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Isabel Allende: Córka fortuny. Wydawnictwo Muza, 2008 

W roku 1849 amerykański stan Kalifornia ogarnia gorączka złota. W tym samym 

czasie w chilijskim mieście Valparaiso mieszka młoda dziewczyna Eliza Sommers. 

Kiedy jej kochanek, Joaquin Andieta, w poszukiwaniu fortuny postanawia 

wyjechać na północ, decyduje się ruszyć za nim. Upiorna podróż, jaką odbywa „na 

gapę" pod pokładem żaglowca, i wieloletnia tułaczka sprawiają, że niewinna 

dziewczyna wyrasta na nieprzeciętną kobietę. Towarzyszy jej chiński lekarz Tao 

Chi'en, który, będąc początkowo jej opiekunem i przyjacielem, z czasem okazuje 

się miłością jej życia. 

 

 Pearl Buck: Cesarzowa. Wydaw. Multico, 2011 

Jedna z ciekawszych powieści o Chinach amerykańskiej noblistki. Fascynująca 

opowieść o ostatniej wielkiej władczyni Chin - cesarzowej Tz'u Si, panującej  

w latach 1862-1908. Bardzo interesująco przedstawione tło obyczajowe, 

kulturowe i polityczne: ekspansja mocarstw zachodnich na Chiny, wewnętrze 

zamieszki wstrząsające imperium, rewolucja tajpingów i rewolucja bokserów. 

Cesarzowa Tz'u Si, ambitna, mądra i energiczna, przeszła długą drogę, zanim 

osiągnęła pełnię władzy. Dzięki sile charakteru, uporowi i żelaznej konsekwencji  

z nic nieznaczącej konkubiny stała się władczynią absolutną wielomilionowego narodu. 

Pearl Buck, która jak nikt inny znała mentalność i psychikę ludzi Wschodu, odsłania motywy kierujące 

poczynaniami cesarzowej, często bezlitosnej i bezwzględnej dla swoich poddanych. Stworzyła porywającą 

opowieść o władzy, intrygach i spiskach, które prowadzą do jej zdobycia, oraz o cenie, jaką trzeba za nią 

zapłacić. 

 

 Colin Campbell: Królowa. Nieznana historia Elżbiety Bowes-

Lyon.  Wydaw. Znak, 2013 

Lady Colin Campbell opowiada dzieje niezwykłej kobiety z dynastii Windsorów. 

Elżbieta była praprababką dziecka księżnej Kate i księcia Williama. Mówiono, że 

urodziła ją kucharka. Nie przeszkodziło jej to zostać wybranką króla Anglii, Jerzego 

VI. Po jego śmierci, wbrew tradycji nakazującej wdowie po monarsze usunięcie się 

w cień, wywalczyła sobie nienaruszalną pozycję na scenie politycznej. Relacje 

łączące królową Elżbietę z księżną Dianą były skomplikowane. Mimo że na 

początku wspierała ją na jej drodze do małżeństwa z księciem Karolem, to po ich 



rozwodzie ostro ją potępiła. W Anglii nazywano ją najsilniejszą królową od czasów Kleopatry. Była bardzo 

niezwykłą postacią. Adorowana przez mężczyzn, ambitna, lecz również skłonna do intryg. 

 

  Juame Cambre: Wyznaję. Wydawnictwo Marginesy, 2013 

Książka Jaume Cabre pt. "Wyznaję" to trzymające w napięciu do ostatniej strony 

wyznanie miłosne i spowiedź człowieka starającego się zrozumieć, czym tak 

naprawdę jest zło – nie tylko w świecie, ale i w nas samych.  

Poznamy historię chłopca dorastającego samotnie wśród książek, który musi 

zmierzyć się z rodzinnymi tajemnicami. Za sprawą osiemnastowiecznych 

skrzypiec zaczyna zagłębiać się w mroki dziejów hiszpańskiej inkwizycji i piekła 

dwudziestowiecznej Europy. 

Jaume Cabre, którego pasją jest muzyka, co da się zauważyć, skomponował tę 

powieść jak symfonię. Doświadczymy tu częstych zmiany nastroju, tempa akcji  

i głosu narracji. Bogactwo wątków, postaci, pomysłów literackich oszałamia i wzbudza prawdziwy zachwyt. 

Jeśli więc jesteś fanem literatury Jaume Cabre, to ta książka na pewno Cie nie zawiedzie.  

 

Peter Carey: Nielegalne dzieciństwo. Wydawnictwo Muza, 

2009 

Siedmioletni Jay mieszka od pięciu lat ze swoją zamożną babką w wytwornym 

apartamencie na 61 ulicy, Park Avenue. Nie wie, dlaczego wszystko związane  

z jego rodzicami owiane jest tajemnicą i niedopowiedzeniami. Susan, matka 

chłopca z powodu działania w wywrotowej nielegalnej organizacji straciła prawa 

rodzicielskie, gdy Jay miał dwa lata. Teraz przy pomocy Anny - dawnej koleżanki 

szkolnej - chce odzyskać syna na zawsze. Anna daje się bezwiednie wciągnąć  

w spisek uprowadzenia chłopca i przekazania go Susan, co zapoczątkowuje serię 

wypadków przypominających narastający koszmar senny. 

