


Przygody Hucka 
Mark Twain 
Czyta Leszek Filipowicz 
 
Czy znacie historię psotnego urwisa Hucka 
Finna? Samego Hucka możecie pamiętać z 
opowieści o Tomku Sawyerze! Jeżeli macie 
ochotę na niebezpieczną wyprawę tratwą 
po Missouri w towarzystwie dużego Jima, 
fałszywego księcia i wędrownego oszusta, 
jeśli chcecie poczuć dreszcz emocji na 
tonącym parowcu, pomóc przyjacielowi w 
ucieczce czy założyć wraz z chłopakami 
bandę rozbójników, sięgnijcie po jedną z 
najbardziej lubianych i popularnych 
powieści Marka Twaina „Przygody Hucka”. 

Wyspa skarbów  
Robert Louis Stevenson 
Czyta Stanisław Biczysko 
 
Gdzieś daleko na morzu leży zagubiona 
wyspa, na której legendarny kapitan Flint 
ukrył swój piracki łup. Istnieje mapa, która 
wskazuje drogę do skarbu, jednak 
niewielu wie o jej istnieniu. Pewnego dnia 
niespodziewanie wpada ona w ręce 
młodego chłopaka o imieniu Jim, który 
postanawia wyruszyć na poszukiwanie 
tajemniczej wyspy.  

Księga dżungli 
Rudyart Kipling  
Czyta Janusz Zadura 
 
Zbiór opowiadań „Księga dżungli” to 
klasyka światowej literatury dla dzieci. 
Najbardziej znane spośród opowiadań 
opisują przygody Mowgliego, zagubionego 
w indyjskiej dżungli chłopca, który zostaje 
przygarnięty i wychowany przez wilki. To 
również opowieść o białej foce, przygodach 
małego bohaterskiego ichneumona Rikki-
Tikki-Tavi, , a także o słoniu Kala Nag i 
Toomai'm. Książka była wielokrotnie ekra-
nizowana. 
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Przygody Tomka Sawyera  
Mark Twain 
Czyta Leszek Filipowicz 
 
Wychowywany przez ciotkę Tomek, 
mieszka w małym miasteczku nad rzeką 
Missisipi.  Nie przepada za szkołą i innymi 
obowiązkami, bardziej ceniąc sobie 
wolność i niezależność, przez co staje się 
dla ciotki ciągłym utrapieniem.  
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Ania z Avonlea 
Lucy Moud Montgomery 
Czyta Joanna Pach-Żbikowska 

Ania ma 11 lat, płomiennie rude włosy i niezły charakterek! Właśnie 
opuszcza sierociniec i nareszcie wyrusza do tak długo wyczekiwanego 
nowego domu. Wkrótce okazuje się, że zaszła pomyłka… Jej nowa 
rodzina spodziewała się pracowitego chłopca, a nie pyskatej 
dziewczynki, której czasami nie wychodzą nawet najprostsze domowe 
czynności. 

Ania z Zielonego Wzgórza 
Lucy Moud Montgomery 
Czyta Joanna Pach-Żbikowska 
 

Druga powieść słynnego cyklu o Ani z Zielonego Wzgórza. Nastoletnia 
Ania wraca do Avonlea, gdzie dostaje posadę nauczycielki w szkółce, do 
której jeszcze niedawno sama uczęszczała. Praca okazuje się nie lada 
wyzwaniem! Jednak nie przeszkadza to Ani w nawiązywaniu nowych 
przyjaźni, a tym bardziej w popadaniu w nowe tarapaty.  
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Klasa Pani Czajki 
Małgorzata Karolina Piekarska 
Czyta Janusz Zadura 
 
 
 
Grupa nastolatków rozpoczyna swój pierwszy rok w gimnazjum. 
Różni ich bardzo wiele - styl, muzyka, ilość gotówki w kieszeni... 
Połączyło jedno - trzy wspólne lata pod okiem pani Czajki. Nowa 
szkoła, nowa klasa, nowe przyjaźnie i wyzwania. Zawsze 
zakochana Kamila, jej przyjaciółka Małgośka, zakręcony Maciek i 
"najpiękniejsza" Kaśka to tylko część tej paczki. Razem będą 
jeździć na wycieczki, urządzać domówki, ale też razem uda im się 
wybrnąć ze szkolnych kłopotów i trudnych sytuacji rodzinnych. 
Chociaż nie zawsze... I czasem wcale nie razem. Grunt, że nie 
będą się nudzić! 
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Robinson Crusoe 
Daniel Defo 
Czyta Stanisław Biczysko 
 
Fascynująca opowieść o morskich podró-
żach, niebezpiecznych przygodach i niezwy-
kłym człowieku, który stał się legendą. 
Robinson Crusoe marzył o podróżach. 
Chciał żeglować po morzach, zwiedzać 
świat i przeżywać wielkie przygody.  
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 20 000 mil podmorskiej żeglugi 

Juliusz Verne 
Czyta Tomasz Sobczak 

W pustyni i w puszczy 
Henryk Sienkiewicz 
Czyta Stanisław Biczysko 
 
 

Czternastoletni Staś i ośmioletnia Nel, dzieci inżynierów budujących 
Kanał Sueski, na skutek spisku tajemniczej Fatmy zostają 
uprowadzeni. Z trudem znoszą uciążliwą podróż przez pustynię. 
Dzięki sprytowi i odwadze Stasia w końcu udaje im się uciec. Razem z 
wyzwolonymi niewolnikami ruszają w głąb czarnego kontynentu. Do 
przebycia mają setki kilometrów przez nieznane i niebezpieczne 
tereny, gdzie czyhają dzikie zwierzęta i niebezpieczni tubylcy. 

Młody Sherlock Holmes. 
Zabójcza chmura 
Andrew Lane 
Czyta Leszek Filipowicz 

 
Czy wiecie, jaki był Sherlock Holmes, zanim 
został najsłynniejszym detektywem świata? 
Uwierzycie, że nie potrafił jeździć konno i 
wcale nie był wielkim bystrzakiem? Wszy-
stko zmieniło się podczas przymusowych 
wakacji u dalekich krewnych, w dodatku 
pod okiem guwernera z Ameryki. 
  … 

Kiedy wśród żeglarzy rozeszła się wieść o 
wielorybie-olbrzymie, francuski przyrodnik, 
profesor Aronnax, wyruszył na poszuki-
wania niezwykłego zwierzęcia. W wyniku 
morskiej potyczki naukowiec wraz z 
kompanami trafia na pokład niezwykłego 
„Nautilusa 
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BAŚNIOBÓR – BRANDON MULL 

Baśniobór. Gwiazda 
Wieczorna wschodzi 
Czyta Janusz Zadura 
 

Baśniobór 
Brandon Mull 
 
Czyta Janusz Zadura 

Baśniobór. Tajemnice 
smoczego azylu 
Czyta Janusz Zadura 

Baśniobór. Klucze do 
więzienia demonów 
Czyta Janusz Zadura 

Baśniobór. Plaga cieni 
Czyta Janusz Zadura 

Przez wiele wieków czarodziejskie istoty ukrywały się w tajemnym 
miejscu zwanym Baśnioborem, który jest dziś jedną z ostatnich 
przystani prawdziwej magii. Czarodziejską? Oczywiście. Ekscytującą? 
Jasne. Bezpieczną? Cóż, właściwie wręcz przeciwnie. 

 
Kendra i jej brat Seth nie mają pojęcia, że ich dziadek jest obecnym 
opiekunem Baśnioboru. W otoczonym murami lesie pradawne reguły 
wprowadzają porządek między chciwymi trollami, złośliwymi satyrami, 
kłótliwymi wiedźmami, psotnymi chochlikami i zazdrosnymi wróżkami. 
Gdy jednak zasady te zostają złamane, ujawniają się potężne moce zła, 
a Kendra i jej brat muszą zmierzyć się z największym w swym życiu 
wyzwaniem, by uratować rodzinę, Baśniobór, a może i cały świat... 
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POLECAMY RÓWNIEŻ: 

Chéri  
Sidonie-Gabrielle Collete 
Czyta Anna Dereszowska 
 

Urządzona z przepychem sypialnia, w 
wysokim lustrze odbija się sylwetka 
młodego mężczyzny. Doskonale wyrzeź-
bione, lekko opalone ciało, figlarny 
uśmiech i sznur ciężkich pereł na szyi. To 
Chéri. 

Siedem lat później  
Emily Giffin 
Czyta Anna Gajewska 

 
Tessa i Nick Russo zakochali się od 
pierwszego wejrzenia. Teraz są już siedem 
lat i dwoje dzieci później. Kiedy w rocznicę 
ich ślubu romantyczną kolację przerywa 
telefon ze szpitala, żadne z nich nawet nie 
domyśla się, ile może się zmienić.  

Irena  
M. Kalicińska i B. Grabowska 
Czytają Anna Apostolakis  
i Marta Król 
 
Poruszający portret trzech kobiet, z 
których każda znajduje się na życiowym 
zakręcie. Czy Dorota, Jagoda i Irena wyjdą 
na prostą? No i czy w „babskim kręgu” 
zapanuje zgoda? 
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Katarzyna Tubylewicz 
Czyta Anna Szawiel 

Trzy przyjaciółki z podstawówki spotykają się po latach w Sztokholmie. 
Joanna jest znudzoną żoną polskiego dyplomaty, która na przekór światu 
sztywnych konwenansów coraz częściej odwiedza imigranckie 
przedmieścia. Powody jej wizyt mogą okazać się dyplomatycznym 
skandalem… Zofia to uciekająca przed sobą samą emigrantka, której 
niemal udało się zostać Szwedką. Sabina jest konserwatywną i 
przekonaną o wyższości swoich racji dziennikarką katolickiego pisma, 
której świat rozsypał się właśnie na kawałki. Czy kilka dni w Sztokholmie 
może zmienić losy trzech kobiet? 

Bokserka 
Grażyna Plebanek 
Czyta Anna Apostolakis 

Dwie przyjaciółki, bokserki: warszawianka Lu, bokserka amatorka, 
pracuje w polskiej ambasadzie w Brukseli. Sprite, jej sportowa mentorka i 
powierniczka jest Belgijką pochodzenia kongijskiego. Poznają się w 
Brukseli, razem walczą na ringu, wspólnie snują opowieść. Przyjaźń i boks 
to źródła siły dla Lu i Sprite.  
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Jane Austen 
Czyta Magdalena Woźniak 

Małżeństwo dla pieniędzy to nikczemność, a małżeństwo bez nich to 
głupota - tak zwięźle podsumował lord David Cecil poglądy autorki na tę 
instytucję. Ale Emma to nie tylko kolejna książka o perypetiach 
matrymonialnych w XIX-wiecznej Anglii. To przede wszystkim błyskotliwa 
komedia omyłek, której przedmiotem jest gra pozorów, samooszustwa i 
iluzje, jakich dostarcza nam w nadmiarze nasz egoizm i zadufanie. W 
samym zaś środku intrygi stoi niezwykła bohaterka, pełna życia i wigoru, 
urocza, nieznośna i apodyktyczna Emma... 

Dama kameliowa  
Aleksander Dumas (syn) 
Czyta Marcin Popczyński 

 
 

XIX-wieczna Francja. Małgorzata Gautier, paryska kurtyzana, ma 
licznych wielbicieli. Jej klientami są panowie z wyższych sfer. 
Pewnego dnia poznaje młodego i przystojnego Armanda Duvala. 
Oboje zakochują się w sobie. Jednak związek z kobietą lekkich 
obyczajów może zaszkodzić w karierze mężczyzny. Połączeni miłością 
będą musieli razem stawić czoło konwenansom, biedzie i... sobie 
samym, nie przeczuwając, że los szykuje im najokrutniejszą z 
niespodzianek. 

Prawdziwa miłość czyni zawsze lepszym, kimkolwiek byłaby 
kobieta, którą się kocha. 

Aleksander Dumas (syn) 

Niebezpieczne związki 
Choderlos de Laclos 
Czyta zespół lektorów 
 

Któż nie zna tej drapieżnej, przewrotnej, okrutnej - ale i zabawnej 
powieści o miłosnych intrygach francuskich wyższych sfer XVIII wieku. 
Zbrodnia i zdrada stają się tu tylko przyczynkiem do z pozoru tylko błahej, 
frywolnej opowieści o gierkach, romansach i manipulacji. Całość ubrana 
jest w listowny wielogłos uczestników zdarzeń, a wszystko dzieje się w 
wyższych sferach, w białych rękawiczkach, koronkach, wśród złoceń i 
porcelany. 
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LAUREATKA LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA 2013 

Za kogo ty się uważasz? 
Czyta Anna Gajewska 
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Rose mieszka w niezamożnej części prowincji Ontario w domu na tyłach 
należącego do rodziny sklepu. Wyjeżdża, a właściwie ucieka, by zacząć 
studia w Toronto, wyjść za mąż i podjąć pracę. I przez cały czas próbuje 
odpowiedzieć na pytanie, które w dzieciństwie usłyszała od macochy: 
za kogo ty się uważasz?  

Osiem opowiadań o kobietach, które doświadczają nieprzewidy-
walności życia. Młoda dziewczyna ucieka od męża, by wkrótce 
przekonać się, że nie może bez niego żyć. Matka czeka na znak życia od 
córki, która z niezrozumiałych powodów nagle zerwała z nią kontakt. 
Podczas wizyty u starzejących się rodziców ich dorosła córka 
uświadamia sobie, że jej rodzinny dom stał się przeraźliwie obcy.  

Uciekinierka 
Czyta Anna Kwaśniewska-
Komorowska 

Jawne tajemnice 
Czyta Anna Apostolakis 

Zbiór opowiadań nagrodzony w 1994 Governor General’s Award.  
 
Osiem wyjątkowych historii kobiet samotnych, zakochanych, 
samodzielnych lub bezradnych. Każda z tych opowieści przepełniona 
jest intensywnymi emocjami, a Munro wydobywa je wszystkie z 
charakterystyczną dla siebie swobodą i melancholią. Bohaterowie 
Jawnych tajemnic są tacy jak my, codzienni-niecodzienni, uchwyceni 
w jakimś momencie życia, uwikłani w niespełnione miłości, 
niemożliwe romanse i wywołujące poczucie winy zdrady. Alice 
Munro jak zwykle trafnie i przejmująco pisze o tym, że życie zupełnie 
zwyczajne stawia najtrudniejsze dylematy. 



Tylko dla dziewcząt  
Magdalena Samozwaniec 
Czyta Anna Szawiel. 

Do jakich granic może posunąć się skąpa gospodyni domowa? Jakie 
niebezpieczeństwo grozi zapalonym fotografom amatorom? Co zrobić, 
kiedy synek uparcie chce się bawić lalkami? Od mistrzyni polskiej satyry 
nie oczekujcie recept na wszelkie możliwe bolączki. Pisarka rozprawia się z 
całym katalogiem ludzkich wad i kapryśnymi modami epoki. śmieszna".  

Joanna d’Arc, Mata Hari, Kleopatra, Maria Skłodowska-Curie, Josephine 
Baker, Isadora Duncan, Zelda Fitzgerald, Anna Boleyn i dwadzieścia 
sześć innych – nadawały kierunek historii, tworzyły dobra kultury, nauki 
i sztuki, naruszały zastaną hierarchię wartości. Elizabeth Mahon 
przedstawia kobiety odważne i zdecydowane, twórcze i inteligentne, 
trzeźwo myślące i bezwzględne. Opisuje nie tylko działalność publiczną, 
ale też osobiste losy bohaterek.  
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Piękna pani i brzydki pan 
Magdalena Samozwaniec 
Czyta Katarzyna Pakosińska 
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Skandalistki  
Elizabeth Kerri 
Czyta Maciej Orłowski 
 

Położna. 3550 cudów 
narodzin 
Jeannette Kalyta 
Czyta autorka 
 

„Położna. 3550 cudów narodzin” to autobiograficzna opowieść 
najbardziej znanej polskiej położnej. Wzruszająca, momentami zabawna, 
głęboko prawdziwa historia jej życia i pracy. Niezwykły dokument cudu 
narodzin dziecka i mocny głos w społecznej dyskusji na temat 
podmiotowości kobiety w czasie porodu.  

O striptizie, małżeństwie, diablicach i mężu elektronowym. O tym, że 
nie każdy przybysz z Zachodu jest fajniejszy od polskich chłopców, oraz 
o tym, jak być piękną w swojej skórze. Niemało tu również trafnych 
obserwacji na temat konfliktów między-pokoleniowych czy damsko-
damskich. 
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Ja, anielica 
Katarzyna Berenika Miszczuk 
Czyta Anna Szawiel 

 
Ja, Wiktoria Biankowska, obiecuję 
wieść przykładne życie na Ziemi i już 
nigdy więcej nie pomagać diabłom w 
ich niecnych sprawkach. Beleth, 
Azazel, Kleopatra i Śmierć znani z 
powieści Ja, diablica powracają!  
 
