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Marek Krajewski „Mock”
Nikt nie rodzi się niewinny. Wrocław, rok 1913.
Młody wachmistrz kryminalny Eberhard Mock może stracić wszystko. Dał się wplątać w obyczajowy skandal,
grozi mu wyrzucenie z policji. Nie może pogrzebać kariery, zbyt wiele ma do stracenia. Z wściekłą determinacją
rzuca się w wir śledztwa, które jest boleśnie nieprzewidywalne – albo ocali jego karierę, albo doprowadzi go do upadku.
W Hali Stulecia znaleziono nagie ciała czterech gimnazjalistów. Nad nimi niczym makabryczny Ikar wisi trup mężczyzny ze
skrzydłami u ramion. Czy to zbiorowe samobójstwo, a może rytualny mord? Kto jest winny? Żydzi? Masoni?
Mock nie przypuszcza nawet, że ta sprawa otworzy przed nim najmroczniejsze zakamarki ludzkiej duszy. I sam przekona się, że w
jego zawodzie nie ma miejsca ani na zaufanie, ani na litość.

Zygmunt Miłoszewski „Gniew”
Prokuratorzy i policjanci nie lubią przemocy domowej. Panujący w czterech ścianach domowy terror określają pogardliwie mianem„
rąkówek” lub „znąt”. Nie lubią, gdy w sądzie jest słowo przeciwko słowu. Nie lubią ofiar z dnia na dzień odwołujących zeznania.
Prokurator Teodor Szacki nie różni sią od reszty swoich kolegów. Ponury koniec listopada 2013 zastaje Szackiego w Olsztynie. Jest
ciemno i zimno, warmińska stolica tonie we mgle. Szacki zostaje wezwany do zrujnowanego bunkra koło szpitala miejskiego. W
czasie robót drogowych znaleziono tam stary szkielet. Szacki „odfajkowuje Niemca”, jak sią tutaj nazywa przedwojenne szczątki, i
każe przekazać je uczelni medycznej. Nie przypuszcza, że to, co wydawało sią końcem rutynowej procedury, to początek
najtrudniejszej sprawy w jego karierze. Sprawy, która pozbawi go prawniczego dystansu i zmusi do wyborów ostatecznych.
"Gniew" to powieść kryminalna, w której autor zmienia reguły gry z czytelnikiem i sprawia, że zamiast zastanawiać sią, kto zabił,
próbujemy zgadnąć, kto i dlaczego zostanie zabity. "Gniew" to także pożegnanie z Teodorem Szackim,
najbardziej znanym śledczym w Polsce, dostrzeżonym i docenionym na świecie.
"Współczesny kryminał to więcej niż opowieść o trupie. Kim jesteśmy jako społeczeństwo, w co wierzymy,
o czym marzymy, co nas boli i z czym nie możemy sobie poradzić – to największe zagadki do wyjaśnienia
we współczesnej powieści kryminalnej"
Zygmunt Miłoszewski, wypowiedź dla "The New York Times"

Katarzyna Bonda „Polskie morderczynie”
Książka oparta na faktach. Powstała, aby pokazać, że nic nie jest czarno-białe. Stawia pytania, skąd bierze się
agresja i czy jest bariera między nami i bohaterkami nakreślonych portretów.
Pomysł napisania "Polskich morderczyń" zrodził się kilka lat temu, gdy jej autorka, Katarzyna Bonda, pracowała
jako sprawozdawca sądowy w jednym z ogólnopolskich dzienników. Przed warszawskim sądem toczyło się
właśnie kilka procesów kobiet oskarżonych o zabójstwo. Media wykreowały ich wizerunek – złych,
zdegenerowanych, bezlitosnych bestii w ludzkiej, często pięknej, skórze. Pochodzą z różnych domów, zabiły
z różnych motywów, mają odmienne osobowości, wiek i wygląd.
Autorka, szukając odpowiedzi na nurtujące ją pytania – Jak to możliwe, że te kobiety wzięły udział w tak
brutalnych zbrodniach, same zabiły albo wszystko ze szczegółami zaplanowały, a do wykonania morderstwa posłużyły się rękami
mężczyzn? Jakie są? Dlaczego? Skąd wzięła się ich agresja? – przeprowadziła w ciągu dwóch lat wiele kilkugodzinnych wywiadów z
każdą z bohaterek książki.
Zbrodnia podzieliła ich życie na dwie części. I tak też autorka starała się pokazać morderczynie. Nie chce ich usprawiedliwiać,
wybielać, udowadniać, że nie ma w nich zła. Postanowiła dać prawo wypowiedzi każdej z nich. Wiele z tych kobiet po raz pierwszy
udzieliło wywiadu, którego odmawiały dziennikarzom latami. Mówią o różnych aspektach życia kobiety: miłości, macierzyństwie,
pieniądzach, marzeniach, śmierci. Ich zbrodnie zaś poznajemy z rozdziałów sporządzonych na podstawie akt sądowych, które
autorka przeczytała i posiłkując się nimi – wszystkie historie starała się opisać rzetelnie i bez emocji.