 

 Claire Cook: Lawendowe dziewczyny. Wydaw. Znak, 2013 

Noreen niedawno straciła pracę i rozstała się z chłopakiem. Aby zwalczyć 

depresyjny nastrój, zaczyna spacerować. Codziennie. Wkrótce dołączają do niej 

sąsiadki Tess i Rosie. 

Podczas przechadzek przyjaciółki rozmawiają, dzielą się sekretami, zwierzają  

z problemów. Pewnego dnia decydują się na wspólny wyjazd na festiwal 

lawendy, nawet nie spodziewają się, jak bardzo zmieni się życie każdej z nich. 

 

 



 Damien Echols: Życie po śmierci. Wydaw. Znak, 2013 

W 1993 roku trójka nastoletnich chłopców z Arkansas została aresztowana pod 

zarzutem morderstwa. Procesowi, opartemu na poszlakach i wymuszonych 

zeznaniach, towarzyszyła atmosfera histerii opinii publicznej, domagającej się 

wyroku skazującego. Wszyscy byli przekonani o ich winie. Damien Echols, będąc 

jedynym pełnoletnim podejrzanym, został skazany na najwyższy wymiar kary. 

Trafił do celi śmierci, w której spędził ponad siedemnaście lat życia  

ze świadomością, że w każdej chwili wyrok może zostać wykonany. 

Po latach w obliczu nowych dowodów on i jego koledzy wyszli z więzienia. W kampanii na rzecz  

ich uwolnienia wzięły udział tak znane postaci jak Johnny Depp, Peter Jackson i Eddie Vedder. 

Echols opowiada o utraconych latach swojej młodości, o wewnętrznej przemianie, jaką przeszedł  

w więzieniu, i o sile nadziei, która pozwoliła mu przetrwać najgorsze. 

 

 Jefferey Eugenides: Przekleństwa niewinności. Wydaw. 

Znak, 2013 

Życie spokojnego miasteczka w pobliżu Detroit toczy się wokół rodziny Lisbon. 

Pięć pięknych, ekscentrycznych sióstr skupia na sobie uwagę młodych mężczyzn, 

którzy obsesyjnie gromadzą wszystkie dowody ich istnienia. Z ulubionych płyt 

dziewcząt, zagubionych grzebyków i popękanych lusterek próbują odtworzyć ich 

sekretne życie na granicy dziewczęcości i kobiecości. Presja pełnej 

niedopowiedzeń, dojrzewającej seksualności doprowadza siostry  

do samobójstwa. Kto zawinił: rodzina, społeczność, one same? Duszna atmosfera 

tajemnicy i nieuchwytnych emocji wciąga w głąb powieści i nie pozwala się od niej oderwać.  

 

 Richard Paul Evans: Dotknąć nieba. Wydawnictwo Znak, 

2012 

Alan nie był nikim ważnym ani sławnym, ale kochał i był kochany. Niestety dość 

szybko poznał smak cierpienia. Pewnego dnia, podczas konnej przejażdżki, jego 

ukochana żona miała wypadek. Potem Alan stracił wszystko. I wtedy właśnie 

postanowił odejść i iść przed siebie. Jaki sens ma jego wędrówka? Co ofiarują mu 

napotkani po drodze ludzie? I jaką tajemnicę skrywa Angel, kobieta, która bez 

wahania zgodziła się pomóc doświadczonemu przez los nieznajomemu? 

Dotknąć nieba to pierwsza część nowej serii Richarda Paula Evansa: „Dzienniki pisane w drodze”. Tym 

razem zabiera nas w podróż po Stanach Zjednoczonych, która ma także wymiar duchowy. W podróż 

odmieniającą życie i pozwalającą odzyskać nadzieję. 



 Richard Paul Evans: Najcenniejszy dar. Wydawnictwo Znak, 

2012 

Tuż przed Bożym Narodzeniem Richard z żoną i córeczką wprowadzają się do 

starej rezydencji, by opiekować się mieszkającą tam staruszką Mary. Pewnej nocy 

pisarza budzi piękna melodia. Poszukując źródła tajemniczych dźwięków, Richard 

trafia na strych, gdzie odkrywa zakurzoną, rzeźbioną skrzynkę, pełną starych 

miłosnych listów, naznaczonych śladami łez. Kto był ich autorem? Do kogo były 

adresowane?  

 

 

 Richard Paul Evans: Obiecaj mi. Wydawnictwo Znak, 2011 

Opowieść o obietnicach, których moc zdolna jest pokonać czas. 

„W zamkniętych na klucz i ukrytych w szafie szkatułkach przechowuję dwa 

naszyjniki. Są podarunkami od dwóch mężczyzn. Oba naszyjniki są piękne i cenne, 

nie noszę jednak żadnego z nich - jednego z powodu złamanej obietnicy, drugiego 

z powodu obietnicy dotrzymanej”.  

