzyczeć
Leszek Kołakowski - teoretyk kultury europejskiej
Savant
U700
Człowiek z Petersburga
Lwy Pansziru
Trzeci bliźniak
Władza
Sługi boże
Zostań, jeśli kochasz
Diabelska alternatywa
Ikona

Powieść
Filozofia i etyka
Kryminał / Sensacja / Thriller
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Forsyth Frederick
Fowles John
Freud Esther
Freud Zygmunt
Frossard Andre
Frossard Andre
Gaarder Jostein
Gafurow Bobodźan
Gałczyńska Kira

Pięść Boga tom II
Mag
Miłość w Toskanii
Wstęp do psychoanalizy
"Nie lękajcie się" rozmowy z Janem Pawłem II
Bronię Papieża
Świat Zofii
Dzieje i kultura ludów Azji Centralnej
Splątało się, zmierzchło
Wspomnienia

Kryminał / Sensacja / Thriller
Powieść
Powieść
Naukowa
Religijne
Religijne
Filozofia i etyka
Historia
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Gałczyński Konstanty Ildefons
Gałczyński Konstanty Ildefons

Poezje
Poezje

Poezja
Poezja

O istocie religijności
Traité d'histoire des religions - Edition Payot 1949
Jak rozwija się umysł dziecka?

Autorka megabestselleru "Dziennik Bridget Jones"
…
2. wojna światowa

Filozoficzna biografia Leszka Kołakowskiego
Wojna w Iraku

Film
1999 rok. W Rosji szaleje hiperinflacja, gospodarka upada, ludność zaczyna głodować, dochodzi do niezwykłego wzrostu
przestępczości zorganizowanej – kraj pogrąża się w chaosie.
Autor "Kochanicy Francuza", "Hebanowej wieży", "Larwy"
autorka - prawnuczka Z. Freuda
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Jan Paweł II
Cudowna podróż w głąb historii filozofii
Prehistoria, starożytność, średniowiecze
Kira Gałczyńska, dziennikarka i pisarka, jest autorką kilku książek o ojcu - poecie Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim. Tym razem jej
wspomnienia poświęcone są nie tylko rodzicom - "zielonemu Konstantemu" i "srebrnej Natalii", lecz także ich przyjaciołom, którzy z
czasem stali się również bliskimi autorki.
"Splątało się, zmierzchło" to nastrojowa, ciepła opowieść o ludziach znanych, a także o tych, o których wzmianki próżno by szukać
w słownikach i encyklopediach. Wszyscy oni istnieją w pamięci Kiry Gałczyńskiej. Na kartach książki ich imiona przywoływane są w
4 lewa
anegdocie, zapamiętanych obrazach, refleksji o przemijaniu.
karton
karton

Autor
Gałczyński Konstanty Ildefons
Gałczyński Konstanty Ildefons
Gałczyński Konstanty Ildefons
Gałczyński Konstanty Ildefons
Garder Michel
Gardner Erle Stanley
Garlicki Andrzej
Gary Romain (Emile Ajar)
Gąssowski Jerzy
Gawlikowski Stanisław
Gawron Krystian ks.
Gawron Krystian ks.
Gawron Krystian ks.
Gayle Mike
Gelewski Tadeusz Maria
George Nina
Gideon Melanie
Gillabert Mathieu
Vaucher Fanny
Glasser William
Głowacki Janusz
Głowiński Michał
Gogol Mikołaj
Goldberg Lee
Goldberg Lee
Gombrowicz Witold

Tytuł
Poezje lata 1924-1953
Serwus, MADONNA
Teatrzyk "Zielona Gęś" przedstawia
Wiersze i Poematy
Agonia reżimu w ZSRR
Aksaamitne pazurki
Siedem mitów Drugiej Rzeczypospolitej
Lęki króla Salomona
Ziemia mówi o Piastach
Szachy
Namiot refleksji Rok A
Namiot refleksji Rok B
Namiot refleksji Rok C
Kolacja we dwoje
Polacy w obronie Tobruku
Lawendowy pokój
Żona_22
Varsovie métropole, histoire d'une capitale (1862 à nos jours)
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Więcej

W życiu możesz wybierać
Z głowy
Gombrowicz ou la parodie constructive
Opowieści
Detektyw Monk i strajk policji
Detektyw Monk i straż pożarna
Dziennik (1957-1961)

Poradnik
Opowiadania
Publicystyka literacka / Esej
Opowiadania
Kryminał / Sensacja / Thriller
Kryminał / Sensacja / Thriller
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Gombrowicz Witold

Dziennik 1957-1961

Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

"Dziennik" to seria trzech dzienników Witolda Gombrowicza, ukazująca się pierwotnie w czasopiśmie emigracyjnym "Kultura",
wydawanym najpierw we Włoszech, a ostatecznie we Francji w Paryżu.
W sposób ironiczny, cyniczny i z humorem opowiadają losy autora, który w dyskusji ze sobą samym podejmuje dialog zarówno z
różnymi nurtami występującymi w humanistyce (egzystencjalizm, marksizm, fenomenologia, strukturalizm), jak i z tradycją kultury
polskiej. Komentuje bieżące wydarzenia polityczne dotyczące Polski i jej miejsca w Europie oraz świecie. Styl pracy powoduje, iż
"Dzienniki" są zapisem poszukiwania własnej tożsamości oraz sensu własnej indywidualności.

Gombrowicz Witold

Dziennik 1961-1966
Operetka

Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

"Dziennik" to seria trzech dzienników Witolda Gombrowicza, ukazująca się pierwotnie w czasopiśmie emigracyjnym "Kultura",
wydawanym najpierw we Włoszech, a ostatecznie we Francji w Paryżu.
W sposób ironiczny, cyniczny i z humorem opowiadają losy autora, który w dyskusji ze sobą samym podejmuje dialog zarówno z
różnymi nurtami występującymi w humanistyce (egzystencjalizm, marksizm, fenomenologia, strukturalizm), jak i z tradycją kultury
polskiej. Komentuje bieżące wydarzenia polityczne dotyczące Polski i jej miejsca w Europie oraz świecie. Styl pracy powoduje, iż
"Dzienniki" są zapisem poszukiwania własnej tożsamości oraz sensu własnej indywidualności.

Gombrowicz Witold
Gombrowicz Witold
Gombrowicz Witold

Ferdydurke
Kosmos
Trans-Atlantyk

Powieść
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Górski Artur
Gorzelski Roman

Al Capone w Berlinie
Srebrnikowe myśli
Bajki, fraszki, przysłówka i wierszyki
Piękne i bogate
Rapsodia świdnicka tom 1
Rapsodia świdnicka tom 2
Klaudiusz i Messalina
Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus
Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus
Hotel Paradise
Theodore Boone Oskarżony
A nie mówiłam!
Ja wam pokażę!

Kryminał / Sensacja / Thriller
Poezja

Klub Złotego Klucza

Homilie
Homilie
Homilie
literatura w szpilkach
Materiały z sesji naukowej Olsztyn 14 - 15 listopada 1991
Zachwycająca historia o miłości, która przywraca do życia
Czy wiesz co robi twoja żona gdy jej nie widzisz? Tajemnica to najsilniejszy afrodyzjak na świecie.

Jak lepiej układać swoje stosunki z innymi
Tytuł oryginalny
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W sposób ironiczny, cyniczny i z humorem opowiada losy autora, który w dyskusji ze sobą samym podejmuje dialog zarówno z
różnymi nurtami występującymi w humanistyce (egzystencjalizm, marksizm, fenomenologia, strukturalizm), jak i z tradycją kultury
polskiej. Komentuje bieżące wydarzenia polityczne dotyczące Polski i jej miejsca w Europie oraz świecie.
3 lewa
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Gould Judith
Grabski Władysław Jan
Grabski Władysław Jan
Graves Robert
Gray John
Gray John
Grimes Martha
Grisham John
Grochola Katarzyna
Grochola Katarzyna
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Jedyny w swoim rodzaju utwór-wyzwanie, utwór-prowokacja, kapitalna rozprawa Gombrowicza z polskością, z podtrzymywanymi
przez tradycję stereotypami narodowymi. Genialny humor i cudowny język, zadziwiające wykorzystanie przez pisarza form gawędy
szlacheckiej, nie milknące pytania, które w każdym pokoleniu powinniśmy sobie zadawać
2 lewa
3 prawa

Lektura na lato i nie tylko!

Jak dochodzić do porozumienia i uzyskać to, czego się pragnie
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Autor
Grochola Katarzyna

Tytuł
Kryształowy Anioł

Rodzaj
Powieść

Grochola Katarzyna
Grochola Katarzyna
Grochola Katarzyna
Grochola Katarzyna
Grochola Katarzyna
Grochola Katarzyna
Grochola Katarzyna
Grochola Katarzyna
Grochola Katarzyna
Grochowska Maria Marzena
Grzymała-Siedlecki Bohdan

Nigdy w życiu!
Nigdy w życiu!
Nigdy w życiu!
Nigdy w życiu!
Podanie o miłości
Przegryźć dżdżownicę
Trzepot skrzydeł
Upoważnienie do szczęścia
Zagubione niebo
Krystyna Krahelska "Obudźmy jej zamilkły śpiew"

Powieść
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Powieść
Powieść
Opowiadania
Powieść
Powieść
Opowiadania
Opowiadania
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Grocki Michał
Gromacka Regina

Historia
Humor

Herling-Grudziński Gustaw
Herling-Grudziński Gustaw

Konfidenci są wśród nas...
Gdybym był Rotszyldem...
Humor żydowski
Kiedy umiera lato
Oberlangen
Pamiętniki Akaczki
Jan Karski
Pawi tron
Dramat Indii Wielkich Mogołów
Cząstka ciebie
Archangielsk
Milczenie owiec
Masz nową wiadomość
Gdy niebo zstąpiło pod ziemię
Urug
Le chardon roulant
Dziewczyna z pociągu
Nie znasz jej, ale ona zna ciebie
Dom jest daleko, Polska jest wciąż blisko
Na posłąniu z trawy
Po słowiczej podłodze
Czarna msza
Przekora - Satyry polityczne z lat 1943-1971
Komu bije dzwon
Pożegnanie z bronią
Nawet o tym nie myśl
Cud
Dżuma w Neapolu
Drugie przyjście oraz inne opowiadania i szkice
Dziennik pisany nocą 1997-1999

Opowiadania
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Herling-Grudziński Gustaw
Herling-Grudziński Gustaw
Heska-Kwaśniewicz Krystyna
Highsmith Patricia

Godzina cieni
Inny Świat
Antologia literatury lagrów i łagrów
Księga zemsty dla miłośników zwierząt

Publicystyka literacka / Esej
Historia
Historia
Powieść

Hildesheimer Wolfgang
Hilton James
Hłasko Marek

Tynset
Zaginiony horyzont
Najlepsze lata naszego życia

Powieść
S-F
Powieść

Groom Winston
Gutowska Lesisz Wanda
Haenel Yannick
Hansen Waldemar
Harper Ella
Harris Robert
Harris Thomas
Harte Kelly
Hartung Hugo
Hasse Hella
Haupt Zygmunt
Hawkins Paula
Hear Marian
Hearn Lian
Hearn Lian
Helgi Johannes
Hemar Marian
Hemingway Ernest
Hemingway Ernest
Henderson Lauren
Herling-Grudziński Gustaw

Powieść
Historia

Więcej
Takiej powieści jeszcze nie było. W Kryształowym aniele czytelnicy odnajdą niezwykłą syntezę tego, co znamy z "Nigdy w życiu" i
"Trzepotu skrzydeł": błyskotliwe dialogi, zabawne qui pro quo, ale też duszną atmosferę dramatu psychologicznego.

1 prawa
2 prawa
1 prawa
1 prawa
2 prawa
1 prawa
1 prawa
1 prawa
1 prawa
1 prawa
Warszawskiej Syrenie dała swą twarz, powstańczej Warszawie oddała życie…
Dzieło poświęcone Krystynie Krahelskiej „Obudźmy jej zamilkły śpiew” budzi wielorakie uznanie. W starannej formie literackiej
otrzymaliśmy szczególnie wnikliwą dokumentację osobowości i życia postaci największego formatu moralnego w młodym
pokoleniu czasu międzywojennego i Drugiej Wojny. Otrzymaliśmy znakomity portret zbiorowy rodziny Krahelskich, ich bliskich i
przyjaciół. Tym samym - możliwie pełny wgląd w postawy obywatelskie, etos prywatny i publiczny jakże ważkiej w świadomości
narodowej warstwy Polaków drugiej Rzeczypospolitej. (Prof. Aleksander Gieysztor)
3 lewa
4 lewa

Autor "Forresta Gumpa"

Poezja
Powieść
Powieść
Powieść
Poezja
Powieść
Powieść
Powieść
Opowiadania

4 lewa
2 lewa
4 lewa
2 lewa

Powieść
Historia
Powieść
Kryminał / Sensacja / Thriller
Kryminał / Sensacja / Thriller
Powieść
Historia
Powieść
Powieść
Kryminał / Sensacja / Thriller

Pułka

Małżeństwo doskonałe. Druzgocąca tajemnica. Wybór, którego nie sposób dokonać.
Angielski historyk na tropie tajemnic Stalina
Literatura w spódnicy
Tytuł oryginalny: Der Himmel war unten Festung Breslau (Bitwa o wyzwolenie Wrocławia)
Tytuł oryginalny: Oeroeg
Tytuł oryginalny

Opowieści rodu Otori księga II
Opowieści rodu Otori księga I
Seria dzieł pisarzy skandynawskich/przełożone z islandzkiego

4 lewa
1 prawa
3 prawa
3 prawa
2 prawa
3 lewa
1 lewa
1 lewa
1 prawa
karton
1 prawa
1 prawa
2 lewa
karton
2 lewa
2 lewa
2 prawa

Lekcja lektury z Włodzimierzem Boleckim
2 lewa
3 lewa
Dziennik" Grudzińskiego należy do odmiany dzienników intelektualnych pisanych z myślą o publikacji. Jest to niemal osobny
gatunek piśmiennictwa autobiograficznego, który cechuje przenikanie elementów i otwartość. Dzięki nim w ramach dziennikowych
zapisów (lub obok nich) mogą występować wspomnienia i dialogi, eseje i szkice, recenzje i felietony, wreszcie opowiadania i ich
zarysy. Wbrew sporom o przynależność do tzw. "literatury pięknej" dzienniki te są wybitnymi utworami literackimi, pisanymi z
zamysłem artystycznym, ze szczególną dbałością o sztukę słowa.
3 lewa
2 lewa
3 lewa
4 lewa
Zbrodnie popełniane przez zwierzęta. Słoniowi i kozłowi trudno jest znieść bezdusznych opiekunów z parku rozrywki, a wieprz
używany do szukania trufli nie musi się godzić ze zwyczajami gospodarza. Stary pies po śmierci pana widzi, że stał się monetą
przetargową w rękach antypatycznego osobnika, podobnie młody kot szybciej od ludzi dostrzega prawdziwe oblicze kochanka
swojej właścicielki.
Ciemna, norewska noc

1 prawa
2 lewa
2 lewa
2 lewa

Autor
Hłasko Marek
Hłasko Marek

Rodzaj
Powieść
Powieść

Hoffman Jilliane
Holt Victoria

Tytuł
Wilk
Wszyscy byli odwróceni
Brudne czyny
Odwet
Tajemnicza kobieta

Hope Christopher
Howking Lucy i Stephen
Hurlak Patrycja
Hurley Graham
Hvizdala Karel

Kochankowie mojej matki
Jerzy i tajny klucz do Wszechświata
Nawrócona wiedźma
Reguły wojny
Vaclav Havel "Tylko krótko, proszę"

Powieść
dziecięca
Rozmowa
Powieść
Wywiad

Ingarden Roman

Książeczka o człowieku

Publicystyka literacka / Esej

Isahakian Awetikh
Ishiguro Kazuo
Iwaszkiewicz Jarosław
Izzo Jean-Claude
Izzo Jean-Claude
Izzo Jean-Claude
J. Jasnowski/B.Dytrich
Jabłońska Katarzyna
Jacobsen J.Peter
Jaeggy Fleur
Jagielski Wojciech
Jakes John

Wiersze
Niepocieszony
Tatarak
Solea
Szurmo
Total Cheops
Wiktoria Wiedeńska
Szału nie ma, jest rak
Niels Lyhne
"Proleterka"
Modlitwa o deszczu
Północ i południe

Poezja
Powieść
Opowiadania
Kryminał / Sensacja / Thriller
Kryminał / Sensacja / Thriller
Kryminał / Sensacja / Thriller
Historia
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik
Powieść
Powieść
Podróżnicza
Historia

Jakimowicz Marta
Jan Paweł II
Jankelevitch Vladimir
Jankowski Stanisław "Agaton"

Sytuka Indii
Pamięć i tożsamość
To, co nieuchronne
Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie

Sztuka
Religijne
Filozofia i etyka
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Janowitz Tama
Jarociński Stefan
Jaroszyński Piotr

W pewnym wieku
Mozart
Etyka dramat życia moralnego

Powieść
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik
Filozofia i etyka

Jasienica Paweł
Jasienica Paweł
Jasienica Paweł
Jasienica Paweł
Jasienica Paweł

Ostania z Rodu
Polska anarchia
Polska Jagiellonów tom II
Polska Piastów
Rzeczpospolita Oboja Narodów I
Srebrny wiek
Rzeczpospolita Oboja Narodów II
Dzieje agonii
Rzeczpospolita Oboja Narodów III
Calamitatis regnum

