
Nowości w bibliotece: 

Wojciech Chmielarz „Prosta sprawa”  

 

 

 

Tajemniczy mężczyzna chce spłacić dług, lecz zastaje wplątany w groźną grę. Nie zna jej 

zasad, ale kluczem do wszystkiego okazuje się Prosty, którego chcą dorwać i 

jeleniogórscy gangsterzy, i czeska mafia. 

 

Lucinda Riley „Siostra słońca” 

 

 



Wyjątkowa opowieść – po części saga rodzinna, po części baśń – która zręcznie wciąga 
nas w zawikłaną historię pochodzenia siedmiu sióstr. 

Mogłoby się wydawać, że Elektra D'Aplièse ma wszystko, o czym można zamarzyć. Jest 
olśniewająco piękną top modelką. Jest sławna na całym świecie. I bajecznie bogata… 

Wszystko to jednak tylko pozory, w rzeczywistości Elektra stoi na skraju załamania. 
Niespodziewana śmierć adopcyjnego ojca, Pa Salta, jeszcze pogarsza jej stan. By poradzić 

sobie ze stratą, Elektra sięga po alkohol i narkotyki. I właśnie wtedy dostaje list od 
nieznajomej, która twierdzi, że jest jej… babką. 

W 1939 roku Cecily Huntley-Washington przybyła z Nowego Jorku do Kenii, by leczyć 
złamane serce. Przebywając w towarzystwie swojej babci – członkini osławionej kompanii 

z Wesołej Doliny – nad brzegami jeziora Naivasha, Cecily poznała Billa Forsytha, 
zatwardziałego kawalera i hodowcę bydła, utrzymującego bliskie relacje z dumnym 

plemieniem Masajów. W obliczu nadchodzącej katastrofy, gdy wiadomo, że wojna jest już 
nieunikniona, Cecily decyduje się przyjąć oświadczyny Billa. Przenosi się do doliny 

Wanjohi, a gdy Bill wyjeżdża, zostaje całkiem sama. Do czasu, gdy w lesie nieopodal farmy 
znajduje… porzucone niemowlę. 

 

Kristin Hannah „Nocna droga” 

 

 

 

„Nocna droga” autorstwa Kristin Hannah to wzruszają i zapadająca w pamięć książka, w której 

każdy odnajdzie coś siebie. 

 

Lexi Baill po latach tułaczki od jednej rodziny zastępczej do drugiej trafia do jedynej ciotki, Evy, 

która ofiarowuje jej kochający dom, poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Lexi szybko zaprzyjaźnia 

się z bliźniaczym rodzeństwem z sąsiedztwa – Mią i Zachiem. 

 

Mia i Zach Farraday są oczkiem w głowię ich matki, Jude, która poświęciła swoje życie na ich 

wychowanie, ignorując własne potrzeby. Przez 18 lat chroniła swoje dzieci przed wszelkim 

niebezpieczeństwem i starała się jak najlepiej ich wychować. 

 

Cała trójka spędza wspólnie każdą wolną chwilę, a Lexi i Zach zakochują się w sobie. 



 

Jedna, katastrofalna w skutkach decyzja zmienia życie trójki przyjaciół i ich bliskich. Przyjaźń, 

miłość i zaufanie odchodzą w zapomnienie. Faradayowie stają przed obliczem tragedii, a Lexi zostaje 

odebrane szczęście, na które tak długo czekała. 

 

Jak znaleźć w sobie siłę, aby stanąć w twarz z konsekwencjami? 

 

Czy skrzywdzeni bohaterowie będą w stanie wybaczyć sobie błędy? 

 

„Nocna droga”, to literatura obyczajowa w pięknej odsłonie. Przeczytaj tą poruszającą historię, 

która rozbudzi w Tobie wiele różnych emocji. 

 

 

Diane Setterfield „Była sobie rzeka”.  