W życiu Wiktorii ponownie zjawia się 
przystojny diabeł. Rozbija jej związek 
z Piotrem i ma nietypową prośbę - 
chce odzyskać swoje anielskie skrzy-
dła. Czy dziewczynie uda się zwrócić 
złotookiemu Belethowi marzenia? 

Ja, diablica 
Katarzyna Berenika Miszczuk 
Czyta Magdalena Wójcik 

 
Śmierć to dopiero początek. Gdy 
dwudziestoletnia Wiktoria zostaje 
zamordowana, zaczyna nowe życie. 
Dosłownie. Trafia do piekielnego Los 
Diablos, gdzie dostaje intratną posadę 
diablicy.  

DO DIABŁA!  
Tego trzeba posłuchać 

 
DIABLICA 
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Hipnotyzująca powieść o aniele i płatnym mordercy. Metafizyczny thriller, 
który przeniesie Cię do trzynastowiecznej Anglii. Fascynująca i 
prowokująca książka o winie i przebaczeniu, miłości i nienawiści, 
samotności i pięknie. 

Pokuta  
Anne Rice 
Czyta Wojciech Gąssowski 

Gra toczy się o zbawienie. Stawką jest nieśmiertelna dusza. Jednak 
nie musisz wierzyć, aby dać się porwać tej fascynującej powieści. 

„The Times” 
 

Kontynuacja „Pokuty” – hipnotyzującej powieści o aniele i płatnym 
mordercy. Toby O’Dare wyrusza z kolejną misją zleconą przez anioła.  Tym 
razem przenosi się do fascynującego świata Rzymu epoki renesansu. Musi 
także zmierzyć się z trawiącymi go wątpliwościami i palącym pożądaniem.  
 
Kuszenie to świetna rozrywka, na dodatek z rewelacyjnym 
dramatycznym zakończeniem.  

„The Boston Globe” 
 

Kuszenie  
Anne Rice 
Czyta Wojciech Gąssowski 
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Anatomia. Monotonia 
Edy Poppy 
Czyta Anna Szawiel 
 
Anatomia. Monotonia to świetnie 
napisana książka o ekstremalnej 
formie miłości, o jej granicach, o 
nagości, pożądaniu i fantazjach. 

Dziesięć tysięcy uciech cesarza 
José Frèches 
Czyta Janusz Zadura 
 

Pekin, XVII wiek. Cesarzowi Chenghui zostaje 
skradziony „birmański dzwoneczek". Ale to 
nie jest zabawka dla dzieci.  

Nielegalne związki 
Grażyna Plebanek 
Czyta Olga Miłaszewska 
 

Plebanek opowiada o zmaganiu z wymyka-
jącym się spod kontroli uczuciem, wyrzutach 
sumienia, lęku przed ranieniem bliskich.  

Vår i Lou od kilku lat są małżeństwem. Ona pochodzi z niewielkiego 
miasteczka w Norwegii, on z południa Francji. Mieszkają w Londynie, 
tworząc luźny związek, liberalnie podchodząc do wierności. Vår spotyka 
się regularnie z nastoletnią Sidney, Lou po rozstaniu z Kochankiem 
żarliwie poszukuje nowych partnerów seksualnych. Swoje doświad-
czenia opisuje w powieści, nad którą pracuje. 

Legendarna powieść Apollinaire’a 
opowiada o przygodach rumuń-
skiego arystokraty, który przy-
jeżdża do Paryża w poszukiwaniu 
przygód, sławy i seksualnego 
zaspokojenia. Jedenaście tysięcy 
pałek… oszałamia humorem i 
odwagą w opisie orgii. To także 
pastisz literatury wyklętej, dzięki 
talentowi Apollinaire’a podnie-
siony do rangi wybitnej prozy. 

Jedenaście tysięcy pałek 
Guillaume Apollinaire 
Czyta Tomasz Sobczak 

Arcydzieło!  
PABLO PICASSO 
 
Świetna zabawa erotyczna.  
„THE GUARDIAN” 
 

Kama Sutra – Vatsyayana 
Czyta Janusz Zadura 
 

Traktat nie tylko opisuje szczegółowo teorię 
i praktykę sztuki miłosnej, lecz przy tej okazji 
odkrywa wiele aspektów kultury dawnych 
Indii. Pokazuje zwyczaje, mentalność, seksu-
alność, filozofię życia… 
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Czym jest coaching? Czym jest Tao? 
Cóż, wszystko to ma związek z drogą. 
Zamiast pytać "jak uniknąć niepowo-
dzenia?", spytaj siebie "co ciekawego 
się wydarzy?". Jeśli chcesz podążyć 
drogą osobistej zmiany, ten audio-
book jest właśnie dla Ciebie.  

Coaching czyli 
Przebudzacz Neuronów 
Maciej Bennewicz 
Czyta Roch Siemianowski 

Dziwnologia. Odkrywanie wielkich 
prawd w rzeczach małych 
Richard Wiseman 
Czyta Maciej Orłowski 
 
Profesor Richard Wiseman udowadnia, że 
zgłębianie nawet błahych zagadnień przynosi 
ważne odkrycia. To wyjątkowa, zabawna i 
mądra książka, z której wiele dowiemy się o 
nas samych. 

Coaching czyli 
Restauracja Osobowości 
Maciej Bennewicz 
Czyta Roch Siemianowski 
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 Coaching Tao  
Maciej Bennewicz 
Czyta autor 

 

59 sekund.   
Pomyśl chwilę, zmień wiele 
Richard Wiseman 
Czyta Maciej Orłowski 
 
Autor opisuje przebieg wielu fascynujących 
eksperymentów psychologicznych, których 
wyniki pomagają poruszać się w gąszczu 
kluczowych życiowych decyzji i unikać przy 
tym szkodliwych, rozpowszechnionych ste-
reotypów. 

Kod szczęścia 
Richard Wiseman 
Czyta Tomasz Ignaczak 
 
Poznaj metody przezwyciężania niepowodzeń 
i dowiedz się, jak zatrzymać szczęście! Richard 
Wiseman, słynny dziwnolog i profesor psy-
chologii, zgłębił naturę szczęścia. Pracował 
dziesięć lat, przebadał ponad czterystu ocho-
tników i doszedł do rewolucyjnych wniosków. 

Tajemnica odnaleziona w starych 
księgach! My Polacy mamy naturę 
mistyczną, duchową, skłonną do 
przesądów, ale też jesteśmy nieufni 
wobec mistycyzmu i parapsychologii.  

Bogactwo i szczęście 
Maciej Bennewicz 
Czyta Roch Siemianowski 
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I jak tu nie biegać! 
Beata Sadowska 
Czytają: Beata Sadowska, Tomasz Ignaczak, Wojciech Chorąży 
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„Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o piłce nożnej, ale wstydzicie się 
zapytać.” Biografia Grzegorza Szamo- tulskiego – popularnego piłkarza 
wielu, nie tylko polskich, klubów, m.in. Legii Warszawa i ligi austriackiej. 
Barwna opowieść, a właściwie relacja z jego kariery piłkarskiej, 
zawierająca niezwykle ciekawe historie zza kulis rozgrywek piłkarskich i 
z szatni. 
 
 
Wstęp do audiobooka czyta Grzegorz Szamotulski. 

SZAMO. Wszystko, co wiedziałbyś o piłce nożnej, gdyby cię 
nie oszukiwano 
Grzegorz Szamotulski, Krzysztof Stanowski 
Czyta Tomasz Sobczak 

 Beata Sadowska, znana dziennikarka, która kiedyś nie znosiła biegać, 
napisała książkę pełną pozytywnej energii i zachęcającą do aktywności 
fizycznej. Autorka brała udział w 12 maratonach. Biegła na ulicach 
wielkich miast, w górach i po egzotycznej plaży. 
 
Dla Beaty bieganie to coś więcej niż sport. W swojej książce mówi nie 
tylko o tym jak biegać szybciej i lepiej, ale też o tym jak czerpać z biegania 
przyjemność i satysfakcję. Relacja autorki jest wzbogacona o wskazówki 
Kuby Wiśniewskiego, cenionego trenera biegowego. Nie jest to jednak 
typowy poradnik – to recepta na lenistwo! Ta książka łączy pasję, wiedzę 
i mądrą miłość do biegania. 
 
 
I jak tu nie biegać! 
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POLECAMY RÓWNIEŻ: 

Zakazane wrota 
Tiziano Terzani 
Czyta Jakub Kukla 
 

Chiny – kraj pełen niespodzianek, niezba-
dany, tajemniczy – były pasją Terzaniego. W 
1980 roku pisarz razem z rodziną zamieszkał 
w Pekinie. Przez ponad cztery lata próbował 
żyć jak przeciętny Chińczyk: stał się Dengiem 
Tiannuo, posłał dzieci do lokalnej szkoły, 
hodował świerszcze i jeździł na rowerze. 

Nocni wędrowcy 
Wojciech Jagielski 
Czyta Roch Siemianowski 
 

Uganda. W ośrodku w Gulu trwa zabawa. 
Kilku-, kilkunastoletnie dzieci biegają po 
placu z drewnianymi maczetami i kara-
binami: partyzanci napadają na wioskę, na 
ratunek przychodzą żołnierze. Zwyczajna 
dziecięca gra. Ale podopieczni ośrodka nie 
odgrywają scen z filmów czy książek, lecz z 
własnego życia. 
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Rekin z parku Yoyogi 
Joanna Bator 
Czyta Anna Dereszowska 
 
Joanna Bator wraca do Japonii – kraju, który 
od zawsze ją fascynował. W Rekinie z parku 
Yoyogi zabiera czytelnika do miejsc, o jakich 
nie można przeczytać w folderach biur 
podróży i prze-wodnikach turystycznych. 
Wraz z nią wkraczamy do lasu samobójców… 

Droga 66 
Dorota Warakomska 
Czyta autorka 
 
Droga 66, zwana główną ulicą USA, wije się 
przez osiem stanów. Śpiewano o niej piosenki, 
kręcono filmy, pisano powieści. Tędy w czasach 
Wielkiego Kryzysu tysiące farmerów podążało 
na zachód w poszukiwaniu lepszego życia.  

Wytępić całe to bydło 
Sven Linqvist 
Czyta Stanisław Biczysko 

Samsara 
Tomasz Michniewicz 
Czyta Marcin Orłowski 
 

Przedziera się przez dżunglę, łapie jadowite 
węże, zakrada się do obozu partyzantów, tropi 
przemytników dzieł sztuki i... świętych mężów, 
którzy potrafią cofnąć czas. Nie omija też 
utartych szlaków – zwiedza azjatyckie metro-
polie i ruiny dawnych królestw… 

Zainspirowany Jądrem ciemności Josepha 
Conrada, Sven Lindqvist ukazuje historię terroru 
przełomu XIX i XX wieku oraz filozofię 
unicestwiania ras niższych w imię poszerzania 
przestrzeni życiowej dla ras wyższych.  
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Życie na miarę.  
Odzieżowe niewolnictwo 
Marek Rabij 
Czyta Andrzej Ferenc 

Dobra prezencja bywa kluczem do sukcesu, a metka na ubraniu ma 
znaczenie. Czasem to kwestia życia lub śmierci. Dla niektórych – 
dosłownie. 
 
W 2013 roku zawalenie się budynku Rana Plaza, w którym mieściły 
się fabryki szyjące ubrania dla zachodnich firm, zwróciło oczy całego 
świata na przemysł odzieżowy w Bangladeszu. Wielu z nas po raz 
pierwszy usłyszało o halach niespełniających żadnych wymogów 
bezpieczeństwa i przemęczonych pracownikach, którym na każdym 
kroku grozi utrata zdrowia, a nawet życia. Zachodnie organizacje 
pozarządowe nie kryły oburzenia z powodu głodowych pensji 
szwaczek, a szefowie koncernów tłumaczyli, że nie wiedzieli, w 
jakich warunkach produkuje się ubrania dla ich firm. Marek Rabij 
pojechał do Bangladeszu kilkanaście dni po zawaleniu się Rana Plaza. 
Rok później – gdy ucichł szum medialny wokół tragedii – powrócił do 
Dhaki, aby lepiej poznać życie pracowników tamtejszej branży 
odzieżowej. Rozmawiał ze szwaczkami, próbował spotkać się z 
dyrektorami fabryk, poznał życie codzienne mieszkańców slumsów i 
szlaki przemytnicze, którymi wędrują podróbki lub resztki kolekcji 
znanych firm. Notując swoje spostrzeżenia, bezlitośnie uświadamia 
nam, klientom sieciówek, za co właściwie płacimy, kto na tym traci, a 
kto zyskuje. 
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Ż Świat równoległy 
Tomek Michniewicz 
Czyta Krzysztof Gosztyła 

Pakistan 
Mówi się, że muzułmanie to terroryści. Jednocześnie 80% ofiar 
wszystkich zamachów terrorystycznych to wyznawcy islamu. 
 
Polska 
Żołnierze polskich sił specjalnych to światowa elita, ale gdy kończą 
czterdzieści lat, nasze społeczeństwo wyrzuca ich na śmietnik. 
 
USA 
Czujemy się bezpiecznie, gdy więzienia są pełne przestępców, bo 
żyjemy w nieświadomości, że najgroźniejsze gangi są kontrolowane 
zza krat. 
 
Każda kolejna podróż utwierdza mnie w przekonaniu, że istnieją 
równoległe światy. Jeden – który wszyscy mamy w głowach, 
wdrukowany nam przez media. Drugi – ten rzeczywisty. Z ich 
zderzeń powstała niniejsza książka: zbiór ośmiu reportaży z różnych 
kontynentów. Wszystkie o ludziach i miejscach, które wydaje nam 
się, że znamy. 
 
Wydaje nam się. 
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Jednoaktówki Jacka Hempla 
 
Jakoś to będzie… 
Występują: Jacek Kałucki i Sylwester Maciejewski 
 
Będzie tylko lepiej! 
Występują: Jacek Kałucki i Marek Siudym 
 
 
W ostatnich latach w Polsce wiele się zmieniło – generalnie na 
lepsze. Jednak z przemianami nie wszyscy chcą się pogodzić a co 
gorsza, nie wszyscy umieją znaleźć swoje miejsce w nowej 
rzeczywistości. Zarówno ci, którzy wychowani byli na PRL-owskim 
cwaniactwie i "przekręcie", jak i ci, którzy przez swoją prawo-
rządność i naiwność, nie potrafią znaleźć sobie miejsca w "szarej 
prozie dnia codziennego" 
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LITERATURA WSPÓŁCZESNA 

Szkło 
Emil Marat 
Czyta Janusz Zadura 
 

Wykłada filozofię na prywatnej uczelni. 
Trochę romansuje, trochę udziela się w 
mediach. Jakub Raste po kontrowersyjnej 
wypowiedzi w programie na żywo odbiera 
telefon. Prezes korporacji telewizyjnej za-
prasza go na spotkanie.  

Senność  
Wojciech Kuczok 
Czyta Marcin Popczyński 
 
Adam jest młodym lekarzem naznaczo-
nym piętnem tradycyjnego, prowincjo-
nalnego wychowania. Rodzice lokują w 
nim wszystkie ambicje, jednak on, 
skrywający swój homoseksualizm i drę-
czony poczuciem winy, wie, że nigdy ich 
nie zadowoli. Robert to rozgoryczony 
autor jednej wybitnej książki.  

Korespondent 
Grażyna Jagielska 
Czyta Anna Apostolakis 
 
Caroline i Adam Matyasowie po kolejnej 
reporterskiej wyprawie zatrzymują się w 
Delhi. Tam właśnie poznają historię fran-
cuskiego dziennikarza zaginionego przed 
laty w afgańskich górach. 
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Sierociniec prowadzony przez doktora Larcha to nietypowa placówka. 
Kobiety przyjeżdżają tu, aby urodzić i zostawić nie-chciane dzieci lub 
poddać się zabiegowi przerwania ciąży. Jest to też dom Homera Wellsa, 
który po kilku nieudanych próbach zamieszkania z rodziną zastępczą 
postanawia zostać w ośrodku i kształcić się pod okiem doktora. Jednak 
przyjazd dwójki młodych ludzi wszystko zmieni. 
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Niech ci się coś pięknego 
przyśni - Massimo Gramellini 
Czyta Hubert Urbański 
 

Matka Massima zmarła, gdy chłopiec miał 
dziewięć lat. Massimo musiał nauczyć się 
żyć bez niej. Mieszkając z ojcem, który go 
nie rozumiał i z nianią, która nie potrafiła 
okazać mu żadnych uczuć, chłopiec musiał 
uciekać w dziecięcą wyobraźnię.  

