
 

Nowości w naszej bibliotece 

Tu znajdziesz szczególnie polecane przez nas książki, które są dostępne w naszej bibliotece.  

 

 

"Nieodnaleziona" to pierwszy polski thriller psychologiczny na miarę 
światowych bestsellerów. Posiada wartką akcję i wydarzenia, które potrafią 
mrozić krew w żyłach. Daniel Werner, główny bohater, nie wie jeszcze, czego 
może się spodziewać, ale to dopiero początek jego licznych problemów. Może 
się okazać, że wcale nie widział swojej narzeczonej ostatni raz dziesięć lat temu. 
Powieść stanowi pierwszy tom serii z Damianem Wernerem w roli głównej. 

Fragment z powieści: 

"Najwięcej łez wylewamy nie nad grobami tych, których najlepiej poznaliśmy, ale tych, którzy sprawili, że 
mogliśmy lepiej poznać samych siebie. Tych, którzy pokazali nam, kim naprawdę jesteśmy". 

 

 

„To jeden z najlepszych współczesnych horrorów. Nastrój grozy i napięcia 
potęguje się w niej z każdą minutą. Pięcioletni chłopiec Danny znalazł się z 
rodzicami w opustoszałym na zimie hotelu. Wrażliwe, obdarzone zdolnościami 
wizjonerskimi dziecko odbiera fluidy czające się w jego murach były one 
świadkami krwawych porachunków świata przestępczego i milionerów. 
Straszliwe zdarzenia, które kończą fabułę, są jednak niczym w porównaniu z 
przejściami psychicznymi bohaterów” 

Fragment z powieści: 

„Świat to trudne miejsce. Jemu nie zależy. Choć nie żywi nienawiści do ciebie i do mnie, nie darzy nas też 
miłością. Dzieją się na nim rzeczy straszne, których nie można wytłumaczyć. Dobrzy ludzie umierają w zły 
sposób i pozostawiają tych, co ich kochali całkiem samych.” 

 

 

  

Nowa powieść autora światowego bestsellera "Cień wiatru", długo 
wyczekiwana przez ponad 40 milionów fanów.„Barcelona, lata pięćdziesiąte 
ubiegłego stulecia, mroczne dni reżimu generała Franco.Alicja Gris jest piękną, 
inteligentną i pozbawioną skrupułów agentką. Pewnego dnia otrzymuje 
zlecenie z najwyższych sfer władzy. Sprawa jest ściśle tajna i dotyczy 
tajemniczego zniknięcia ministra kultury Mauricia Vallsa.” 

https://www.taniaksiazka.pl/seria/damian-werner


Fragment z powieści: 

„- W szkole mówią, że jestem trochę dziwny - zwierzyłem się kiedyś Ferminowi. 
- Nie ma się czym przejmować. Zacznij się martwić, kiedy powiedzą, że jesteś normalny.”  

 

 

Jak podróżować z łososiem stanowi zbiór tekstów bezlitosnych i piekielnie 
zabawnych, w których możemy dostrzec zupełnie inną twarz Umberto Eco.  

Fragment z książki: 

„W każdym razie, mówię sobie, to tylko kwestia kilku dni stania w kolejce. Po 
dotarciu do okienka przekonujesz się niechybnie, że trzeba wypełnić inny 
rodzaj formularza lub kupić inny znaczek skarbowy, a więc znowu trafić do 

kolejki, no cóż, tak już musi być. 
Na koniec słyszę: wszystko w porządku, proszę wrócić za dwa tygodnie” 

Lektura Narodowego Czytania 2022  - „ Ballady i romanse” Adama Mickiewicza 

 

 

Rok 2022 został uchwalony przez Sejm RP 

Rokiem Romantyzmu Polskiego. W związku z 

tym naturalne zdawało się odczytanie właśnie 

„Ballad i Romansów” podczas 11. edycji 

Narodowego Czytania. 

„Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane »Ballady i romanse« Adama Mickiewicza – zbiór 

poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. 

„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza zostały pierwotnie wydane w Wilnie w 1822 roku. 

Opublikowanie 14 utworów wchodzących w skład cyklu uważa się za symboliczny początek 

romantyzmu. 

Patroni roku 2022 wybrani przez Sejm RP  

Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz, 

Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski będą patronować rokowi 2022. 

 