Tamtego roku Beth przestała wierzyć w szczęśliwy los. Jej życie rozsypało się jak 

domek z kart: musiała zmierzyć się ze zdradą i opuszczeniem. W chwili próby 

zawiódł ją najbliższy człowiek, łamiąc wszystkie obietnice, które do tej pory składał.  

Wtedy właśnie pojawił się Matthew - niespodziewanie, bez zaproszenia. Jak anioł, który łapie za rękę 

dokładnie w tej chwili, w której tracimy resztki nadziei. Wiedział, jak pomóc, co zrobić, by Beth znów 

zaczęła się uśmiechać, znał odpowiedzi na dręczące ją pytania. On też złożył obietnicę. Czy będzie w stanie 

jej dotrzymać? Kim naprawdę jest Matthew i skąd tyle wie na temat Beth i jej rodzinie? 

 

 

 Richard Paul Evans: Podarunek. Wydawnictwo Znak, 2011 

Natan Hurst, cierpiący na syndrom Tourette’a pracownik działu ochrony sieci 

sklepów muzycznych, nienawidzi Bożego Narodzenia. Choinka i prezenty od lat 

przypominają jedynie o tragicznych wydarzeniach, które zniszczyły mu dzieciństwo. 

Kolejną zbliżającą się Gwiazdkę spędziłby zapewne samotnie, gdyby nie zamieć 

śnieżna, odwołany przedświąteczny lot i przypadkowe spotkanie z młodą kobietą  

i jej dziećmi. Podarunek to również historia niezwykłego chłopca, który zmienił 

życie bliskich mu osób, pomagając im zrozumieć siebie i świat. To lektura pełna 

ciepła, zrozumienia i nadziei. 

 



 Richard Paul Evans: Szukając Noel. Wydawnictwo Znak, 2011 

Gdy Mark był dzieckiem, mama opowiadała mu, że anioły czasem przebierają się 

za ludzi i schodzą na ziemię. Gdy dorósł, zwątpił w te słowa. Kiedy jednak znalazł 

się na samym dnie, ponownie w nie uwierzył. 

Mark Smart był życiowym nieudacznikiem, który nigdzie nie potrafił znaleźć dla 

siebie miejsca. Los postawił jednak na jego drodze niezwykłą dziewczynę - Macy. 

Uczucie, którym ją obdarzył różniło się od jego dotychczasowych związków:  

„to tak jakby porównać Święto Pracy z Bożym Narodzeniem”. Gwiazdka nie może 

jednak trwać wiecznie, a miłość Marka i Macy napotka na niespodziewane przeszkody. Czy mroczne 

wydarzenia z przeszłości muszą rozdzielić ich na zawsze? 

  

Richard Paul Evans: Zegarek z różowego złota. Wydawnictwo 

Znak, 2013 

Gdy David poznał MaryAnne, zrozumiał, że wreszcie spotkał kobietę swojego 

życia. Ten wieczny kawaler zaczął marzyć o małżeństwie i rodzinie – nawet jego 

ukochane zegary, które od dawna kolekcjonował, straciły dla niego znaczenie. 

Wreszcie obiecał Mary Anne, że nigdy jej nie opuści i będzie z nią na dobre i na 

złe. Nie spodziewał się, że już niedługo oboje będą musieli sprawdzić prawdziwość 

i moc swojej przysięgi. 

Zegarek z różowego złota Richarda Paula Evansa to piękna opowieść o miłości i przyjaźni silniejszych od 

lęku o własne życie. Jest to historia, która przenosi nas do Stanów Zjednoczonych z początku XX wieku, w 

czasy narodzin wielkich fortun i szanowanych amerykańskich rodów, ale i ogromnej niesprawiedliwości 

społecznej. 

 

Richard Paul Evans: Zimowe sny. Wydawnictwo Znak, 2012 

Czy Joseph będzie potrafił wykorzystać swój niecodzienny dar czytania 

przyszłości? Czy sny wskażą mu właściwą ścieżkę? I czy dziewczyna, która skradła 

mu serce, okaże się godna jego miłości? 

"Zimowe sny" to najnowsza powieść bestsellerowego autora Richarda Paula 

Evansa - wyjątkowa dla polskiego czytelnika. Autor pisał tę książkę w czasie 

podróży po Polsce i umieścił w niej wiele polskich wątków. Jest to wzruszająca 

opowieść o tym, że nawet złamane serce może pokochać na nowo, a sny mają 

tajemniczą moc i potrafią podsunąć rozwiązanie życiowych dylematów. 

 

 



 Titania Hardie: Dom wiatru. Wydaw. Literackie, 2013 

San Francisco 2007. Madeline Moretti opłakuje narzeczonego. Nic już jej nie 

sprawia radości. Babcia wysyła ją do Toskanii, by tam podleczyła zbolałą duszę. 

Tutaj Maddie zagłębia się w historię zagadkowych ruin starej willi. Zniszczona setki 

lat wcześniej, żyje w pamięci współczesnych jako Casa ale Vento – Dom Wiatru. 