Powieść
Historia
Historia
Historia
Historia

Jasienica Paweł
Jasienica Paweł

Kryminał / Sensacja / Thriller
Romans

Więcej
Czasy międzywojenne

Pułka
2 lewa
3 lewa
3 prawa

Stylowy wiktoriański romans w scenerii tropikalnej wyspy. Anna Brett, zakochana w kapitanie Redversie Strettonie, wyrusza w rejs
na jedną z wysp Pacyfiku. Stretton stracił swój poprzedni statek w tajemniczych okolicznościach, a wraz z nim przepadło kilka
bezcennych diamentów. Na pierwotnej wyspie Coralle, gdzie władają czary i moce ciemności, prawda o kapitanie Strettonie
1 prawa
wychodzi na jaw.
2 prawa
4 prawa
2 prawa
historia nawrócenia aktorki
3 prawa
To pierwsza od piętnastu lat książka Václava Havla. Dzieli się on w niej z czytelnikami wspomnieniami z czasów, gdy był głową
państwa. Havel z humorem pokazuje codzienność na Hradczanach, swoje kłótnie z premierem, a także heroiczną walkę z ciągle
psującą się drukarką. Obok anegdot czytelnik znajdzie w tej książce uwagi na temat współczesnego świata: od opisu narodzin
młodej demokracji po wyjaśnienie, czemu operacja USA w Iraku musiała zakończyć się fiaskiem. Polskich czytelników na pewno
szczególnie zainteresują fragmenty o Aleksandrze Kwaśniewskim i wspomnienie o Janie Pawle II.
To również opowieść o prywatnym życiu wybitnego polityka - Havel opisuje tragedię śmiertelnej choroby pierwszej żony i
opowiada o początkach drugiej miłości i małżeństwa.
"Tylko krótko, proszę” stanowi po części kontynuację wywiadu z Karelem Hvizd’alą zapoczątkowanego w książce Zaoczne
przesłuchanie oraz kolaż wypisów z osobistego pamiętnika oraz najrozmaitszych notatek i zapisków do najbliższych
współpracowników.
1 lewa
Wielkich filozofów poznaje się po tym, że czytamy ich zawsze.
Roman Ingarden nakłania do refleksji o naturze człowieka, dotykając tematów ponadczasowych. Wskazuje kierunki myślenia o tym,
kim jesteśmy dla siebie, czym wyróżniamy się w przyrodzie, jak sobie radzimy z czasem i przemijaniem, kiedy czujemy się wolni,
czym jest odpowiedzialność.
3 lewa
Sięgając po Książeczkę o człowieku, czytamy o sobie.
2 lewa
2 lewa
Autor "Malarza świata ułudy", "U schyłku dnia", "Pojzażu w kolorze sepii"
4 lewa
3 prawa
3 prawa
3 prawa
4 lewa
1 prawa
Z ks. Janem Kaczkowskim rozmawia autorka
2 lewa
Seria dzieł pisarzy skandynawskich/przełożone z duńskiego
1 lewa
2 lewa
Podróże do Afganistanu
Pierwsza części rewelacyjnej trylogii o korzeniach, przebiegu i konsekwencjach amerykańskiej wojny secesyjnej. Dwaj młodzi
chłopcy, George Hazard z Północy i Orry Main z Południa, spotykają się w drodze na prestiżową uczelnię wojskową w West Point
1 prawa
(im. Tadeusza Kościuszki).
1 lewa
cz.III Kryszna
1 lewa
Rozmowy na przełomie tysiącleci
1 lewa
Rozmowy o śmierci
Jeden z ciekawszych pamiętników z okupacyjnej Warszawy. Lektura trzymająca w napięciu jak najlepsza powieść sensacyjna.
4 lewa
2 prawa
4 lewa
Monografia poświęcona życiu i twórczości jednego z klasyków wiedeńskich, Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki etyki na poziomie szkoły ponadpostwawowej.
2 lewa
4 lewa
3 lewa
3 lewa
3 lewa
3 lewa

Historia
3 lewa
Historia
3 lewa

Autor
Jasienica Paweł

Tytuł
Słowiański Ród

Rodzaj
Historia

Jastrun Mieczysław
Jastrun Mieczysław
Jenkins Amy
Jewell Lisa
Jewell Lisa

Mickiewicz
Z różnych lat
Miodowy miesiąc
impreza u Ralpha
Trzydziestka na karku

Biografia / Autobiografia / Pamiętnik
Poezja
Powieść
Powieść
Powieść

Joyce James
Jung C. G.
Jurewicz Lesław
Kaczmarski Jacek

Ulisses
Symol przemiany w mszy
Niepotrzebny
Rozbite oddziały
Wiersze i piosenki 1985 - 1988
Hiperprzestrzeń
Dom nad rozlewiskiem
Miłość nad rozlewiskiem
Powroty nad rozlewiskiem
Koniec i początek
Autoportret reportera

Powieść
Religijne
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik
Poezja

Kapuściński Ryszard
Kapuściński Ryszard
Kapuściński Ryszard
Kapuściński Ryszard
Karasyov Carrie
Kargman Jill
Karcerowicz Marek
Karpiński Wojciech
Karpiński Wojciech
Król Marcin
Karpowicz Ignacy
Kaspryzcki Jerzy
Kasprzycki Jerzy

Busz po polsku
Podróże z Herodotem
Szachinszach
Szachinszach
Dobry adres

Reportaż
Powieść
Reportaż
Reportaż
Powieść

Nie przypominam sobie pani
Ces livres de grand chemin
Sylwetki polityczne XIX wieku

Powieść
Historia
Historia

Kawierin Wieniamin
Każyński Wiktor
Keating Susannah
Kent Gordon
Kępiński Antoni
Kępiński Antoni
Kepler Lars
Kerley Jack
Kinsella Sophie
Kirst Hans Hellmut
Kirst Hans Hellmut
Kirst Hans Hellmut
Kirst Hans Hellmut
Kisielewski Stefan
Kobyliński Szymon
Kochanowski Jan
Kofta Jonasz

Spełnione Życzenia
Notatki z podróży muzykalnej po Niemczech odbytej w roku 1844
Włoska przygoda
Niewidzialna ofensywa
Psychopatie
Schizofrenia
Hipnotyzer
Człowiek jeden na stu
Nie powiesz nikomu?
Fabryka oficerów tom I
Fabryka oficerów tom II
Morderstwo manipulowane
Prawo Fausta
Przygoda w Warszawie
Pasjans erotyczny
Fraszki
Pamiętajcie o ogrodach

Kaku Michio
Kalicińska Małgorzata
Kalicińska Małgorzata
Kalicińska Małgorzata
Kalicka Manuela
Kapuściński Ryszard

Naukowa
Powieść
Powieść
Powieść
Powieść
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Gesty
Powieść
Warszawa nieznana
Przewodnik
Korzenie miasta: Warszawskie wspomnienia tom II Śródmieście północne Historia
powieść
Historia
Powieść
Kryminał / Sensacja / Thriller
Psychiatria
Psychiatria
Kryminał / Sensacja / Thriller
Kryminał / Sensacja / Thriller
Powieść
Kryminał / Sensacja / Thriller
Kryminał / Sensacja / Thriller
Kryminał / Sensacja / Thriller
Powieść
kryminał
Powieść
Poezja
Poezja

Pułka
Więcej
"Słowiański rodowód" to - po "Świcie słowiańskiego jutra" oraz "Archeologii na wyrywki" - dzieło zamykające cykl reportaży
archeologicznych Pawła Jasienicy. Autor przygląda się w nim pracy uczonych na kilkunastu stanowiskach archeologicznych, między
innymi w Biskupinie, Gieczu, Wiślicy, Igołomii i na Wolinie, opisując i interpretując ich odkrycia, jak na przykład tzw. płytę wiślicką.
Stara się przy tym odpowiedzieć na pytanie o początki polskiej państwowości, być może znacznie wcześniejsze, niż przypuszczano.
Jeden z rozdziałów poświęca historii państwa bułgarskiego, podkreślając zarazem jedność Słowiańszczyzny i cechy łączące wszystkie
narody słowiańskie: intensywność rozwoju, chłonność i niesłychaną zdolność trwania. Choć niektóre z tez autora zostały
podważone przez późniejsze odkrycia archeologiczne, "Słowiański rodowód", stanowiący połączenie reportażu, erudycyjnego eseju
i szlacheckiej gawędy, pozostaje znakomitym przykładem polskiego dziejopisarstwa, fascynującą "polifoniczną narracją o dziejach i
dziejopisarzach, wykopaliskach i archeologach, Polsce X i XX wieku."
4 lewa
karton
2 lewa
2 prawa
2 prawa
Literatura w spódnicy
Nadine i Dig przyjaźnią się od dzieciństwa, i teraz, gdy oboje mają już trzydziestkę na karku , nadal są najlepszymi przyjaciółmi. Gdy
do Londynu powraca była dziewczyna Diga, Nadine czuje się zagrożona. Postanawia zapobiec ich spotkaniu, nie wiedząc, jakie
1 prawa
pociągnie to za sobą konsekwencje...
3 prawa
1 lewa
tłumaczenie z niemieckiego
3 lewa
Molotow-Ribbentrop pact 8-23-39 Poland will never forget nor forgive

Naukowa podróż przez wszechświaty równoległe, pętle czasowe i dziesiąty wymiar
Polskie "Rok w Prowansji"
Kontynuacja "Domu nad rozlewiskiem"
Początek historii "Domu nad rozlewiskiem"
Książka składa się z wypowiedzi Ryszarda Kapuścińskiego poświęconych takim tematom jak podróżowanie, metoda tworzenia, a
także zadaniom stojącym przed dziennikarzami. Pisarz jeszcze za życia zaakceptował układ Autoportretu. Wyłania się z tej
opowieści podróżnik, artysta, przenikliwy komentator światowych wydarzeń. „Przy pisaniu Imperium – mówi Kapuściński –
wykorzystałem jakieś dziesięć procent materiału. I pozostaję taki pełen niewypisanych historii...” Ta najbardziej osobista historia
została wyłuskana z wypowiedzi na inne, bardziej palące tematy. Stała się jedyną tak osobistą, w wielu miejscach intymną
opowieścią „cesarza reportażu”.

1 lewa
2 lewa
1 prawa
1 prawa
1 prawa
2 prawa

2 lewa
2 lewa
2 lewa
2 lewa
2 lewa

Książka na weekend

Tytuł oryginalny: Książki zbójeckie

1 prawa
2 prawa
1 lewa

Przewodnik po Warszawie, której już nie ma

3 lewa
2 lewa
1 lewa

Romans
Thriller militarno-szpiegowski

2. wojna światowa
2. wojna światowa
2. wojna światowa

3 lewa
3 lewa
karton
2 prawa
3 prawa
3 lewa
3 lewa
3 prawa
3 prawa
2 prawa
3 prawa
3 prawa
1 prawa
1 prawa
3 prawa
3 lewa
4 lewa
1 lewa

Autor
Kofta Krystyna
Kołakowski Leszek

Tytuł
Wióry
Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań

Rodzaj
Opowiadania
Filozofia i etyka

Więcej

Kołakowski Leszek
Kołakowski Leszek
Kołakowski Leszek
Kołakowski Leszek
Kołakowski Leszek

Klucz niebieski; Rozmowy z diabłem
Mini wywiady o maxi sprawach
Mini wywiady o maxi sprawach
Mini wywiady o maxi sprawach
Moje słuszne poglądy na wszystko

Filozofia i etyka
Filozofia i etyka
Filozofia i etyka
Filozofia i etyka

Seria
Seria druga
Seria trzecia i ostatnia
Długo oczekiwany zbiór esejów najwybitniejszego polskiego filozofa zawiera teksty z lat 80. i 90., w większości nieznane dotychczas
polskiemu czytelnikowi. Autor z właściwą sobie błyskotliwością analizuje związki między religią a naszą cywilizacją, tropi źródła zła i
utopijnego myślenia, ukazuje realcje między prawdą, demokracją i wolnością, a także idee kształtujące nowożytność.
Charakterystyczna dla Kołakowskiego umiejętność pisania o sprawach trudnych w sposób jasny i zarazem dowcipny sprawia, że
czyta się tę książkę z prawdziwą przyjemnością.

Kolińska Krystyna

Córka smutnego szatana

Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

"Córka smutnego szatana" to zbeletryzowana, oparta na bogatej epistolografii, biografia Stanisławy Przybyszewskiej, znanej
dotychczas głównie dzięki niezwykłemu dramatowi "Sprawa Dantona". Niemało miejsca w tej barwnej opowieści autorka poświęca
życiowym - psychologicznym oraz erotycznym - perypetiom ojca bohaterki, Stanisława Przybyszewskiego, znakomicie oddając przy
tym klimat, jaki wytwarzał wokół siebie ów "Meteor Młodej Polski".
Życie jego nieślubnej córki Stasi, poczętej z lwowską malarką Anielą Pająkówną, jest ukazane pasjonująco, wielostronnie - z jej
powikłanym dzieciństwem, burzliwą młodością obfitującą w bulwersujące zdarzenia i niekonwencjonalne związki uczuciowe, i
wreszcie z pustelniczym żywotem w Gdańsku, wypełnionym męką, ale i radością tworzenia, balansowaniem od narkotycznych
uniesień do samozniszczenia.

Komornicki Stanisław
Konieczna Iwona L.
Tomczyk Paweł
Koonz Dean R.
Koper Sławomir
Kopińska Justyna
Korboski Stefann
Korczak Janusz
Kosciałkowski Wacław

Na barykadach Warszawy - pamiętnik z powstania 1944 r.
Szarlotka z ogryzków

Biografia / Autobiografia / Pamiętnik
Powieść

Nieśmiertelny
Polskie piekiełko
Polska odwraca oczy
W imieniu Rzeczpospolitej
La Palestine. Notes de voyage et correspondance 1927 - 1939
Poloneza czas skończyć

Kryminał / Sensacja / Thriller
Historia
Reportaż
Historia
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Kosidowski Zenon
Kosiński Cyprian

Opowieści biblijne
Afrykański polonez

Religijne
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Kosiński Cyprian

Niezwykła podróż przez życie

Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Kosiński Jerzy
Kosmowska Barbara

Wystarczy być
Prowincja

Powieść
Powieść

Kossak Jerzy
Kossak Zofia
Kossak Zofia
Kossak Zofia
Kossakowski Mirosław
Kossakowski Mirosław
Kossakowski Mirosław
Kossakowski Mirosław
Kossakowski Mirosław
Kossak-Szczucka Zofia
Kossoy Edward

W poszukiwaniu stylu epoki
Bursztyny
Krzyżowcy I
Krzyżowcy II
Kształty Chwil
Moje zegary
Muzyka i życie
Podążanie
Zaczekaj Życie
Pożoga
Na marginesie...

Architektura
Powieść
Historia
Historia
Poezja
Poezja
Poezja
Poezja
Poezja
Historia
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Koterski Marek

Dzień świra

Sztuka

Pułka
3 lewa

Książka jest zbiorem tekstów z lat 1967-1981. Składa się z czterech części: Kłopoty z kulturą, Kłopoty z chrześcijaństwem, Kłopoty z
socjalizmem i Kłopoty z Polską. Wszystkie teksty mają na celu przedstawienie dylematów filozoficznych i politycznych,
zmuszających nas do opowiedzenia się za jedną z dwóch opcji, z których żadna nie jest zadowalająca.
1 lewa
2 lewa
2 lewa
1 lewa
3 lewa

1 lewa

2 prawa
4 lewa
Romans

Obrazy z życia elit emigracyjnych 1939 - 1945
Europejski Pulitzer

Wspomnienia sanacyjnego polityka, przedwojennego premiera rządu, wolnomularza, obejmujące okres od lat dziecięcych do lat
sześćdziesiątych XX wieku.

2 prawa
3 prawa
2 lewa
1 prawa
1 lewa
1 lewa
4 lewa
1 lewa

Takiej książki nie napisał dotąd żaden polski podróżnik czy reporter. Cyprian Kosiński przedstawia Czarny Ląd widziany "od środka",
oglądany oczami kogoś, kto przez prawie 30 lat żył i pracował wśród Afrykańczyków, gościł ich w domach, a nawet został
dopuszczony do ich rytualnych tajemnic plemiennych. Autor przyjaźnił się m.in. z królem plemienia Bakuba, wszechwładnym
generałem Bumbą, "prawą ręką" prezydenta Mobutu, wybitnym rzeźbiarzem zairskim Liyolo, a także z ubogimi rybakami żyjącymi
na piaskowych wydmach rzeki Kongo. Uważnie obserwował miejscowe zwyczaje, obrzędy oraz przesądy. Rejestrował wszysko w
pamięci by po wielu latach przelać na papier sceny i obrazy z tego etapu swojej podróży przez życie, który nazywa Przystanek 2 lewa
Afryka.
"Gdyby ode mnie zależało nazwałbym ten tomik "Opowiadania z autopsji" albo "Wojownik". Bo wszystko, o czym pisze Cyprian
Kosiński wydarzyło się naprawdę. Niektórzy już tak mają: ludzie do nich lgną. A do Cypriana... zabójca Rasputina - książę Jusupow.
2 lewa
Nie wierzycie? Przeczytajcie!".
4 lewa
Hanka, bohaterka Prowincji, znudzona bezczynnością i marazmem życia w stolicy, opuszcza Warszawę jak kłopotliwego kochanka,
1 prawa
trochę na przekór sobie, trochę na złość innym.
2 lewa
2 lewa
Lektura z opracowaniem
1 prawa
1 prawa
karton
karton
karton
karton
karton
1 prawa
Wspomnienia niezwykłego człowieka, urodzonego ponad dziewięćdziesiąt lat temu, świadka rewolucji bolszewickiej, pierwszej
wojny światowej, ocalonego z Zagłady, więźnia sowieckich łagrów, adwokata występującego w procesach o zwrot żydowskiego
mienia, zagrabionego w czasie drugiej wojny światowej i odszkodowania dla tych, którzy przeżyli Holocaust. Jest to zarazem
wnikliwy obraz wieku widziany oczyma Polaka – obywatela świata
2 lewa
2 lewa
i inne monologi Adasia Miauczyńskiego na jedną lub więcej osób

Autor
Krajewski Marek
Krasowksa Maria Wanda
Kraszewski Józef Ignacy
Kraszewski Józef Ignacy
Krause Ernst
Krenzer Ferdinand
Kret Jarosław
Kristian Hannah
Król Marcin

Tytuł
Festung Breslau
Skrajem nieba, skrajem piekła
Jaryna
Pod Blachą
Ryszard Strauss, człowiek i dzieło
Taka jest nasza wiara
Kret na pogodę: telewizyjne opowieści Jarka Kreta
Słowik
Nieco z boku. Autobiografia niepolityczna

Rodzaj
Kryminał / Sensacja / Thriller
Poezja
Opowiadania
Powieść
Historia
Religijne

Więcej

Powieść
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Miłość pokazuje nam, kim chcemy być. Wojna pokazuje, kim jesteśmy.
Autobiografia intelektualna znanego filozofa i historyka idei to zarazem powojenna historia Polski widziana z indywidualnej
perspektywy, jak i ważny przyczynek do portretu polskiej inteligencji. W swobodnej, dygresyjnej, ale zachowującej porządek
chronologiczny opowieści Marcin Król opisuje istotne dla jego pokolenia wydarzenia oraz wybitne postacie polskiej kultury, ludzi
takich jak Jerzy Giedroyć, Leszek Kołakowski czy Jerzy Turowicz, którzy byli jego mentorami i przyjaciółmi.
Autor ukazuje kolejne ważne środowiska intelektualne: wydziału filozofii UW, „Kultury”, a potem „Tygodnika Powszechnego” i „Res
Publiki”. Relacjonując najważniejsze spory ideologiczne i polityczne, zastanawia się nad problemem antysemityzmu, stosunku do
komunizmu, nad tym czym był i czym jest obecnie patriotyzm, nad fenomenem „Solidarności”, problemem państwa liberalnego i
solidarnego, kwestią przyszłości demokracji i przyszłości elit.

