
 

Czarna Madonna 
Remigiusz Mróz 

 

Boeing 747 irlandzkich linii lotniczych miał wylądować w Tel Awiwie o trzeciej w nocy. 

Nigdy nie dotarł na miejsce, a kontakt z maszyną utracono gdzieś nad Morzem 

Śródziemnym. Na pokładzie znajdowało się 520 osób, w tym narzeczona Filipa, która 

miała odbyć pielgrzymkę do Bazyliki Grobu Świętego. 

http://lubimyczytac.pl/autor/82094/remigiusz-mroz


 

 

Zapisane w wodzie 
Paula Hawkins 

Kilka dni przed śmiercią Nel Abbott dzwoni do swojej siostry.  

Jules nie odbiera, ignorując jej prośbę o pomoc.  

Nel umiera. Mieszkańcy miasteczka mówią, że „skoczyła“. A Jules musi wrócić do 

miejsca, z którego kiedyś uciekła – miała nadzieję, że na dobre – aby zaopiekować 

się swoją piętnastoletnią siostrzenicą.  

Julia się boi. Tak bardzo się boi. Dawno pogrzebanych wspomnień, starego młyna, 

świadomości, że Nel nigdy by tego nie zrobiła.  

A najbardziej boi się wody i zakola rzeki, które miejscowi nazywają Topieliskiem. 

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/109087/paula-hawkins


 

 

Gra o tron 
George R.R. Martin 

W Zachodnich Krainach o ośmiu tysiącach lat zapisanej historii widmo wojen 

 i katastrofy nieustannie wisi nad ludźmi. Zbliża się zima, lodowate wichry wieją  

z północy, gdzie schroniły się wyparte przez ludzi pradawne rasy i starzy 

bogowie. Zbuntowani władcy na szczęście pokonali szalonego Smoczego Króla, 

Aerysa Targaryena, zasiadającego na Żelaznym Tronie Zachodnich Krain, lecz 

obalony władca pozostawił po sobie potomstwo, równie szalone jak on sam... Tron 

objął Robert - najznamienitszy z buntowników. Minęły już lata pokoju i oto 

możnowładcy zaczynają grę o tron. 

http://lubimyczytac.pl/autor/19287/george-r-r-martin


 

 

Porwana pieśniarka 
Danielle L. Jensen  Cykl: Trylogia Klątwy (tom 1) 

 

Od pięciu stuleci trolle nie mogą opuszczać miasta pod ruinami Samotnej Góry. 

Więzi je klątwa czarownicy. Przez wieki wspomnienia o ich mrocznej i złowrogiej 

magii zatarły się w ludzkiej pamięci. Niespodziewanie pojawia się przepowiednia  

o związku, który złamie potężne zaklęcie. W Cécile de Troyes rozpoznano kobietę  

z przepowiedni. Zostaje więc porwana i uwięziona pod górą. Od pierwszej chwili  

w podziemnym mieście dziewczyna myśli tylko o jednym – o ucieczce. Trolle, które ją 

uprowadziły, są jednak inteligentne, szybkie i nieludzko silne. Porwana musi czekać 

na właściwy moment i stosowną okazję. 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/99432/danielle-l-jensen
http://lubimyczytac.pl/cykl/13709/trylogia-klatwy


 

 

 
Psy wojen. Od Indochin po Pakistan - polscy najemnicy 

na frontach świata 
Krzysztof Wójcik 

 

Wojna, krew i kontrakt! 

 

Byli członkowie GROM-u, antyterrorysta z jednostki specjalnej, żołnierz Formozy, 

gangster, a potem świadek koronny oraz młokos z prowincji szukający przygód 

 i zarobku – co ich wszystkich łączy? Wszyscy na pewnym etapie życia zostali 

najemnikami: czy to w Legii Cudzoziemskiej, w firmach ochroniarskich w Iraku  

i Pakistanie, czy w ochronie statków przed piratami. 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/116262/krzysztof-wojcik


 

 

Serce królowej 
Elizabeth Chadwick 

Niezwykła kobieta. Legendarna królowa. 