Toskania 1347. Mia nie mówi od śmierci swojej matki. Mieszka z ukochaną ciotką. 

Pewnej nocy w ich willi, leżącej na pątniczym szlaku, szuka schronienia tajemnicza 

para. Przyzwyczajona do goszczenia pielgrzymów, Mia nie może oderwać wzroku 

od młodej kobiety – promiennej i uroczej, ale bardzo tajemniczej. Nie wiadomo, 

jak ma na imię, skąd pochodzi i dlaczego o jej obecności nikt nie może się dowiedzieć. Oddzielone 

stuleciami, młode kobiety szukają drogi do przyszłości. I Mię, i Maddie prześladuje legenda o młodej 

kobiecie, która uniknęła śmierci w ruinach Casa al Vento. Przeszłość i teraźniejszość splatają się  

w oszałamiającą powieść o szukaniu siebie. 

 

 Alice Hoffman: Gołębiarki. Wydaw. Wielka Litera, 2013 

Za kanwę powieści posłużyły wydarzenia, które miały miejsce w roku 70 n.e., gdy 

900 Żydów zamkniętych w górskiej twierdzy Masada odpierało miesiącami ataki 

Rzymian. Ostatecznie ocalały jedynie dwie kobiety i pięcioro dzieci. Autorka 

opisuje losy czterech różnych bohaterek, z których każda ma dramatyczną 

historię i własne sekrety – teraz ich losy przecinają się w tych rozpaczliwych 

dniach zagłady. Tym, co je łączy jest walka o przetrwanie, a także opieka nad 

gołębiami pocztowymi, które stanowią jedyny łącznik oblężonej twierdzy ze 

światem zewnętrznym. 

 

 

 Khaled Hosseini: I góry odpowiedziały echem. Wydaw. 

Albatros, 2013 

"I góry odpowiedziały echem" jest historią o rodzeństwie – Pari i Abdullah, którzy 

zostają rozdzieleni i muszą przeżyć życie osobno. Skutki ich rozdzielenia odbijają 

się echem przez lata w Kabulu, Paryżu, San Francisco i na greckiej wyspie Timos.  

Książka rozpoczyna się opowieścią o mężczyźnie, który musi poświęcić jedno ze 

swoich dzieci, aby ocalić resztę. Wybrał najmłodszego syna… 

 

 



 Rachel Joyce: Niezwykła wędrówka Harolda Fry. Wydaw. 

Znak, 2013 

Pewnego dnia Harold Fry wyruszył z misją. Chciał zmienić czyjeś życie, a zmienił 

swoje. 

Przyjaciółka z dawnych lat przysłała mu list z pożegnaniem. Umiera na raka. 

Harold odpisał, że bardzo mu przykro. Naprawdę się zmartwił, kiedyś wiele ich 

łączyło. Chciał wysłać list i po prostu wrócić do domu, ale w drodze na pocztę 

odkrył, że to nie wystarczy. Musi osobiście się z nią pożegnać. Dopóki będzie 

szedł, ona będzie żyła. 

Niezwykła wędrówka Harolda Fry to wzruszająca opowieść o tym, że nigdy nie jest za późno, aby zmienić 

swoje życie. Że miłość, przebaczenie i zrozumienie czasami można znaleźć dopiero, kiedy traci się wszystko. 

Że kiedy chcesz zmienić czyjeś życie, zmieniasz swoje, a kiedy prosisz o pomoc innych, sam im pomagasz. 

 

 

Laura Esquivel: Malinche malarka słów . Wydawnictwo Znak, 

2013 

Wychowano ją po to, by służyła innym. Od dziecka była niewolnicą. Tym razem 

została podarowana Hiszpanom. Jednak w jej żyłach płynęła krew wspaniałych 

przodków, a tajemnic świata nauczyła ją babcia, pełna mądrości i odwagi. To ona 

zaszczepiła w niej siłę i poczucie wolności, których nie mógł jej odebrać nawet 

wszechwładny Hernán Cortés, uważany przez Azteków za wcielenie boga. 

Malinalli została jego tłumaczką i kochanką, jego „La Lengua” – jego „Językiem”. 

Miała nadzieję, że dzięki temu uratuje swój lud, szybko jednak zrozumiała, że Cortés to człowiek 

nienasycony: jedynym, co budzi go do życia, jest śmierć, jedynym, co daje mu rozkosz, jest krew. 

 

  Doris Lessing: Idealne matki. Wydaw. Wielka Litera, 2013 

Jak wielka jest miłość, która niszczy samych zakochanych? 

Liz i Ros są nierozłączne, mieszkają po sąsiedzku w pięknych domach nad brzegiem 

oceanu. Obie są samotnymi kobietami i obie mają nastoletnich, atrakcyjnych synów. 

Jeden niedozwolony pocałunek niszczy ten przyjacielski układ i popycha bohaterów 

do uwikłania się w skandaliczne romanse, które trwają długie lata i niszczą 

wszystkich dookoła. A najbardziej najbliższych. 