 

 

Wielowymiarowy, intrygujący świat przedstawiony w powieści „Była sobie rzeka” ukoi 
Twoje nerwy. Daj ponieść się fabule i wniknij w skomplikowane relacje, jakie zachodzą 

pomiędzy poszczególnymi postaciami książki Diane Setterfield. Być może z jedną z nich 
zaczniesz się utożsamiać? 

O czym jest książka „Była sobie rzeka”? 

Powieść ta toczy się w okolicach Tamizy. Ludzie mieszkający w jej dorzeczu na co dzień 
zajmują się pracą, ale wieczorami spędzają czas w miejscowej gospodzie. Rozmawiają i 

snują intrygujące opowieści, w których zawsze jest jakieś ziarenko prawdy. 

Jeden z wieczorów powoduje, że ich codzienna monotonia odchodzi w zapomnienie. 
Wizyta w gospodzie mężczyzny, który przynosi na rękach topielicę wyłowioną z rzeki, 

rodzi ciąg niesamowitych zdarzeń. Dziewczyna nagle ożywa. Jak to możliwe? 

Trzy rodziny, jedno dziecko 

Cudem ocalona dziewczyna jest niema, dlatego sama nie potrafi wyjaśnić, co robiła w 
rzece i kim jest. Chęć zajęcia się nią zgłaszają trzy różne rodziny – pewna kobieta, która 

jest przekonana, że dziewczynka jest jej zaginioną córką, gospodyni miejscowego 
proboszcza oraz starsze małżeństwo. Co łączy te osoby? I kim naprawdę jest 



dziewczynka? Odkryj wszystkie tajemnice i motywy działania bohaterów książki „Była 
sobie rzeka”. 

 

Richard Paul Evans „Sprzedawca marzeń”  

 

 

 

 

Czy ktoś, kto sprzedawał marzenia innym, będzie umiał odkupić własne? 

Z dzieciństwa Charles James pamiętał tylko agresję ojca, łzy matki i szukanie obiadu w 
śmietnikach. 

Jak każdy, kto jako dziecko dostał zbyt mało miłości, Charles pragnął, aby pokochał go 
cały świat. 

Gdy opuścił dom i zatrudnił się jako asystent znanego mistrza sprzedaży, chciał tylko 
pieniędzy, sławy i podziwu. Zdeterminowany, szybko piął się po szczeblach kariery, by 

wkrótce pokonać swojego mistrza i stanąć na szczycie. Wreszcie był szczęśliwy. 

Jednak czasem to, co bierzemy za szczęście, jest tylko jego iluzją. 
 

Nagle słynny sprzedawca marzeń zaczął doświadczać rzeczy, które zachwiały jego 
idealnym życiem. Najpierw pojawił się zły sen. Później ktoś przypomniał mu o krzywdach 

wyrządzonych innym. 

A później zdarzyło się jeszcze coś i Charles w jeden dzień stracił wszystko. 
 

Lecz tym razem los był dla niego mniej bezwzględny, niż on sam był dla innych. 
Dał mu drugą szansę. 

 

 

Magda Knedler „Położna z Auschwitz”.  

 



 

 
 
 

 
Położna z Auschwitz to przejmująca opowieść inspirowana losami Stanisławy 

Leszczyńskiej. To opowieść o miłości do drugiego człowieka, o bezinteresownej chęci 
niesienia pomocy. A któż potrzebował jej bardziej od najmłodszych, bezbronnych 

istot, które przychodziły na świat w koszmarnych warunkach obozowej codzienności? 
W obliczu grożącej zewsząd śmierci Stanisława Leszczyńska ze wszystkich sił starała 
się ratować niemowlęta i ich zrozpaczone matki. Każdego dnia ryzykowała własnym 

życiem. Powieść Magdaleny Knedler zabiera nas w sam środek piekła, jakie jedni 
ludzie zgotowali innym. Jednak nawet tam jest również miejsce dla nadziei, że i w 

najczarniejszym mroku można pozostać człowiekiem. 
 




