
B  

Bliscy   / 

Annie Ernaux 

 

Relacje z życia ojca, matki, 

siostry. Trzy postacie, które 

zdefiniowały życie noblistki 

– Annie Ernaux. 

 

0  

Ogień i krew 

/ George R.R. 

Martin, Doug 

Wheatley 

 

Kolejna książka 

o korzyściach, jakie  płyną 

ze współistnienia dwóch 

światów: realistycznego 

(ludzi) i fantastycznego 

(smoków). 

 

 

Ż  

Życie jak 

czekolada    / 

Agnieszka 

Zakrzewska 

Życie ma smak 

czekolady…Przeważnie 

słodkiej, często gorzkiej, 

nierzadko twardej, 

z orzechami. W parze ze 

szczęściem idzie bowiem 

nieszczęście, 

a i z przeciwnościami losu 

przychodzi nam się 

mierzyć. 

 

E  

Enola Holmes 

/ Nancy 

Springer 

 

Magiczny okres Świąt to 

wspaniały czas na 

rozwiązywanie krzyżówek 

detektywistycznych. A po 

lekturze może czas na film? 

 

N Na północ. 

Jak 

pokochałem 

Arktykę / 

Adam Wajrak 

Niska temperatura, silne 

podmuchy wiatru, 

zamiecie śnieżne, głębokie 

pokrywy lodowe. Świat, 

w którym, według autora, 

nie sposób się nie 

zakochać…  



A  

A ja żem jej 

powiedziała…  

/Katarzyna 

Nosowska 

 

Szczerze i bez owijania  

w bawełnę o otaczającej 

nas rzeczywistości. Dla 

tych, którzy mają dystans 

do siebie i do świata. 

 

 

R  

Ręka mistrza    

/  Stephen 

King 

Z kolekcji Mistrza Grozy… 

Z pozoru banalna historia-

samotny mężczyzna, który 

po wypadku usiłuje ułożyć 

sobie życie od nowa. Dla 

jednych -„przegadana”, dla 

innych -klimatyczna, 

wciągająca i zapadająca 

w pamięć. 

 

O Ogród 

księżycowy / 

Agnieszka 

Krawczyk 

 

Magiczny czas Świąt 

i magiczne miejsce, do 

którego po raz kolejny 

autorka książki zabiera 

czytelnika.  

D  
Drużyna 
/John 
Flanagan 

 

Przyjemne oderwanie od 

życia codziennego- 

tematyka jak z bajki, 

trzyma w napięciu, 

a dodatkowo serwuje 

uniwersalne wartości. 

 

 

Z  

Zanim 

wystygnie 

kawa / 

Toshikazu 

Kawaguchi 

Wystarczy, jak 

bohaterowie książki, usiąść 

przy stoliku w klimatycznej 

kawiarni i odbyć podróż 

w przeszłość, aby móc 

naprawić teraźniejszość. 

Najważniejsze-trzeba 

wrócić, zanim wystygnie 

kawa… 

 



E  
Emma / Jane 
Austen 

 

Gatunek, który trzeba lubić 

lub trzeba się do niego 

przekonać. Klasyka na 

wieczór z książką. 

 

N Na krańce 

świata. 

Podróż 

historyka 

przez 

historię/ 

Norman 

Davies 

 

Nie byle jaka podróż 

dookoła świata i nie byle 

jaki podróżnik - wybitny 

historyk i pisarz Norman 

Davies. Wszystko w myśl 

zasady, że "podróże 

kształcą". 

 
 

 

I I nie 

zapomnij być 

szczęśliwy. 

ABC 

psychologii 

pozytywnej / 

Christophe 

André 

 

Nietypowy poradnik, 

w którym recepty na bycie 

szczęśliwym ułożone są 

w porządku alfabetycznym. 

Na pewno pomoże 

w zrozumieniu świata 

i siebie samego. 

 

E  

Enklawa / 

Ove 

Løgmansbø 

Czytelnicza podróż po 

Wyspach Owczych bez 

ruszania się z domu. Tłem 

dla historii obyczajowej 

jest intryga kryminalna. 

Lekki kryminał, który czyta 

się bardzo szybko. 
 

 