 

 



 Cormac McCarthy: Droga. Wydaw. Literackie, 2013 

W przyszłości, która może zdarzyć się jutro lub za tysiąc lat, nastąpił straszliwy 

kataklizm, który zniszczył naszą cywilizację i większość życia na Ziemi. Wszędzie 

zgliszcza i ciemność. Kamienie pękają od mrozu. Ani jednego ptaka, ani jednego 

zwierzęcia, gdzieniegdzie tylko bandy zdziczałych kanibali. Na tle martwego 

pejzażu dwie ruchome figurki – to ojciec i syn przemierzają zniszczoną planetę. 

Przed nimi pełna niebezpieczeństw droga w nieznane, wokół nich – świat umarłej 

nadziei, rozpaczy, strachu, a w nich – wciąż tląca się miłość… 

Droga – połączenie powieści drogi, powieści przygodowej oraz horroru – jest 

uznawana za największe arcydzieło Cormaca McCarthy’ego.  

 

 

  Cormac McCarty: Sunset limited. Wydaw. Literackie, 2013 

W nowojorskim ciasnym mieszkanku spotykają się Czarny i Biały – uniwersytecki 

profesor, który utracił sens życia i żyje w świecie bez Boga i były więzień, który 

wierzy w wielki plan, według którego toczy się życie na Ziemi. W ich dyskusji ścierają 

się dwa odmienne światopoglądy. Który zwycięży? 

 

 

 

 

 Eduardo Mendoza: Przygoda fryzjera damskiego. Wydaw. 

Znak, 2013 

Pewien damski fryzjer, niezrównoważony lekkoduch, który jeszcze  

do niedawna pozostawał pod opieką lekarzy w szpitalu psychiatrycznym, 

wychodzi na wolność i niemal od razu wplątuje się w niebezpieczną intrygę. 

Uwiedziony przez seksowną femme fatale zgadza się wziąć udział we 

włamaniu. Nie ma pojęcia, że daje się wciągnąć w pułapkę, zastawioną przez 

tajemniczego, zamaskowanego przestępcę. 

Przygoda fryzjera damskiego to zaskakujący i zarazem emocjonujący pastisz 

kryminału, który docenią zarówno wielbiciele gatunku, jak i oddani fani autora.  

 

 

 



 

 Eduardo Mendoza: Sekret hiszpańskiej pensjonarki. Wydaw. 

Znak, 2013 

Z elitarnej szkoły znika bez śladu czternastoletnia uczennica. Nikt nie wie, jak udało 

się jej wyjść z internatu pilnie strzeżonego przez czujne zakonnice. Czy została 

uprowadzona? Staje się jasne, że pomóc w jej odnalezieniu może tylko tak 

wytrawny detektyw, jak znany z innych powieści Mendozy, damski fryzjer. 

Kto stoi za zniknięciem nastolatki? Dlaczego wszystkim tak zależy na szybkim 

zamknięciu śledztwa? Czy siostry lazarystki kryją w lochach swoich włości mroczne 

tajemnice? 

Powieść Mendozy to rewelacyjny kryminał, z wdziękiem łączący absurdalny humor z sensacyjną fabułą. 

 

 

 Eduardo Mendoza: Walka kotów. Wydaw. Znak, 2013 

Do Madrytu, na prośbę pewnego arystokraty, przyjeżdża znawca historii sztuki 

Anthony Whitelands. Szczycący się nienagannymi manierami Anglik ma za zadanie 

wycenić jeden z obrazów znajdujących się w kolekcji nobliwej rodziny. 

Nieoczekiwanie odkrywa, że ukrywane w piwnicy dzieło to nieznany akt 

Velazqueza... 

Szybko okazuje się, że obraz kryje niejedną tajemnicę. 

Walka kotów to najwybitniejsza powieść uwielbianego na całym świecie 

hiszpańskiego pisarza Eduardo Mendozy. Książka została wyróżniona prestiżową nagrodą Premio Planeta 

de Novela. 

 

 

 David Mitchell: Tysiąc jesieni Jacoba de Zoeta. Wydaw. MAG, 

2013 

Najnowsza powieść autora Atlasu chmur. Niezwykła, panoramiczna powieść Davida 

Mitchella zabiera nas do Japonii na Dejimę, sztuczną, ogrodzoną murem wyspę, 

połączoną z portem na stałym lądzie i obsadzona jedynie garstką kupców z Europy, 

którzy nie mają prawa jej opuszczać.  

Dla holenderskiego urzędnika Jacoba de Zoeta rok 1799 to początek mrocznej 

opowieści o obłudzie, miłości, winie, wierze i morderstwie – podczas gdy ani on, ani 

jego poróżnieni krajanie nie wiedzą nawet, że na świecie zmienia się układ sił… 



 

Jenna Miscavige Hill: Ofiarowana. Moje życie w sekcie 

scjentologów. Wydawnictwo Znak, 2013 

Przejmujące wspomnienia dziewczyny odkrywają największe sekrety 

scjentologów. Siedmioletnia Jenna stoi w otoczeniu dorosłych. Dwaj 

przedstawiciele kościoła scjentologicznego ubrani w błyszczące mundury, 

wręczają jej umowę. Za chwilę dziewczynka podpisze, podobnie jak inni mali 

członkowie, kontrakt z organizacją na miliard lat! Ofiaruje sekcie swoje życie. 