Ogromne pomieszanie - żałosne kulisy anszlusu i jego wpływ na 
mentalność Austriaków, dziwaczne frustracje młodych ludzi, idea 
wolności dla zwierząt zamkniętych w zoo, emocje pierwszej miłości, 
szalona wyprawa kultowym motocyklem, reminiscencje i antagonizmy 
wojennej zawieruchy - oto Austria drugiej połowy lat sześćdziesiątych, 
oto Wiedeń, w którego świeżej pamięci pozostaje jeszcze podział 
miasta na cztery strefy okupacyjne. 

Siedem dobrych lat   
Etgar Keret 
Czyta Roch Siemianowski 
 

Bardzo osobisty zbiór opowieści o cza-
sach, w jakich przyszło żyć autorowi i jego 
najbliższym. Tom tworzy sieć relacji pisa-
rza z ojcem i synem. Pod żartobliwymi, 
pisanymi lekkim piórem opowieściami 
Keret opisuje siedem lat niepewności i 
trwogi. 

Zielona wyspa 
Igor Ostachowicz 
Czytają Roch Siemianowski,  
Anna Szawiel 
 

Bezludna wyspa, na którą można dotrzeć 
tylko helikopterem, a na niej przepiękny 
dom, wyposażony we wszystko, o czym 
można zamarzyć. Magda przyjeżdża tu, by 
w samotności odpocząć i zebrać myśli po 
zdradzie bogatego męża. Jednak okazuje 
się, że nie jest sama na wyspie… Zaczyna 
się walka z czasem, lękiem, ciekawością, 
pożądaniem. 

Regulamin tłoczni win  
John Irving 
Czyta Marcin Popczyński 

 

Uwolnić niedźwiedzie  
John Irving 
Czyta Sebastian Cybulski 
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Nastoletni Jacob Hunt cierpi na zespół 
Aspergera, czyli łagodną postać autyzmu. 
Nie umie czytać sygnałów społecznych ani 
wyrażać swoich myśli i uczuć. Na pierwszy 
rzut oka to zupełnie normalny, inteli-
gentny i elokwentny chłopak, jednak 
każde odstępstwo od codziennej rutyny, 
każda zmiana w ustalonym porządku dnia 
może wytrącić go z równowagi.  

Gdy Paweł, pracoholik i alkoholik, traci 
pracę w wydawnictwie i rzuca go dziew-
czyna, decyduje się na terapię. Próbując 
poskładać swój świat, pisze też powieść. 
Jej bohaterem jest zabójca, który dostał 
zlecenie na siedem osób. 

Annie została poczęta w sztuczny sposób, 
tak aby jej tkanki wykazywały pełną 
zgodność z tkankami siostry. Choć przez 
całe życie postrzegano ją wyłącznie przez 
pryzmat siostry i tego, co dla niej robi, aż 
do tej pory Annie akceptowała tę swoją 
życiową rolę.  

Straciwszy mieszkanie i nadzieję na pomoc ze strony znajomych Vernon 
ląduje na bruku. Schorowany i ranny, zupełnie nieprzystosowany do 
życia na ulicy może liczyć jedynie na łaskę innych. 
A jednak są tacy, którzy uparcie poszukują Vernona – a raczej jego 
walizki i trzech tajemniczych taśm nagranych przed śmiercią przez 
gwiazdora Alexa Bleacha.  

Vernon Subutex. Tom 1 
Virginie Despentes 
Czyta Roch Siemianowski 

Vernon Subutex zostaje wyrzucony na bruk, z jedną walizką. W 
poszukiwaniu dachu nad głową błąka się po mieszkaniach bliższych i 
dalszych znajomych, byłych kochanek i zupełnie przypadkowych osób. 
Tymczasem zawartość walizki Vernona budzi niepokój kilku 
wpływowych osób… 
 

Vernon Subutex. Tom 2 
Virginie Despentes 
Czyta Roch Siemianowski 

W naszym domu 
Jodi Picoult 
Czyta Magda Karel 

Bez mojej zgody   
Jodi Picoult 
Czyta Magda Karel 

Wspaniałe życie 
Robert Ziębiński 
Czyta Tomasz Sobczak 
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Francisco Goya na początku XIX wieku jest u szczytu sławy i u progu 
starości. Czas dzieli między pracę, polowania i podboje miłosne. Tylko 
syn Javier nie całkiem mu się udał: ślęczy nad książkami, nie garnie się 
do farb. Jednak Francisco nie rezygnuje, chce u-kształtować Javiera na 
swój obraz i podobieństwo. 

Jak Lech Wałęsa 
przechytrzył komunistów 
Reinhold Vetter 
Czyta Roch Siemianowski 

 

Warszawa, początek lat 50. dwudziestego wieku. Redaktorka poezji 
Sabina, mieszka z matką i babcią. Ojciec zginął podczas nalotu. 
Staropanieństwo Sabiny budzi w domu coraz większy niepokój. W końcu 
zjawia się adorator idealny. Na dodatek chcący się żenić. Przedtem 
jednak prosi, by młoda narzeczona wyświadczyła mu pewną przysługę… 

 

Współczesna Warszawa. Zblazowany trzydziestoparolatek, typowy 
przedstawiciel nowej klasy średniej, dryfuje od kobiety do kobiety, od 
baru do baru, od przelewu do przelewu. Ale wszystko do czasu. 
Pewnego dnia, po serii niefortunnych zdarzeń i tajemniczych znaków, 
nasz bohater znajduje przejście do innego świata. Tego świata, w 
którym kilkadziesiąt lat temu rozegrał się dramat warszawskich Żydów. 

Rewers 
Andrzej Bart 
Czyta Jacek Kałucki 

Noc żywych Żydów 
Igor Ostachowicz 
Czyta Tomasz Sobczak 

Laureat pokojowej Nagrody Nobla. Pierwszy prezydent demokra-
tycznej Polski wybrany w wolnych wyborach. Postać, która w kraju 
wzbudza kontrowersje. Jaki jest Lech Wałęsa? Czy współpracował z 
SB? Czy dobrze rządził Polską? Co jest prawdą, a co przekłamaniem 
na jego temat?  
 

Saturn  
Jacek Dehnel 
Czyta zespół lektorów 
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Timur Vermes 
Czyta Jarosław Bobebrek 
 
 

Masa o kobietach polskiej mafii 
Artur Górski 
Czyta Artur Górski i Jarosław "MASA" 
Sokołowski 
 
 

Sekretne życie drzew 
Peter Wohlleben 
Czyta Stanisław Biczysko 
 
 W lesie dzieją się zdumiewające rzeczy. Są tam drzewa, które 
porozumiewają się ze sobą, drzewa, które z oddaniem troszczą się o 
swe potomstwo oraz pielęgnują starych i chorych sąsiadów, drzewa, 
które doświadczają wrażeń, mają uczucia i pamięć. Niewiarygodne? 
Ale prawdziwe!  
 
Leśniczy Peter Wohlleben snuje fascynujące historie o zdumie-
wających zdolnościach drzew. Przytacza wyniki najnowszych badań 
naukowych i dzieli się swoimi obserwacjami z codziennej pracy w 
lesie. Otwiera przed nami sekretny świat, jakiego nie znamy. 

 
 
 

Ostra satyra na granicy politycznej poprawności. 
 
Adolf Hitler budzi się na opuszczonej parceli i ze zdziwieniem konstatuje, 
że nie jest już w bunkrze, Martin Bormann nie odpowiada na wezwania, a 
mijający go przechodnie nie odpowiadają na tradycyjne niemieckie 
przywitanie. Chwilę później ze zgrozą odkrywa, że jest rok 2011. Próbując 
oswoić się ze współczesną rzeczywistością, przez przypadek zostaje 
uznany za komika podszywającego się pod dyktatora i dostaje propozycję 
wystąpienia w telewizyjnym show…  

 
 

Polski świadek koronny numer jeden przerywa milczenie! 
 
Kim były matki, żony i kochanki polskich gangsterów? 
Wstrząsająca opowieść o kobietach w cieniu wielkich mafiosów. Co 
porabia piękna i bezwzględna Inka, która wystawiła ministra Dębskiego? 
Poznaj Monikę Z, żonę Słowika, damę z zamiłowaniem do ogromnego 
luksusu i potencjałem mafijnego bossa. Żądne sławy i luksusu? A może z 
ambicjami, by wpływać na decyzje polskiej mafii? 
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Paryż na widelcu  
Czyta Marcin Rudziński 
 
Czy wiesz... 
 
…jakie jest w Paryżu najbardziej 
romantyczne miejsce, by powiedzieć 
„kocham cię”? A jakie najbardziej 
seksowne? 
…gdzie znaleźć najlepsze dzieła sztuki, ale 
z dala od tłumów? 
…dlaczego paryscy mężczyźni mają 
zwyczaj sikać na ulicy? 
…czym zajmują się obrońcy praw zwierząt 
w paryskim metrze? 
 

Merde! Rok w Paryżu 
Czyta Marcin Rudziński 
 
Bohaterem Merde! Rok w Paryżu jest 
Paul West – typowy Brytyjczyk, skrzyżo-
wanie Hugh Granta i Davida Beckhama, 
specjalista od marketingu. Przyjeżdża do 
Paryża, by na zlecenie francuskiej firmy 
stworzyć sieć herbaciarni. Na miejscu 
witają go nierozgarnięci współpraco-
wnicy oraz dwulicowy szef. 

1000 lat wkurzania Francuzów  
Czyta Tomasz Ignaczak 
 
Clarke obala powszechne przekonania i 
mity, na których ufundowana została 
toż-samość narodowa Francuzów. Czy 
gilotynę wynalazł doktor Guillotin? Ależ 
nie, wymyślono ją w Yorkshire! A czy 
bąbelki w szampanie to dzieło słynnego 
Doma Pérignon? W żadnym wypadku, 
szampan francuską ma jedynie nazwę, a 
w rzeczywistości jest dziełem Anglików! 
To może bagietka jest francuska? Albo 
croissant? Stek? Nie, nie, nie! Clarke 
opisuje tysiąc lat skomplikowanych i 
trudnych stosunków potężnych sąsia-
dów, których dzieli dwadzieścia mil 
kanału La Manche i wiele 
nierozwiązanych spraw...  

Paul znowu w Paryżu – bez pieniędzy, bez pracy, bez mieszkania. Dawny 
szef próbuje wyłudzić od Paula udziały w angielskiej herbaciarni, była 
dziewczyna chyba go śledzi, przyjaciel wciąż recytuje mu swoje 
grafomańskie wiersze… Paul zatrudnia się jako urzędnik państwowy. Czy 
pozwoli mu to zostać jednym z tych obywateli Francji, którzy mają stałą 
pracę i widoki na spokojną emeryturę? A skąd! 

Merde faktor 
Czyta Andrzej Ferenc 
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Znak czterech 
Czyta Janusz Zadura 

Studium w szkarłacie 
Czyta Janusz Zadura 

Dolina Strachu 
Czyta Janusz Zadura 

Przygody  Sherlocka  
Holmesa  
Czyta Janusz Zadura 

Im bardziej pospolita i banalna jest zbrodnia, tym trudniej ją wykryć. 
 

Sherlock Holmes 

Pies Baskervillów 
Czyta Janusz Zadura 
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Wspomnienia Sherlocka 
Holmesa  
Czyta Janusz Zadura 

Sprawy Sherlocka 
Holmesa 
Czyta Janusz Zadura 

Ostatni tom cyklu audiobooków o przygodach Sherlocka Holmesa! 
  
Słynny detektyw z Baker Street i jego przyjaciel doktor Watson wspólnie 
rozwiązują pasjonujące zagadki kryminalne. Wyjaśniają m.in. Okoliczności 
tajemniczych zgonów nad brzegiem oceanu i straszliwego ataku lwa w 
cyrku. Szukają też zaginionego diamentu Korony oraz „wampira z Susex”. 

Powrót Sherlocka Holmesa 
Czyta Janusz Zadura 

Pożegnalny ukłon 
Czyta Janusz Zadura 
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W klasztorze Świętego Kosza, popularnym 
burdelu w Moguncji, zwykła radość ustąpiła 
miejsca głębokiej ciszy. Zamordowana została 
Zelda, jedna z najstarszych i najbardziej  
wymagających specjalistek od zakazanych 
przyjemności.  

Polski Kontrwywiad Wojskowy trafia na ślad grupy terrorystycznej 
przygotowującej zamach na wielką skalę. Terroryści zostają namierzeni, a 
sytuacja wydaje się opanowana. Do czasu. Kilka lat wcześniej pułkownik 
Karol Siennicki natrafił w Afganistanie na ślad podwójnego agenta. 
„Sokół”, oficer wywiadu wyszkolony przez PRL-owskie służby, po trans-
formacji ustrojowej zapadł się pod ziemię. Wygląda jednak na to, że nadal 
działa, a złapanie go jest jedyną szansą na ocalenie setek tysięcy ludzi. 

 

Sensacyjne wspomnienia niejakiego Jamesa 
Willoughby Carnac’a podającego się za 
seryjnego mordercę Kubę Rozpruwacza! 
Spisane w 1920 roku dopiero niedawno 
ujrzały światło dzienne. Kim był sprawca 
nigdy nierozwikłanych zabójstw prostytutek 
w Whitechapel w 1888 roku?  
 

Zabrano ci wszystko. Oprócz strachu. 
Wyobraź sobie, że świat, który znałeś, 
przestał istnieć. Wyobraź sobie, że twoja 
rodzina i przyjaciele twierdzą, że nigdy w 
życiu cię nie widzieli. Właśnie w takiej sytuacji 
znalazła się Sybylle Aurich.  

 
 

Skatowany w Warszawie przez nieznanych sprawców prezes 
amerykańskiej korporacji dzwoni do byłego kolegi z klasy, znanego 
radiowca. Wybiera jedyny numer, jaki zna – do audycji na żywo. 
Dziennikarz zostaje wplątany w grę, w której stawką jest kilkaset 
milionów dolarów, życie wielu osób i polska racja stanu. Rozwiązanie 
zagadki zaszyfrowane jest na bilecie do metra. Kto może złamać kod? 
Tylko ktoś z klasy. 

Klasa 
Dominik W. Rettinger 
Czyta Andrzej Ferenc 

Sokół 
Dominik W. Rettinger 
Czyta Jakub Wieczorek 

Autobiografia Kuby Rozpruwacza 
James Carnac 
Czyta Stanisław Biczysko 

Księga zakazanych rozkoszy 
Federico Andahazi 
Czyta Janusz Zadura 

Trakt 
Arno Strobel 
Czyta Leszek Filipowicz 
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Blackout 
Marc Elsberg 
Czyta Jakub Wieczorek 
 
 

Zero 
Marc Elsberg 
Czyta Tomasz Sobczak 
 
 
 

Wyliczanka  
John Verdon 
Czyta Wojciech Żołądkowicz 
 
 
 

 
Wszystko zaczyna się od niepokojącego 

listu. Potem ginie człowiek. Na miejscu 
wyrafinowanego mordu na detektywów 
czekają kolejne zagadki. Czy to możliwe, że 
ktoś potrafi czytać w myślach? Policja 
grzęźnie w domysłach, bo fakty przeczą 
logice. I wtedy zabójca uderza znowu 

Londyn. Podczas pościgu zostaje zastrzelony 
młody chłopak. Cynthia Bonsanth, dzien-
nikarka, próbuje wyjaśnić jego śmierć. Trop 
wiedzie do popularnej platformy interneto-
wej Freemee, która specjalizuje się w groma-
dzeniu i analizowaniu danych, obiecując 
milionom swoich użytkowników lepsze, 
obfitujące w sukcesy życie.  
 

Pewnego zimowego dnia Europa pogrąża się 
w ciemności. Haker Piero Manzano podej-
rzewa elektroniczny atak terrorystyczny. 
Bezskutecznie próbuje ostrzec władze. Tym-
czasem zaczyna brakować podstawowych 
środków do życia: wody, jedzenia i paliwa 
 

 

Pustki 
Andrew Michael Hurley 
Czyta Tomasz Sobczak 
 
 
 

Skłócona rodzina, metafizyczna aura, 
przejmujący krajobraz i tajemnica 
jednej Wielkanocy – Pustki to prze-
wrotna powieść grozy nawiązująca do 
najlepszych tradycji gatunku, trzyma-
jąca w napięciu od pierwszej do 
ostatniej strony, pełna niedopowie-
dzeń, tajemnic oraz symboliki religijnej. 
Powieść została nagrodzona w 2015 
roku Costa Book Award for First Novel 
w Wielkiej Brytanii i doczekał się 
kilkunastu wydań zagranicznych. 
 