Krukowskie Kaziemierz

Moja Warszawka

Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

"Któż nie zna Lopka? Lopek i kropka" – taki refren powtarzała rozbawiona
Warszawa lat 20 i 30. XX wieku, mając na myśli doskonałego komika,
świetnego aktora i, jak się okazuje, również wspaniałego narratora,
Kazimierza Krukowskiego (1901-84).

Krzywobłocka Bożena
Krzywobłocka Róża
Krzyżanowski Julian

Tajemnice klejnotów

Historia

Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy

Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Krzyżowski Janusz
Krzyżowski Janusz
Kubiak Władysław
Kuncewicz Piotr
Kuncewicz Piotr
Kuncewiczowa Maria

Ex oriente
Przypowieści buddyjskie
Księga tysiąca i jednej nocy
Antyk zmęczonej Europy
Goj patrzy na Żyda
Fantomy

Opowiadania
Opowiadania
Opowiadania
Publicystyka literacka / Esej
Historia
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Kurella Agnieszka
Kuroń Jacek
Kuroń Jacek
Kuśniewicz Andrzej
Kuśniewicz Andrzej
Kyle Duncan
Lagerlof Selma
Łanowski Zygmunt
Lars Max

Polska księga nonsensu
Moja zupa
Moja zupa
Mieszaniny obyczajowe
W drodze do Koryntu
Czarny Kamelot
Cudowna podróż tom 2
Losy ludzkie
Człowiek-litera, Przygody Aleksandre Umwelat podczas akcji specjalnej w
Górach Santa Cruz

Album zdjęć
Publicystyka literacka / Esej
Publicystyka literacka / Esej
Powieść
Powieść
Powieść
Baśnie i legendy
Nowela
Powieść

Pułka
3 prawa
karton
3 lewa
karton
4 lewa
2 lewa
2 lewa
3 prawa

3 lewa

2 lewa
4 lewa

Prof. Julian Krzyżanowski tak pisze o genezie tej książki:
"W toku [...] lat blisko dwudziestu od rozpoczęcia pracy nad wydaniem wielkiego powieściopisarza zżyłem się z jego biografią i
twórczością i doszedłem do tak stosunkowo znacznej wiedzy o tych obydwu dziedzinach, że szkoda by jej nie wyzyskać, tym
bardziej że składają się na nią źródła, do których już dzisiaj nie zawsze dotrzeć można, te czy inne bowiem informacje [...] pochodzą
od osób dawno już nieżyjących. W ciągu wspomnianego dwudziestolecia narosły mi pokaźne teki materiałów najróżniejszych,
autografów, odpisów z niełatwo odszukanych dzienników, czasopism, pamiętników, następnie podobizn i rzadkich przedruków
utworów Sienkiewicza. [...] Mnóstwo dokumentów, które istniały jeszcze przed wojną, dzisiaj uległo zagładzie, wiele innych jest dla
badacza niedostępnych, i to niech go usprawiedliwi w oczach krytyków, którzy nie zdają sobie sprawy, w jakich warunkach i dzięki
jakim zabiegom docierał on do dokumentów, które poznać mu się poszczęściło. W rezultacie książka obecna ogranicza się do
przedstawienia dziejów niezwykłego człowieka, który wyszedł z dworku wiejskiego, w sztubaczka wędrował ze Starówki
warszawskiej do szkoły na terenie dzisiejszego uniwersytetu, w czasach uczniowskich i studenckich nieraz przymierał głodem, a
którego prochy spoczęły ostatecznie w podziemiach katedry świętojańskiej, przywalone gruzami jej ścian czasu powstania roku
1944. Zestawienie tych dwu momentów, początkowego i końcowego, ma swą pełną patosu wymowę historyczną, sięgającą wyżyn
czy , a więc wymowę całkowicie niespodziewaną w biografii Sienkiewicza, przedstawiciela epoki prozaicznej i niechętnej
wszelkiemu patosowi. Ale jest to niewątpliwie patos Warszawy, stolicy nie państwa, bo tego nie było, lecz narodu, który w ponurym
wieku niewoli ani chwili nie zwątpił o swoim przyrodzonym prawie do wolności."

Dzieje braterstwa i nienawiści od Abrahama do współczesności
To książka autobiograficzna, wspomnieniowa. Autorka opisuje tutaj sprawy bardzo różnorodne - swoje życie, od bardzo wczesnego
dzieciństwa w początkach XX w. do roku 1970. Spotkania, różnorakie zdarzenia, jakie miały miejsce w tym bardzo długim czasie.
Zapisuje swoje refleksje, obserwacje, wrażenia z licznych podróży. Jest to taki spacer do przeszłości, przechadzka po tym, co było,
ale i po tym, co jeszcze jest, bo wspomnienia powstały w latach 1967 - 1971, i obejmują czasy autorce współczesne.

Opowiadana o J.K i rządach T. Mazowieckiego
Opowiadana o J.K i rządach T. Mazowieckiego

2. wojna światowa
Antologia nowel skandynawskich
Podróżnicza

3 lewa
2 prawa
2 prawa
4 lewa
4 lewa
3 lewa

2 lewa
4 prawa
1 lewa
2 lewa
3 lewa
3 lewa
1 lewa
2 lewa
2 lewa
3 prawa

Autor
Lawton Mary

Tytuł
Pamiętniki Ignacy Paderewski

Rodzaj
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Laxness Halldor K.

Niezależni
Saga islandzkiej doliny
Kuchnia grecko-polska i polsko-grecka dla początkujących
Limeryki wszystkie
W mym sercu jak w bursztynie
Szyfr Szekspira

Powieść

Lazar Ola
Lear Edward
Lechoń Jan
Lee Carrell Jennifer
Lem Stanisław
Lem Stanisław
Lennox Judith
Leon Donna
Leon-Portilla Miguel

Pułka
Więcej
"Pamiętniki", których pierwszą część podyktował Paderewski w latach trzydziestych Amerykance Mary Lawton, przedstawiają życie
kompozytora i polityka od strony kulis: tytaniczna praca, okresowe kryzysy, uparta walka o szacunek dla swojej sztuki. "Pamiętniki"
Paderewskiego są szczerym, nie pozowanym życiorysem, wypełnionym galerią postaci, z jakimi wielki artysta stykał się na swej
drodze; początkami sięgają lat dzieciństwa, a kończą w momencie wybuchu I wojny światowej.
3 lewa
2 lewa

Poradnik
Poezja
Poezja
Kryminał / Sensacja / Thriller

Lessing Doris
Levin Robert E.
Levinas Emmanuel

Noc księżycowa
Noc księżycowa
Wszystkie moje siostry
Śmierć w La Fenice
Zmierzch Azteków, Kronika Zwyciężonych
indiańskie relacje o podbojue
Trawa śpiewa
Bill Clinton. Portret polityka
O Bogu, króry nawiedza myśl

Lewis Raphaela
Libera Antoni
Ligocka Roma

Życie codzienne w Turcji osmańskiej
Madame
Dziewczynka w czerwonym płaszczyku

Historia
Powieść
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Ligocka Roma
Ligocka Roma
Lindsay Vachel
Literatura na świecie

Kobieta w podróży
Wszystko z miłości
Wiersze wybrane
Talmud

Powieść
Powieść
Poezja
Publicystyka literacka / Esej

karton
karton
Brawurowy thriller historyczny z akcją współcześnie i w czasach elżbietańskich, osnuty wokół tajemnic związanych z życiem
Williama Szekspira.

Opowiadania
Powieść
Kryminał / Sensacja / Thriller
Historia
Powieść
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik
Filozofia i etyka

Biblioteczka Pod Różą

3 prawa
2 lewa
2 prawa
2 lewa

4 lewa
2 prawa
Nobel 2007
2 lewa
Biografia byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Transcendencja ma dla Lévinasa charakter etyczny. W Transcendencji etycznej samo pragnienie i miłość są doskonalsze od
spełnienia. „Wezwanie Boga — pisze — nie ustanawia stosunku między mną a Nim, który do mnie przemówił; nie ustanawia
niczego, co przypominałoby koniunkcję członów — ko-egzystencję lub choćby czysto idealną synchronię. Nieskończoność nie może
znaczyć dla myślenia, które zmierza do kresu; ku-Bogu nie jest szukaniem celu. […] Alternatywa bytu i nicości nie jest ostateczna. KuBogu nie jest procesem bycia: wezwanie odsyła mnie do drugiego człowieka, który nadaje temu wezwaniu sens, do bliźniego, o
którego winienem się lękać”.
W ten sposób, w Transcendencji etycznej, pojęcie Boga nabiera dla Lévinasa sensu. Bóg nawiedza myśl. Wypowiedzenie słowa
„Bóg” nie oznacza jednak Jego ukazania się. „Nieskończony wchodzi w język, nie ukazując się jednak”. (…) Lévinasowska filozofia
Boga nie odpowiada na pytanie: Kim jest Bóg? Bóg jest absolutnie Transcendentny. „Świadectwo etyczne jest objawieniem, które
nie jest poznaniem” — pisze Lévinas. Pyta raczej, jakie są warunki możliwości, dzięki którym pojęcie Boga po Auschwitz ma jeszcze
sens. Istotną i ważną kwestią jest przypomnienie przez Lévinasa obecności Boga w twarzy innego i etyczny sposób jego „poznania”.
(Ze wstępu Tadeusza Gadacza)
1 lewa
4 lewa
1 prawa
Roma Ligocka napisała swą autobiografię po obejrzeniu filmu Lista Schindlera, kiedy to w postaci dziewczynki w czerwonym
płaszczyku odkryła samą siebie. Postanowiła powrócić do przeszłości i ponownie przeżyć to wszystko, o czym tak bardzo starała się
zapomnieć: dzieciństwo spędzone w getcie, strach, upokorzenie, śmierć bliskich. Swe wspomnienia przedstawiła z perspektywy
małej dziewczynki - to właśnie nadaje jej opowieści niecodzienny, świeży i wzruszający ton.
W dalszej części książki Ligocka opisuje swoje powojenne losy: zabawy w towarzystwie kuzyna - Romana Polańskiego i przyjaciela Ryszarda Horowitza, przelotną fascynację komunizmem, wejście w świat cyganerii artystycznej Krakowa, przyjaźń z Piotrem
Skrzyneckim, liczne romanse, a wreszcie emigrację i karierę w show businessie. Nie pomija też bolesnych doświadczeń wieloletnich zmagań z depresją, będącą rezultatem wojennej traumy, i uzależnienia od leków, z którego niemal ponadludzkim
wysiłkiem udało jej się wyzwolić.
Dziewczynka w czerwonym płaszczyku to opowieść o niezwykłej kobiecie, która dzięki ogromnej sile charakteru zdołała
przeciwstawić się wyrokom historii i przeciwnościom losu, by odnaleźć szczęście i nadać swemu życiu sens.
2 prawa
2 prawa
2 prawa
2 lewa
1 lewa

Autor
Litwinienko Aleksander

Tytuł
Przestępcy z Łubianki

Rodzaj
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Llosa Mario Vargas
Lloyd Josie
Rees Emlyn
Lloyd Josie
Rees Emlyn
Loest Erich
Łossowski Piotr
Lovell Jerzy
Lowen Alexander
Lucas Manfred
Łukaszeski Jerzy
Łysiak Waldemar
Łysiak Waldemar

Pantaleon i wizytantki
Chodźmy razem

Powieść
Powieść

Chodźmy razem

Powieść
Powieść
Historia
Powieść
Naukowa
Poradnik
Publicystyka literacka / Esej
Podróżnicza
Publicystyka literacka / Esej

Łysiak Waldemar

Kościół św. Mikołaja
Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej
Bal się nie udał, czyli Rétif krakowski
Miłość, seks i serce
Jak skutecznie ubiegać się o pracę
Cel: Europa
Asfaltowy saloon
Salon 2
Alfabet szulerów cz. 1 A-L
Statek

Machnacz Jerzy
Mackiewicz Józef
Macpherson James
Maillart Ella
Majewski Adam

Spróbuj to przemyśleć
Bunt Rojstów
Pieśni Osjana
Od Gór Niebiańskich do Czerwonych Piasków
Wojna, ludzie i medycyna

Opowiadania
Historia
Opowiadania
Podróżnicza
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Majewski Władysław
Majewski Wojciech

Kopalnia soli w Wieliczce
Marek Grechuta: portret artysty

Historia
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Majka Julian
Mąka Henryk
Maliński Mieczysław ks.
Mamuszka Franciszek
Mandelsztam Nadieżda

Baśni i legendy Górników Wielickich
Saga rodów morskich
Wezwano mnie z dalekiego kraju
Bedeker sopocki
Nadzieja w beznadziei

Baśnie i legendy
Publicystyka literacka / Esej
Religijne
Historia
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Mankell Henning
Mankell Henning
Mankell Henning

Biała lwica
Morderca bez twarzy
O krok

Kryminał / Sensacja / Thriller
Kryminał / Sensacja / Thriller
Kryminał / Sensacja / Thriller

Powieść

Pułka
Więcej
Aleksander Litwinienko uciekł do Turcji w październiku 2000 roku. Uciekł, by przekazać prawdę o wysadzaniu domów mieszkalnych
w rosyjskich miastach w przeddzień drugiej wojny czeczeńskiej. Jego pierwsza książka – „FSB wysadza Rosję” i nakręcony na jej
podstawie film dokumentalny stały się sensacją międzynarodową, a dla autora – zaocznym wyrokiem śmierci.
W książce „Przestępcy z Łubianki”; Litwinienko opowiada o ich dniu powszednim – o korupcji, rekiecie, związkach ze światem
przestępczym, uprowadzeniach i zabójstwach na zlecenie, o sposobach „zarabiania” pieniędzy i „sprzedawania” swoich. Poznajemy
jego dwudziestoletnią drogę: od kursanta Wyższej Szkoły KGB, do zastępcy naczelnika supertajnego Wydziaku FSB do Zwalczania
Grup Przestępczych, od wierzącego w słuszność swojej pracy młodego idealisty, do człowieka, który rzucił wyzwanie
wszechmogącej FSB.
Aleksander Litwinienko cieszył się że jego książka ukaże się w Polsce. Czekał na spotkanie z polskimi czytelnikami. Jednak długie ręce
rosyjskich specsłużb dosięgły go w Londynie. Został otruty. Jego zdjęcie ze szpitala obiegło cały świat. Trzy dni przed śmiercią
przysłał do nas, polskiego wydawcy jego książki SMS: „Spieszcie się, chciałbym przed śmiercią ją zobaczyć”. Niestety nie zdążyliśmy.
Zmarł 23 listopada 2006 roku.
Umierając oskarżył Władimira Putina: „Może ci się uda uciszyć mnie, ale ta cisza ma swoją cenę. Pokazałeś, że jesteś tak
barbarzyński i bezwzględny, jak twierdzą twoi najbardziej wrodzy krytycy. Okrzyki protestu z całego świata będą dźwięczeć w
pańskich uszach, panie Putin, przez resztę pańskiego życia. Oby Bóg wybaczył ci to, co zrobiłeś”.
1 prawa
3 prawa
"Dziennik Bridget Jones" i "Wierność w stereo" w jednej książce
1 prawa
Literatura w spódnicy
2 prawa
3 lewa
4 lewa
2 lewa
1 prawa
Bioetyka
3 lewa
1 lewa
Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej
3 prawa
1 lewa
Ksiazka opisuje losy kilku pokoleń rodziny Flowenolów. Rodziny zamieszkującej w stolicy nieokreślonego bliżej państwa - Nolibabie
(Nolibab czytany od tyłu to Babilon). Zresztą rodzina to może za dużo powiedziane, bo cała rzecz dotyczy prawie wyłącznie męskich
3 prawa
antenatów.
3 prawa
Religijna
3 prawa
2 lewa
2 prawa
Azja Środkowa w latach 30.
Wojna, ludzie i medycyna to wspomnienia lekarza chirurga, Adama Majewskiego z czasów II wojny światowej. Poznając historię
dość często czytamy jedynie o ważniejszych wydarzeniach, umowach międzynarodowych, bitwach. Jednym słowem poznajemy
suche fakty, które dają nam jako taki obraz historii i wydarzeń, które kiedyś miały miejsce. Książka Adama Majewskkiego jest pod
tym względem inna. Napisana bardzo prostym i przystępnym językiem, przedstawia prawdziwe wojenne życie żołnierzy, widziane
nie oczami historyków, którzy na podstawie zachowanych dokumentów próbują ustalić rzeczywisty bieg wydarzeń, ale oczami
zwyczajnego, polskiego żołnierza lekarza.
3 lewa
karton
Pierwsza książka o jednym z najważniejszych polskich muzyków. Marek Grechuta i jego twórczość zostali opisani przez znakomitego
muzyka jazzowego Wojciecha Majewskiego, który pokazał nie tylko biografię artysty, ale podjął też próbę opisania fenomenu jego
twórczości. Muzyczna wiedza i doświadczenie autora oraz rozmowy z samym Markiem Grechutą sprawiły, że powstał niezwykły
przewodnik po jego twórczości. Całość uzupełniają fotografie, po raz pierwszy publikowane obrazy Marka Grechuty i płyta
koncertowa z zapisem występów na festiwalach w Krakowie i Opolu. Tylko w tej książce o swojej współpracy z twórcą Korowodu
opowiadają artyści tacy, jak Jan Kanty Pawluśkiewicz, Krystyna Janda i Grzegorz Turnau.
3 lewa
4 prawa
1 lewa
Historia ludzi morza
1 lewa
Wybór Jana Pawła II
1 prawa
Relacja o męczeńskiej śmierci wielkiego poety rosyjskiego Osipa Mandelsztama (1891-1938) w sowieckim łagrze wstrząsnęła
światem. Jego utwory weszły do kanonu najświetniejszych osiągnięć poezji wieku XX. Wspomnienia wdowy po zamordowanym
pisarzu, tłumaczone na wiele języków, w Polsce dotychczas niemal niedostępne, kreślą przejmujący obraz jego życiowej golgoty:
perfidnych szykan jakim go poddawano, intryg mających go skłócić ze środowiskiem i ze społeczeństwem.
2 lewa
3 prawa
3 prawa
3 prawa

