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„Kuba”: Jakub Błaszczykowski,
Małgorzata Domagalik, Buchman
2015
Autobiografia wielkiej gwiazdy światowego
futbolu!
Obarczony brzemieniem niewyobrażalnej tragedii z dzieciństwa, dotąd
niechętnie i bardzo rzadko mówił o swojej przeszłości. Teraz po raz
pierwszy przerywa milczenie i w przejmująco szczerych rozmowach
opowiada dziennikarce Małgorzacie Domagalik o sobie, o trudnym
dzieciństwie, o tragicznej śmierci matki, o buncie dorastania i mozolnym
pokonywaniu demonów z przeszłości. Dzieli się przemyśleniami, jak
radzić sobie z przeciwnościami losu, pokonywaniem stereotypów, jak
nie zgubić siebie w świecie mediów oraz o blaskach i cieniach
piłkarskiego życia.

Bezużyteczna.pl: Codzienna dawka
wiedzy bezużytecznej. Marcel
Szuplewski, Dawid Tekiela.
Znak 2015

"Wiedza bezużyteczna" będzie z tobą podczas stania w korku, w
kolejce w sklepie i w każdej chwili, kiedy zagrozi ci nuda. Już jej
niewielka dawka da ci mocniejszego kopa niż kawa, nawet ta wylana
przypadkiem na klawiaturę.
Pobudzi twój umysł o każdej porze dnia i nocy. Bywa niebezpieczna:
wciąga i uzależnia.
Gdy jej nie czytasz, możesz z niej zrobić podkładkę pod myszkę lub
wachlarz na upalne dni.
Możesz też uderzać się nią w głowę przez całą dobę – spalisz wtedy 10
tysięcy kalorii!
A tak w ogóle to dowiesz się:
 ile delfinów zatrudnia amerykańska marynarka wojenna
 w jakim zachodnim mieście kobiety mają prawo chodzić topless po
ulicach
 jak zahipnotyzować kurę
 czego oczekuje każdy na pierwszej randce
 jak obrać czosnek, nie obierając czosnku
Bezużyteczność tej książki jest względna. Naprawdę daje kopa!

Książka audio!
I nie było nikogo. Agata Christie.
Wydawnictwo Dolnośląskie 2015.

Najpopularniejsza powieść Agaty Chrisite, dawniej znana pod tytułem
"Dziesięciu małych murzynków".
Dziesięć osób, każda podejrzana o morderstwo, zostaje zaproszonych
przez tajemniczego gospodarza do domu na wyspie. Gdy ginie druga
osoba, goście szybko zdają sobie sprawę, że to, co początkowo uważali
za nieszczęśliwy wypadek, jest robotą zabójcy. Postanawiają odkryć
jego tożsamość, ale okazuje się, że nikt nie ma alibi. Odizolowani od
społeczeństwa, niezdolni do opuszczenia miejsca pobytu, umierają jeden
po drugim w sposób opisany w dziecięcej rymowance, która
wywieszona jest w ich pokojach.

„Cień wiatru: Carlos Ruiz Zafon.
Muza 2014.
Dziesięcioletni Daniel zostaje wprowadzony
przez ojca w świat zapomnianych i wyklętych
książek. Zgodnie z rodzinną tradycją, spośród
nich wybiera jedną, którą będzie musiał ocalić
od zapomnienia. Po latach, zauroczony
przypadkowo wybraną przed laty powieścią, postanawia odnaleźć inne
książki tego autora. Okazuje się jednak, że wszystkie zostały spalone, a
komuś bardzo zależy na zniszczeniu ostatniego egzemplarza...

„Gra anioła”: Carlos Ruiz Zafon.
Muza 2014.
Światowy bestseller!
W mrocznej, niebezpiecznej i niespokojnej Barcelonie lat dwudziestych,
młody pisarz, żyjący obsesyjną i niemożliwą miłością, otrzymuje od

tajemniczego wydawcy ofertę napisania książki, jakiej jeszcze nie było,
w zamian za fortunę i, być może, coś więcej.
Z niezwykłą precyzją powieściopisarską i w charakterystycznym dlań,
oszałamiającym stylu, autor "Cienia wiatru" ponownie przenosi nas do
Barcelony Cmentarza Zapomnianych Książek, by obdarować niezwykłą
intrygą, romansem i tragedią poprzez labirynt tajemnic, gdzie czar
książek, namiętności i przyjaźni splatają się w mistrzowskiej opowieści.

Wiedźmin: Miecz przeznaczenia (tom
II): Andrzej Sapkowski. Nowa 2011.