Panika 
Jeffery Deaver 
Czyta Sebastian Konrad 
 
 
 

Kathryn Dance postanawia odnaleźć i 
powstrzymać przebiegłego przestępcę, 
który nie zostawia śladów. W prowa-
dzonym przez funkcjonariuszy służb 
stanowych wielowątkowym śledztwie 
musi ona polegać przede wszystkim na 
swoich umiejętnościach wykrywania 
kłamstw oraz intuicji. 
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Istota zła 
Luca D’Andrea 
Czyta Tomasz Sobczak 
 

Brutalna zbrodnia, porażająca pierwotną grozą natura, obsesja  
i pradawna przyczajona Bestia. 
  
Ta historia przyprawi cię o dreszcze! 
 
Jeremiah Salinger kręci filmowy dokument o pracy ratowników 
górskich. Niestety jedna z akcji, w której uczestniczy, kończy się 
tragicznym wypadkiem, a on jako jedyny cudem unika śmierci. Od 
tego czasu zmaga się z atakami paniki, a w dodatku przy okazji 
przedłużonego pobytu w Dolimitach natrafia na mrożącą krew w 
żyłach kryminalną zagadkę z przeszłości. Nierozwikłaną do dzisiaj. 
Tajemnicę masakry w wąwozie Bletterbach… 

Raz na zawsze 
Andreas Pflüger 
Czyta Leszek Filipowicz 

Młoda i utalentowana Jenny Aaron robiła karierę w policyjnej 
jednostce specjalnej. W trakcie nieudanej akcji w Barcelonie straciła 
wzrok. Myślała, że to najgorszy dzień w jej życiu. Myliła się. 
 
Pięć lat po wypadku przeszłość upomina się o nią. Seryjny morderca, 
którego niegdyś aresztowała, znowu atakuje. Teraz chce rozmawiać 
tylko z Jenny. 
Specjalistka od przesłuchań żyje w ciemności, ale nie musi widzieć, 
żeby wiedzieć. 
Sprawiedliwość jest przecież ślepa. 
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TOM CLANCY 

Zwierzchnik 
Tom Clancy, Mark Greaney 
Czyta Janusz Zadura 
 

Historia z czasów zimnej wojny i współ-
czesne wydarzenia: Rosja atakuje Ukrainę. 
Okoliczności szybkiego dojścia do władzy 
nowego prezydenta Rosji  owiane są 
tajemnicą. Jednak jest jedna osoba, która 
może znać sekret rosyjskiego magnata – 
prezydent Stanów Zjednoczonych, były 
agent CIA Jack Ryan. 
 

Czas patriotów 
Czyta Janusz Zadura 
 

Pierwsza książka z cyklu o Jacku Ryanie. 
 
Podczas pobytu w Londynie Jack jest 
przypadkowym świadkiem zamachu na 
księcia i księżną Walii. Ryan postanawia 
zaryzykować i pomóc zaatakowanym. Dzięki 
wyszkoleniu odebranemu w Korpusie 
Piechoty Morskiej, udaje mu się zniweczyć 
plany zamachowców.  

Kardynał z Kremla 
Czyta Janusz Zadura 
 

W Moskwie rozpoczyna się amerykańsko-
rosyjska konferencja dyplomatyczna na 
najwyższym szczeblu. Bierze w niej udział 
również Jack Ryan – młody, wybijający się 
analityk CIA. Jego misja wykracza jednak 
poza ramy dyplomatyczne, 

Świat staje na skraju katastrofy nukle-
arnej, a Jack Ryan musi znaleźć sposób, 
żeby temu zaradzić 
  
W 1973, w trakcie wojny między Izraelem 
a Syrią, nad Wzgórzami Golan zostaje 
zestrzelony izraelski Skyhawk przenoszący 
nieuzbrojoną bombę atomową. Broń 
ląduje na polu druzyjskiego chłopa, który 
najzwyczajniej w świecie zasypuje lej 
dwumetrową warstwą ziemi i w najlepsze 
uprawia swój kawałek skalistego gruntu. 
Dwadzieścia lat później o znalezisku 
dowiadują się muzułmańscy fundamen-
taliści, którzy planują wykorzystać broń w 
ataku na Stany Zjednoczone… 
 
 
Stan zagrożenia 
Czyta Janusz Zadura 
 

 
Jack Ryan na tropie kolumbijskiej mafii! 
 
Kolumbia, lata osiemdziesiąte XX w. 
Kartel narkotykowy zabija amerykańskich 
urzędników. Okazuje się, że jeden z 
zamordowanych był przyjacielem prezy-
denta. Amerykański przywódca jest 
zdeterminowany, aby ukarać morderców 
Jest tylko jeden człowiek zdolny zażegnać 
kryzys. Jack Ryan, obecnie zastępca 
dyrektora CIA, opracowuje ryzykowny 
plan odbicia uwięzionych i torturowanych 
zakładników.  

Suma wszystkich strachów 
Czyta Janusz Zadura 
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Von Schirach znów otwiera drzwi swojej kancelarii. Z właściwą sobie 
powściągliwością opisuje kolejne pogmatwane ludzkie losy, ciężkie 
zbrodnie i drobne przewinienia. 

 
Jest zatem kobieta, która wspólnie z kochankiem zabija znęcającego się 
nad nią męża, jest bogu ducha winny mężczyzna, który trafił za kratki 
przez błąd urzędnika i swoje zaniedbanie, jest też dramat ofiary 
zbiorowego gwałtu oraz historia drobnej złodziejki… 
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Bohaterami jedenastu krótkich opowiadań są zabójcy, prostytutki, dilerzy 
i szaleńcy, a także zwykli ludzie, którzy weszli w konflikt z prawem. Von 
Schirach historiom kryminalnym nadał formę przypowieści, traktujących 
o kondycji ludzkiej, o cienkiej granicy między wielkością a upadkiem, o 
względności takich pojęć jak wina, sprawiedliwość czy prawo. 
 
Autor pokazuje świat wymykający się jednoznacznym ocenom, 
zmuszający do weryfikacji niepodważalnych, wydawałoby się, przekonań 
i sądów. 
 

 Wina 
Ferdinand Von Schirach 
Czyta Roch Siemianowski 

Przestępstwo 
Ferdinand Von Schirach 
Czyta Roch Siemianowski 

 

Dobry kłamca 
Nicholas Searle 
Czyta Jakub Wieczorek 
 
 

 
Roy Courtnay  jest prawdziwym artystą w swoim fachu. Bezbłędny 
manipulant i hochsztapler, zamiast cieszyć się zasłużonym 
odpoczynkiem na emeryturze, poluje na kolejne ofiary. Okazja sama 
pcha mu się w ręce – na portalu randkowym poznaje zamożną 
wdowę Betty. Wkrótce się do niej wprowadza. Jest przekonany, że i 
tym razem szybko uda mu się przejąć majątek kobiety. Tylko czy Betty 
na pewno jest tak łatwowierna? Czasami okazuje się, że nawet 
kłamca nie zna prawdy 

Człowiek, który chciał wszystko 
wiedzieć 
Dror A. Mishani 
Czyta Andrzej Ferenc 
 
 

W swym mieszkaniu zostaje znaleziona martwa Lea Yeager. Przybyły 
na miejsce komisarz Awi Awraham rozpoznaje w niej ofiarę gwałtu 
sprzed dwóch lat. Sprawca nie przyznał się do winy, ale został 
skazany, a jego rodzina groziła poszkodowanej kobiecie. Czy to 
właściwy trop do znalezienia zabójcy Lei? A może kobietę 
zamordował syn, który udaje, że nie utrzymywał z matką żadnych 
kontaktów? Kim jest tajemniczy policjant, który pojawił się w domu 
ofiary tuż przed zbrodnią?  
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Piramida 
Czyta Leszek Filipowicz 
 

Lektura obowiązkowa dla fanów Kurta 
Wallandera! Tym razem nie powieść, ale 
zbiór opowiadań kryminalnych, z których 
jedno dało tytuł całości. 

Nim nadejdzie mróz  
Czyta Leszek Filipowicz 
 

Misterna historia kryminalna, opowiedziana z 
perspektywy kobiety, groźny fanatyzm 
religijny, w tle informacje z Nowego Jorku po 
ataku na WTC...  

Biała Lwica 
Czyta Leszek Filipowicz 
 

W kwietniu 1992 roku w Republice Południo-
wej Afryki grupa prawicowych fanatyków 
planuje zamach na Nelsona Mandelę i 
mozolnie budowaną demokrację.  

Powrót nauczyciela tańca 
Czyta Leszek Filipowicz 
 

Listopad 1999 roku, szwedzka prowincja i 
dwa zagadkowe morderstwa, które wstrzą-
snęły okolicą. Czy te zbrodnie coś łączy? 

Niespokojny człowiek 
Czyta Leszek Filipowicz 
 

Ojciec przyszłego zięcia Wallandera znika w 
niejasnych okolicznościach. Komisarz roz-
poczyna prywatne śledztwo i odkrywa, że ma 
do czynienia ze spiskiem sięgającym naj-
wyższych władz... 

Piąta kobieta 
Czyta Leszek Filipowicz 
 

W afrykańską noc podczas brutalnej napaści 
giną cztery zakonnice, a wraz z nimi tytułowa 
piąta kobieta. Kilka miesięcy później w 
Szwecji zaczynają się zabójstwa dokonywane 
z wyjątkowym okrucieństwem.  
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Fałszywy trop 
Czyta Leszek Filipowicz 
 

Skania, sielski zakątek Szwecji, lato 1994, za 
pasem mistrzostwa świata w piłce nożnej. Na 
polu rzepaku dokonuje samospalenia młoda 
cudzoziemka, dzień później od ciosu siekierą 
w kręgosłup ginie były minister sprawiedli-
wości. Morderca zabiera ze sobą skalp ofiary. 

Ręka 
Czyta Leszek Filipowicz 
 

Jesień 2002 roku. Wallander jest o krok od 
spełnienia marzenia o wyprowadzce do domu 
na wsi. Jednakże do kupna posiadłości nie do-
chodzi. Okazuje się, że tamtejszy ogród kryje 
mroczną tajemnicę... Dwa ludzkie szkielety.  
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Mózg Kennedy’ego 
Czyta Leszek Filipowicz 
 

Diagnoza „HIV" brzmi jak wyrok. Mnóstwo 
ludzi głowi się, jak ten wyrok anulować, a 
przy okazji dobrze zarobić. Nieważne, ile 
przy tym stracą inni - pieniądze, zdrowie, 
życie, a w grę wchodzą zawrotne sumy. 

Wspomnienia brudnego anioła 
Czyta Leszek Filipowicz 
 

Początek XX wieku, portugalska kolonia w 
Afryce i przejmująca historia białej kobie-
ty. Hanna opuszcza Szwecję na pokładzie 
statku handlowego, zatrudniona jako 
kucharka. W czasie rejsu zakochuje się i 
wychodzi za mąż. Jednak wkrótce jej mąż 
umiera. Zrozpaczona dziewczyna ucieka ze 
statku w portugalskim porcie u brzegu 
czarnego lądu i wówczas w jej życiu 
rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział.  

Grząskie piaski 
Czyta Leszek Filipowicz 

 
W grudniu 2013 roku, w drodze na 
spotkanie autorskie, Henning Mankell 
miał stłuczkę. Nic poważnego. W styczniu 
2014 trafił do ortopedy ze stwierdzonym 
wypadnięciem dysku i przepukliną. Wrócił 
do domu ze zdiagnozowanym nowotwo-
rem - guzami w płucach i karku. Przerwał 
pracę nad nową książką, by na kilka tygo-
dni pogrążyć się w „grząskich piaskach” 
strachu.  

Szwedzkie kalosze 
Czyta Leszek Filipowicz 

 
Kontynuacja bestsellerowych „Włoskich 
butów” 
 
Frederick Welin, emerytowany chirurg 
mieszkający na jednej z wysp 
szwedzkiego archipelagu, budzi się w 
nocy, krztusząc się dymem. Jego dom 
stoi w płomieniach. Mężczyzna zrywa się 
z łóżka, ale jest już za późno, by ratować 
dobytek. Ledwo udaje mu się owinąć 
kocem i wybiec z pożogi w – jak się 
okazuje – dwóch lewych kaloszach. 
Wkrótce w płomieniach staje kolejny 
dom, a ludzie zaczynają szeptać o 
przemykającej po wyspie tajemniczej, 
zakapturzonej postaci. 

Włoskie buty  
Czyta Leszek Filipowicz 
 

Na niewielkiej bałtyckiej wyspie mieszka 
samotnie Frederick Welin. Jego jedynymi 
towarzyszami są stary pies i równie 
wiekowy kot oraz pojawiający się od 
czasu do czasu hipochondryczny listo-
nosz. Niezmącone niczym życie trwa aż 
do momentu, w którym na otaczającym 
wyspę lodzie pojawia się kobieca postać. 
Okazuje się, że to Harriet, miłość życia 
Fredericka, kobieta, którą ten wiele lat 
temu opuścił bez słowa. Dawna ko-
chanka żąda spełnienia złożonej kiedyś 
obietnicy.  
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KRYMINALNA ROSJA 
BRUTALNY ŚWIAT. BEZ EFEKTÓW SPECJALNYCH.  
JEST ZBRODNIA. JEST KARA. 
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Iluzja grzechu 
Czyta Roch Siemianowski 
 

Kto zginie następny? Seria zabójstw, makabryczny proceder i trudne 
śledztwo Nastii Kamieńskiej… 
 
Właścicielka cennej kolekcji obrazów, Jekatierina Aniskowiec, zostaje 
brutalnie zamordowana w swoim mieszkaniu. Szybko okazuje się, że 
bez wątpienia nie było to zabójstwo na tle rabunkowym. Tymczasem 
Nastia Kamieńska odkrywa, że Aniskowiec mogła znać powód, dla 
którego sześć lat wcześniej jej znajoma, Galina Tieriochina, usiłowała 
zabić czwórkę swoich dzieci i popełnić samobójstwo. 

Jasne oblicze śmierci  
Czyta Roch Siemianowski 
 
 

Najbardziej przerażające zbrodnie popełnia się z miłości. 
 
Dwie piękne dziewczyny zostały zamordowane, inna popełniła samo-
bójstwo w niejasnych okolicznościach. Łączy je jedno: dobrze znały 
Władimira Strelnikowa, kobieciarza i imprezowicza. Tymczasem Strelnikow 
ma bardzo mocne alibi. Oględziny przynoszą nową informację: na ciele 
jednej z ofiar znaleziono srebrnego kupidyna. Kupidyn jako… jedyny 
świadek! Sprawa wygląda beznadziejnie. Kamieńska musi zakasać rękawy, 
nie ma bowiem żadnego punktu zaczepienia – utknęła na dobre.  

 
 

 

Nastia Kamieńska na swojej drodze ponownie spotyka niejakiego 
Władimira Sołowiowa, w którym kiedyś się kochała. Dziś Władimir jest 
nieszczęśliwym człowiekiem, inwalidą. Sytuacja operacyjna zmusza Nastię 
do odnowienia z nim kontaktów. A co dziwniejsze: do prowadzenia z 
mężczyzną skomplikowanej psychologicznej gry.  

Stylista  
Czyta Roch Siemianowski 
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W leniwą atmosferę jesiennego 
weekendu wdziera się wiadomość o 
zabójstwie znanej aktorki Aliny Waznis. 
Nad rozwikłaniem sprawy pracują 
Nastia Kamieńska i Jura Korotkow oraz 
Stasow, emerytowany milicjant, szef 
ochrony wytwórni filmowej Syriusz.  

Kolacja z zabójcą 
Czyta Roch Siemianowski 
 

Irina Filatowa, wybitny naukowiec z 
instytutu badawczego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, zostaje znaleziona 
martwa w swoim mieszkaniu. Z początku 
sprawa wydaje się prosta. Śledztwo 
ujawnia jednak, że było to okrutne i 
drobiazgowo zaplanowane morderstwo. 
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Za wszystko trzeba płacić 
Czyta Roch Siemianowski 
 
Nad głową Nastii Kamieńskiej zbierają 
się czarne chmury. Znajomy mafioso 
Denisow zwraca się do niej z prośbą o 
pomoc w znalezieniu mordercy jego 
przyjaciółki. Nieformalne śledztwo wy-
kazuje, że popełnione w Austrii 
zabójstwo ma związek z dziwnymi 
zgonami naukowców w Rosji. Nastia 
zaczyna podejrzewać, że Denisow 
prowadzi podwójną grę i próbuje ją 
wciągnąć w pułapkę.  