Autor
Mankell Henning
Mantel Feliks
Marcjalis
Markham Wendy
Markham Wendy
Marklund Liza
Maślankiewicz Kazimierz
Masłowska Dorota
Masłowska Dorota

Tytuł
Psy z Rygi
Wachlarz wspomnień
Epigramy wybór
Nie całkiem do pary
Nie całkiem do pary
Czerwona Wilczyca
Kamienie szlachetne
Kochanie, zabiłam nasze koty
Wojna polsko ruska pod flagą biało-czerwoną

Rodzaj
Kryminał / Sensacja / Thriller
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik
Poezja
Powieść
Powieść
Kryminał / Sensacja / Thriller
Naukowa
Powieść
Powieść

Masterton Graham
Masterton Vicki i Graham
Mate Ferenc

Demony Normandii
Smak raju
Wzgórza Toskanii

Kryminał / Sensacja / Thriller
Powieść
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

May James

Zapiski z pobocza

Motoryzacja

May Rollo
Mayle Peter
Mayle Peter
Mayle Peter

Odwaga tworzenia
Hotel Pastis
Psi żywot
Rok w Prowansji

Psychologia
Powieść
Powieść
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Mayle Peter

Rok w Prowansji

Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Mayle Peter

Zawsze Prowansja

Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Mazurówna Krystyna

Moje noce z mężczyznami

Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

McCarty Cormac
McGinnis Alan Loy
McNab Andy
McNaught Judith
Merton Thomas, trapista

Droga
Sztuka pewności siebie
Agreson
Coś wspaniałego
Nikt nie jest samotną wyspą

Powieść
Poradnik
Kryminał / Sensacja / Thriller
Powieść
Religijne

Więcej
…
Literatura w spódnicy
Literatura w spódnicy

Zapisany artystycznie popsutą polszczyzną monolog młodego człowieka przeżywającego przygody z pięcioma dziewczynami po
kolei oraz amfetaminą non stop. Paszport "Polityki" i nagroda publiczności Nike 2002.
2. wojna światowa

Pułka
3 prawa
2 lewa
3 lewa
2 prawa
2 prawa
3 prawa
4 lewa
1 prawa
3 prawa
3 prawa
2 prawa

Pod koniec lat osiemdziesiątych Candace i Ferenc Máté opuścili Nowy Jork, aby osiedlić się w starym gospodarstwie na wzgórzach
Toskanii. Swą życiową przygodę rozpoczęli bez znajomości języka włoskiego, mając zaledwie cztery tygodnie na znalezienie
wymarzonego domu. Z dnia na dzień dwójka śmiałków coraz więcej dowiaduje się o Toskanii - o wzgórzach, słońcu, sztuce, jedzeniu
i winie oraz, co najważniejsze, o zwykłych, pełnych pasji i rozkochanych w życiu ludziach. Niemal wbrew sobie Candace i Ferenc
uczą się cieszyć z życia tak jak Toskańczycy, a na dokładkę na nowo odkrywają siebie nawzajem i nowe życie w zaczarowanej i
2 prawa
malowniczej Toskanii.
Co odróżnia Jamesa Maya od Jeremy'ego Clarksona?
Na pierwszy rzut oka - tylko fryzura i wzrost.
Obaj przecież występują w kultowym programie "Top Gear", obaj siadają za kierownicami samochodów naszych marzeń i obaj piszą
przezabawne, kontrowersyjne, pełne ironii i ciętego humoru teksty.
Zresztą - przekonajcie się sami. Zobaczcie, w jak błyskotliwym i finezyjnym stylu May podejmuje ważkie kwestie samochodowych
uchwytów na kubki, spersonalizowanych tablic rejestracyjnych i ekonomicznego stylu jazdy. Przenieście się z nim na bezdroża
Andaluzji, na islandzki lodowiec i do wnętrza samochodu kempingowego, w którym usiłował spędzić wakacje.
Przeczytajcie, co May sądzi o polskich drogowcach (niespodzianka!), poczujcie na własnej skórze dreszcz emocji podczas
policyjnego pościgu i sprawdźcie, dlaczego niekiedy warto ustalić zawczasu pewne sprawy ze świętym Antonim.
Zjedźcie na chwilę na pobocze, na którym James May uczynił swoje zapiski. Na pewno ruszycie z niego szerokim uśmiechem na
twarzy.
2 lewa
2 lewa
2 prawa
2 prawa
Peter Mayle osiada wraz z żoną w romantycznym wiejskim domku gdzieś między Avinionem i Aix. Ta przeprowadzka była
2 prawa
początkiem pełnego rozkoszy i zmór roku w Prowansji.
Peter Mayle osiada wraz z żoną w romantycznym wiejskim domku gdzieś między Avinionem i Aix. Ta przeprowadzka była
2 prawa
początkiem pełnego rozkoszy i zmór roku w Prowansji.
Wiązanka uroczych obrazków z prowansalskiej wsi, zabarwionych charakterystycznym angielskim humorem. Przezabawne sytuacje
i niezwykłe malownicze typy francuskich wieśniaków na tle dyszących upałem i, zda się, pachnących młodym winem słonecznych
krajobrazów składają się na książkę, którą chciałoby się czytać ciągle na nowo.
2 prawa
"Moje noce z mężczyznami" to zbiór osobistych i przewrotnych historyjek o niecodziennych nocnych spotkaniach z mężczyznami. O
swoich przygodach opowiada Krystyna Mazurówna - słynna tancerka, solistka Teatru Wielkiego, Operetki Warszawskiej i Casino de
Paris.
Krystyna Mazurówna - znana z nieprzewidywalnych publicznych wcieleń i awangardowych strojów gwiazda show biznesu i autorka
książek, partnerka sceniczna Josephine Baker, Witolda Grucy i Gerarda Wilka. W najnowszej książce opowiada o swoim życiu z
perspektywy spotkań z mężczyznami, którzy zasłużyli na jej pamięć. Bohaterami tej historii są przyjaciele z dzieciństwa, koledzy ze
sceny, życiowi partnerzy i przypadkowo napotkani towarzysze jednego wieczoru.
Taniec jest najprostszą próbą znalezienia własnego rytmu w życiu - pisał G.B. Shaw. Krystyna Mazurówna tańczy w swoim rytmie szybkim, zwariowanym i beztroskim. A także: pisze, czyta, farbuje włosy, podróżuje, kupuje, sprzedaje, buduje, wynajmuje,
babciuje. Jest też wspaniałym ojcem zdolnych dzieci i żoną kilku mężczyzn, którzy byli ich matkami. Ciągle jak młoda dziewczyna pisze reżyser i aktor Jerzy Gruza.
Krysia swoją wyrafinowaną inteligencję, światowe maniery oraz ironiczny dowcip traci tylko w jednym wypadku - gdy jest
zakochana. Twórcze kobiety często wybierają bezbarwnych facetów, bo mogą pomalować ich swoimi marzeniami. Pewnie dlatego
romanse Krysi są naprawdę fascynujące. Oby więc ciągle romansowała, życie będzie wtedy ciekawsze, a mężczyźni - naprawdę
interesujący - mówi scenografka i dziennikarka Katarzyna Lengren.
1 prawa
1 lewa
Elegia o kolorowym raju w ktorym żyjemy
2 lewa
czyli jak odkryć swoją wartość i pokonać niśmiałość
3 prawa
2 prawa
Biblioteczka Pod Różą
3 lewa

Autor
Michalak Bartosz

Tytuł
Na zakręcie Agnieszka Osiecka we wspomnieniach

Rodzaj
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Michalak Katarzyna
Michalak Katarzyna

Powrót do Poziomki, cz. II
Rok w Poziomce, cz. I

Powieść
Powieść

Michener James A.
Miciński Bolesław
Mickiewicz Adam
Mickiewicz Adam
Mickiewicz Adam

Pologne
Diligence philisophique
Konrad Walenrod
Les Aïeux
Powieści poetyckie:
Grażyna
Konrad Wallenrod
Giaur
Głosów Zbieranie

Powieść
Publicystyka literacka / Esej
Powieść
Poezja
Powieść

Poezja

Kultura Wrzesień 1989
Zwrotnik Koziorożca
Dolina Issy
Piesek przydrożny

Opowiadania
Powieść
Powieść
Poezja

Miłosz Czesław

Rodzinna Europa

Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Miłosz Czesław
Miłosz Czesław
Minot Susan
Minthe Axel
Mlynowski Sarah

Wiersze I
Wiersze II
Wieczór
Ksiega St. Michel
Koklail mleczny

Poezja
Poezja
Powieść
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik
Powieść

Mlynowski Sarah

Koktajl mleczny

Powieść

Moczarski Kazimierz

Rozmowy z katem

Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Molenda Jarosław
Molier
Molier
Moore Brian
Moorehead Alan
Moriarty Sinead
Moro Javier
Morton Andrew

Polki przeklęte? Wielkie kobiety - dramatyczne biografie
Skąpiec
Świętoszek
W kolorze krwi
Nad Nilem błękitnym i białym
Droga po dziecko
Hinduska miłość
Diana, moja historia

Historia
Sztuka
Sztuka
Kryminał / Sensacja / Thriller
Historia
Powieść
Powieść
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Mrożek Sławomir

Nouvelles et scénarios
L'île aux roses
Cupidon
Le retour

Nowela

Mierzejewski A.
Sudolski Y.
Miesięcznik
Miller Henry
Miłosz Czesław
Miłosz Czesław

Więcej
To zapis kilkudziesięciu godzin rozmów z przyjaciółmi i najbliższymi znajomymi Agnieszki Osieckiej. Wyłania się z tych wspomnień,
anegdot, urywków utworów i listów wielobarwny, pełen sprzeczności portret kobiety niezwykłej.
Zaskakujące zwroty akcji, ogromna ilość wzruszeń i dobrej energii
Ewa miała Wielkie Marzenie: mały biały domek pod lasem, nad rzeką. Książę z bajki też by się przydał. Życie jej jednak nie
rozpieszcza…
j. Francuski
Tytuł oryginalny: Pisma. Eseje, artykuły, listy
Tytuł oryginalny: Dziady. Poema.

Pułka
3 lewa
2 prawa
2 prawa
3 lewa
1 lewa
4 lewa
1 lewa

karton
karton
3 lewa
2 lewa
2 lewa
Piesek przydrożny - uhonorowana Nagrodą Nike jedna z najbardziej osobistych i intrygujących książek Czesława Miłosza - to
najlepszy przykład widocznego w całej twórczości noblisty poszukiwania formy bardziej pojemnej. Na hybrydalny gatunkowo, ale
precyzyjnie skomponowany tom składają się „klasyczne” wiersze liryczne, aforyzmy, medytacje, wspomnienia, obrazki, krótkie
traktaty teologiczne, zapisy epifanii i iluminacji, wreszcie - wyodrębnione w osobny dział epickie Tematy do odstąpienia (autor
wyznał, że za butelkę dobrego alkoholu skłonny byłby odstąpić te zalążkowe fabuły komuś, kto rozwinąłby je do rozmiarów
powieści czy większych opowiadań). To zaskakująco szczery raptularz poety i myśliciela mającego odwagę w dobie nihilizmu i
awangardowej błazenady podejmować tematy poważne, pisać o przemijaniu, samotności, cierpieniach milionów niewinnych. Ale
także pytać o wartości i prawdę, powinności sztuki i artysty, dylematy wiary i niewiary, uzmysławiać konieczność poszukiwania
transcendencji i rozmyślania o rzeczach ostatecznych.
3 lewa
"Rodzinna Europa" nie jest książką autobiograficzną. To raczej próba zobiektywizowanego, zdystansowanego spojrzenia na własne
życie wypływająca z chęci opowiedzenia o szczególnym historycznym i społecznym fenomenie wschodnioeuropejskiej tożsamości.
Wyprawa w głąb własnej przeszłości przeradza się tu zatem w uogólnioną, pogłębioną refleksję nad istotą kulturowej odmienności
przybysza ,,z gorszej części Europy”.
"Rodzinna Europa" nie była zwrócona do polskiego czytelnika, choć ten może się z niej sporo dowiedzieć. Była zarówno kazaniem
misjonarza wśród dzikich, jak próbą odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Gdybym pochodził z Warszawy czy Krakowa, byłoby mi
trochę łatwiej to wyjaśnić. Ja jednak chciałem wprowadzić na mapę literatury cały nasz wschodni galimatias, nawet dla większości
2 lewa
polskich czytelników obcy. (Czesław Miłosz)
2 lewa
2 lewa
1 prawa
Film pod tym samym tytułem
1 lewa
Wspomnienia autora z jego podróży po Europie
Jak to się mogło stać? Znowu jestem sama! Mój chłopak, który twierdził, że wybiera się do Tajlandii, żeby odnaleźć samego siebie,
2 prawa
poderwał tam akurat jakąś laskę i puścił mnie kantem.
Jak to się mogło stać? Znowu jestem sama! Mój chłopak, który twierdził, że wybiera się do Tajlandii, żeby odnaleźć samego siebie,
1 prawa
poderwał tam akurat jakąś laskę i puścił mnie kantem.
Przez dziewięć miesięcy 1949 roku w jednej celi więziennej przebywali wspólnie: Kazimierz Moczarski, bohater Armii Krajowej, i
generał SS Jürgen Stroop, kat warszawskiego getta. Stalinowska brutalność i brak skrupułów postawiły między nimi znak równości.
Moczarski, rozmawiając ze Stroopem systematycznie przez kilka miesięcy, zdołał stworzyć jedyny w swoim rodzaju portret
osobowości totalitarnej, a zapamiętując wypowiedzi współwięźnia, zachował zgromadzony materiał do późniejszej publikacji.
Stworzony w ten sposób wizerunek kata zapada w pamięć bodaj równie mocno jak okoliczności, w których powstawał. (z okładki)
4 lewa
3 prawa
4 lewa
4 lewa
1 prawa
4 lewa
1 prawa
Gdy Matka Natura odmawia współpracy...
2 prawa
Publikacja, która zaszokowała świat, jest jedną z ważniejszych biograficznych książek XX w. Dopiero po śmierci Diany w 1997 roku,
okazało się, że potajemnie współpracowała z autorem - A. Mortonem, podczas prac nad książką. Jest to pierwsze pełne polskie
2 prawa
wydanie tej biografii.
Tytuł oryginalny: Podwieczorek przy mikrofonie

1 lewa

Autor
Mrożek Sławomir
Mrożek Sławomir
Mrożek Sławomir
Mrożek Sławomir

Muyeum Historyczne Warzawy
National Geographic
Naylor Clare
Naylor Clare, Hare Mimi
Nepomucka Krystyna
Nesbo Jo
Nesbo Jo
Nesbo Jo
Nesser Hakan
Nexo M.Andersen
Norwid Cyprian
Norwood Robin

Tytuł
Opowiadania 1974 - 1979
Opowiadania 1990 - 1993
Opowiadania i Donosy 1980 - 1989
Teatr 1
Miłość na Krymie
Wdowy
Portret
Kontrakt
Teatr 2
Alfa
Letni dzień
Ambasador
Pieszo
Teatr 4
Rzeźnia
Drugie danie
Vatzlav
Dom na granicy
Testarium
Teatr 5
Krawiec
Tango
Czarowna noc
Śmierć porucznika
Teatr 6
Policja
Męczeństwo Piotra Ohey'a
Indyk
Na pełnym morzu
Karol
Strip-tease
Zabawa
Kynolog w rozterce
Od Agrykoli do Żywnego
Szwajcaria
W pogoni za Alice
Druga asystentka
Miłość niedoskonała
Policja
Trzeci klucz
Upiory
Punkt Borkmanna
Opowiadania
Vade mecum
Kobiety, które kochają za bardzo i ciągle liczą na to, że On się zmieni

