
25 lat niewinności. 

Sprawa Tomka Komendy

Głuszak Grzegorz

Pierwsza szczera i wzruszająca rozmowa z
Tomaszem Komendą. O tym, jak silnym
trzeba być, by wytrzymać wyroki
mediów, piekło polskiego więzienia,
walkę o wolność i dobre imię.
Odkrywamy tajemnice, które miały nie
ujrzeć światła dziennego. Dowiedz się,
kto i jak rozbił prokuratorsko-sądowy
układ. Przekonaj się, kto dotarł do
prawdy o tragedii człowieka niesłusznie
skazanego za gwałt i morderstwo.

Bez taryfy ulgowej. 

Kobiety w wojsku

Kaliciak Grzegorz

Autor oddaje głos 11 kobietom
związanym z wojskiem. Spadochroniarka,
pilotka śmigłowca, kontrolerka ruchu
lotniczego sił zbrojnych, ochotniczka
WOT, psycholożka, oficer łącznikowa,
absolwentka US Navy Academy i ich
koleżanki po fachu opowiadają o tym,
dlaczego zdecydowały się na pracę w
wojsku i z czym przyszło im się mierzyć, a
także co dzięki nim zmieniło się we
współczesnej wojskowości.

Nadzwyczajni

Żmudka Małgorzata, Wyrwał Marcin

To wstrząsający reportaż o nierównej
walce z COVID-19. „Nadzwyczajni” to
dokonywany „na gorąco” zapis wielu
nieznanych historii. Autorzy pokazują
prawdziwych ludzi, jednocześnie
ukazując szerszy kontekst sytuacji, w
której Polska znalazła się z powodu

wirusa.

Prokurator. Kobieta, 

która się nie bała

Ronc Małgorzata, Podgórska Joanna

Prokurator Małgorzata Ronc w rozmowie
z dziennikarką Polityki, Joanną
Podgórską, opowiada o kulisach słynnych
śledztw i o tym, co musiała poświęcić, by
odnieść sukces odnaleźć się w męskim
świecie przestępców, milicjantów i
donosicieli.

Cham niezbuntowany

Ziemkiewicz Rafał

Książka, która ujawnia źródła i tłumaczy
nasze narodowe działania, wybory,
wewnętrzne konflikty. Tematy niezwykle
istotne przedstawione w sposób
subiektywny, lecz poparte argumentacją,
z którą trudno polemizować. Problemy
współczesności mające korzenie w
historii, która ciągnie się za nami
nieprzepracowana, hamując w nas
poczucie wartości i wyjątkowości.

Motyw ukryty

Bonda Katarzyna, Bogdan Lach

Książka przedstawia najciekawsze sprawy
z archiwum policyjnego psychologa
śledczego. Autorzy krok po kroku
prowadzą czytelników przez kolejne etapy
poszukiwań sprawców zbrodni.
Demaskują tajemnice z pozoru zwykłych
ludzi, którzy okazują się przestępcami.
Dzięki umiejętnościom i pracy profilera
winowajcy odpowiedzą za popełnione
zbrodnie.

Białe kłamstwa

Borlik Piotr

Po zabójstwie ważnego świadka w
śledztwie, gdyńskiego biznesmena Jacka
Biernata, mężczyzny bliskiego komisarz
Agacie Stec, niespodziewanie to ona nagle
znajduje się w kręgu podejrzeń i mimo
braku dowodów trafia do aresztu.
Zmuszona jest przyjąć pomoc brata,
znanego psychologa Artura Kamińskiego.
Rola, jaką specjalizujący się w pracy z
psychopatami Kamiński odgrywa w
ostatnich wydarzeniach, jest coraz
bardziej podejrzana. Stec postanawia
podjąć jego niebezpieczną grę.