Jenna Miscavige Hill jest bratanicą samego przywódcy scjentologów. Jako jego 

krewna znalazła się w centrum najważniejszych dla sekty wydarzeń i poznała jej wstydliwe tajemnice. Kiedy 

uświadomiła sobie, że jest ofiarą manipulacji, podjęła dramatyczną próbę wyzwolenia się spod  wpływu 

religijnej organizacji. Spisane po latach przejmujące wspomnienia dziewczyny odkrywają największe 

sekrety scjentologów. 

 

Carla Montero: Szmaragdowa tablica. Dom Wydawniczy 

Rebis, 2013 

Madryt, początek XXI wieku. Ana pracuje w Muzeum Prado, prowadzi spokojne 

życie u boku Konrada, bogatego niemieckiego kolekcjonera dzieł sztuki, aż do 

chwili, gdy pewien list napisany podczas drugiej wojny światowej naprowadza go 

na ślad tajemniczego obrazu Astrolog przypisywanego Giorgionemu, malarzowi 

epoki renesansu. Skuszony wielką wartością tego dzieła, Konrad przekonuje Anę, 

żeby zajęła się jego poszukiwaniem. Mimo piętrzących się trudności Ana odkrywa 

nie tylko zawiłe losy rodziny, która od pokoleń strzeże Astrologa, ale i niezwykłą 

prawdę, która całkowicie zmienia jej życie. 

Paryż podczas niemieckiej okupacji. Major SS Georg von Bergheim, żołnierz elity i bohater wojenny, dostaje 

rozkaz: ma odnaleźć obraz Giorgionego znany jako Astrolog. Hitler jest przekonany, że dzieło kryje wielki 

sekret – kto go odkryje, będzie rządził światem. Poszukiwania prowadzą majora do Sarah Bauer, francuskiej 

Żydówki. Rozpoczyna się niebezpieczna gra, której konsekwencje będą zaskakujące dla nich obojga. 

"Szmaragdowa tablica" to nie tylko napisana z rozmachem historia o poszukiwaniu zagadkowego dzieła 

sztuki, ale i niezwykła opowieść o zakazanej miłości, która zdarzyła się wbrew wszelkim przeciwnościom. 

 

 

 

 

 

 



 

 Alice Munro: Przyjaciółka z młodości. Wydawnictwo Literackie, 

2013 

Przyjaciółka z młodości to dziesięć niezwykłych opowiadań o tym, co dla każdego  

z nas najważniejsze, ale i najbardziej tajemnicze: o miłości, tęsknocie, umieraniu, 

przypadkach rządzących naszym życiem... Prawdziwa literacka uczta dla wielbicieli 

magii słowa i niezapomnianych wrażeń. 

 

 

Alice Munro: Widok z Castle Rock. Wydawnictwo Literackie, 

2013 

Opowiadania zawarte w tym tomie składają się na historię rodziny Alice Munro 

począwszy od ostatnich lat XVIII w. aż po lata dziewięćdziesiąte wieku XX. 

Surowe pejzaże Szkocji, podróż przez Atlantyk, życie osadników w spartańskich 

warunkach, echa wielkiego kryzysu, drugiej wojny światowej i zimnej wojny - na 

tym tle Alice Munro z właściwą sobie powściągliwą czułością snuje losy własnych 

przodków i ich przyjaciół. Mimo odmiennej tematyki i kompozycji na kartach 

Widoku z Castle Rock również można znaleźć to, za co czytelnicy na całym świecie pokochali Alice Munro: 

psychologiczne napięcie, motyw przekraczania granic i łamania tabu, a także niełatwą miłość. 

 

 

Alice Munro: Zbyt wiele szczęścia. Wydawnictwo Literackie, 

2013 

Dziesięć najnowszych opowiadań znakomitej kanadyjskiej pisarki, laureatki 

literackiej Nagrody Nobla. Dziesięcioro głównych bohaterów (przeważnie 

bohaterek) i dziesięć historii rozgrywających się w dwudziestowiecznej Kanadzie  

i dziewiętnastowiecznej Europie. 

Niezależnie od tego, czy centralnym wydarzeniem w opowiadaniu jest napad  

z bronią w ręku czy rywalizacja o względy mężczyzny, wyuzdany rytuał czy 

potrójne morderstwo, intymna i wyciszona proza Alice Munro sprawia, że czytelnik czuje się, jakby 

dopuszczano go do najgłębiej skrywanych rodzinnych tajemnic. 

 

 



 Alice Munro: Za kogo ty się uważasz?.  WAB, 2012 

Rose pochodzi z biedniejszej części Ontario. Mieszka z ojcem i macochą Flo  

w domu na tyłach należącego do rodziny sklepu meblowego. Jako dziecko  

z niechęcią i strachem obserwuje życie mieszkańców swojego miasta. Potem 

ucieka, by zacząć studia w Toronto, wyjść za mąż i podjąć pracę zawodową. I przez 

cały czas próbuje odpowiedzieć na zawarte w tytule książki pytanie, które  

w dzieciństwie usłyszała od macochy. Dziesięć powiązanych ze sobą opowiadań,  

z których każde tworzy samodzielną, kunsztownie zbudowaną całość, składa się 

na poruszającą i przenikliwą opowieść o dojrzewaniu. 