Słownik
Przewodnik
Powieść
Powieść
Powieść
Kryminał / Sensacja / Thriller
Kryminał / Sensacja / Thriller
Kryminał / Sensacja / Thriller
Kryminał / Sensacja / Thriller
Opowiadania
Poezja
Poradnik

Noszczyk Wojciech

Lekcja anatomii, czyli spotkania z chirurgią

Wywiad

Nowakowski marek

Sielanka

Opowiadania

Mrożek Sławomir

Mrożek Sławomir

Mrożek Sławomir

Mrożek Sławomir

Rodzaj
Opowiadania
Opowiadania
Opowiadania
Sztuka

Więcej

Pułka
1 lewa
1 lewa
1 lewa

1 lewa
Sztuka

1 lewa
Sztuka

1 lewa
Sztuka

1 lewa
Sztuka

Literatura w spódnicy
Opowieść z samego dołu hollywoodzkiej drabiny kariery
Relacje mężczyzna - kobieta

Śledztwa komisarza Van Veeterena
Seria dzieł pisarzy skandynawskich/przełożone z duńskiego

1 lewa
1 lewa
2 lewa
2 prawa
1 prawa
2 lewa
3 prawa
3 prawa
3 prawa
3 prawa
2 lewa
1 lewa
2 lewa

Opowieści i zwierzenia popularnych i szanowanych osobistości polskiego życia publicznego o ich zetknięciu się z chirurgią składają
się na tę książkę, wymyśloną i skomponowaną przez doktora Wojciecha Noszczyka. Znakomici autorzy opowiadają o sprawach
przejmujących i wzruszających, tragikomicznych i zabawnych, które wzbogacają ich biografie o nowe epizody i anegdoty.
3 lewa
4 lewa

Autor
Nowicki Jan

Tytuł
Mężczyzna i one

Rodzaj
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Pułka
Więcej
Wybitny polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, pedagog postanowił w swojej najnowszej książce podzielić się z czytelnikami
swoimi refleksami, pomysłami i wiedzą o tym, na czym zna się jak mało kto – o kobietach. Kochał je zawsze i kocha teraz, a i one
odwzajemniają, i to do entej potęgi, uczucie sympatii bądź uwielbienia, oddania bądź przyjaźni. Nadszedł więc czas, aby
nagromadzoną przez całe życie wiedzę przelać na papier, po części z pomocą Katarzyny Zimmerer, która pytaniami i komentarzami
kieruje rozbiegane czasem myśli Pana Jana ku pewnemu uporządkowaniu. Tekst, mimo wielkości tematu, tryska humorem, ale
humorem refleksyjnym, który sprawia czytelnikowi niewątpliwą satysfakcję. Ale oddajmy głos autorowi, który upoważnił
wydawnictwo do zacytowania fragmentu pewnej większej całości. Pisze w nim o diable, lecz… „Jestem w każdym wieku – miłe
Panie. Bywam na przemian stary i młody. Dobry albo zły. Zupełnie jak Wy. Mogę, jeśli zechcę, być: rybą, ptakiem, kobietą, bądź
siekierką. Fruwam sobie – za pan brat – z wiatrem wywracającym okręty. Razem ze słońcem wypalam trawy. Skryty w tykaniu
ściennego zegara odmierzam Wasz drogocenny czas. Jestem lękiem pozbawionym (w jakimś sensie) skóry, krwi i kości. Strachem,
bez którego niepodobna żyć. Ciągle czymś zajęty. Zamyślony. Przeważanie rozbawiony. Ale także smutny.
Co wy byście beze mnie zrobili? Bez mojej tolerancji, skłonności do żartu i prawdziwych wzruszeń? Jestem – w gruncie rzeczy –
przewodnikiem po ścieżkach piekielnej frajdy i zmysłowej przyjemności życia.”
Dołączona płyta CD z piosenkami

Ochocki Adam

Reporter przed konfesjonałem, czyli jak się przed wojną robiło gazetę

Powieść

Odejewski Włodzimierz
Odija Daniel
Odija Daniel
O'Flanagan Sheila

Oksana, Ukrainienne
Szklana huta
Tartar
Nagle sama

Powieść
Powieść
Powieść
Powieść

To powrót do lat młodości i ta książka urzeka nie tylko prawdą tamtych czasów, ale przede wszystkim nastrojem. Jest to opowieść
doświadczonego przez życie pisarza, który po latach przygląda się z sentymentem zawodowym początkom osiemnastoletniego
chłopca.
Tytuł oryginalny

Okońska Alicja
Oksanowicz Paweł
Olbrychski Daniel
Olkiewicz Andrzej
Orbitowski Łukasz
Orlev Uri

Żywoty pań malujących
Zlew
Parę lat z głowy
Jak żyć szczęśliwie w innym kraju
Święty Wrocław
Biegnij chłopcze, biegnij

Historia
Powieść
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik
Poradnik
Kryminał / Sensacja / Thriller
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Orwell George
Ostrowski Adam
Otto Rudolf
Otwinowska Ewa
Kwiatkowska Halina
Ozminowski Violetta

1984
Savonarola
Świętość
Damą byćl... Ba!

Powieść
Historia
Religijne
Opowiadania
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Papużanka Zośka
Paretsky Sara

Michalina Wisłocka
Sztuka kochania gorszycielki
Szopka
Zabójcze rozkazy

Park Sloan James

Kosiński Jerzy

Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Parry J.H.
Parys Jan

Morskie imperium Hiszpanii
Entre la logique et la foi

Historia
Wywiad

Parys Jan

Między Logiką a Wiarą

Wywiad

Parzyńska Mirosława
Pascual Andres
Patterson James
Pawlowska Halina

Siedem dni tygodnia
Komporytor burz
Listy pisane miłością
Dzięki za każdy nowy ranek

Naukowa
Powieść
Powieść
Powieść

1 lewa

2 lewa
1 lewa
2 prawa
2 prawa

Alix Callaghan zostaje opuszczona przez swojego partnera, który, jak się okazuje pragnie stabilizacji-jednak nie w związku z nią. Jej
koledzy próbują zdobyć jej stanowisko i pojawiają się pierwsze siwe włosy. Alix zaczyna się zastanawiać, czy życie w pojedynkę jest
1 prawa
takie atrakcyjne, jak się powszechnie uważa...
2 prawa
2 prawa
3 lewa
Autobiografia aktora do roku 1997.
2 prawa
Niezbędnik emigranta
3 prawa
Srulik ma osiem lat. Razem z rodzicami trafia do warszawskiego getta. Jego ojcu udaje się zbiec, a matka pewnego dnia znika, jakby
za sprawą złowrogiej magii. Od tej pory chłopiec musi radzić sobie sam. Wydostaje się z getta, a jego życie zamienia się w
nieustającą ucieczkę - bez celu gwarantującego bezpieczne schronienie. Wiej stąd, mały to historia Yorama Friedmana, którą Uri
Orlev poznał podczas spotkania z weteranami wojennymi w Jerozolimie. Książka została przetłumaczona na dwanaście języków, a
obecnie trwają prace nad jej ekranizacją.
1 prawa
Film pod tym samym tytułem.
4 lewa
4 lewa
2 lewa
Elementy irrecjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych
1 prawa

Powieść
Kryminał / Sensacja / Thriller

Opowieść o pierwszej damie polskiej seksuologii
2 prawa
2 prawa
Vicky Warshawski znów na tropie zbrodni! Tym razem kłopoty ma ciotka Vicky, którą FBI podejrzewa o kradzież i fałszerstwo akcji.
1 prawa
James Park Sloan podejmując się spisania biografii pisarza wykonał tytaniczną pracę, wielokrotnie odwiedzając Polskę,
przeprowadzając gruntowne i wielokierunkowe badania, pracowicie oddzielając prawdę od półprawd i pomówień, a jednocześnie
nie oszczędzając czytelnikowi drastycznych szczegółów. Zebrał opinie zarówno przyjaciół, jak i wrogów pisarza, kolegów po piórze i
2 lewa
kobiet jego życia. Dzięki temu powstała biografia kompletna.
4 lewa
Aiguillé par les questions pertinentes de son interlocuteur, le père Joseph-Marie Bocheński, philosophe et soviétologue polonais
mondialement connu, parle de philosophie, de logique, d’épistémologie, de métaphysique, de religion, d’éthique et de sa propre
vie riche en péripéties.
II nous donne là, avec le goût de la provocation qui le caractérise, une véritable mine d’informations et un guide destiné à tous ceux
qui voudraient mettre de I’ordre dans leur pensée ou réviser leur opinion sur de nombreux problèmes.
1 lewa
Książka ta stawia czytelnika oko w oko z człowiekiem nadzwyczajnym, którego osobowość jest ponad miarę dzisiejszych czasów. Nie
jest wywiadem-rzeką, kolejną publiczną spowiedzią, następnym tłumaczeniem się z życia. Jest życia tłumaczeniem, przejrzystym i
1 lewa
pociągającym swą oczywistością.
3 lewa
Wybór wypowiedzi na ankiety "Życia Warszawy" pn. "Twój dzień powszedni" i "Jak spędzasz niedzielę?" 1964
1 prawa
Wyrusz w egzotyczną podróż, daj się porwać przygodzie, przeżyj namiętną miłość.
2 prawa
2 prawa

Autor
Pawluśkiewicz Joanna
Paźniewski Włodyimierz
Pearson Allison

Tytuł
Telenowela
L'automne des jours
Nie wiem jak ona to robi

Rodzaj
Scenariusz
Powieść
Powieść

Peikert Paul
Peiper Tadeusz
Penderecki Krzysztof

Kronika dni oblężenia
Pisma wybrane
Le Labyrinthe du temps
Cinq leçon pour une fin de siècle

Historia
Publicystyka literacka / Esej
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Perez-Reverte Arturo
Perez-Reverte Arturo

Ostatnia bitwa Templariusza
Cmentarzysko bezimiennych statków

Powieść
Powieść

Perse Saint-John
Petroniusz
Piasecki Sergiusz
Piekara Jacek
Pieper Antoni
Piesiewicz Krzysztof
Komar Michał
Pietrzyk Agnieszka
Pietrzykowski Michał
Pirzadeh Zinat
Pisarzewska Katarzyna

Anabaza
Uczta Trymalchiona
L'Amant dela Grande Ourse
Przenajświętsza Rzeczpospolita
Opowieści helskie
Skandalu nie będzie

Poezja
Powieść
Powieść
Powieść
Baśnie i legendy
Rozmowa

Obejrzyj się królu
Mitologia starożytnej Grecji
Motyl na uwięzi
Halo, Wikta!

Kryminał / Sensacja / Thriller
Historia
Powieść
Kryminał / Sensacja / Thriller

Plan miasta
Plavka Andrej
Płaza Maciej
Plebanek Grażyna
Plebanek Grażyna
Plebanek Grażyna
Podgórski Tadeusz
Pollard A.F.
Porębski Mieczysław
Potemkowski Anatol
Potocka Anastazja (Marzena
Domaros)
praca zbiorowa
praca zbiorowa
praca zbiorowa
praca zbiorowa
praca zbiorowa
praca zbiorowa
praca zbiorowa

Sopot
Winobranie
Skoruń
Nielegalne związki
Nielegalne związki
Przystupa
Zwiedzamy Warszawe
Henryk VIII
Jana Matejki "Bitwa pod Grunwaldem"
Drugi brzeg rzeki
Pamiętnik Anastazji P.
Erotyczne immunitety
50 wielkich mitów psychlogii popularnej
Almanach wiedzy powszechnej 1999
Balsam dla duszy kobiety pracującej
Danzig in den Worten von Lech Wałęsa
Danzig in den Worten von Lech Wałęsa
Dokumenty - Komunizm z ludzką twarzą
Dokumenty - Protokoły tzw. Komisji Grabskiego, tajne dokumenty PZPR

Mapa
Poezja
Powieść
Powieść
Powieść
Powieść
przewodnik
Historia
Historia
Powieść
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

praca zbiorowa
praca zbiorowa
praca zbiorowa
praca zbiorowa
praca zbiorowa
praca zbiorowa
praca zbiorowa
praca zbiorowa
praca zbiorowa
praca zbiorowa
Preiss Paulina
Prinke Rafał T.
Weres Leszek
Prinke Rafał T.
Weres Leszek
Prus Bolesław
Prus Bolesław
Prus Bolesław

Encyklopedia muzyczna ab
Encyklopedia muzyczna cd
Miesięcznik Kultura Czerwiec 1979
Nowa encyklopedia podręczna
Res Publica - Lipiec/sierpień 1987
Res Publica - styczeń 1988
Słownik wyrazów bliskoznacznych
Twórczość, czerwiec 1974
Wieloczas / Le temps pluriel
Zeszyty historyczne
Biurokracja totalna
Mandala życia
Astrologia - mity i rzeczywistość tom 1
Mandala życia
Astrologia - mity i rzeczywistość tom 2
Emancypantki
Farano
Faraon

Psychologia
Historia
Poradnik
Historia
Historia
Historia
Historia
Encyklopedia
Encyklopedia
Prasa
Encyklopedia
Prasa
Prasa
Słownik
Historia
Prasa
Historia
Historia
Ezoteryka / Sennik / Horoskopy

Pułka
Więcej
3 lewa
Polski showbiznes, aktorzy, reżyserzy i jeden bankiet.
1 lewa
Tytuł oryginalny
Kate dwoi się i troi aby pogodzić pracę na eksponowanym stanowisku z życiem rodzinnym. Z niepokojem dostrzega, że traci kontakt
z dziećmi i oddala sie od męża. Musi znaleźć wyjście z sytacji, a przecież nie chce zostać kurą domową...
1 prawa
3 lewa
Wrocław 22 I - 6 V 1945
4 lewa
Dans ces essais, le plus célèbre compositeur polonais vivant partage ses réflexions sur l’art, sur ses perspectives esthétiques et le
rôle de la création. Voici un témoignage inédit à travers le portrait d’un des plus grands musiciens contemporains.
Tytuł oryginalny: Labirynt czasu. Pięć wykładów na koniec wieku
1 lewa
3 lewa
Coy, marynarz karnie zesłany na ląd, spotyka tajemniczą kobietę, która prowadzi go ku Wielkiej Przygodzie, w świat wielkich
3 prawa
marzeń i najprostszych emocji.
2 lewa
karton
1 lewa
Tytuł oryginalny: Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy
2 lewa
Przerażająca, brutalna i drastyczna wizja Polski przyszłości
2 prawa
Podania kaszubskie z Helu

Jaką tajemnicę skrywa stara księgarnia?
Iran
Brawurowy thriller historyczny z akcją współcześnie i w czasach elżbietańskich, osnuty wokół tajemnic związanych z życiem
Williama Szekspira.

Miłość i zdrada z punktu widzenia mężczyzny.
Miłość i zdrada z punktu widzenia mężczyzny.