Czarna lista 
Czyta Roch Siemianowski 
 

Gdy w czarnomorskim kurorcie w naj-
lepsze trwają przygotowania do gali 
festiwalu filmowego, kandydatka do 
głównej nagrody zostaje zamordowana. 
W sprawę, mimo nieprzychylności 
lokalnej milicji, angażuje się podpuł-
kownik Władisław Stasow z Moskwy. 

Cudza maska  
Czyta Roch Siemianowski 
 

Anastazja Kamieńska prowadzi śledztwo 
w sprawie śmierci młodego pisarza, 
autora romansów, Leonida Paraskiewicza, 
który będąc u szczytu popularności, został 
zastrzelony przed własnym mieszkaniem.  

Płotki giną pierwsze 
Czyta Roch Siemianowski 
 

Anastazja Kamieńska, niezastąpiona w 
analizowaniu najbardziej zagadkowych 
zbrodni, tym razem musi zmierzyć się z 
seryjnym mordercą, który  co  tydzień 
zabija w okolicach Moskwy młodego 
mężczyznę. Ale to dopiero początek… 

Obraz pośmiertny 
Czyta Roch Siemianowski 



Jezioro  
Czyta Andrzej Ferenc 
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Głos   
Czyta Andrzej Ferenc 

Reykjavik, zimowa pora, święta za pasem. W dużym hotelu pełnym gości 
zostaje zamordowany portier. Właśnie jak co roku miał się udać na 
zabawę choinkową, przebrany za Świętego Mikołaja; od wielu lat 
pracował i mieszkał w hotelu, w maleńkim pokoju. 

Słynne Kleifarvatn, islandzkie jezioro znaj-dujące się niedaleko dawnej 
bazy armii amerykańskiej, od jakiegoś czasu się kurczy. Jest wiosna, na 
odsłoniętym dnie zostaje znaleziony szkielet z dziurą w czaszce.  

W bagnie 
Czyta Andrzej Ferenc 
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2001 rok, Reykjavik – ciemna jesień, niepogoda, krótkie dni. Ciało 
niejakiego Holberga znaleziono w jego mieszkaniu w suterenie. Zginął 
uderzony w głowę ciężką szklaną popielniczką.  

Hipotermia 
Czyta Andrzej Ferenc 

Fascynacja śmiercią, zaginieni bez wieści, rodzinne piekło… – stylowy, 
ciemny kryminał islandzkiego mistrza!  
  
Nikt nie ma wątpliwości, że Maria popełniła samobójstwo, lecz czemu 
zdecydowała się na ten krok? Niebawem Erlendur otrzymuje od jej 
najbliższej przyjaciółki pewną informację i stopniowo dowiaduje się o 
tragicznych wydarzeniach z życia kobiety. Nieoficjalne śledztwo 
komisarza krąży także wokół niewyjaśnionych zaginięć na Islandii…  

Zimny wiatr   
Czyta Andrzej Ferenc 

Reykjavik. W mroźny styczniowy dzień 
policja zostaje wezwana na jedno z 
miejskich osiedli – w ogrodzie znale-
ziono ciało młodego, ciemnoskórego 
chłopca, zamarzniętego w kałuży wła-
snej krwi.  
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Kołysanka dla mordercy  
Mariusz Czubaj 
Czyta Leszek Filipowicz 
 

Jesień 2008 roku, Warszawa, zagmatwane 
śledztwo i seryjny zabójca… Nieuchwytny mor-
derca – nazwany przez policjantów Doktorem 
Śmierć – zabija bezdomnych zastrzykiem w 
serce, a następnie odcina denatom dłonie. 
Rudolf Heinz zostaje wysłany do stolicy, by 
pomóc w śledztwie.  
 

Zanim znowu zabiję   
Mariusz Czubaj 
Czyta Leszek Filipowicz 
 

Piłkarski światek, przeszłość, która powraca w 
życiu komisarza i seria makabrycznych 
zabójstw. Warszawa, 10 kwietnia 2010 roku, w 
okolicach Dworca Wschodniego Jacek Kos, 
piłkarz polskiej kadry, rzuca się pod pociąg. 
Dwa tygodnie później do Katowic przybywa 
Józef Heinz i prosi syna, którego nie widział od 
wielu lat, by pomógł mu wyjaśnić powody 
samobójstwa zawodnika 

Piąty beatles 
Mariusz Czubaj 
Czyta Leszek Filipowicz 

Wiosna 2007. W okolicach Centrum Olimpijskiego w Warszawie 
znaleziono zwłoki dwóch młodych mężczyzn. Okazuje się, że ofiarami są 
klerycy z żoliborskiego seminarium. Z powodu makabrycznych szczegółów 
zbrodni oraz symboli narysowanych szminką przez mordercę do 
rozwiązania zagadki zostaje powołana specjalna grupa operacyjna. 
Dołącza do niej Rudolf Heinz – specjalista od opracowywania portretów 
psychologicznych przestępców.  
 

Róże cmentarne  
Marek Krajewski i Mariusz Czubaj 
Czyta Jarosław Rabenda  
 

Trójmiejska policja zostaje postawiona w stan 
gotowości. W Katowicach znaleziono dziew-
czynę zabitą tępym narzędziem, w Warszawie 
− kobietę z rozprutym brzuchem, w Krakowie 
ofiara otrzymała kilkanaście ciosów nożem.  

21:37 
Mariusz Czubaj 
Czyta Leszek Filipowicz 

 

 
Czerwiec 2012. Trwa mecz Polska–Rosja podczas mistrzostw Europy w 
piłce nożnej, gdy policjanci z Piły otrzymują wezwanie na dawne lotnisko, 
gdzie stacjonował kiedyś pułk myśliwców Su-22. Jest to miejsce 
zabójstwa, na które przybywa także Rudolf Heinz prowadzący kurs w 
miejscowej szkole policji.  
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W mroźny zimowy poranek na skraju wsi zostaje znalezione ciało 
zakonnicy. Początkowo wydaje się, że kobietę potrącił samochód. 
Szybko okazuje się jednak, że ktoś ją zabił i potem upozorował 
wypadek. Kilka dni później ginie kolejna osoba. Ofiary nie wydają się 
być ze sobą w żaden sposób związane. 

Motylek 
Katarzyna Puzyńska 
Czyta Laura Breszka 

Biała wódka, czarny ptak 
Wiesław Weiss 
Czyta Leszek Filipowicz 

 
13 grudnia 1981 roku w Warszawie znika znana niemiecka pisarka 
Anna Eckart. Władze milczą o jej zaginięciu, więc synowa Anny prosi 
o pomoc Daniela, bezrobotnego dziennikarza. Inwigilowany przez 
esbeków, Daniel jedzie do miasta Stary Krzyż i tam wplątuje się w 
mroczną, kryminalną historię, która zaczęła się za III Rzeszy... 

Więcej czerwieni 
Katarzyna Puzyńska 
Czyta Laura Breszka 

W Lipowie lato w pełni. Na polach rozpoczynają się żniwa, a w sadach 
dojrzewają jabłka. Młodszy aspirant Daniel Podgórski czuje, że znalazł 
się w najlepszym momencie swojego życia. Tymczasem w okolicach 
sennego zazwyczaj Lipowa zostają zabite dwie młode kobiety. Sprawca 
okaleczył brutalnie ich ciała. Policja kryminalna z Brodnicy podejrzewa, 
że oba zabójstwa mogą być dziełem seryjnego mordercy. Podgórski 
dołącza do ekipy śledczej prowadzonej przez kontrowersyjną komisarz 
Klementynę Kopp. Policja stara się znaleźć punkty wspólne pomiędzy 
obiema ofiarami i stworzyć profil zabójcy.  



 
Jest rok 1936, nocny stróż w Lubelskiej Wytwórni Samolotów 
odbiera sobie życie. Jak donosi „Express Lubelski i Wołyński”, powód 
desperackiego kroku to nieodwzajemniona miłość. Kiedy sprawa ma 
zostać umorzona, Maciejewski odkrywa, że ciało w trumnie nie 
należy do samobójcy. Rozpoczyna się śledztwo, które łączy pozornie 
niepowiązane ze sobą zdarzenia. Komisarz natrafi na aferę 
przerastającą jego kompetencje. Jak wówczas postąpi? Niektóre 
fakty pozna dopiero po latach, kiedy w 1945 roku w celi lubelskiego 
więzienia spotka ducha z przeszłości.  

Pogrom w przyszły wtorek 
Czyta Tomasz Sobczak 
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Haiti 
Czyta Tomasz Sobczak 
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Kwestja krwi 
Czyta Tomasz Sobczak 

Zygmunt Maciejewski, komisarz przedwojennej policji, już rok 
spędził w więzieniu i jest rozpracowywany przez okrutnego ubeka. 
Wprawdzie major Grabarz nie zdołał skłonić Zygi do kolaboracji, lecz 
wie, że dopnie swego. Maciejewski, policjant oddany swojej pracy i 
lojalny wobec prześladowanych kolegów po fachu, zgadza się pomóc 
nawet ubekowi, gdy ten nieoczekiwanie żąda, by Zyga zapobiegł... 
mającemu wybuchnąć pogromowi w Lublinie.  

Skrzydlata trumna 
Czyta Tomasz Sobczak 
 

Akcja powieści toczy się w dwu planach: w 1938 r. i 12 lat później, w 
ponurych czasach stalinowskich. W lipcową niedzielę Zyga Maciejewski 
zostaje poinformowany, że podczas II Krajowej Wystawy Koni 
Remontowych w stajennym boksie znaleziono ciało mężczyzny o 
nieustalonej tożsamości. Twarz ofiary jest zmasakrowana, jak gdyby denat 
został kopnięty przez konia, klacz o imieniu Haiti… Po wielu latach, w 
zupełnie innych czasach, wiosną 1950 r. Maciejewski nie jest już 
policjantem, niechlujny i zapuszczony pracuje jako dozorca i zajmuje się 
starą klaczą Haiti, która zostanie posłana do rzeźni. Przedwojenna 
przeszłość niespodziewanie powraca, odzywa się bliskim echem. 

 

Rok 1926, malaryczny, brudny Zamość. Zostaje zgłoszone zaginięcie Anny 
Wołkońskiej, panny z ziemiańskiego rodu, uczennicy miejscowego 
gimnazjum. Młody, marzący o karierze aspirant Zyga Maciejewski 
prowadzi swoje pierwsze samodzielne śledztwo. 
Nie ma dziewczyny, nie ma również zwłok. Jednak Maciejewski nie 
rezygnuje, chociaż w trakcie śledztwa spotyka się z szykanami, zostaje 
pobity, a jego kariera zawisa na włosku. Jak przystało na bohatera 
czarnego kryminału, tropi ślad po śladzie i w końcu rozwiązuje zagadkę 
zaginionej gimnazjalistki. A przynajmniej tak mu się wydaje… 
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Początek 1931 roku. Komisarz Maciejewski dostaje poufną 
informację, że Lilli Byoros, córka zamożnego handlarza, która zaginęła 
pod Warszawą, jest przetrzymywana gdzieś w Lublinie. Kiedy w 
nurcie Czechówki zostaje znaleziona zasztyletowana młoda kobieta, 
komisarz rozpoczyna dochodzenie. Czy okrutne morderstwo i 
porwanie panny Lilli w jakiś sposób łączą się ze sobą? 

 

Lublin na kilka dni przed 11 listopada 1930 roku. Trwają 
przygotowania do patriotycznego święta. Tymczasem redaktor 
naczelny lokalnej prawicowej gazety, zostaje brutalnie 
zamordowany we własnym mieszkaniu. Pierwsze tropy wiodą do 
szefów dwóch innych lubelskich gazet. Śledztwo prowadzi 
Zygmunt Maciejewski, od którego odeszła żona, za to nie opuściły 
go skłonności do alkoholu i aspołeczny charakter.  

 

Początek września 1938 roku. Lubelska policja znajduje zwłoki 
młodej służącej. Aniela Biernacka została uduszona i zgwałcona. 
Śladów, które mogłyby doprowadzić do sprawcy, praktycznie nie ma, 
a jedynym interesującym tropem jest dziwna substancja na ciele 
denatki. Gdy rok później wybucha wojna i miasto atakują Niemcy, w 
podobnych okolicznościach ginie kolejna kobieta. .. 

Kino Venus 
Czyta Tomasz Sobczak 

A na imię jej będzie Aniela 
Czyta Tomasz Sobczak 
 

Morderstwo pod cenzurą 
Czyta Tomasz Sobczak 
 

Portret wisielca 
Czyta Tomasz Sobczak 

W 2 poł. lat 30. lubelską jesziwą wstrząsa bunt młodzieży. Wysłany 
na miejsce komisarz Maciejewski znajduje w mykwie ciało studenta. 
Mimo dramatycznych okoliczności wszystko wskazuje na 
samobójstwo, zwłaszcza że młody człowiek miał osobiste powody 
do desperacji. Gdy jednak na terenie Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego wiesza się polski student, sprawa staje się coraz bardziej 
niejasna. Obaj zmarli figurowali w aktach policyjnych – młody Żyd 
jako ofiara antysemickiej napaści, młody Polak jako jeden z 
chuliganów, którzy go pobili. 
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Śmierć w Breslau  
Czyta Marcin Popczyński 

Książka, która stworzyła Mocka! 
 
Wrocław, maj 1933 roku. Wstrząsająca zbrodnia. Zmasakrowane zwłoki 
dwóch kobiet. Tajemnicze zdanie napisane krwią ofiar. I wszędzie skor-
piony. Idealna sprawa dla Eberharda Mocka.  
  
W mrocznym i posępnym Wrocławiu, gdzie w każdym zaułku złodzieje i 
mordercy czekają na ofiarę, rządzi przemoc i korupcja. Wysoko posta-
wieni notable oddają się hazardowi i rozpuście, przekupna policja walczy 
o władzę. W mieście zarażonym doktryną hitlerowską pewien komisarz 
gustuje w dość nietypowej rozrywce. Grywa w szachy (według własnych 
zasad) z pięknymi roznegliżowanymi pannami. To Mock, którego z domu 
rozkoszy może wyciągnąć tylko kolejna zbrodnia. 

Widma w mieście Breslau 
Czyta Krzysztof Krupiński 
 
Wrzesień 1919. Wrocław. Czterech nagich 
mężczyzn w marynarskich czapkach. Po-
wykręcane ciała. Wykłute oczy. I list: 
„Mock, przyznaj się do błędu”. Ta sprawa 
odebrała sen Eberhardowi Mockowi i ca-
łemu miastu. Psychopatyczny morderca 
czai się w ciemnościach Wrocławia.  

Koniec świata w Breslau 
Czyta Jarosław Rabenda 
 
Wrocław. Zima 1927 roku. Seryjny mor-
derca zostawia za sobą krwawy ślad. Przy 
zwłokach ofiar policja znajduje kartki z 
kalendarza. Jak zapobiec kolejnej zbrodni? 
Jak złapać zabójcę? Odpowiedzi na te 
pytania może znaleźć tylko jedna osoba - 
Eberhard Mock. 

Festung Breslau 
Czyta Robert Więckiewicz 
 

Ostatnie dni II wojny światowej. Oblężony 
przez Armię Czerwoną Wrocław. Zawie-
szony w obowiązkach Eberhard Mock 
prowadzi prywatne śledztwo w sprawie 
zabójstwa młodej dziewczyny, siostrzenicy 
znanej antyfaszystki. 
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Zbiór trzynastu wizjonerskich opowiadań 
przedstawiających niepokojącą, bo 
prawdopodobną, wizję przyszłości, w 
której ludzkość jest podzielona – jedni żyją 
w realium, inni wybierają rzeczywistość 
wirtualną. 

 

Tożsamość Rodneya Cullacka 
Przemek Angerman 
Czyta Tomasz Sobczak 
 
Wielowarstwowa powieść z elementami 
science fiction i cyberpunka, nawiązująca 
do Matrixa i twórczości Philipa K. Dicka. 
Richard Zonga, agent 8. kategorii, 
poznaje sekret, który wywraca do góry 
nogami całą znaną mu rzeczywistość.  

Krocząc w ciemności 
Leonie Swann 
Czyta Marcin Popczyński 
 
Julius Birdwell, mistrz złotniczy, treser 
pcheł i artysta-włamywacz mimo woli, z 
całej duszy pragnie móc wreszcie wieść 
żywot spokojny i nieposzlakowany. Lecz 
kiedy pewnej nocy jego pchły padają 
ofiarą nagłego mrozu, a w jego życie 
wkracza tajemnicza Elizabeth Thorn, 
wydarzenia nabierają tempa.  