Szczepan Twardoch „Król”
Żydowski gangster. Polskie piekło. Warszawa 1937.Nowa powieść Szczepana Twardocha.
Piękne samochody, kobiety, zimna wódka i gorąca krew. Boks, dzielnice nędzy i luksusowe burdele, błoto
Woli i eleganckie ulice Śródmieścia. Żydzi i Polacy. Getto ławkowe i walki uliczne. Etniczny, społeczny,
religijny i polityczny tygiel Warszawy 1937 roku. A ponad wszystkimi podziałami zasady gangsterskiego
świata, w którym siła jest najcenniejszą walutą.
Wszystko zaczyna się w zatłoczonej sali Kina Miejskiego, gdzie rozentuzjazmowana publiczność przygląda
się walce bokserskiej. Trwa ostatnie starcie w meczu o drużynowe mistrzostwo stolicy. Polscy kibice dopingują
reprezentanta Legii — znanego falangistę Andrzeja Ziembińskiego. Z żydowskich trybun dobiegają okrzyki na cześć zawodnika klubu
Makabi Warszawa, Jakuba Szapiry. Ten wieczór należy do niego. Wśród wiwatów jednych i gwizdów drugich, triumfowi Szapiry
przyglądają się siedemnastoletni Mojżesz Bernsztajn oraz Kum Kaplica — stary bojownik PPS, socjalista i król warszawskiego
półświatka. Czterdzieści lat później, w Tel Awiwie, emerytowany żołnierz Mosze Inbar pochyla się nad maszyną do pisania, by
powrócić do wieczoru, w którym po raz pierwszy ujrzał na ringu pięknego, zuchwałego i niezmiernie pewnego siebie boksera.
Wówczas nie wiedział jeszcze, że w 1937 roku to właśnie Szapiro, prawa ręka Kaplicy, zabił jego ojca z powodu niespłaconego
długu. Nie przypuszczał też, jak wiele w jego życiu zmieni jeden wieczór i spotkanie z Kumem Kaplicą…
Targani namiętnościami bohaterowie, żywe konflikty i emocje, wciągająca akcja i jej nieprzewidywalne zwroty. Do tego pierwszy w
polskiej powojennej literaturze tak ciekawy i wolny od mitologizowania portret żydowskiego bohatera oraz pasjonujące realia
Warszawy lat 30. XX wieku. Literacki knock-out.

Seria „Pierwsze czytanki”:
Seria "Pierwsze czytanki" to specjalnie dobrana historyjka oraz kolorowe atrakcyjne ilustracje dla dzieci, które rozpoczynają naukę
czytania. Proste, nieskomplikowane zdania, duże litery z pewnością zachęcą
dzieci
do samodzielnego przeczytania książeczki. Opowiadania napisali najlepsi polscy
autorzy współcześni
(dzieci znają ich nazwiska z podręczników szkolnych), a zilustrowali znakomici
rysownicy.

Irena Landau „Lenka i magiczne drzewo”,
„Kuba i niesforna piłka”,
„Zuzia i piesek w kratkę”
Joanna Krzyżanek „Franek i zielony stworek”
Edyta Zarębska „Antek i stara jabłonka”
Książki Krystyny Drzewieckiej:
„Banda z Uroczyska”
Krzyś wyjeżdża na wakacje do Uroczyska. Wraz z kilkorgiem dzieci z sąsiednich działek tworzą Bandę i
Realizują przeróżne zabawne pomysły: udają Anglików, wywołują wojnę ekologiczną, szukają skarbów
i wymyślają skuteczne sposoby na nudę. Zbiór bardzo śmiesznych, wakacyjnych historyjek, które rozbawią
nie tylko młodszych czytelników.

„Nowe przygody Piątki z Zakątka”
Krzyś, znany czytelnikom z dwóch poprzednich książek Krystyny Drzewieckiej, jest już czwartoklasistą,
a jego nowe szkolne sprawy (od błahych do zupełnie poważnych, jak narkotyki), rodzinne perypetie
i podwórkowe przygody są tematem kolejnego zbioru historyjek. Świeże, autentyczne,
a przede wszystkim pełne ciepłego humoru spojrzenie na świat dzieci i dorosłych to wielka zaleta tej
uroczej książki.