2 prawa
1 prawa
3 lewa
2 prawa
1 prawa
1 lewa
3 prawa
3 lewa
1 prawa
1 prawa
2 prawa
3 lewa
1 lewa
3 lewa
1 prawa

Dość słynne i bulwersujące wspomnienia ... polskiej kurtyzany.
Półprawdy, ćwierćprawdy i kompletne bzdury
USA
j. Niemiecki
j. Niemiecki

2 prawa
3 lewa
4 lewa
2 prawa
1 lewa
1 lewa
4 lewa
3 lewa
karton
karton
2 lewa
3 prawa
2 lewa
2 lewa
karton
2 lewa
karton
3 lewa
3 lewa
4 lewa

Ezoteryka / Sennik / Horoskopy
Powieść
Powieść
Powieść

4 lewa
4 lewa
4 lewa
karton

Autor
Prus Bolesław
Prus Bolesław
Prus Bolesław
Prus Bolesław
Prus Bolesław
Prus Bolesław
Prus Bolesław
Prus Bolesław
Prus Bolesław
Prus Bolesław
Prus Bolesław
Prus Bolesław
Prus Bolesław
Prus Bolesław
Przybora Jeremi
Przyłubska Ewa
Przyłubski Feliks
Pszoniak Wojciech
Pulitzer Roxanne
Rakoczy Eustachy

Tytuł
Faraon tom 1
Faraon tom 2
Lalka tom 1
Lalka tom 2
Wybór pism I - Nowele
Wybór pism II - Nowele
Wybór pism III - Nowele
Wybór pism IV - Anielka / Placówka
Wybór pism IX - Faraon tom 1
Wybór pism V - Lalka tom 1
Wybór pism VI - Lalka tom 2
Wybór pism VII - Emancypantki tom 1
Wybór pism VIII - Emancypantki tom 2
Wybór pism X - Faraon tom 2
Teatr nieduży
Język polski na co dzień

Rodzaj
Powieść
Powieść
Powieść
Powieść
Nowela
Nowela
Nowela
Nowela
Powieść
Powieść
Powieść
Powieść
Powieść
Powieść
Sztuka
Słownik
Kulinaria
Powieść
Historia

Redfield James
Redliński Edward
Redliński Edward
Reiss Józef Władysław
Rekosz Dariusz
Remarque Erich Maria
Remarque Erich Maria
Reymont Władysław St.
Reymont Władysław St.
Righini Mariella
Robotham Michael
Robotham Michael
Rogak Lisa

Pszoniak & Co. Czyli Towarzystwo Dobrego Stołu
Bliźniaczki
Mensa Mariana
malowane dzieje obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej
Niebiańska przepowiednia
Konopielka
Krfotok
Mała encyklopedia muzyki
Szyfr Jana Matejki
Kochaj bliźniego
Kochaj bliźniego
Chłopi tom 1
Chłopi tom 2
Cappuccino
Podejrzany
Uprowadzona
Człowiek, który stworzył "Kod Leonarda da Vinci"

Rogowski Roman E.
Rolleczek Natalia

Jak Jakub z Aniołem
Rodzinka Szkaradków i ja

Religijne
Powieść

Rollet Henry
Romanowiczowa Zofia
Roth Philip
Rowicki Piotr

Zarys dziejów Polski 1939-1984
Sono felice
Cień pisarza
Eryk

Historia
Powieść
Powieść
Powieść

Rubinstein Antoine
Rubinstein Artur

La musique et ses representants
Moje długie życie

Biografia / Autobiografia / Pamiętnik
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Rubinstein Artur

Moje młode lata

Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Rucki Jerzy
Rudnicka Olga
Rudziński Witold

Bez paszportu i wiz
Martwe Jezioro
Almanach Chopinowski

Historia
powieść
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Rushdie Salman
Rushdie Salman

Harun i morze opowieści
Harun i morze opowieści

Opowiadania
Opowiadania

Powieść
powieść
Powieść
Encyklopedia
Powieść
Powieść
Powieść
Powieść
Powieść
Kryminał / Sensacja / Thriller
Kryminał / Sensacja / Thriller
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Więcej

Pułka
4 lewa
4 lewa
4 lewa
4 lewa
4 lewa
4 lewa
4 lewa
4 lewa
4 lewa
4 lewa
4 lewa
4 lewa
4 lewa
4 lewa
3 lewa
karton
2 lewa
2 prawa
4 lewa
3 lewa
1 lewa
3 lewa
karton
2 lewa
2 lewa
2 lewa
4 lewa
4 lewa
2 prawa
3 prawa
3 prawa

Kryminał roku 2005 w Australii
Nieautoryzowana biografia Dana Browna
To pierwsza książka przedstawiająca okres dorastania Dana Browna, drogę, która zawiodła go na szczyty list bestsellerów i niuanse
3 lewa
jego ekscentrycznego charakteru.
1 lewa
Bohaterka to 16-letnia dziewczyna o rozwichrzonej wyobraźni, bujnej indywidualności, przekorna, nieznośna, ale myśląca i ciekawa
1 prawa
świata.
4 lewa
2 prawa
2 lewa
Ciepła, pełna humoru opowieść, w której realizm i zwyczajność mieszają się z niezwykłością i magią. Ludzie kochają się i kłócą, raz
3 prawa
są pobożni a raz grzeszni.
1 lewa
Une caractéristique de compositeurs célèbre de musique classique
Po ogromnym sukcesie "Moich młodych lat" zdecydował się Artur Rubinstein - wbrew pierwotnym postanowieniom - kontynuować
swe wspomnienia. Tak powstał tom "Moje długie życie". Arcyciekawa to lektura, podobnie jak fascynujące było życie i
wirtuozowska kariera jej Autora. Przez karty książki przewija się długi korowód ludzi wielkich i małych, sytuacje dramatyczne
splatają się z komicznymi. Z tą samą szczerością, entuzjazmem i miłością, jakie cechowały jego grę - choć może nie zawsze z
kronikarską wiernością - pisze sławny pianista o sprawach ważnych i o drobiazgach, wraz z nim zwiedzamy wszystkie kontynenty,
uczestniczymy w koncertach, towarzyskich spotkaniach i przyjęciach...
4 lewa
Autobiografia polskiego pianisty, Artura Rubinsteina (1887-1982). Artysta pisze o swojej młodości - edukacji, rodzinie, początku
2 lewa
kariery i o ludziach, których spotkał i którzy wywierali wpływ na jego twórczość.
3 lewa
Wspomnienia z lat 1937-1940
1 prawa
Książka pt. „Almanach Chopinowski 1949. Kronika życia, dzieło bibliografia, literatura, ikonografia, varia” pod redakcją Witolda
Rudzińskiego ukazała się nakładem wydawnictwa Czytelnik w roku 1949. Rozpoczynającą dzieło „Kronikę życia” opracował Karol
Stromenger, a za pozostałe działy odpowiedzialny jest Bronisław Edward Sydow.
Oprócz informacji o życiu i dziełach Chopina w książce znajduje się m.in. wykaz najważniejszych publikacji dotyczących artysty i jego
twórczości, a także dzieł sztuki czy wystaw związanych z kompozytorem. Ponadto egzemplarz uzupełniają fotografie i reprodukcje
1 lewa
obrazów. Okładkę książki projektowała Barbara Małuszyńska.
4 lewa
karton

Autor
Ruszczyc Marek

Tytuł
Kobiety fatalne

Rodzaj
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Rylski Eustachy
Ryszka Czesław
Sally Andrew
Sanchez Clara
Sandelewski Wiarosław
Santorski Andrzej ks. Dr.
Sarajlić Izet
Sarvig Ole
Saunders Vivien
Sawicka Monika
Scarron Paul Junior
Scarron Paul Junior
Schaff Adam
Schickler David
Scholes Katherine
Schulz Karol

Le Colonel Stankiewicz
Kto się lęka papieża
Przepis na miłość i zdradę
Skradziona
Donizetti
Uwierzyć sercem
Kocham bardzo
Nie zapomnij
Golf dla początkujących
7 kolorów tęczy
Le cinquième Cavalier de l'Apocalypse
Piąty jeździec apokalipsy
Marksizm a jednostka ludzka
Pocałunki na Manhattanie
Królowa deszczu
Kamień i cierpienie

Powieść
Religijne
Powieść
Powieść
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik
Religijne
Opowiadania
Powieść
Poradnik
Powieść
Powieść
Powieść
Filozofia i etyka
Powieść
Powieść
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Sebba Anne

Ta kobieta Wallis Simpson
Kobieta, dla której król zrezygnował z tronu

Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Seeberg Peter
Selenic Slobodan
Sengling Bettina
Voswinkel Johannes
Seward Ingrid
Shakespeare William
Shakespeare William
Shalit Willa
Laprus-Mikulska Joanna

Poszukiwanie
Zabójstwo z premedytacją
Kursk. Zanurzenie w śmierć

Opowiadania
Powieść
Reportaż

Diana
Ryszard Trzeci
Życie i śmierć króla Jana
Bez makijażu. Prawdziwe historie kobiet

Biografia / Autobiografia / Pamiętnik
Sztuka
Sztuka
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Shaw Irwin
Shaw Irwin

Lucy Crown
Wieczór w Bizancjum

Powieść
Powieść

Sheldon Sidney

Operacja "Sąd Ostateczny"

Kryminał / Sensacja / Thriller

Pułka
Więcej
To zbiór pięciu szkiców biograficznych, opisujących losy głośnych w historii postaci: Elżbiety I, Karoliny de Corday, Herminii de Staël,
Charlotty Habsburskiej, Maty Hari.
Autor ukazuje mechanizm wikłania się swoich bohaterek w sytuacje, które doprowadzają je i ich bliskich do tragicznego finału.
Wartka narracja prowadzi Czytelnika przez świat intryg, żądzy władzy, prestiżu i bogactwa, w którym obłęd, zbrodnia i występek
stanowią naturalne zwieńczenie ludzkich poczynań.
3 lewa
to zbiór pięciu szkiców biograficznych, opisujących losy głośnych w historii postaci: Elżbiety I, Karoliny de Corday, Herminii de Staël, Charlotty
1 lewa Ha
1 lewa
2 prawa
Autor ukazuje mechanizm wikłania się swoich bohaterek w sytuacje, które doprowadzają je i ich bliskich do tragicznego finału.
3 prawa
3 lewa
Biografia kompozytora włoskiego, twórcy oper.
1 lewa
Wartka narracja prowadzi Czytelnika przez świat intryg, żądzy władzy, prestiżu i bogactwa, w którym obłęd, zbrodnia i występek stanowią
naturaln
1 prawa
2 lewa
Seria dzieł pisarzy skandynawskich/przełożone z duńskiego
3 lewa
1 prawa
Czytanie zabronione do lat 18
1 lewa
Tytuł oryginalny
1 lewa
Powieść o przygotowaniach zagłady świata
1 lewa
…
2 prawa
2 prawa
Książka poświęcona życiu i twórczości genialnego mistrza Odrodzenia włoskiego – Michała Anioła. Niezwykłe dzieje wielkiego
artysty, jego tragiczne zmagania, miłość, triumfy i klęski – ukazał autor na szerokim tle historycznym renesansowych Włoch,
dworskich intryg i watykańskich spisków. Książka Schulza już od lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród czytelników
2 prawa
polskich i doczekała się przekładów na wiele języków europejskich.
Nazywana przez królową Elżbietę „tą kobietą”, nie była ani ładna, ani szczególnie błyskotliwa. Oskarżana o bycie czarownicą,
kobietą lekkich obyczajów, nazistowskim szpiegiem. Dwukrotna rozwódka, która, jak głosili łowcy sensacji i plotkarze,
zahipnotyzowała księcia i doprowadziła do jego abdykacji.
A może były to jedynie podszepty twórców politycznej intrygi, którym zależało na odsunięciu Edwarda VIII od władzy?
Czy Wallis Simpson rzeczywiście chciała poślubić króla króla, czy była jedynie pionkiem w politycznej rozgrywce?
Anne Sebba, posługując się nieznanymi listami i wywiadami, niepublikowanymi dotąd materiałami, a nawet docierając do
prywatnych notatek króla Jerzego VI, pokazuje po raz pierwszy w Polsce tę kobietę i rzuca nowe światło na tę niezwykle
skomplikowana i urzekającą postać.
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Seria dzieł pisarzy skandynawskich/przełożone z duńskiego
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historia zatonięcia rosyjskiego okrętu Kursk
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Pierwsza w Polsce biografia księżnej Walii.
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Willa Shalit to córka znanego amerykańskiego dziennikarza. Joanna Laprus Mikulska - redaktorka, wydawca magazynów o
książkach. Rozmawiają one z 55 znanymi kobietami, które w swojej dziedzinie osiągnęły bardzo wiele i zdecydowały podzielić się
refleksją na temat tego, w jaki sposób nie tylko udało im się pogodzić pracę i sukces zawodowy z tradycyjnymi funkcjami - byciem
matką, żoną, córką, panią domu - lecz również w jaki sposób potrafiły, łącząc twórczo te dwie domeny, zrozumieć lepiej siebie i
osiągnąć wysoki poziom samoświadomości.
"Bez Makijażu" to autentyczne i bardzo osobiste historie ważnych kobiet świata kultury, biznesu, mediów i instytucji o ich życiu.
Nawiązując do istotnych dla każdej z nich momentów, odpowiadają na pytanie, czym jest kobiecość. Ciekawe, że problemy
nurtujące kobiety z rocznika 1920 i 1981, choć w różnym wymiarze, dziś potrafią być takie same - mieć podobne źródło itd.
Wśród bohaterek książki wymienić można: Meryl Streep, Kate Winslet, Ewę Woydyłło-Osiatyńską, Manuelę Gretkowską, Evę
Hoffman, Vanessę Williams, Sylwię Chutnik czy Janinę Paradowską. Przedmowę do wydania polskiego napisała Agnieszka RajewiczKozłowska, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.
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Znany amerykański producent filmowy, Jesse Craig, od kilku lat pozostający na uboczu życia zawodowego, zjawia się w Cannes w
czasie festiwalu. Dlaczego przyjechał? Kim naprawdę jest Gail McKinnon, podająca się za dziennikarkę i znająca szczegółowo
2 prawa
przeszłość Craiga?
Robert Bellamy, oficer wywiadu amerykańskiej marynarki wojennej, weteran wojny w Wietnamie, z trudem wraca do równowagi
zaburzonej rozpadem małżeństwa. Otrzymuje ściśle tajne zadanie w operacji pod kryptonimem „Sąd Ostateczny”. Ma odnaleźć i
3 prawa
zmusić do milczenia świadków pewnego wypadku.
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Kanny 216 p.n.e.
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Pasjonująca, reporterska opowieść o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, od którego tragicznej samobójczej śmierci minęło właśnie
75 lat (18 września 1939 r.), a wkrótce minie 130 lat od dnia jego narodzin (24 lutego 1885 r.) – pisarzu, dramaturgu, filozofie i
fotografiku, jednym z najwybitniejszych i najoryginalniejszych twórców XX wieku. Dzięki swojej detektywistycznej wręcz pracy
autorka zebrała dziesiątki wspomnień osób, które znały Witkacego, m.in. Oli Watowej, Ireny Krzywickiej, Stefanii Tuwimowej, Anny
Linke, generałowej Jadwigi Sosnkowskiej i wielu innych.
Nie zabrakło relacji o zagadkowym wciąż pobycie Witkacego w Rosji, służbie w Lejbgwardii, a także ostatnim „szprynglu”, który nam
wyciął, czyli tragikomicznej „grzebalnej awanturze” na Pęksowym Brzyzku, gdzie – jak się okazało – pochowano zamiast niego Bogu
ducha winną Ukrainkę.
A przede wszystkim są tu opowieści o tak ważnych dla niego kobietach. Kochankach, klientkach „Firmy portretowej”, a zwłaszcza
jego dwóch żonach. Oficjalnej – Jadwidze Witkiewiczowej, „Cesarzowej Zjednoczonej Witkacji”, która ocaliła jego spuściznę. I tej
nieoficjalnej, jego ostatniej miłości – Czesławie Oknińskiej, „Witkacowej”, odratowanej po ich wspólnym samobójstwie na Polesiu,
będącym reakcją na wiadomość, że bolszewicy zaatakowali 17 września 1939 roku Polskę.
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En 1975, Jil Silberstein est un jeune intellectuel. C’est alors que, par des amis, il fait une rencontre qui va affecter durablement sa
vie. Il s’agit de Joseph Czapski, une personnalité hors du commun. Né en 1896 dans une famille polonaise aristocratique, il est à la
fois peintre et écrivain, polonais et citoyen du monde, pacifiste et officier, témoin engagé majeur de son époque, attentif aux faits
et gestes de son temps, retiré pourtant dans son repaire de Maisons-Laffitte.
Entre le vieux peintre et le jeune écrivain le courant passe instantanément. Rapidement, ils s’enthousiasment sur les mêmes
auteurs, échangent des lettres, se retrouvent dans une admiration commune autour de Norwid, Hoffmansthal, Cézanne, Van Gogh,
Nicolas de Staël, Degas, ou encore Tsvetaïeva.
Jil Silberstein s’émerveille devant la force et la luminosité intense des peintures de son ami. Fasciné par la bonté et l’attention
extrême dont fait preuve Czapski envers lui, il sollicite son avis sur ses écrits et repart souvent muni de suggestions ou
d’exhortations précieuses.
Nourrie de leurs rencontres successives s’esquisse une chronique très personnelle, une sorte de portrait d’un être d’exception,
anxieux, hanté par les enjeux de son travail, rudoyé par le grand âge et doté d’une ferveur spirituelle et d’une humilité inhabituelle.
En cette année du dixième anniversaire de la disparition de Joseph Czapski, ce texte est à lire comme un vibrant hommage.
Prix Schiller 2004
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Więcej
Większą część swego życia spędził autor w Stanach Zjednoczonych, ale dzieciństwo przeżył w Radzyminie i Warszawie. Stał się
kronikarzem życia codziennego polskich żydów, przeplatając opowiadania rozważaniami filozoficznymi i etycznymi. Jego utwory są
jednak tylko pozornie utrzymane w duchu dziewiętnastowiecznego realizmu.
Świat Singera to próba zrekonstruowania baśni i legend, opowieści chasydzkich i kabalistycznych. Często spotkamy tu patologiczne
stany duchowości, zagubienie bohaterów, ich moralny bądź też fizyczny rozpad. Dla autora najważniejsze staje się ukazanie
pogmatwanych ścieżek ludzkiej egzystencji. To człowiek jest tu na pierwszym planie i jego rozterki wplecione umiejętnie w
wymyślone najczęściej miejsca. Zmylić mogą pieczołowicie odtworzone szczegóły. Zaciera się różnica między realnymi miejscami.
To wszystko odnajdzie czytelnik w zbeletryzowanej biografii Singera - Miłość i wygnanie. Jest to opis trzydziestu lat życia pisarza,
spędzonych w większości w Polsce, oraz początki jego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to biografia dokładna. Autor mając
na uwadze żyjące jeszcze osoby, pozmieniał nazwiska i daty, oraz w kilku miejscach chronologię. Jak sam pisze, są to raczej
przyczynki do biografii a nawet fikcja literacka zbudowana na kanwie prawdy.
"Żaden mózg nie jest w stanie przewidzieć niespodzianek, jakie potrafi wymyśleć życie." Zdanie to widnieje na okładce pod
reprodukcją obrazu Chagalla i wydaje się być adekwatnym komentarzem przeżyć zarówno malarza jak i pisarza. Losy obydwu były
pełne przygód, w większości niestety gorzkich.
Miłość i wygnanie rozpoczyna się, gdy autor ma niewiele ponad trzy lata i zaczynają go gnębić pytania o wszechświat, oraz
przyczyny cierpienia ludzi i zwierząt. Próbuje je zrozumieć dorastając, wikłając się w kolejne romanse i przeżywając kolejne sukcesy
i porażki początkującego pisarza. Odnajduje w ludziach ślady aniołów i demonów. Przed tymi ostatnimi broni się rozpaczliwie,
często przegrywajac walkę.Popada w ciągłe kłopoty, by po chwili znaleźć niemalże cudowy ratunek.
Krytycy często nieprzychylnie odnosili się do dłuższych form narracyjcyjnych Singera. Zachwyt budzą częściej jego opowiadania. To
samo można niestety odnieść do jego autobiografii. Mimo tego książkę czyta się z przyjemnością i wielbiciele twórczości Singera
znajdą tu wiele ciekawych szczegółów z życia pisarza.
Danuta Kowalik
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Działalnść J. Piłusudskiego 1918/1935
Książka jest plonem konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy finansowym
wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, Społecznego Instytutu Wydawniczego "Znak" i Ośrodka Myśli Politycznej. Odbyła się ona w
dniach 17-19 listopada 1993 r. i miała tytuł: Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Filozofia polska wobec przemian historycznych
1 lewa
XX wieku.
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karton
W lekki sposób poruszane są najpowa zniejsze kwestie cierpienia w rodzinie, zaburzeń więzi i komunikacji oraz sposobów
2 lewa
rozwiązania osobistych problemów. Rozmowa aktora/reżysera z jego psychoterapeutą
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karton
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Transatlantycka saga komiczna
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Archipelag GUłag monumentalna praca słynnego pisarza i myśliciela Aleksandra Sołżenicyna, poświęcona więzienno-obozowej
martyrologii narodu rosyjskiego i obywateli innych republik zSRR i krajów, łączy w sobie elementy powieści, autobiografii,
reportażu, wspomnień świadków i uczestników. Dzięki tej książce, opublikowanej w Paryżu w latach 1973-1975, świat poznał
prawdę o łagrach i skrywanej przed opinią publiczną części historii zSRR. Archipelag GUłag, wielki akt oskarżenia systemu
totalitarnego, panującego w związku Radzieckim, jest nie tylko niezwykłym dokumentem zbrodniczej epoki, lecz także utworem o
niepodważalnych walorach literackich.
Archipelag GUłag monumentalna praca słynnego pisarza i myśliciela Aleksandra Sołżenicyna, poświęcona więzienno-obozowej
martyrologii narodu rosyjskiego i obywateli innych republik zSRR i krajów, łączy w sobie elementy powieści, autobiografii,
reportażu, wspomnień świadków i uczestników. Dzięki tej książce, opublikowanej w Paryżu w latach 1973-1975, świat poznał
prawdę o łagrach i skrywanej przed opinią publiczną części historii zSRR. Archipelag GUłag, wielki akt oskarżenia systemu
totalitarnego, panującego w związku Radzieckim, jest nie tylko niezwykłym dokumentem zbrodniczej epoki, lecz także utworem o
niepodważalnych walorach literackich.
Archipelag GUłag monumentalna praca słynnego pisarza i myśliciela Aleksandra Sołżenicyna, poświęcona więzienno-obozowej
martyrologii narodu rosyjskiego i obywateli innych republik zSRR i krajów, łączy w sobie elementy powieści, autobiografii,
reportażu, wspomnień świadków i uczestników. Dzięki tej książce, opublikowanej w Paryżu w latach 1973-1975, świat poznał
prawdę o łagrach i skrywanej przed opinią publiczną części historii zSRR. Archipelag GUłag, wielki akt oskarżenia systemu
totalitarnego, panującego w związku Radzieckim, jest nie tylko niezwykłym dokumentem zbrodniczej epoki, lecz także utworem o
niepodważalnych walorach literackich.
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Czysta ziemia 1998-2008
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Więcej
Archipelag GUłag monumentalna praca słynnego pisarza i myśliciela Aleksandra Sołżenicyna, poświęcona więzienno-obozowej
martyrologii narodu rosyjskiego i obywateli innych republik zSRR i krajów, łączy w sobie elementy powieści, autobiografii,
reportażu, wspomnień świadków i uczestników. Dzięki tej książce, opublikowanej w Paryżu w latach 1973-1975, świat poznał
prawdę o łagrach i skrywanej przed opinią publiczną części historii zSRR. Archipelag GUłag, wielki akt oskarżenia systemu
totalitarnego, panującego w związku Radzieckim, jest nie tylko niezwykłym dokumentem zbrodniczej epoki, lecz także utworem o
niepodważalnych walorach literackich.
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Biografia Stanisława Sosabowskiego jest jednym z wielu jakże podobnych do siebie życiorysów owego „najszczęśliwszego
pokolenia”, jak to określił swego czasu Henryk Wereszycki – ludzi, którzy nie tylko walczyli o niepodległą Polskę, ale także doczekali
4 lewa
Drugiej Rzeczypospolitej i uczestniczyli w jej życiu państwowo-publicznym.
2 prawa
Roztrzepana, chwilami marudna, rozbrajająco naiwna, bez chytrego planu na życie. Malina kończy właśnie studia i zupełnie nie wie,
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co dalej.
Emilia Rozpaczyńska - nasza bohaterka. Emerytka żyjąca z dnia na dzień. Mająca "swój rytm". Całe dotychczasowe życie Emilii
wywracają do góry nogami rozbite okulary. W poszukiwaniu kolejnych otwiera biurko zmarłego męża (uciekiniera; Emilia nie mówi
1 prawa
"zmarł", "odszedł", a jedynie "uciekł").
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Seria dzieł pisarzy skandynawskich/pryełożone z duńskiego
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Zapiski dla zjawy, prywatny dziennik w formie listów, prowadzony przez niego w latach 1940-1942, a odnaleziony przed kilkoma
laty w Szwajcarii, z wielu powodów jest tekstem zasadniczym dla zrozumienia osobowości Stempowskiego i jego dzieła. Adresatem
listów, owym cieniem czy zjawą, jest zmarła w 1940 roku bliska przyjaciółka autora, Ludwika (Wichuna) Rettingerowa, którą przez
trzynaście lat wspierał w zmaganiach ze śmiertelną chorobą. Nieuchwytna niemal, a zarazem dojmująca obecność tego "cienia",
odróżnia Zapiski od innych prac Stempowskiego, stanowi próbę wyjścia poza ograniczenia gatunkowe. Istotną część berneńskiego
dziennika zajmują analizy aktualnej sytuacji politycznej, spraw polskich i ukraińskich, a także ogólnoeuropejskich. Oprócz lektury
prasy, przede wszystkim włoskiej, szwajcarskiej i francuskiej, Stempowski posiłkował się informacjami nadchodzącymi z
okupowanej Polski, zwłaszcza relacjami zebranymi od osób, którym udało się przedostać do Szwajcarii.
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Zaklęty krąg pożądania, wyrzutów sumienia i kłamstw w niemoralnej, ale uczciwej, a zarazem komicznej powieści wydanej w 15
krajach. Mąż Kochanka Żona Po czyjej staniesz stronie?
Bestsellet "New York Timesa"
Polska widziana oczami mieszkającego w Warszawie Rosjanina.
Tytuł oryginalny
Tytuł oryginalny: Sen Arzila
Jerzy Stuhr znów pisze!
Wydawnictwo towarzyszy znanemu aktorowi w kontynuowaniu pracy literackiej. Po historiach rodzinnych – wyznania osobiste, z
trudnego czasu dla aktora.
Od października 2011 roku powstaje dziennik pt. Tak sobie myślę… – refleksja, humor, oburzenie, krytyka i gwałtowna irytacja,
niezliczone anegdoty. A wszystko razem pokazuje nowe oblicze Jerzego Stuhra – pełnego pasji aktora, czułego taty, wrażliwego
człowieka.
Jerzy Stuhr znów pisze!
Wydawnictwo towarzyszy znanemu aktorowi w kontynuowaniu pracy literackiej. Po historiach rodzinnych – wyznania osobiste, z
trudnego czasu dla aktora.
Od października 2011 roku powstaje dziennik pt. Tak sobie myślę… – refleksja, humor, oburzenie, krytyka i gwałtowna irytacja,
niezliczone anegdoty. A wszystko razem pokazuje nowe oblicze Jerzego Stuhra – pełnego pasji aktora, czułego taty, wrażliwego
człowieka.
Historia amerykańskiego undergroundu od lat pięćdziesiątych do osiemdziesiątych.
2. wojna światowa
Jan Paweł II
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1 prawa
1 prawa
1 lewa
1 lewa