Z mgły zrodzony 
Brandon Sanderson 
Czyta Marcin Popczyński 
 
Książka autora „Drogi królów” i „Słów światłości”. 
 
Przez tysiąc lat popiół zasypywał kraj, nie kwitły kwiaty. Przez tysiąc lat 
skaa wiedli niewolnicze życie w nędzy i strachu. Przez tysiąc lat Ostatni 
Imperator, "Skrawek Nieskończoności”, posiadając władzę absolutną, 
rządził i stosował terror, niezwyciężony jak bóg. A kiedy nadzieja została 
porzucona już tak dawno, że nie pozostały z niej nawet wspomnienia, 
pokryty bliznami pół-skaa ze złamanym sercem odkrywa ją na nowo w 
piekielnym więzieniu Ostatniego Imperatora. Tam poznaje moce 
Zrodzonego z Mgły. Znakomity złodziejaszek i urodzony przywódca, 
wykorzystuje swoje talenty w intrydze, która ma pozbawić tronu i władzy 
samego Ostatniego Imperatora. 

Gamedec.  
Granica rzeczywistości 
Martin Ann 
Czyta autor 
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Grupa staruszków nazywająca się Prawdziwym Węzłem przemierza 
autostrady Ameryki w poszukiwaniu pożywienia. Z pozoru są nieszkodliwi, 
jednak Dan Torrance już wie, a Abra Stone wkrótce się przekona, że 
Prawdziwy Węzeł to prawie nieśmiertelne istoty żywiące się substancją 
wytwarzaną przez poddane śmiertelnym torturom dzieci obdarzone tym 
samym darem, co Dan.  

 

Teksty zawarte w tym zbiorze mają wspólne motywy: zagadnienia 
moralności, życia pozagrobowego, winy i kary, pytanie, co zrobilibyśmy 
inaczej, gdybyśmy mogli zajrzeć w przyszłość lub naprawić błędy popełnione 
w przeszłości. „Życie po życiu” to historia o człowieku, który umarł na raka 
okrężnicy i raz po raz przeżywa swoje życie na nowo, powtarzając te same 
błędy. W kilku opowiadaniach występują postacie, które u kresu życia 
rozpamiętują swoje zbrodnie i występki. Inne utwory pokazują, jak to jest, 
kiedy ktoś odkryje w sobie nadprzyrodzone moce. 

Doktor Sen 
Stephen King 
Czyta Roch Siemianowski 
 

Bazar złych snów 
Stephen King 
Czyta Roch Siemianowski 
 

Joyland 
Stephen King 
Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński 
 

 

Devin Jones, student college’u, zatrudnia się na okres wakacji w 
lunaparku, by zapomnieć o dziewczynie, która złamała mu serce. Tam 
jednak zmuszony jest zmierzyć się z czymś dużo straszniejszym: 
brutalnym morderstwem sprzed lat, losem umierającego dziecka i 
mrocznymi prawdami o życiu – i tym, co po nim następuje. Wszystko to 
sprawi, że jego świat już nigdy nie będzie taki sam... 

Przebudzenie 
Stephen King 
Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński 
 

 
W niedużej miejscowości w Nowej Anglii, ponad pół wieku temu, na 
małego chłopca bawiącego się żołnierzykami pada cień. Jamie Morton 
podnosi głowę i widzi intrygującego mężczyznę, jak się okazuje, nowego 
pastora. Charles Jacobs wraz ze swoją piękną żoną odmieni miejscowy 
kościół. Mężczyźni i chłopcy skrycie podkochują się w pani Jacobs; 
kobiety i dziewczęta – w tym także matka Jamie’go i jego ukochana 
siostra Claire – tym samym uczuciem darzą wielebnego Jacobsa.  



Przenajświętsza Rzeczpospolita   
Czyta Michał Piela 
 

Antyutopijna wizja niedalekiej przyszłości 
Polski. Jacek Piekara dosadnie i bez kom-
promisów opisuje degenerację kraju, w 
którym panuje fanatyzm religijny, prze-
moc i obłuda, a rząd jest skorumpowany i 
bezwzględny. 
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Alicja 
Czyta Tomasz Sobczak 
 

Aleks ma marzenie. Dla niego poświęcił 
już miłość i ustatkowane życie. Nawet nie 
przypuszcza, że jego życie może zmienić 
piłka, która pewnego dnia rozbije szybę w 
jego oknie. A dokładniej zmieni je 
czternastoletnia Alicja. 
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Mój przyjaciel Kaligula 
Czytają: Leszek Filipowicz,  
Tomasz Sobczak, Jakub Wieczorek,  
Janusz Zadura 
 

Zbiór wyjątkowych, świetnie napisanych 
opowiadań, które zabierają czytelnika w 
pełną emocji podróż po doskonałej litera-
turze. Od science-fiction, poprzez horror 
aż do współczesnych opowieści obyczajo-
wych. Autor stworzył nietuzinkowych 
bohaterów i umieścił ich w mistrzowsko 
wykreowanych światach – od starożyt-
nego Rzymu, mocarstwowej Polski i 
współczesnej Ameryki, po obce planety 
oraz sam środek Piekła.  
 

Szubienicznik   
Czyta Tomasz Sobczak 
 

Rzeczpospolita, koniec XVII wieku. Jacek 
Zaremba, podstarości łęczycki, przybywa 
do Wielkopolski na dwór starego 
przyjaciela, który prosi go o pomoc w 
rozwiązaniu tajemniczej sprawy. Intryga 
jest skomplikowana, a jej autor niezwykle 
przebiegły. Przed Zarembą nie lada 
wyzwanie… 

Szubienicznik. Falsum et verum 
Czyta Tomasz Sobczak 
 

Drugi tom bestsellerowej powieści „Szu-
bienicznik”. Podstarości Jacek Zaremba 
przybył do stolnika Ligęzy, by rozwikłać 
tajemnicę sfałszowanych listów. Nie 
podejrzewał, że intryga, w którą został 
wciągnięty, miast myśliwym uczyni go 
zwierzyną. Czy oskarżony o potworne 
zbrodnie dowiedzie swej niewinności? A 
może Zaremba to wilk w owczej skórze?  

Ani słowa prawdy. Opowieści o 
Arivaldzie z Wybrzeża 
Czyta Kazimierz Kaczor 
 

Magia, intrygi i wielka przygoda!  
Dziesięć opowiadań o Arivaldzie z Wy-
brzeża. Magu, który wie, że bystry umysł i 
silne pięści są czasami ważniejsze od 
znajomości zaklęć. 
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Ja, inkwizytor.  
Wieże do nieba 
Czyta Janusz Zadura 
 
Opowiadania:  
• Dziewczyny Rzeźnika  
• Wieże do nieba  

Ja, inkwizytor.  
Dotyk zła 
Czyta Janusz Zadura 
 
Opowiadania : 
• Dotyk zła 
• Mleko i miód 
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Ja, inkwizytor.  
Bicz Boży 
Czyta Janusz Zadura 
 
Wezwani na Szubieniczną Górę inkwizytorzy 
stają się świadkami przerażającej śmierci. 
Miejscowy biskup w uroczystych szatach 
płonie na stosie niczym ostatni heretyk.  

Ja, inkwizytor.  
Głód i pragnienie 
Czyta Janusz Zadura 
 
Opowiadania: 
• Wiewióreczka 
• Głód i pragnienie 

CYKL INKWIZYTORSKI 
 

OTO ŚWIAT, w którym Chrystus zstąpił z krzyża i ukarał swych prześladowców.  
OTO ON – inkwizytor i Sługa Boży. Człowiek głębokiej wiary.  

Ja, inkwizytor. Kościany Galeon 
Czyta Janusz Zadura 
  

Inkwizytor Madderdin, cynik, idealista i pełen duchowej pasji miłośnik płci 
pięknej, w oczekiwaniu na licencję Hez-hezronu otrzymuje z pozoru mało 
atrakcyjne zlecenie, którego z wielu powodów nie może nie przyjąć. Ma 
odnaleźć pewnego kupca. Trop prowadzi na zimne, deszczowe i skryte w 
wiecznej mgle Farskie Wyspy. Tam dokona przerażającego odkrycia…  

Płomień i krzyż. Tom 1 
Czyta Janusz Zadura 

 
 
się mnożą…. Cztery opowiadania, które rzucają nieco światła i trochę cieni 
na przeszłość Mordimera Madderdina: Piękna Katarzyna, Płomień i krzyż, 
Szachor Sefer, Drugie piętro wieży. 
 

Najdłuższa i najbardziej mroczna 
podróż Mordimera Madderdinia! 

 

Jak Mordimer Madderdin został 
inkwizytorem? Kim byli jego 
rodzice? Jaką tajemnicę skrywa 
jego mentor Arnold Löwefell? Z 
każdą odpowiedzią, z każdą 
wskazówką   pytania   i  wątpliwości 
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Sługa Boży  
Czyta Jarosław Rabenda 
 
Najbardziej wstrząsająca i bluźniercza 
wizja w historii polskiej fantastyki! Oto 
świat, w którym Chrystus zszedł z Krzyża 
i objął władzę nad ludzkością. Świat 
tortur, stosów i prześladowań. 
 
Czuwa nad tym, by Twoja wiara była 
czysta. Strzeże Twych myśli przed 
zgorszeniem. Śledzi Twe uczynki, abyś nie 
zgrzeszył. A jeśli przyjdzie taka potrzeba, 
ofiaruje Ci bolesną rozkosz stosu. To on 
— Inkwizytor Jego Ekscelencji Biskupa. 
Miecz w ręku Pana i sługa Aniołów. 

Młot na czarownice 
Czyta Janusz Zadura 
 
Świat coraz szybciej stacza się w otchłań 
piekielną. Szerzą się zbrodnia, zdrada i roz-
pusta. Pomiędzy tymi piekielnymi wilkami, a 
korną i posłuszną trzódką Pańską, ponownie 
musi stanąć on - sługa boży, urzędnik 
szacownej i jakże niestety potrzebnej 
instytucji Świętego Oficjum, czyli inkwizytor 
Mordimer Madderdin.  

Łowcy dusz  
Czyta Janusz Zadura 
 
Ponownie przenośmy się do alternatywnej 
rzeczywistości rządzonej przez fanatyczny 
kler i święte inkwizytorium. Mroczny i 
niebezpieczny świat pełny zawiłych polity-
cznych intryg i zaskakujących zagadek. 
Tym razem Mordimer będzie starał się 
odkryć sekret klasztoru Amszilas 

Miecz aniołów  
Czyta Janusz Zadura 
 
Opowieści o Mordimerze Madderdinie, 
inkwizytorze, który nie waha się zadawać 
pytań i dążyć do odkrycia prawdy o otacza-
jącym go świecie. Świecie pełnym intryg i 
zła. Świecie, w którym ludziom zagrażają 
demony, czarownicy oraz wyznawcy 
mrocznych kultów. 

Necrosis. Przebudzenie 
Czytają: Katarzyna Zielińska, Roch 
Siemianowski, Marcin Popczyński, 
Tomasz Sobczak, Janusz Zadura 
 
Niewidoma mała księżniczka, której 
macocha jest potężną czarodziejką. 
Fałszywy egzorcysta, który zostaje 
wezwany przez Panią podziemnego 
światka. Wiejski chłopiec, który odkrył 
tajemniczą jaskinię. Owładnięty żądzą 
rodowej zemsty arystokrata i opętana 
seksualnymi obsesjami piękna złodziejka. 
Co ich łączy? Wskrzeszą pradawne moce, 
których potęga jest w stanie zniszczyć 
cały świat. 
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Czarnoksiężnik z Archipelagu.  
Tom 1 
Czyta Andrzej Ferenc 
 

Opowieść o młodzieńcu obdarzonym niezwy-
kłymi magicznymi zdolnościami, którego 
przeznaczeniem było zostać jednym z 
najpotężniejszych czarnoksiężników Ziemio-
morza. O naukach jakie pobierał, wyzwaniach 
i lękach.  

Grobowce Atuanu. Tom 2 
Czyta Andrzej Ferenc 
 

W podziemnych grobowcach na wyspie 
Atuan trwają w półśnie Bezimienni - mroczne 
bóstwa ziemi. Młoda dziewczyna Tenar już 
jako dziecko została wybrana ich kapłanką. 
Jednak pewnego dnia staje przed wyborem - 
ostatecznie wyrzec się siebie zachowując 
władzę albo wybrać wolność, opowiadając się 
po stronie życia i światła.  

Tehanu. Tom 4 
Czyta Andrzej Ferenc 
 

Wiele lat temu wspólnie uciekli z przeklę-
tych Grobowców Atuanu. Teraz ona jest 
wdową po rolniku i wiedzie spokojne życie 
na wyspie Gont. On natomiast jest starym 
Arcymagiem, który zmaga się z rozpaczą po 
utraconym życiu. Ged i Tenar kiedyś pomo-
gli sobie nawzajem. Teraz będą musieli po-
nownie zjednoczyć siły, aby pomóc komuś 
jeszcze.  

 
 

CYKL ZIEMIOMORZE 
JEDEN Z NAJZNAKOMITSZYCH CYKLI FANTASY! 

Inny wiatr. Tom 5 
Czyta Andrzej Ferenc 
 

Mimo powrotu prawowitego króla w Zie-
miomorzu nie dzieje się najlepiej. Prosty 
czarownik Olcha we śnie odwiedza krainę 
umarłych, suchy ląd, w którym przebywa 
jego ukochana żona. Jej pocałunek staje się 
początkiem. Umarli pragną opuścić swój 
kraj, a Olcha może otworzyć im drogę 

Najdalszy brzeg. Tom 3 
Czyta Andrzej Ferenc 
 

Opowieść o chłopcu obdarzonym magiczny-
mi zdolnościami, którego przeznaczeniem 
było zostać jednym z najpotężniejszych  
czarnoksiężników Ziemiomorza. O naukach 
jakie pobierał u mędrców, którzy posiedli 
kunszt czarnoksięski, wyzwaniach i lękach.  

Opowieści z Ziemiomorza. Tom 6 
Czyta Andrzej Ferenc 
 

Pięć opowiadań z fascynujących dziejów 
Archipelagu odsłania kolejne tajemnice 
magicznego świata. Jakie były początki 
szkoły czarnoksiężników na Roke? Co się 
stało z Mistrzem Przywołań, Thorionem, 
gdy powrócił z krainy umarłych? Skąd się 
wzięła w szkole na Roke Irian? Jakie jeszcze 
przygody przeżył Arcymag Ged?  
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Eryk 
Czyta Janusz Zadura 
 

 
TE

R
R

Y
 P

R
A

TC
H

ET
T 

Kolor magii 
Czyta Krzysztof Tyniec 
 

Pierwsza książka z serii Świata Dysku, sta-
nowiąca satyrę na cały gatunek fantasy. 
Opowiada losy pierwszego dyskowego tury-
sty Dwukwiata, oraz jego śmiercionośnego 
bagażu, wykonanego z magicznego drewna 
myślącej gruszy 

Blask fantastyczny 
Czyta Krzysztof Tyniec 
 

Tylko jedna osoba może ocalić Świat Dysku, 
który dąży do kolizji ze złowróżbną czer-
woną gwiazdą. Na nieszczęście, osobą tą 
jest mało uzdolniony i tchórzliwy mag o 
imieniu Ricewind, który zostaje magicznie 
ściągnięty z Kosmosu, by stać się obiektem 
polowania  wszystkich ośmiu Obrządków 
Magicznych, próbujących odzyskać ukryte w 
jego umyśle  Zaklęcie. 

Czarodzicielstwo 
Czyta Janusz Zadura 
 

Narodził się Czarodziciel - czarownik tak 
potężny, że w porównaniu z jego mocą 
wszelka magia jest tylko dziecinną zabawką. 
Samo jego istnienie doprowadza Świat 
Dysku na krawędź totalnej wojny tauma-
turgicznej. To niedobrze. Na jego drodze 
stoi jedynie Rincewind, nieudany mag, który 
chce ocalić świat, a przynajmniej tę część, 
która zawiera jego osobę. 

Ciekawe czasy 
Czyta Ireneusz Załóg 

 
 
Eryk ma czternaście lat, mieszka na legendarnym i magicznym 
Świecie Dysku, a także jest pierwszym w historii hakerem 
demonologii. Na szczęście nie udało mu się wywołać żadnych 
demonów, wywołał za to Rincewinda (najbardziej niekom-
petentnego maga w uniwersum) oraz Bagaż (najniebezpieczniejszy 
sprzęt podróżny na świecie). Kiedy Eryk wypuszcza ich na niczym nie 
chroniony świat, oczekuje, że Rincewind spełni trzy jego życzenia.  