„Piątka z Zakątka znowu w akcji”
Jest to czwarta część przygód Krzysia, jego przyjaciół z żoliborskiego osiedla oraz przemiłego
i mądrego psa Bobika.
W nowej Piątce odnajdujemy to samo, co w poprzednich częściach, pełne ciepłego humoru
spojrzenie na świat dzieci i dorosłych, a zabawne dialogi i śmieszne ilustracje
dodają książce niepowtarzalnego uroku.

Martin Widmark, Helena Willis „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”
Kolejne tytuły serii "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai" od kilku lat wybierane są książką roku
przez szwedzkie Jury Dziecięce, czyli niemal 50 000 głosujących dzieci, a tym samym nie schodzą
w Szwecji z list bestsellerów.
Akcja książek rozgrywa się w małym szwedzkim miasteczku Valleby i jego okolicach. Główni
bohaterowie, Lasse i Maja, chodzą do tej samej klasy i wspólnie prowadzą małe biuro
detektywistyczne.
Książki świetnie nadają się dla dzieci, które właśnie zaczynają samodzielnie czytać.
Duża czcionka, duża ilość charakterystycznych czarno-białych ilustracji oraz trzymająca
w napięciu akcja sprawiają, że nawet najbardziej oporni mali czytelnicy czytają je z wypiekami na twarzach.
Zbiory szkolnej biblioteki zostały uzupełnione o kolejne tytuły z tej serii:

„Tajemnica szkoły”,
„Tajemnica pożarów”
„Tajemnica zwierząt”
„Tajemnica kempingu”
„Tajemnica cyrku”
„Tajemnica pływalni”

Seria Wlademara Cichonia:
Kolejne części przygód znanego z lektury kota, Cukierka.

Książki z serii „Nela Mała Reporterka”
Nela Mała Reporterka to jedna z najmłodszych podróżniczek na świecie. Mimo młodego wieku, zwiedziła już przysłowiowe pół
świata, odwiedzając m.in. Tanzanię, Zanzibar, Filipiny, Tajlandię, Malezję, Kambodżę, Indonezję, Peru, Boliwię, Etiopię czy Kenię i
wiele innych krajów.
Wspięła się na wysokość ponad 4000 m n.p.m. w Andach, została przyjaciółką Masajów w Afryce oraz była w głębokich jaskiniach.
Jej przygody widzowie, szczególnie ci młodsi, znają przede wszystkim z ekranów TVP, gdzie prowadzi program "Nela Mała
Reporterka", opowiadając o swoich doświadczeniach i prezentując cuda świata dzieciom i nie tylko.
Dziewczynka podróżuje od 5. Roku życia. Jej przygody opisane zostały również w książce "Nela na 3 kontynentach", która zaciekawi
zarówno dzieci, jak i dorosłych.

„Nela i skarby Karaibów”
W tej książce zabiorę cię na niesamowitą wyprawę! Odkryjemy Karaiby śladami Krzysztofa Kolumba,
korsarzy i piratów. Poznamy miejsca, gdzie mogły zatonąć galeony i poszukamy skarbów na dnie morza!
Wyruszymy do starych jaskiń, w których mieszkali kiedyś Indianie. Odkryjemy zatokę, w której kiedyś
ukrywali się piraci. Zbadamy dno Morza Karaibskiego w poszukiwaniu zatopionych armat. Przeżyjemy
wiele innych fantastycznych przygód!
Mam nadzieję, że wybierzesz się ze mną, bo nie będzie to tylko podróż po Karaibach, ale wyprawa
prawdziwych odkrywców.

„Śladami Neli przez dżuglę, morza i oceany”
Cześć!
Nazywam się Nela i mam dziesięć lat. A to jest już moja piąta książka. Nie licząc „Kalendarza Przygodnika”
oraz „Zabaw z Nelą” J.Gdy miałam pięć lat, zaczęłam podróżować po świecie i nagrywać filmy. Moim idolem jest
Steve Irwin i tak jak on jestem reporterem-podróżnikiem. W moich filmach i książkach pokazuję dzieciom świat,
zwierzęta i dalekie kultury! Uwielbiam podróżować!
Byłam w wielu ciekawych krajach na różnych kontynentach. W Afryce zwiedziłam m.in. Etiopię, Zanzibar, Kenię,
Tanzanię i Mauritius. W Azji – Tajlandię, Kambodżę, Malezję, Indonezję, Filipiny, Wietnam, Sri Lankę, Birmę i Japonię.
W Ameryce Południowej – Peru, Boliwię, Chile, a w Północnej – Kostarykę, Panamę i ostatnio też Dominikanę.
Zapraszam cię w niezapomnianą podróż. Opowiem o pięknych miejscach, które poznałam, i o fascynujących zwierzętach, które
zobaczyłam.
Świat jest cudowny i oczami wyobraźni możesz podróżować ze mną oraz przeżywać wspaniałe przygody! Pakuj się i jedź ze mną!