1 lewa

2 lewa
2 lewa
3 lewa
3 lewa
1 lewa
4 lewa

Autor
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Tytuł
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Katharsis
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Polonais en France
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S-F
Poradnik
Sztuka
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Szenic Stanisław
Szestow Lew
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Ateny i Jerozolima

Historia
Filozofia i etyka
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Le Salut était à l'Est
Entretiens avec Julian Stryjkowski

Wywiad

Szewc Piotr
Szkłowski Wiktor

L'Evanescence des choses
Lew Tołstoj

Powieść
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Szmidt Robert J.
Szwaja Monika
Szwaja Monika

Ostatni zjazd przed Litwą
Gosposia prawie do wszystkiego
Romans na receptę

Kryminał / Sensacja / Thriller
Powieść
Powieść

Więcej
O uzdrowicielskiej mocy naturz i sztuki

Pułka
2 lewa
2 lewa
4 lewa

Les lecteurs d’Ożarów, les racines polonaises (Éditions Noir sur Blanc, 1999) trouveront dans ce livre la suite de l’histoire de Michel
Szelong, jeune ouvrier polonais qui avait décidé dans les années vingt de quitter son pays ravagé par la crise économique. À son
arrivée en 1930 à Revin, dans les Ardennes, la vie de Michel ressemble à celle de milliers d’immigrés de cette époque. C’est une
existence marquée par les difficultés d’adaptation et par les efforts pour trouver des repères dans un environnement nouveau et
pas toujours accueillant. Le récit est ponctué de petites scènes de la vie quotidienne — évoquant la complicité entre compatriotes,
les premiers jours à l’usine, l’installation du foyer, la naissance des enfants —, décrites avec simplicité et tendresse. La guerre vient
de bouleverser cette stabilité précaire et anéantit tous les espoirs. La famille est séparée : Michel s’engage dans les forces
polonaises en France et se retrouve interné en Suisse d’où il s’évade ; Monique est évacuée avec leurs fils dans les Deux-Sèvres.
Quand pourront-ils se retrouver ? Parviendront-ils à réaliser, malgré le tumulte de l’Histoire, leur rêve le plus cher : avoir
suffisamment d’argent pour acheter un terrain à Ożarów et retourner en Pologne ? À la Libération, ils doivent repartir de zéro et
font le choix douloureux de rester en France.
Aujourd’hui, plus d’un demi-siècle après, c’est le fils de Michel et son petit-fils, tous deux nés en France, qui racontent son histoire,
les péripéties d’un immigré modeste, courageux et loyal à sa patrie d’adoption, aux prises avec l’exil et la rage de vivre.
1 lewa
1 lewa
Wznowienie najwybitniejszego dzieła rosyjskiego egzystencjalisty, w którym zastanawia się on, czy można pogodzić wiarę z
rozumem, religię z filozofią. Ten problem od wieków zajmował zarówno filozofów, jak i teologów, między innymi Tertuliana, który
wyraził go w słynnym pytaniu: „Co mają ze sobą wspólnego Ateny i Jerozolima?”.
Szestow podobnie jak Tertulian sądzi, że wiary, którą symbolizuje Jerozolima, nie da się pogodzić z wiedzą ani z instynktem
moralnym, symbolizowanymi przez Ateny. Mimo to Szestow opowiada się za wiarą, krytykując panowanie rozumu. Wiara to dar,
1 lewa
coś tajemniczego i niezrozumiałego, co nie zależy od naszej woli.
Tytuł oryginalny: Ocalony na Wschodzie
Wszechstronność i przenikliwość pytań młodego literata Piotra Szewca dają poznać bogatą i nieprostą osobowość jednego z
najwybitniejszych pisarzy polskich obecnego wieku. Jego długa droga życiowa prowadziła tymi samymi torami, którymi szła historia.
Począwszy od samego źródła, poprzez walki polityczne Rzeczpospolitej i stalinowski komunizm, aż do ostatnich czasów, idziemy
śladami, którymi dochodzimy do wniosku samych rozmówców - to znaczy: człowiek i sztuka są jedynymi i wiecznymi pojęciami, na
które zawsze można liczyć.
W ten sposób kształtują się w oczach czytelnika cechy dzisiaj bardziej znane wielkiego literata, autora jednocześnie "Głosów w
ciemności", "Biegu do Fragalà", "Przybysza z Narbony" i "Wielkiego Strachu".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Cette série de onze entretiens, menés avec pertinence et sans complaisance par Piotr Szewc, auteur de la dernière génération,
éclaire la personnalité riche et complexe de l’un des plus grands écrivains polonais de notre époque, Julian Stryjkowski.
Selon un fil chronologique, nous découvrons peu à peu des univers aujourd’hui disparus : une communauté juive traditionnelle de
Galicie orientale, l’enthousiasme d’un mouvement sioniste encore adolescent, un communisme jeune et prometteur, une guerre
dévastatrice, un système totalitaire en pleine déroute mais se ressaisissant pour mieux fonctionner encore, un nouvel ordre
européen fondé sur la naïveté du rescapé mais rappelant davantage un vaste village à la Potemkine.
Par-delà toutes les péripéties fort peu conventionnelles de sa vie, l’écrivain qui nous est ainsi révélé ne manifeste pas pour autant
un désenchantement trop simpliste. Il nous permet seulement d’approcher de près ce qui fait la différence monstrueuse entre le
périssable et l’impérissable, entre ce qui compte et ce qui ne compte pas. La longue promenade à travers l’art à laquelle, pour finir,
il nous convie n’a d’autre valeur que celle de montrer, dans ce qui fait de nous des hommes de toute éternité, ce qui est la seule et
véritable source de salut.
1 lewa
1 lewa
Powieści Lwa Tołstoja na stałe weszły do kanonu literatury światowej i wywarły ogromny wpływ na twórczość wielu pisarzy. Na
przełomie XIX i XX wieku Tołstoj uważany był w Rosji za niepodważalny autorytet moralny, zaś jego książki cieszyły się
powodzeniem w Europie i Ameryce. Jak to możliwe, że ten wybitny człowiek zmarł podczas ucieczki z własnego domu, w którym
nie mógł znaleźć szczęścia? A wcześniej - jakie musiał przeżywać wewnętrzne dylematy, by z arystokratycznego utracjusza zmienić
się w skromnego nauczyciela wiejskich dzieci, z żołnierza przedzierzgnąć się w mistyka, głosiciela zasady niesprzeciwiania się złu i
nieustannego doskonalenia moralnego? By odrzucić wszelkie zdobycze cywilizacji jako dostępne tylko nielicznym i głosić powrót do
natury? Co sprawiło, że ten głęboko wierzący chrześcijanin został wyklęty przez Cerkiew? Na kartach opowieści Wiktora
Szkłowskiego ożywiają ludzie sprzed ponad wieku . Tołstoj, jego przodkowie, rodzina, przyjaciele, znajomi. Twórczość i życie
wielkiego pisarza splatają się tu w spójną całość, co pozwala lepiej zrozumieć tego dziwnego, pełnego sprzeczności człowieka. Choć
autor przywiązują wielką wagę do szczegółów, przedstawia dzieje genialnego twórcy i myśliciela tak, jakby zamierzał stworzyć
frapującą powieść, a nie biografię w pełni i sumiennie opartą na faktach. Tę znakomitą książkę napisało po prostu życie.