 

W 1154 roku Henryk II i jego żona Eleonora Akwitańska, jedna z najpotężniejszych 

kobiet w Europie, zostają królem i królową Anglii. Podczas gdy Henryk tłumi opór 

przeciwników i snuje coraz śmielsze plany, ona sprawnie rządzi państwem i opiekuje 

się coraz liczniejszą gromadką dzieci. Ale pragnie czegoś więcej… gdyby tylko mąż 

zechciał jej wysłuchać. 

Jednakże Henryk spycha ją na margines, znajduje młodą kochankę i odmawia żonie 

należnych praw. W końcu sprawy się komplikują i Eleonora zostaje wplątana w 

konflikt, który może przesądzić o sprawach królestwa. Oskarżenie o zdradę nie 

ominie nawet królowej… 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/3706/elizabeth-chadwick


 

Mężczyzna, który gonił swój cień 
David Lagercrantz 

Lisbeth Salander, dziewczyna, która igrała z ogniem, nigdy w pełni nie odkryła, kto 

stał za koszmarem jej dzieciństwa. Gdy Holger Palmgren opowiada jej o starych 

dokumentach, Lisbeth czuje, że nareszcie ma szansę poznać całą prawdę 

 o machinie, która zniszczyła jej rodzinę. Jednak im bliżej jest rozwiązania tajemnicy, 

tym większe grozi jej niebezpieczeństwo. Wraz z Mikaelem Blomkvistem dotrze tam, 

gdzie szaleństwo naukowca i brutalne nadużycia władzy splotły się w jedno. Nie 

wszyscy wyjdą z tego cało. 

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/46804/david-lagercrantz


 

 

Ukryta łowczyni 
Danielle L. Jensen  Cykl: Trylogia Klątwy (tom 2) 

W mieście pod górą tyran sprawuje władzę absolutną. Jedyny troll, który byłby zdolny 

mu się przeciwstawić, został oskarżony o zdradę i uwięziony. Cécile uciekła  

z mrocznego Trollus, ale już wkrótce zdała sobie sprawę, że wcale nie znajduje się 

poza zasięgiem władzy króla i jego manipulacji Cécile mieszka z matką w Trianon  

i każdego wieczora występuje na deskach sceny operowej. Za dnia zaś niestrudzenie 

szuka Anushki, czarownicy, która przez pięć stuleci umykała trollom. A niezależnie 

od tego, czy zwycięży, czy poniesie porażkę, jej bliscy zapłacą wysoką cenę. 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/99432/danielle-l-jensen
http://lubimyczytac.pl/cykl/13709/trylogia-klatwy


 

Waleczna Czarownica 
Danielle L. Jensen  Cykl: Trylogia Klątwy (tom 3) 

Cécile i Tristan dokonali już niemożliwego, ale przed nimi jeszcze największe 

wyzwanie – pokonanie zła, które sami uwolnili. Szukając sposobu na ocalenie 

mieszkańców Wyspy i wyzwolenie trolli spod władzy tyrana, Cécile i Tristan muszą 

też walczyć z tymi, którzy pragną ich śmierci. Aby zwyciężyć, będą musieli postawić 

wszystko na jedną kartę. Ale to może nie wystarczyć. Oboje zaciągnęli długi, a koszt 

ich spłaty może się okazać wyższy, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali. 

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/99432/danielle-l-jensen
http://lubimyczytac.pl/cykl/13709/trylogia-klatwy


 

Rok 1984 
George Orwell 

Wielki Brat Patrzy – to właśnie napisy tej treści, w antyutopii Orwella krzyczące  

z plakatów rozlepionych po całym Londynie, natchnęły twórców telewizyjnego show 

„Big Brother”. Czyżby wraz z upadkiem komunizmu wielka, oskarżycielska powieść 

straciła swoją rację bytu, stając się zaledwie inspiracją programu rozrywkowego? 

Nie. Bo ukazuje świat, który zawsze może powrócić. Świat pustych sklepów, 

permanentnej wojny, jednej wiary.  

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/10474/george-orwell