Andrzej Sapkowski, arcymistrz światowej fantasy, zaprasza do swojego
Neverlandu i przedstawia uwielbianą przez czytelników i wychwalaną
przez krytykę wiedźmińską sagę!
Wiedźmiński kodeks stawia tę sprawę w sposób jednoznaczny:
wiedźminowi smoka zabijać się nie godzi.
To gatunek zagrożony wymarciem. Aczkolwiek w powszechnej opinii to
gad najbardziej wredny. Na oszluzgi, widłogony i latawce kodeks
polować przyzwala. Na smoki – nie.

Wiedźmin Geralt przyłącza się jednak do zorganizowanej przez króla
Niedamira wyprawy na smoka, który skrył się w jaskiniach Gór
Pustulskich. Na swej drodze spotyka trubadura Jaskra oraz – jakżeby
inaczej – czarodziejkę Yennefer. Wśród zaproszonych przez króla co
sławniejszych smokobójców jest Eyck z Denesle, rycerz bez skazy i
zmazy, Rębacze z Cinfrid i szóstka krasnoludów pod komendą Yarpena
Zigrina. Motywacje są różne, ale cel jeden.
Smok nie ma szans...

Wiedźmin: Ostatnie życzenie (tom I):
Andrzej Sapkowski. Nowa 2011.

Andrzej Sapkowski, arcymistrz światowej fantasy, zaprasza do swojego
Neverlandu i przedstawia uwielbianą przez czytelników i wychwalaną
przez krytykę wiedźmińską sagę!
Później mówiono, że człowiek ów nadszedł od północy, od Bramy
Powroźniczej. Nie był stary, ale włosy miał zupełnie białe. Kiedy
ściągnął płaszcz, okazało się, że na pasie za plecami ma miecz.
Białowłosego przywiodło do miasta królewskie orędzie: trzy tysiące
orenów nagrody za odczarowanie nękającej mieszkańców Wyzimy
strzygi.

Takie czasy nastały. Dawniej po lasach jeno wilki wyły, teraz namnożyło
się rozmaitego paskudztwa – gdzie spojrzysz, tam upiory, bazyliszki,
diaboły, żywiołaki, wiły i utopce plugawe. A i niebacznie uwolniony z
amfory dżinn, potrafiący zamienić życie spokojnego miasta w koszmar,
się trafi.
Tu nie wystarczą zwykłe czary ani osinowe kołki. Tu trzeba zawodowca.
Wiedźmina.
Mistrza magii i miecza. Tajemną sztuką wyuczonego, by strzec na
świecie moralnej i biologicznej równowagi.

Chłopiec i pies: Wendy Holden.
Amber 2015.

Jeden ciężko chory... Drugi stracił łapę...
Razem odzyskali sens i radość życia...
Mały chłopiec i wielki pies. Niezwykli przyjaciele, którzy kochają się
bezwarunkowo. Mimo cierpienia – radośni, pełni życia, otoczeni
mnóstwem serdecznych ludzi poruszonych historią ludzkiej dobroci i
psiego hartu ducha...

Wróć, jeśli pamiętasz: Gayle
Forman.
Nasza Księgarnia 2015.

Kontynuacja bestsellera „Zostań, jeśli kochasz”.
Minęły trzy lata od tragicznego wypadku, który na zawsze zmienił życie
Mii. Chociaż dziewczyna straciła rodziców i młodszego brata,
postanowiła żyć dalej. Obudziła się ze śpiączki… ale zniknęła z życia
Adama.
Teraz żyją osobno po dwóch stronach Ameryki – Mia jako wschodząca
gwiazda wśród wiolonczelistek, Adam jako rockman, idol nastolatek i
obiekt zainteresowania tabloidów. Pewnego dnia los daje im drugą
szansę…
Przemierzając ulice Nowego Jorku, miasta, które stało się nowym
domem Mii, wyruszą w podróż w przeszłość. Czy uda im się odnaleźć
miłość? Czy Mię i Adama czeka wspólna przyszłość?

Zostań, jeśli kochasz: Gayle Forman.
Nasza Księgarnia 2010.

Mia straciła wszystko. Czy miłość pokona śmierć?
Po tragicznym wypadku, w którym zginęli jej najbliżsi, Mia trwa w
stanie dziwnego zawieszenia. Musi podjąć decyzję, czy walczyć o
odzyskanie przytomności, czy też poddać się i umrzeć.
Próbując rozstrzygnąć ten dylemat, wspomina dotychczasowe życie.
Poruszająca książka o dającej wsparcie rodzinie, przyjaźni, samotności i
znajdowaniu swego miejsca na ziemi, o umiejętności żegnania się z
przeszłością i przyjmowania tego, co nadchodzi.
„Jeśli zostanę” opowiada o potędze miłości i wyborach, których każdy z
nas musi dokonać.
Wszystkie opisy treści książek zaczerpnięto ze strony www.empik.com