No risk, no fun!
Romans
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Tischner Józef ks.
Michnik Adam
Żakowski Jacek
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Anna Karenina tom 1
Anna Karenina tom 2
Dzienniki 1847 - 1894 tom I
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Oni

Toruńczyk Barbara /redaktor
Trierweiler Valérie

Zeszyty Literackie /kwartalnik
Merci pour ce moment

Historia
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Trzeciak Przemysław
Tsachigova Asja

Architektura
Poradnik

Tulli Magdalena

1000 tajemnic architektury
Slim & Fit! Formuła sukcesu
Jak schudnąć i poprawić kondycję, smacznie jedząc
Włoskie szpilki

Turowski Tomasz S.J.
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Rozmowa z Mieczysławem F. Rakowskim
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Arcydzieło o dojrzewaniu, pierwsza udana próba doścignięcia mistrzów gatunku, takich jak Tolkien czy Le Guin —tak pisze krytyka o
tej niezwykle poczytnej baśni fantasy o oryginalnej fabule i skomplikowanej dramaturgii. Tytułowa córka Czarownic to potomkini
królewskiego rodu, przygotowywana od dzieciństwa po wiek dojrzały przez pięć Czarownic do trudnej sztuki uwolnienia kraju z rąk
1 prawa
Najeźdźców i do rządzenia.
Adam i Ewa, bohaterowie powieści, żyją prawie jak w serialu. Mają po trzydzieści lat i starannie opracowany rodzinny biznesplan .
1 prawa
Ład ich świata burzy pojawienie się córeczki, innej, niż oczekiwali.
Ewa utraciła swego Anioła Stróża. Bez jego opieki dziewczynka zaczyna ciężko chorować. Aby mogła wyzdrowieć, Anioł musi wygrać
1 prawa
walkę ze swym bratem bliźniakiem, Aniołem Ciemności.
4 lewa
3 prawa
3 prawa
„Na pocątku wsędy byli górole, a dopiero pote porobiyli się Turcy i Zydzi. Górole byli tyz piyrsymi »filozofami«. »Filozof« - to jest
pedziane po grecku. Znacy telo co: »mędrol«. A to jest pedziane po grecku dlo niepoznaki. Niby, po co mo fto wiedzieć, jak było na
pocątku? Ale Grecy to nie byli Grecy, ino górole, co udawali greka. Bo na pocątku nie było Greków, ino wsędy byli górole”.
Tak ksiądz Józef Tischner w swoim największym bestsellerze wyjaśniał powstanie filozofii. Najnowsze wydanie zostało wzbogacone
o jego nieznane dotąd teksty. Można się z nich na przykład dowiedzieć, że Arystoteles, chorując na żółtaczkę, napisał XII księgę
Metafizyki.
Księga zaginęła, ale odnalazła się na strychu w Rogoźniku. Nowym elementem są też bardzo zabawne przygody Sobka Chowańca z
Jonkówek, spisane przez księdza Tischnera w latach 80. Książkę uzupełniono też posłowiem Wojciecha Bonowicza oraz esejem
Dobrosława Kota, będącym filozoficzną analizą opowieści o góralskich filozofach. Historia filozofii po góralsku to znakomita lektura
zarówno dla tych, którzy poszukują rozrywki, jak i dla tych, którzy chcą się czegoś dowiedzieć o filozofii, i to w zupełnie
nieszablonowy sposób.
1 lewa
Niezwykłe spotkanie ludzi wywodzących się z różnych środowisk i przeciwstawnych tradycji owocuje nieoczekiwaną przyjaźnią.
Ukazane w prowadzonej przez dziennikarza rozmowie osobiste losy dwóch wybitnych intelektualistów odzwierciedlają polskie
doświadczenia ostatniego półwiecza i ujawniają nieznane okoliczności historycznych procesów. Pełna autokrytycyzmu analiza
dwóch diametralnie odmiennych światów - Kościoła katolickiego i antykomunistycznych środowisk laickich - ujawnia zaskakujące
analogie i nieoczekiwane odpowiedzi na pytania podstawowe: o treść życia, wiary, wolności, polskości.
1 lewa

Tytuł oryginalny

1 lewa
2 lewa
1 lewa
3 prawa
karton
karton
2 lewa

2 lewa
Wywiady Teresy Torańskiej z siedmioma działaczami komunistycznymi: Jakubem Bermanem, Edwardem Ochabem, Wiktorem
Kłosiewiczem, Romanem Werflem, Leonem Chajnem, Stefanem Staszewskim, Julią Mincową.
1 prawa
Książka wydana najpierw w Londynie, nastepnie w wydawnictwach II obiegu, wreszcie wydanie oficjalne w 1989r.
3 lewa
n`22
Była żona prezydenta Francji François Holland
L'ouvrage évoque les neuf années de Valérie Trierweiler aux côtés de François Hollande. Son sujet étant particulièrement délicat du
fait de la rupture du couple en janvier 2014, il est préparé dans le plus grand secret. Sa sortie au moment de la rentrée littéraire
automnale, avec un tirage initial de 200 000 exemplaires, n'est annoncée que deux jours avant la disponibilité du livre en librairie.
Ce livre a suscité de nombreuses réactions médiatiques, et une curiosité qui lui ont permis de se classer dans les meilleures ventes.
En effet après un démarrage record en volume, Merci pour ce moment s'est vendu selon l'éditeur à 442 000 exemplaires
seulement seize jours après sa sortie.
1 lewa
2 lewa
2 prawa

Powieść

Aby żyć, matka musiała odgrodzić się od swojej przeszłości. Aby żyć, córka musiała się zmierzyć z przeszłością matki. Opowieść o
tym, że to, co ukryte, często ma największy wpływ na nasze życie.
zdjęcia: Adam Bujak
Tytuł oryginalny: Kilka portretów z Polską w tle
Tytuł oryginalny

1 prawa
1 lewa
1 lewa
1 lewa
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U2
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Wywiad z Bronisławem Geremkiem

Monografia dziejów miłości autora Trylogii. Na podstawie wielu nowych odkryć, listów, pamiętników, wspomnień rodzinnych
autorka odtworzyła los pięciu Marii, które wpisały się w życie i twórczość Henryka Sienkiewicza, stały się pierwowzorami jego
bohaterek.
Wybór pism
Wybór pism

2 prawa
1 prawa
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1 prawa
1 lewa
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2. wojna światowa
2 lewa

Publicystyka literacka / Esej

"Karafka La Fontaine’a" to prawdziwe opus magnum Melchiora Wańkowicza. Jest to ostatnie dzieło pisarza wydane za jego życia, o
którym sam autor napisał, iż traktuje o sztuce pisania – ku wstępującym w szranki reportażu młodym adeptom dziennikarstwa. To
dwutomowe dzieło jest dowcipną i erudycjną rozprawą o korzeniach oraz gatunkach wszelkiego pisarstwa, które wzięło się z
najbardziej pierwotnej ludzkiej potrzeby opowiadania innym o swoich przeżyciach i uczuciach.
Drugi tom "Karafki La Fontaine’a" ukazał się w roku 1981 nakładem Wydawnictwa Literackiego. Drugie wydanie ukazało się w roku
1984 (także w ramach Dzieł Wybranych Melchiora Wańkowicza). Niniejszą trzecią edycję drugiego tomu oparto na wydaniu
ostatnim.
3 lewa
2 prawa
2. wojna światowa
Rzymski poemat epiczny, napisany heksametrem przez Wergiliusza, opiewający w 12 księgach o łącznym rozmiarze 9892 wierszy
4 lewa
dzieje trojańczyka Eneasza, legendarnego protoplasty Rzymian.
Powieść ma charakter panegiryku na cześć głównego bohatera, który jednak w miarę poznawania kolejnych faktów z jego biografii
1 lewa
ukazuje się czytelnikowi jako postać w gruncie rzeczy bezwartościowa.
W starym młynie pięknie położonym w dolinie Morvandeon we Francji Will Kelly i jego żona Loretta przygotowują się do spędzenia
Świat Bozego Narodzenia ze swymi dawno nie widzianymi dziećmi. Za pomocą gałazek ostrokrzewu, choinki i bożonarodzeniowych
pierników Will próbuje wyczarować magiczną atmosferę Świąt, jednak w sercu wcią czuje niepokój.
2 prawa
Warszawskie ballady podwórzowe to książka Bronisława Wieczorkiewicza o Warszawie, opowieść o jej ulicy i podwórkach, o
ludziach i obyczajach, nastrojach i przeżyciach tego miasta, o jego folklorze. Książka to dość niezwykła: autor jej często przerywa
swą opowieść i oddaje głos warszawskiej piosence, która żywiej i bezpośredniej demonstruje nam barwy i nastrój omawianej epoki.
Przed oczyma czytelnika autor i coraz inni piosenkarze - podwórka, ulicy czy estrady - przesuwają kolejno migawki: z początków XX
wieku, z obu wojen i okresu między nimi, na koniec ukazują Warszawę dzisiejszą, odbudowaną, piękną, i jak w każdej epoce,
otoczoną sentymentem. Wielu czytelników pamięta czasy najdawniejsze, inni odnajdą już własne wspomnienia: dawniejsze, z
okresu międzywojennego, i zupełnie świeże w partiach książki ukazujących okres ostatniej wojny i lata odbudowy - a dla wszystkich
ma ona wartość " ocalenia od niepamięci " wielu utworów z trudem zebranych, które, choć nieraz prymitywne, stanowią część
naszej bogatej kultury warszawskiej.
karton
Zbiór 21 felietonów polskiego prozaika i publicysty.
Wybrane tytuły
Cudowna przemiana inteligentów
Lewicowy naród
Przyszłość myśli prawicowej
Cóż to znaczy: realizm
2 lewa
Grunt prawdy
3 lewa
Pierwsze wydanie ukazało się w podziemnym wydawnictwie Głos.
4 lewa
4 lewa
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Więcej
Trybunał to organizacja stojąca poza prawem, wymierzająca sprawiedliwość. Główny wątek książki to konflikt cywilizacji
chrześcijańskiej z islamem.
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Życie skrojone na miarę Tom II

Powieść

Wiśniewski L. Janusz
Wojciechowska Martyna
Wojciechowska Martyna
Wojtowicz Jerzy
Wojtyła Karol
Wolski Andrzej

Samotność w sieci
Kenia
Tanzania
Historia Szwajcarii
Poezje wybrane
Drzwi bez klamki

Powieść
Podróżnicza
Podróżnicza
Historia
Poezja
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Wolski Marcin
Wolski Marcin
Wolski Marcin

Powieść
Kryminał / Sensacja / Thriller
Sztuka

Wolski Marcin
Wright H. Norman
Wroniszewski Józef K.

Bogowie jak ludzie
Ekspiacja
Kabaret Nadredaktora
I wszystkie drogi prowadzą do Rzymu
Nieprawe łoże
Konflikty? Jak rozumieć współmałżonka nie zgadzając się z nim
Ochota 1944

Powieść
Poradnik
Historia

Wroniszewski Józef K.

Ochota 1944

Historia

Wyspiański Stanisław
Yardley Cathy
Zafon Carlos Ruiz

Wesele
Dziewczyna w Mieście Aniołów
Cień wiatru

Sztuka
Powieść
Powieść

Zafon Carlos Ruiz

Cień wiatru

Powieść

Zauroczony powieścią i zafascynowany jej autorem Daniel usiłuje odnaleźć inne jego książki i odkryć tajemnicę pisarza, nie
podejrzewając nawet, iż zaczyna się największa i najbardziej niebezpieczna przygoda jego życia, która da również początek
niezwykłym opowieściom, wielkim namiętnościom, przeklętym i tragicznym miłościom rozgrywającym się w cudownej scenerii
Barcelony gotyckiej i renesansowej, secesyjnej i powojennej. Powieść przetłumaczona na 40 języków, wydana w ponad 50 krajach

Zafon Carlos Ruiz

Gra anioła

Powieść

Światowy bestseller!
W mrocznej, niebezpiecznej i niespokojnej Barcelonie lat dwudziestych, młody pisarz, żyjący obsesyjną i niemożliwą miłością,
otrzymuje od tajemniczego wydawcy ofertę napisania książki, jakiej jeszcze nie było, w zamian za fortunę i, być może, coś więcej.

Zafon Carlos Ruiz

Gra anioła

Powieść

Światowy bestseller!
W mrocznej, niebezpiecznej i niespokojnej Barcelonie lat dwudziestych, młody pisarz, żyjący obsesyjną i niemożliwą miłością,
otrzymuje od tajemniczego wydawcy ofertę napisania książki, jakiej jeszcze nie było, w zamian za fortunę i, być może, coś więcej.

Zafon Carlos Ruiz

Gra anioła

Powieść

Światowy bestseller!
W mrocznej, niebezpiecznej i niespokojnej Barcelonie lat dwudziestych, młody pisarz, żyjący obsesyjną i niemożliwą miłością,
otrzymuje od tajemniczego wydawcy ofertę napisania książki, jakiej jeszcze nie było, w zamian za fortunę i, być może, coś więcej.

Żaki Andrzej

Święty Wojciech i jego czasy

Religijne

Materiały III Sympozjum Historyczno-Archeologicznego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie Saint-Maurice, 12-13 kwietnia 1997
roku

Pułka
3 prawa
2 lewa
2 prawa

Kiedy poznajemy głównego bohatera powieści, Piotra Kowalskiego, ma 3 lata. Siedzi na blacie maszyny krawieckiej i ogląda
narysowane przez ojca piękne, rozpędzone konie. Jest szczęśliwym dzieckiem. Czytając ostatnią stronę pierwszego tomu książki
Życie skrojone na miarę, widzimy Piotra - dojrzałego mężczyznę, który uświadamia sobie, że jego małżeństwo jest pomyłką.
1 prawa
Przewracając kolejne strony książki śledzimy losy Piotra Kowalskiego w burzliwych latach 70-tych, 80-tych i 90-tych. Jego zakład
krawiecki zyskuje renomę, a on sam jest już nie tylko właścicielem firmy, ale również kreatorem mody - tak mówią o nim niektórzy.

Miniseria "Kobieta na końcu świata"
Miniseria "Kobieta na końcu świata"

1 prawa
2 prawa
1 prawa
1 prawa
3 lewa
1 lewa

W literaturze pamiętnikarskiej książka stanowi pozycję szczególną. Wolski należy do pokolenia Kolumbów. Już jako nastolatek pełnił
służbę Ojczyźnie w harcerskich Szarych Szeregach, jako dwudziestolatek- w Wielkiej Dywersji, kadrowych ugrupowaniach Polski
4 lewa
Walczącej.
1 lewa
Autor "Enklawy" i "Kwadratury koła"
1 lewa
3 lewa
2 lewa
2 prawa
Zasadniczym tematem książki są działania i wydarzenia z terenu Ochoty w okresie powstania sierpniowego widziane oczami
mieszkańców.
Zasadniczym tematem książki są działania i wydarzenia z terenu Ochoty w okresie powstania sierpniowego widziane oczami
mieszkańców.
Literatura w spódnicy
Zauroczony powieścią i zafascynowany jej autorem Daniel usiłuje odnaleźć inne jego książki i odkryć tajemnicę pisarza, nie
podejrzewając nawet, iż zaczyna się największa i najbardziej niebezpieczna przygoda jego życia, która da również początek
niezwykłym opowieściom, wielkim namiętnościom, przeklętym i tragicznym miłościom rozgrywającym się w cudownej scenerii
Barcelony gotyckiej i renesansowej, secesyjnej i powojennej. Powieść przetłumaczona na 40 języków, wydana w ponad 50 krajach

4 lewa
4 lewa
4 lewa
2 prawa

1 prawa

1 prawa

1 prawa

1 prawa

1 prawa
1 lewa

Autor
Zavarsky Ernest

Tytuł
J. S. Bach

Rodzaj
Biografia / Autobiografia / Pamiętnik

Zawitkowski Józef ks.
Zbyszewski Wacław A.

Kochani moi! Świętokrzyskie kazania radiowe
Gawędy o ludziach i czasach przedwojennych

Religijne
Publicystyka literacka / Esej

Zdunek Ewa

Z pamiętnika zajętej wróżki

Romans

Żeromski Stefan
Żeromski Stefan
Zevaco Michał
Żukrowski Wojciech
Żuławski Jerzy

Popioły tom 2
Popioły tom 3
Królowa serc
Zapach psiej sierści
Na srebrnym globie
Rękopis z księżyca tom 1
Stara Ziemia tom 3
Zwycięzca tom 2
Opcja niemiecka
Czyli jak polscy antykomuniści próbowali porozumieć się z III Rzeszą

Powieść
Powieść
Powieść
Powieść
Powieść

Niebieskie migdały

Powieść

Żuławski Jerzy
Żuławski Jerzy
Zychowicz Piotr

Zyskowska-Ignaciak Katarzyna

Powieść
Powieść
Historia

Pułka
Więcej
"Pracę tę zrodziło uwielbienie muzyki Bacha. (...) Poznanie warunków i okoliczności, w jakich dzieła powstają, pomaga nam często
lepiej wniknąć w twórczość kompozytorską, z drugiej zaś strony poprzez twórczość przybliżamy się do osobowości kompozytora. Te
dwa kierunki poznania w literaturze bachowskiej nie były dostatecznie wykorzystane i powiązane. Nic dziwnego, gdyż dla nas,
wychowanych głównie na muzyce klasycznej i romantycznej, świat muzyki barokowej, wyrastającej z innych założeń estetycznych,
jest dość odległy i trudniej dostępny. Wskutek tego również wizerunek Bacha - powiedzmy to otwarcie - miał niemal martwy wyraz
ikon. (...) Chodzi nam więc o żywy, plastyczny i w miarę możliwości prawdziwy obraz Bacha.
Jest chyba zbyteczne podkreślać, że znajomość twórczości Jana Sebastiana Bacha powinna być częścią składową prawdziwego
wykształcenia przynajmniej w takim stopniu, jak znajomość wielkości literackich: Dantego, Szekspira, Goethego czy Tołstoja.
Dlatego też praca ta adresowana jest do szerszego grona czytelników, a nie tylko do muzyków"
karton
1 lewa
Zbyszewski przygotował cykl gawęd radiowych o ważnych postaciach II Rzeczpospolitej. (...)Wygłaszane do mikrofonu, a więc z
natury swej ulotne, rządzą się nieco innymi prawami niż teksty drukowane. Opinie są często dalekie od obiektywizmu. Może
denerwować apodyktyczność, skłonność do ocen radykalnych, ale to właśnie stanowi o ich uroku. Może właśnie dlatego czyta się je
4 lewa
z niesłabnącym zainteresowaniem.
Emilia ma wreszcie poukładane życie. Wymarzony partner boku, dobrze zapowiadająca się kariera w telewizji w charakterze wróżki,
a także poprawne relacje z ojcem sprawiają, że tytułowa bohaterka promienieje szczęściem. Jej sąsiadka i przyjaciółka zarazem,
Roksana także odnajduje swoją bratnią duszę w osobie tajemniczego Kazimierza. Sielanka jednak nie trwa długo. Wkrótce okaże
2 prawa
się, że każdy coś ukrywa, a rzeczywistość nie jest taka, jak ją malują.
4 lewa
4 lewa
3 lewa
Losy XVI-wiecznej Francji
3 prawa
Romans polskiego artysty i niemieckiej slawistki kończy się afera narkotykową nad Morzem Czarnym.
2 lewa
2 lewa
2 lewa
Podczas II wojny światowej nie wszyscy Polacy byli nastawieni antyniemiecko. Wielu polskich polityków i szereg organizacji starało
się podjąć kolaborację z Trzecią Rzeszą i u jej boku stworzyć okrojone państwo Polskie. Zwolennikami "Opcji niemieckiej" nie
kierowała sympatia do Adolfa Hitlera i jego chorej ideologii, ale zdrowy rozsądek. Uważali, że kompromis z okupantem pozwoli
ograniczyć cierpienia ludności cywilnej i skupić wysiłki na walce z największym wrogiem Rzeczypospolitej, jakim był Związek
Sowiecki. Mimo patriotycznej motywacji tych ludzi, ich działania stanowią w Polsce temat tabu. Historycy uważają go za
4 lewa
niebezpieczny i niewygodny.
2 prawa