 

 

 

Haruki Murakami: Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego 

pielgrzymstwa.  Wydaw. Muza, 2013 

Tsukuru Tazaki ma trzydzieści sześć lat, jest kawalerem. Pochodzi z Nagoi, ale 

mieszka w Tokio, gdzie pracuje w firmie budującej dworce. Szesnaście lat temu 

miał czworo bliskich przyjaciół, którzy na drugim roku studiów nagle i nie 

wiadomo dlaczego zerwali z nim stosunki. Tsukuru bardzo ciężko to przeżył. Teraz, 

po latach, postanawia dowiedzieć się, co właściwie się wtedy stało. 

 

 

 

 

 Yoko Ogawa: Muzeum ciszy. Wydaw. WAB, 2011 

Młody muzealnik przyjeżdża do prowincjonalnego miasteczka, by na zlecenie 

pewnej starszej pani utworzyć muzeum. Chodzi o kolekcję pamiątek, które 

kobieta gromadziła od dzieciństwa: niewiele wartych przedmiotów, które łączy 

tylko jedno - wszystkie zostały ukradzione właścicielom tuż po ich śmierci, nie 

zawsze naturalnej. Muzealnik ma nie tylko skatalogować wszystkie pamiątki  

i spisać ich historie - do jego zadań należy także pozyskiwanie nowych 

eksponatów. I choć początkowo czuł się nieswojo, coraz bardziej fascynuje go 

obsesja staruszki. To, co miało być sprzeciwem wobec zapomnienia, stopniowo 

staje się niebezpiecznym fetyszyzmem. A śmierci, nie zawsze naturalnej, jest  

w miasteczku coraz więcej... 

 



 Saniee Parinousch: Księga przeznaczenia. Wydaw. Sonia 

Draga, 2013 

Mocna, poruszająca opowieść o przyjaźni, pasji, strachu i zakazanej miłości na tle 

pięciu burzliwych dekad irańskiej historii, od rewolucji z 1979 roku, przez czasy 

Republiki Islamskiej aż po dzień dzisiejszy. 

Masuma to teherańska nastolatka, zwyczajna dziewczyną, która uwielbia się uczyć. 

Pewnego dnia w drodze do szkoły spotyka mężczyznę, w którym się zakochuje. 

Niestety, gdy jej bliscy odkrywają pisane przez ukochanego listy, oskarżają ją  

o zhańbienie rodziny. Masuma zostaje ciężko pobita przez brata, a rodzice szybko aranżują ślub  

z nieznanym jej mężczyzną. Żyjąc w małżeństwie bez miłości, bez żadnych szans na wykształcenie, 

dziewczyna pogrąża się w rozpaczy.  

Lata następujące po ślubie Masumy okazują się przełomowe dla Iranu. Harrid, mąż Masumy, jest 

politycznym dysydentem i stanowi zagrożenie dla opartego na ucisku reżimu szacha. Gdy zostaje 

aresztowany przez agentów tajnych służb, dla Masumy rozpoczyna się najtrudniejszy okres w życiu. Do tej 

pory jej życie opierało się na lojalności wobec rodziny oraz tradycji, teraz będzie zależeć od zmiennych 

losów jej kraju... 

 

Eric Emmanuel Schmitt: Małżeństwo we troje. Wydaw. Znak, 

2013 

Była zrozpaczona, gdy opuścił ją tak nagle. Pozostawiona sama sobie, bezbronna. 

Nowy mężczyzna miał jej pomóc zapomnieć o przeszłości i otworzyć nowy 

rozdział. Jedna dręcząca myśl o tym, kim był jej poprzedni mąż, nie dawała im 

jednak spokoju. To ona kładła się cieniem na całym ich wspólnym życiu. 

Schmitt z właściwą sobie wnikliwością i finezją opowiada o głęboko ukrytych 

uczuciach, „niewidocznych znakach wodnych” odciskających się na naszych 

relacjach z najbliższymi. 

 

 Eric Emmanuel Schmitt: Przypadek Adolfa H. Wydaw. Znak, 

2013 

W swojej powieści Eric-Emmanuel Schmitt kreśli podwójny portret tytułowego 

bohatera. Naszym oczom ukazują się na zmianę: Hitler-dyktator i Hitler-artysta, 

zakompleksiony despota i spełniony, szczęśliwy mężczyzna. Historia prawdziwa 

przeplata się z historią, która mogła się zdarzyć... 

Dlaczego losy świata potoczyły się tak, a nie inaczej? Co sprawia, że człowiek raz 

wybiera dobro, a innym razem zło? Czy wszystkim rządzi przypadek?  