„Obyś żył w ciekawych czasach” - starożytna klątwa. 
 
Kiedy kurierski albatros przybywa z żądaniem przysłania „Wielkiego 
Maga”, Rincewind zostaje wezwany do trapionego niepokojami 
Imperium Hongów, Sungów, Fangów, Tangów i McSweeneyów, gdzie 
decydują się losy tronu. Rincewindowi pomaga Cohen Barbarzyńca, a 
także napędzany mrówkami komputer HEX, fraktalny motyl pogody ze 
skrzydełkami Mandelbrota oraz przerażająca, choć dość powolna 
armia, złożona z sześciu staruszków - Srebrna Orda. 
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Dzieci umysłu 
Czyta: Roch Siemianowski 
 

Sojusznicy Endera wyruszają na spotkanie 

lusitańskiej flotylli sposobiącej się do zni-

szczenia planety zamieszkanej przez trzy 

rasy istot rozumnych. Czy uda im się nie 

dopuścić do masakry? Jaką rolę odegra 

Ender? Odpowiedzi na te pytania są bar-

dziej zaskakujące niż ktokolwiek mógłby się 

spodziewać. 
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Gra Endera  
Czyta Roch Siemianowski 

 
Wobec śmiertelnego zagrożenia nadcią-
gającego z kosmosu Ziemia przygoto-
wuje swoją broń ostatniej nadziei. 
Zagrożona zniszczeniem ludzkość ucieka 
się do nieco-dziennej metody: wybiera 
spośród dzieci na całym świecie te 
najinteligentniejsze i od najmłodszych 
lat szkoli je na żołnierzy, którzy 
mają  pokierować ziemskimi siłami 
kosmicznymi w rozgrywce o śmierć i 
życie. Czas nagli, a przyszłość dwóch 
cywilizacji spoczywa w rękach dziecka… 

Mówca umarłych  
Czyta: Roch Siemianowski 

 
W 1830 roku, po utworzeniu Gwiez-
dnego Kongresu, automatyczny statek 
zwiadowczy przesłał ansiblem raport: 
parametry planety, którą badał, mieściły 
się w przedziale odpowiednim dla życia 
ludzi. Pierwsi ludzie, którzy zobaczyli 
nowy świat, byli Portugalczykami z 
mowy, Brazylijczykami z kultury i kato-
likami z wyznania. W roku 1886 zeszli z 
pokładu promu, przeżegnali się i nadali. 

 
Kontynuacja Gry Endera.  

Ksenocyd 
Czyta: Roch Siemianowski 
 

Ender zostaje obarczony winą za wymor-

dowanie obcej rasy. Natomiast Mówca 

Umarłych, twórca odnowy moralnej, który 

głosi szacunek dla wszelkiej formy życia, 

cieszy się uznaniem i podziwem. Nikt nie 

wie, że Ender i Mówca to ta sama osoba… 

Ender na wygnaniu 
Czyta: Roch Siemianowski 
 

Trzynastoletni Ender Wiggin powinien 

wracać do domu jako bohater po 

zwycięstwie odniesionym nad Robalami. 

Ponieważ jednak jednocześnie uznano go za 

niebezpiecznego i postanowiono trzymać z 

daleka od Ziemi, decyduje się na przyjęcie 

stanowiska gubernatora pierwszej ludzkiej 

kolonii na planecie, która kiedyś należała do 

wroga.  
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Czarnoksiężnik z Krainy Oz 
L. Frank Baum 
Czyta Anna Apostolakis 
 

Dorotka mieszka w samym środku wie-
lkich prerii. Pewnego dnia, za sprawą 
potężnego huraganu, dziewczynka tra-
fia do magicznej krainy Oz. Aby wrócić 
do domu, będzie musiała odnaleźć Czar-
noksiężnika i pokonać Złą Czarownicę. 
Na szczęście po drodze spotka nowych 
przyjaciół, którzy pomogą jej w poszu-
kiwaniach.  
 

Alicja w Krainie Czarów 
Lewis Carroll 
Czyta Joanna Pach-Żbikowska 
 

Pewnego letniego dnia Alicja siedziała 
nad brzegiem rzeki. Nagle tuż obok 
przebiegł Biały Królik w kamizelce i z 
zegarkiem w łapce. Kiedy Królik zniknął 
w norze, Alicja nie zastanawiając się 
wiele ruszyła w ślad za nim. Prosto do 
przedziwnej, magicznej krainy, w której 
wszystko może się zdarzyć… 
 

Piotruś Pan i Wendy 
James Matthew Barrie 
Czyta Janusz Zadura 
 

Pełna niezapomnianych przygód histo-
ria, która zachwyca i inspiruje czytel-
ników na całym świecie. Wejdź i Ty do 
cudownego świata Nibylandii  i razem 
z Piotrusiem Panem i Wendy odkryj 
tajemnice magicznej krainy, w której 
spełniają się wszystkie marzenia! 

Pewnego deszczowego dnia Mary Lennox przybywa do ponurej 
posiadłości swojego wujka, która odtąd ma stać się jej nowym domem. 
Wuj okazuje się dziwnym, nieprzystępnym człowiekiem. Jeszcze dziw-
niejszy jest jego dom, w którym często rozlega się czyjś płacz, a znajdujący 
się w jego pobliżu tajemniczy ogród jest od wielu lat zamknięty.  

KLASYKA ŚWIATOWEJ LITERATURY DLA DZIECI 

Tajemniczy ogród 
Frances Hodgson Burnett 
Czyta Anna Szawiel 

W 80 dni dookoła świata 
Juliusz Verne 
Czyta Stanisław Biczysko 

Fileas Fogg, londyński dżentelmen, wiódł samotne i monotonne życie. Tak 
było do czasu, gdy założył się z kolegami z ekskluzywnego klubu o to, że w 
osiemdziesiąt dni objedzie dookoła cały świat. Wkrótce razem ze służącym 
o imieniu Passepartout wyrusza w ekscytującą i pełną niebezpiecznych 
przygód podróż.  
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Groszka ma miłych rodziców i wygodny dom, ale nie jest szczęśliwa. 
Marzy bowiem o własnym… ludziątku. Wszystkie jej koleżanki i koledzy 
mają własną dziewczynkę lub własnego chłopczyka! W końcu udaje jej 
się przekonać tatę i mamę, żeby zgodzili się wziąć do domu małą 
dziewczynkę. Okazuje się jednak, że wychowywanie pupilki wcale nie jest 
łatwe! Dominika nie lubi psiej karmy. Nie chce nocować w budzie. Co 
gorsza, czasami woli towarzystwo dzieci, nie psów. A pewnego dnia po 
prostu znika… 

Groszka. Piesek, który 
chciał mieć dziewczynkę 

Sari Peltoniemi 
 
Czytają Artur Barciś  
i Anna Apostolakis 

 

Koci taksówkarz 

Sari Peltoniemi 
 
Czyta Joanna Pach-Żbikowska 

 

Dziewięcioletni Juho nawet nie przypuszcza, że wizyta w ogrodzie pewnej 
starszej pani będzie dla niego początkiem wielkiej przygody. Chłopiec 
zaprzyjaźnia się z babcią Sirkką i jej siedmioma kotami. Wkrótce 
otrzymuje od nich tajne zadanie. Aby misja zakończyła się sukcesem, 
Juho musi poznać koci język i zostać kocim taksówkarzem. 
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Trylogia 

Tomasz Trojanowski 
 
Czyta Jarosław Boberek 
 

 
Trzy części Kocich historii razem! 
  
Koty, najbardziej tajemnicze i nieprzewidywalne stworzenia, bardzo często 
fascynują pisarzy. Pewnie dlatego powstało tyle „kocich opowieści”. Jeśli ty 
też je lubisz, posłuchaj tej sympatycznej książki. 
  
Herman, Zofia i Gienek, to koty mieszkające w domu Dużego. Duży ma do 
nich anielską cierpliwość, a jego pupile mnóstwo czasu i szalonych 
pomysłów. Uwielbiają, gdy coś się dzieje, a gdy jest nudno wpadają na 
kolejny genialny pomysł. Potrafią nawet zmienić się w detektywów, gdy 
wymaga tego sytuacja. 
  
Ile zamieszania może wprowadzić trójka kotów? Dowiecie się z Kocich 
historii. Ale co się stanie, gdy dołączy do nich czteroletnia Julka? Zdradzimy 
wam tylko, że całe towarzystwo świetnie się bawi, odwiedzając wiewiórki 
w parku, przygotowując przedstawienie, a nawet… operując i lecąc w 
kosmos! 
  
Te zabawne i ciepłe książki pokazują, jak absorbujące jest poznawanie 
świata i jak niezwykła może być codzienność dzięki odrobinie wyobraźni. 
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Plastusiowy pamiętnik 
Marta Kownacka 
Czyta Joanna Pach 
 
„Na pierwszej lekcji, zaraz po waka-
cjach, było lepienie z plasteliny. Pani 
rozdała dzieciom zieloną i czerwoną 
plastelinę i dzieci lepiły, co same chciały. 
Tosia ulepiła mnie — takiego malutkiego 
ludzika.” 
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Akademia Pana Kleksa 
Jan Brzechwa 
Czyta Piotr Fronczewski 

 
Dziesięcioletni Adaś Niezgódka 
rozpoczyna właśnie przedziwną naukę 
w Akademii Pana Kleksa, który poza 
tym, że jest nauczycielem, jest także 
czarodziejem i poszukiwaczem 
przygód.  

Mały Książę   
Antoine de Saint-Exupery 
Czyta Tomasz Sobczak 
 

Piękna, poruszająca opowieść o do-
rastaniu, o prawdziwej przyjaźni, miłości 
i odpowiedzialności za drugiego 
człowieka. To historia chłopca, który 
przemierza kosmos próbując zrozumieć 
świat dorosłych. 

Zwariowane rodzinki. 
Moja matka piratka 
Jackie French 
Czyta Roch Siemianowski 
 

 

Cyryl marzy o normalnym życiu i chce iść do normalnej szkoły. Ale jak 
to osiągnąć, kiedy twoja mama jest piratką dowodzącą bandą wilków 
morskich? Szkoła, do której trafia, nie jest taka znowu normalna, ale 
Cyryl jest  zachwycony, bo może wreszcie zejść z pokładu pirackiego 
statku. Poznaje nowych kolegów i zyskuje szkolną ksywkę, lecz trochę 
wstydzi się mamy piratki i jej załogi.  

Zwariowane rodzinki. 
Mój pies jest dinozaurem 
Jackie French 
Czyta Leszek Filipowicz 
 

.  

 

Tata Gucia nosi puchate kapciochy kurczaczki. Siostra Gucia, Fisia, 
ciągle się odchudza, a jego mama wypatruje kosmitów. Gucio ma 
ulubionego pieska, Kropasa… Ale co to tak naprawdę jest – czy to pies, 
czy to bies – trudno powiedzieć. Kropas ma długą szyję, równie długi 
ogon i uwielbia sałatę. Trzeba przyznać, że to najdziwniejszy pies, 
jakiego Gucio kiedykolwiek widział. Do tego zwierzak panicznie boi się 
kotów i motorynki Fisi. Kropas rośnie coraz szybciej i wtedy pojawia 
się problem… 
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Lilka i wielka afera 
Magdalena Witkiewicz 
Czyta Magda Karel 
 

Hurra, wakacje! Tym razem nic nie 
pokrzyżuje planów Lilki i Matewki. 
Wyjadą do Amalki do ukochanej ciotki 
Franki. W Amalce jest fantastycznie. 
Szkoda czasu na głupie rzeczy, na 
przykład jedzenie obiadu, rozpakowy-
wanie się, sprzątanie, a nawet spanie! 
Wymarzone wakacje szybko okażą się 
jednak nieco inne, niż się spodziewali... 
A wszystko przez tajemniczych panów 
w garniturach i Johnny’ego, przez 
którego ciotka bardzo się zmieniła. Na 
gorsze oczywiście.  
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Magdalena Witkiewicz 
Czyta Magda Karel 
 

Wymarzone plany wakacyjne Lilki i jej 
rodzeństwa legły w gruzach. Zamiast 
jechać nad jezioro do ukochanej ciotki 
Franki, lato spędzą w Jastarni, u Jadźki! 
A ciotka Jadźka jest straszna. Ma pypeć 
na nosie i każe pić syrop z cebuli oraz 
pokrzywy. Bez przerwy sprząta niewi-
dzialne pyłki i pozwala jeść słodycze 
tylko w sobotę. Jakby tego było mało, 
ciągle pada. Po prostu koszmar! 
Wkrótce jednak okaże się, że pobyt u 
znienawidzonej ciotki jest ich najmniej-
szym problemem… 

Duch starej kamienicy 
Anna Onichimowska 
Czyta Irena Tyl 
 

Wciągająca, zabawna i pouczająca opo-
wieść o uczynnym duchu, który mieszka na 
strychu pewnej kamienicy. Nie jest to 
jednak zwykły duch... Maciek jest bowiem 
mały, niepozorny i nie umie straszyć. Staje 
się więc duchem opiekuńczym i próbuje 
pomóc mieszkańcom starej kamienicy w 
pozbyciu się mrówek faraona - dzikich 
lokatorów, których ilość zwiększa się w 
zastraszającym tempie każdego dnia… 

Mała Nina 
Sophie Scherrer 
Czyta Joanna Pach-Żbikowska 
 

Kim jest Nina? Katoliczką, ewangeliczką, a 
może wegetarianką? Gdzie jest Bóg? Czy 
istnieje niebo dla zwierząt? Mała boh-
aterka książki rozmyśla o wielu ważnych 
sprawach świata dorosłych i z humorem 
przezwycięża wszelkie życiowe trudności. 
Dziecięcy świat Niny jest pełen przygód. 
Dziewczynka marzy o śwince morskiej, a 
kiedy upragnione zwierzątko pojawia się w 
końcu w domu, postanawia ochrzcić je 
szampanem, tak jak statek.  
Świeża, szczera i niezwykle zabawna 
książka dla dzieci w wieku od ośmiu do 
osiemdziesięciu lat. 
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Mity greckie 
Wanda Markowska 
Czyta Roch Siemianowski 
 

Zbiór pięknych podań i baśni, wyrosłych z kultury i wierzeń 
starożytnych Greków. Są tu historie bogów, herosów i tytanów, ale 
także zwykłych śmiertelników z antycznego świata. 
 
W książce znalazły się najbardziej znane mity, m.in. o Syzyfie, 
Prometeuszu, o Ikarze i Dedalu. Opowiadania Wandy Markowskiej 
należą do klasyki gatunku. Choć to lektura szkolna, czyta się je jak 
najlepszą powieść. 
 

 

Poppy Pym i klątwa faraona 
Laura Wood 
Joanna Pach-Żbikowska 

Poppy Pym dorastała w cyrku, jedząc na śniadanie watę cukrową i 
ucząc się poskramiania lwów… W końcu jej cyrkowa rodzina zadecy-
dowała, że potrzeba jej bardziej tradycyjnej edukacji i wysłała ją do 
szkoły z internatem. Z początku Poppy ma problem z przystosowaniem 
się do życia w St Smithen’s,  które znacznie różni się od cyrku.  

O czym szumią wierzby 
Kenneth Grahame 
Czyta Krzysztof Tyniec 
 

Opowieść o przygodach poczciwego Kreta, dzielnego Szczura, 
rozważnego Borsuka oraz bardzo niesfornego Ropucha, który 
siebie i swoich przyjaciół pakuje w coraz to nowe kłopoty. 
Zabawne, czasami wzruszające historie o prawdziwej przyjaźni, 
odwadze i potędze marzeń zabiorą Cię w podróż do krainy 
szumiących wierzb. 
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Alfie Bloom i tajemnice 
zamku Hexbridge 
Gabrielle Kent 
Czyta Marcin Popczyński 

 
… 

 
Życie Alfie Blooma jest monotonne. Monotonne i samotne. Wszystko 
to zmienia się, gdy zostaje on wezwany do biura tajemniczego 
prawnika i dziedziczy zamek pełen cudów. Ku swojemu ogromnemu 
zaskoczeniu Alfie dowiaduje się, że urodził się w tym samym zamku… 
sześćset lat temu, podczas magicznego przeskoku czasu. Orin 
Hopcraft, ostatni z druidów ukrył w zamku starożytną magię, której 
inni poszukują, lecz, która nigdy nie powinna zostać użyta.. 
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Jaga Czekolada i Baszta czarownic 
Agnieszka Mielech 
Czyta Kamilla Baar 

Witajcie w Pierwszym Świecie, gdzie rządzą nowe technologie, a 
mieszkańcy tak bardzo upodobnili się do siebie, że trudno o dwie różne 
osoby. Tutaj mieszka Jagoda Nugat, przez kolegów nazywana Jagą 
Czekoladą. 
Pewnego dnia do opuszczonego domu tuż obok Jagi i jej rodziców 
wprowadzają się nowe lokatorki – Mirella i Lukrecja. Wkrótce otwierają 
kawiarnię z najpyszniejszymi łakociami, jakie Jaga kiedykolwiek jadła… 

Skąd się biorą dziury w serze?  
Historyjki dla ciekawskich dzieci 
Petra Maria Schmitt, Christian 
Dreller 
Czyta Anna Rusiecka 
 
 

Dlaczego banany są krzywe?  
Dlaczego niebo jest niebieskie?  
Dlaczego samoloty umieją latać?  
Gdzie jest wiatr, kiedy nie wieje?  
Skąd się bierze sól w morzu?  
Dlaczego wypadają mleczne zęby?  
 