 

 Eric Emmanuel Schmitt: Zapasy z życiem. Wydaw. Znak, 

2013 

Jun jest zbuntowanym nastolatkiem żyjącym na ulicach Tokio, z dala od rodziny, 

o której nie chce rozmawiać. Mistrz sumo, którego Jun często mija na ulicy, zdaje 

się nie zauważać jego drobnej postury i ciągle powtarza, że „widzi w nim 

grubego gościa”. Upór mistrza sprawia, że Jun odwiedza szkołę sumoków,  

w której zapozna się z tajemniczymi praktykami sztuk walki. Dzięki nim Jun 

odkryje w sobie siłę, inteligencję oraz zyska wiarę we własne możliwości. 

 

 

Cheryl Strayed: Dzika droga.  Wydawnictwo Znak, 2013 

Życie Cheryl nie było pasmem sukcesów. Impulsem do zmian okazała się podróż 

życia. Podróż szlakiem wiodącym wzdłuż Ameryki Północnej. Podróż w głąb siebie. 

Co prawda nie wszystko poszło tak, jak to sobie wyobrażała. Zgodnie z zasadą- co 

nas nie zabije, to nas wzmocni – Cheryl wygrała. Ruszyła w podróż jako 

dziewczynka, wróciła jako dojrzała kobieta. Pewna siebie, silna, gotowa walczyć  

o siebie i o swoje życie. 

 

 

 

 J.R.R. Tolkien: Upadek króla Artura. Wydaw. Prószyński  

i S-ka, 2013 

„Upadek króla Artura”, jedyną wyprawę J.R.R. Tolkiena do świata legend 

arturiańskich, można śmiało uznać za jego najlepsze osiągnięcie w posługiwaniu 

się staroangielskim metrum. Przekształcił on dawne opowieści, nadając im 

atmosferę powagi i nieuchronności wydarzeń: zamorską wyprawę Artura, króla 

Brytanii, do dalekich pogańskich krain, ucieczkę Ginewry z Kamelotu, wielką 

bitwę morską po powrocie Artura do Brytanii, portret zdradzieckiego Mordreda, 

pełne udręki rozważania Lancelota w jego francuskim zamku. Niestety, „Upadek 

króla Artura” to jeden z tych poematów, których pisanie Tolkien zarzucił. Jednakże z tekstem poematu jest 

związanych wiele rękopisów, z których wyłaniają się wyraźne, choć tajemnicze związki zakończenia legendy 

arturiańskiej z „Silmarillionem” oraz niezrealizowany opis gorzkiego końca miłości Lancelota i Ginewry. 

 

 



 

 Tom Winter: Zagubione szczęście.  Wydawnictwo Wielka 

Litera, 2013 

Powieść, która przywraca wiarę w drugiego człowieka. 

To opowieść o każdym z nas, o wszystkich ludziach, którzy do szczęścia 

potrzebują drugiego człowieka. Historia Carol - kobiety, która od lat tkwi  

w nieudanym związku, nie potrafi znaleźć wspólnego języka z swoją nastoletnią 

córka i ma poczucie, że właściwie nic dobrego w jej życiu już się nie wydarzy. Aby 

dać upust swojemu rozczarowaniu pisze listy, które niezaadresowane wrzuca do 

skrzynki. Jej przesyłki trafiają w ręce pracownika poczty, który zajmuje się niedoręczonymi przesyłkami.  

To on staje się mimowolnym powiernikiem tajemnic Carol. Jej listy pobudzają w nim dawno uśpione 

uczucia. 

 

 John Wray: Jazda. Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2010 

Pewnego poranka w Nowym Jorku szesnastoletni Will cierpiący na schizofrenię 

paranoidalną wsiada do metra. Wierzy, że światu grozi zagłada. Wierzy, że tylko 

on może go uratować. I wie, że ma na to bardzo mało czasu. Wszystko może się 

udać, jeśli odnajdzie pewną dziewczynę. Trzecia powieść jednego  

z najwybitniejszych amerykańskich pisarzy młodego pokolenia zabiera czytelnika 

w szaloną podróż - przez labirynt podziemnych tuneli i świat wewnętrzny 

wrażliwego, obdarzonego niezwykłą wyobraźnią outsidera. 

 

 

 

 Juli Zeh: Orły i anioły.  WAB, 2004 

Jessie nie żyje zastrzeliła się podczas rozmowy telefonicznej z Maksem. Maks jest 

młodym prawnikiem ze znanej wiedeńskiej kancelarii. Jessie, córka dealera, była 

jego pierwszą i wielką miłością. To samobójstwo wstrząsa Maksem. 

Dotychczasowy cynik i karierowicz porzuca pracę i stacza się na dno. Pewnego 

dnia prezenterka radiowa Clara, zaintrygowana śmiercią Jessie, namawia go, aby 

opowiedział jej o ich związku. Maks wyrusza w podróż śladem ukochanej i 

odkrywa, że tłem jego romansu z Jessie była wojna na Bałkanach, na której zbijają 

fortunę dosłownie wszyscy: żołnierze, handlarze narkotyków, ale również politycy 

i dygnitarze ONZ. 