Ten audiobook wyjaśnia mnóstwo równie ciekawych kwestii.  

Alfie Bloom i złodziej 
talizmanu 
Gabrielle Kent 
Czyta Marcin Popczyński 

 
… 

Doskonała książka dla fanów J.K. Rowling i Roalda Dahla! 
  
Kiedy Alfie Bloom odziedziczył zamek i wielowiekową magię, jego 
nudne, smutne i samotne życie zmieniło się nie do poznania! Ale na 
jego drodze pojawiło się także wiele niebezpieczeństw o jakich nawet 
mu się nie śniło. Kamerdyner Wilberforce zostaje porwany w środku 
nocy a sam zamek wystawiony jest na ogromne zagrożenie. Uwięziony 
w zamku z przyjaciółką i dwoma kuzynami Alfie musi bronić swego 
dziedzictwa oraz zapobiec strasznemu losowi zagrażającemu całemu 
Hexbridge. 

 
 

.  
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Pamiętnik Czarnego Noska 
Janina Porazińska 
Czyta Leszek Filipowicz 

 
… 

Piękna i ciepła opowieść o misiu Czarnym Nosku i o Małgosi - 
dziewczynce, która wypatrzyła misia na sklepowej półce i pokochała od 
pierwszej chwili. Miś czasem się gubi i ma kłopoty, ale na szczęście 
zawsze wcześniej czy później udaje mu się wrócić do Małgosi.  
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Opowieść wigilijna 
Charles Dickens 
Czyta Janusz Zadura 

 
… 
Ebenezer Scrooge to skąpy, zgorzkniały i zimny starzec, który 
wszystkich traktuje chłodno, nawet rodzinę. Nawet w Święta! Podczas 
nocy wigilijnej, którą spędza samotnie, przytrafia mu się coś 
niezwykłego…  Coś, co uświadamia mu, że jego dotychczasowe życie 
jest niewiele warte, ale jeszcze może to zmienić. Jeszcze może być 
szczęśliwy i kochany. 

Oto zbiór siedemnastu najpiękniejszych baśni Hansa Christiana 
Andersena w klasycznych tłumaczeniach Franciszka Mirandoli i Cecylii 
Niewiadomskiej.  
 
W cudownym świecie baśni są czary i złoto, ale prawdziwą siłą i 
pocieszeniem jest dobro, miłość i odwaga. Któż nie chciałby się 
przenieść tam choć na chwilę… Posłuchaj historii Kaja i zimnej Królowej 
Śniegu. Poznaj siłę miłości małej Syrenki. Zobacz jak wiele udało się 
przeżyć maleńkiej Calineczce i kto się śmiał ostatni z nowych szat 
Cesarza. 

 

Królowa Śniegu i inne baśnie 
Hans Christian Andersen 
Czyta zespół lektorów 
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Pompon w rodzinie Fisiów 
Czyta Krzysztof Tyniec 

Pompon w rodzinie Fisiów to historia pewnego smoka…  
 
Smok ma na imię Pompon. Pewnego dnia po prostu wylazł z odpływu 
umywalki państwa Fisiów i już u nich pozostał. (Skąd się wziął smok w 
odpływie? Ech… ze smokami nigdy nie wiadomo…) Przez jakiś czas 
Malwina i Gniewosz ukrywali go przed rodzicami, ale smok rósł jak na 
drożdżach, apetyt miał za dwóch, a że był bardzo bystry – szybko 
nauczył się mówić i stał się najbardziej wygadanym smokiem na 
świecie. Nie dało się go dłużej trzymać w pokoju. Całe szczęście nie 
dało się też nie polubić Pompona, więc rodzice szybko się do niego 
przekonali. I tak zielony spryciarz co oddałby wszystko za korniszony, 
bekał „Hellou” i kochał się w Pepsikolce został członkiem rodziny 
Fisiów. Ile z tego było kłopotów, a ile śmiechu i zabawy? Posłuchajcie! 

Pulpet i Prudencja  
Smocze Pogotowie Przygodowe 
Czyta Krzysztof Tyniec 

Pompon, słynny smok przygarnięty przez rodzinę Fisiów, ożenił się i ma 
dwoje dzieci. Są to bliźniaki Pulpet i Prudencja. Chodzą do zwykłej szkoły z 
dziećmi, które je zaakceptowały i wcale się nie dziwią, że w ławce siedzą dwa 
bystre smoki w kolorze limonkowym. Pewnego dnia Pulpet i Prudencja 
wybierają się z przyjaciółmi do Transylwanii w poszukiwaniu swoich 
przodków… 
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Pompon na wakacjach  
Czyta Krzysztof Tyniec 

Tym razem ten istny smok-demolka spędza wakacje na wsi u babci i dziadka 
Fisiów. To jego pierwsze rodzinne wakacje – wszyscy kłopoty mają jak w 
banku. I wcale nie trzeba długo czekać, żeby się o tym przekonać. Wkrótce 
znikają wszystkie słoiki z konfiturami, w ogrodzie pojawiają się elfy , a 
okolicznym kotom grozi straszne niebezpieczeństwo. 
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JOANNA OLECH 

Tarantula, Klops i Herkules.  
Przygoda pierwsza, wyd. II 
Czyta Janusz Zadura 

 
Karol Klops nie mógł trafić gorzej: długo wyczekiwane wakacje przyjdzie 
mu spędzić u kuzynki w małym miasteczku. Czy może być coś 
nudniejszego? Chłopak szybko przekona się, że senne Witkowice kryją 
wiele tajemnic, a może nawet skarb… Wszystko za sprawą kradzieży 
widokówki z miejscowego muzeum i tragicznego w skutkach wypadku. 
Czyżby te dwa pozornie niemające związku zdarzenia miały jednak ze 
sobą coś wspólnego? 
 
Karol Klops, rudy komputerowiec, i Tarantula – mroczna fanka gotyku 
oraz kuzynka Bella i postrach miasteczka Mietek Drzazga połączą siły, 
żeby rozwikłać tę zagadkę. Sprawą zainteresują się również podejrzana 
pani ornitolog, posterunkowy Tomek Buraś i żądny przygód wikary, a 
nad wszystkim będzie czuwał Herkules – pies o fenomenalnym węchu! 

Poppintrokowie. Opowiadania z 
magią i dreszczykiem 
Czyta Jan Peszek 

 
Zbiór opowiadań skutecznie obrzydzający 
nocne spacerki po cmentarzu i wyśmie-
wanie się z niby to bezbronnych sta-
ruszków. Po jego przesłuchaniu będziecie 
się BAĆ przejrzeć w zwykłej bombce czy 
zamachnąć się na brzęczącą muchę!  

Dynastia Miziołków 
Czyta Artur Barciś 
 
To pamiętnik chłopca, nazywanego przez 
mamę pieszczotliwie Miziołkiem, który - tak 
jak wszyscy jego rówieśnicy – przeżywa 
konflikty z rodzicami i rodzeństwem, 
przyjaźnie z kolegami, pierwszą miłość.  

 

Gdzie diabeł mówi… Do usług! 
Joanna Olech 
Czyta Kazimierz Kaczor 
 
Kiedy Mikołaj szukał na strychu książki, w 
której mógłby zasuszyć rośliny do szkolnego 
zielnika, spadła mu na głowę sterta książek. 
Wśród nich stara, zakurzona, z czerwonym 
kamieniem pośrodku okładki. Był to 
czarodziejski kajet mistrza Twardowskiego! 
… 
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Emi i Tajny Klub Superdziewczyn  
Czyta Joanna Pach-Żbikowska 
 

Emi wraz z mamą, tatą i labradorem Czekoladą mieszka w dużym 
mieście w domu Na Bateryjce. Emi ma zwariowanych przyjaciół: 
Anielę, która nie cierpi księżniczek, muzykalną Faustynę, Franka-
mądralę, czarującego Lucka i wielu innych. Pewnego dnia 
dziewczyny zakładają tajny klub. Jego motto brzmi: NIGDY WIĘCEJ 
NUDY! 
  

Emi i Tajny Klub 
Superdziewczyn 
Tom 2. Kółko 
hiszpańskiego  
 

NIGDY WIĘCEJ NUDY! 
  

Emi i Tajny Klub 
Superdziewczyn 
Tom 3. Na scenie 
 

Emi i Tajny Klub 
Superdziewczyn 
Tom 4.  
Akcje w wakacje 

Emi i Tajny Klub 
Superdziewczyn 
Tom 5.  
Źrebaki i rumaki 
 

Emi i Tajny Klub 
Superdziewczyn 
Tom 6. Śnieżny 
patrol 
 

Emi i Tajny Klub 
Superdziewczyn. 
Tom 7. 
Poszukiwacze 
przygód  
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Kuba i Buba 
Czyta Jacek Kiss 
 
Kuba i Buba są bliźniakami. Słuchając 
awan-tur tego rodzeństwa, można by 
dojść do wniosku, że Kuba i Buba po 
prostu się nie znoszą! Nic bardziej 
błędnego. Jest takie powiedzenie: „kto 
się czubi, ten się lubi”.. 
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Co to znaczy… (część 1 i 2) 
Czytają: Grzegorz Kasdepke, Hanna 
Kinder-Kiss, Leszek Filipowicz 
 
Co to znaczy „czuć do kogoś miętę” czy 
„mieć kiełbie we łbie”? Ta książka tłumaczy 
znaczenie różnych dziwnych powiedzeń – 
powiedzeń, które my, dorośli, nazywamy 
związkami frazeologicznymi.  

 

Bon czy ton.  
Savoir-vivre dla dzieci 
Czyta Jacek Kiss 

Kuba i Buba poznają savoir-vivre! 
 
Zbiór ponad stu niezwykle zabawnych krótkich opowiadań o 
niesfornych bliźniakach, którzy poznają podstawowe pojęcia i zasady 
savoir-vivre'u. Wraz z nimi dowiadujemy się, co to znaczy „wychodzić 
po angielsku”, jak odkładać sztućce na talerz, jak dyskretnie ziewać i 
czy pokazywać palcem. 

Kacper z szuflady 
Czyta Wojciech Chorąży 
 
Druga część „Kacperiady”! 
Przezabawny, kultowy i wielokrotnie 
nagradzany już zbiór opowiadań dla 
dzieci. A wszystko to okraszone taką 
dawką poczucia humoru. 

Kacperiada, wyd III 
Czyta Jarosław Boberek 

Zabawne historie, które przypominają o tym, co w rodzicielstwie jest 
najpiękniejsze – że czas spędzony z dzieckiem nigdy nie jest czasem 
straconym. Ten audiobook to zbiór sposobów na małego urwisa, który 
zamęcza rodziców ciągłymi pytaniami, słyszy wybiórczo to, co chce 
usłyszeć, i nie umie usiedzieć w jednym miejscu.  
Audiobook na pewno przypadnie do gustu i rezolutnym dzieciakom, i 
ich rodzicom, dzielnie powstrzymującym się od wybuchów śmiechu. 
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Król Maciuś Pierwszy 
Czyta Krzysztof Tyniec 
 
Książka o małym chłopcu, który po śmierci 
ojca – króla, sam zostaje królem. Z 
początku uzależniony od ministrów i 
etykiety jest traktowany jak rozpieszczony 
maluch. Chce jednak pokazać, że jest 
odważny jak jego przodkowie. 
 

Kajtuś czarodziej 
Czyta Maciej Orłowski 
 
Kajtuś jest zwyczajnym chłopcem - trochę 
psoci, trochę zmyśla i uwielbia słuchać 
historii opowiadanych przez babcię. 
Pewnego dnia odkrywa, że potrafi 
czarować. Początkowo wykorzystuje 
swoją nową umiejętność do zabawy: 
zamienia kredę w mydło, kanapkę 
klasowego łasucha w żabę, a przed 
odpowiedzią w szkole broni się, zsyłając 
na nauczyciela stado much. Jednak z 
czasem sprawy się komplikują 

Król Maciuś na wyspie 
bezludnej 
Czyta Krzysztof Tyniec 
 
Dalsze losy małego władcy-reformatora, 
bohatera powieści "Król Maciuś Pierwszy", 
który cudem uniknął śmierci i został 
zostaje zesłany na bezludną wyspę. 
Historia pełna zaskakujących przygód, 
które nie zawsze kończą się pomyślnie. 
Koniecznie dowiedz się, jak potoczy się 
samotne życie Maciusia - króla, który 
pragnął uczynić szczęśliwymi wszystkie 
dzieci na świecie. 

 

Bankructwo małego Dżeka 
Czyta Tomasz Sobczak 
 

 
Dżek Fulton, chce zrozumieć, czym jest 
bankructwo i jak można z powodzeniem 
zarabiać pieniądze. Zgłasza się w szkole do 
prowadzenia biblioteki, a potem pyta 
nauczycielkę, czy mógłby zorganizować 
uczniowską kooperatywę. Zdobywa od 
dorosłych wiedzę i wsparcie i wkłada w 
swoje przedsięwzięcie mnóstwo serca. Czy 
odniesie sukces, czy zbankrutuje? 

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat 
 

Janusz Korczak 
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Mała Zohar nie może zasnąć. Pomimo 
dręczących ją smutków postanawia wy-
ruszyć na poszukiwania tego „czegoś” i 
odważnie wędruje przez ciemny zagaj-
nik, kierując się w stronę znajomego 
światła... 

Wieczorynki 
Anna Onichimowska 
Czyta Janusz Zadura 

Noc bez księżyca 
Shira Gefen, Etgar Keret  
Czyta Krzysztof Tyniec 

Kot Misiek przemierza lądy i morza w poszukiwaniu wyśnionej rudej 
koteczki, aby ostatecznie spotkać ją po drugiej stronie komina, spod 
którego wyruszył. Żółw Antoś z żoną Amelką szukają domu, a domek na 
kaczych łapkach zakochuje się w… bocianie Kaziku! Szalony pościg 
domku na kaczych łapach za Kazikiem, czarownicy za domkiem, 
bociana za utraconą pamięcią, czarownika za czarownicą, a 
zmasowanych sił za zmutowaną kaczką – to doskonałe ćwiczenie z 
wyobraźni. 

Zaczarowane kółko Misia 
Uszatka 
Czesław Janczarski 
Czyta Michał Piela 

W Zwierzątkowie zawsze jest wesoło. Mieszka tu Miś Uszatek ze 
swoimi przyjaciółmi. Właśnie świętują Nowy Rok. Z tej okazji Miś 
otrzymuje prezent - zaczarowane kółko. Dzięki niemu będzie mógł 
podróżować po całym świecie! Bo kółko przeniesie go, gdzie tylko 
będzie chciał. Uszatek wypowiada więc zaklęcie, bierze kółko w łapkę 
i... tafia do kraju Eskimosów.  
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Mała Księżniczka 
Frances Hodgson Burnett 
Joanna Pach Żbikowska 

Niezwykła, poruszająca historia małej 
dziewczynki, która z nadzieją i odwagą 
godną prawdziwej księżniczki stawia 
czoło okrutnemu losowi. 

Przygody Euzebiusza 
Beata Krupska 
Czyta Janusz Zadura 
 

Euzebiusz (pierwszy Euzebiusz na świe-
cie) zaraz po urodzeniu wyrusza w pełną 
przygód i nowych znajomości podróż. 
Poszukuje innych Euzebiuszów – albo 
chociaż ciekawych przyjaciół. Trafia na 
swej drodze na zarozumiałego Koguta, 
Lisa mówiącego dużymi literami, zwario-
wanego Niedźwiedzia i wiele innych 
ciekawych stworzeń 