Zapłacz dla mnie

Borlik Piotr

Na sopockiej plaży znaleziono ciało
nastolatki. Z jej łydki wycięto fragment
skóry, a pod paznokciami nieżyjącej
dziewczyny, odkryto naskórek szkolnego
kolegi. po dziewiętnastu latach
spędzonych w zakładzie karnym, na
wolność wychodzi Jakub Ramon, policjant
skazany za zabójstwo partnera z patrolu.
Wbrew ostrzeżeniom, Jaworska coraz
głębiej zanurza się w śledztwo i odkrywa
powiązania Ramona z morderstwem
nastolatki.

Prosta sprawa

Chmielarz Wojciech

Oddaj albo giń!

Rudnicka Olga

A podobno nie ma nic nudniejszego niż
praca w bibliotece! Takie spostrzeżenie
pojawiło się w głowie Matyldy
Dominiczak, gdy stała nad leżącym w
archiwum trupem jednego z czytelników.
Bibliotekarka staje się główną podejrzaną
w sprawie. Matylda postanawia odkryć
prawdę, a przynajmniej oczyścić się z
zarzutów i podsunąć śledczym innego
podejrzanego.

Młody mężczyzna przyjeżdża do Jeleniej
Góry, gdzie zamierza odwiedzić przyjaciela
Prostego i spłacić zaciągnięty dług. Kiedy
dociera na miejsce, zastaje zdemolowane
mieszkanie. Pojawiają się dwaj umięśnieni
bandyci, którzy zaczynają zadawać dziwne
pytania. Mężczyzna zostaje przypadkowo
wplątany w niebezpieczną grę. Kluczem
do wszystkiego okazuje się Prosty, którego
chcą dorwać i jeleniogórscy gangsterzy, i
czeska mafia. Żeby do niego dotrzeć
bohater będzie musiał im wszystkim
stawić czoła.



Jaskółki z Czarnobyla

Audic Morgan

Ponad 30 lat po wybuchu elektrowni w
Czarnobylu Morgan Audic powraca do
jednej z najbardziej przerażających historii
w dziejach świata. Podczas jednej z
wycieczek zostaje znalezione
zmasakrowane ciało mężczyzny. Do
prowadzenia śledztwa zostaje włączony
sztab ludzi. Czy uda im się odkryć, kto stoi
za w makabryczną śmiercią syna byłego
ministra Wiktora Sokołowa? Czy ta śmierć
ma związek z jeszcze jedną, która
wydarzyła się w dzień katastrofy w
Czarnobylu?

Miała umrzeć

Przydryga Ewa

Zjawa

Czornyj Max

Tamta kobieta

Kubica Mary

Osiedle marzeń

Chmielarz Wojciech

Złowrogie niebo

Kava Alex

Intruz

Stelar Marek

Ekstradycja

Mróz Remigiusz

Precedens

Mróz Remigiusz

Zimny chirurg

Czornyj Max

Grupa nastolatków pod przywództwem
Ady regularnie bierze udział w grze w
ekstremalne wyzwania. Jedno z takich
zadań kończy się tragicznie- ginie
niewinny człowiek. Rozpoczyna to serię
tragicznych zdarzeń. Kto tak naprawdę
pociąga za sznurki, skrywając się za
kulisami? Ile osób straci życie z powodu
rozpoczętej przed laty gry? I dlaczego
wszystko jest okryte zmową milczenia?

Prawdziwa historia najbardziej
makabrycznego seryjnego mordercy.
Edmund Kolanowski jest zwyczajnym
człowiekiem z sąsiedztwa. Ma żonę i
dzieci, niczym szczególnym się nie
wyróżnia. Poza jednym – z instynktem
bestii. Ta cecha czyni go zwyrodniałym
mordercą i kolekcjonerem trofeów.
Dewiantem analizowanym przez FBI. Czy
Kolanowski jest potworem, czy może
ofiarą własnej przeszłości? Dzięki tej
książce wnikniesz w głąb umysłu
seryjnego mordercy.

Do Joanny Chyłki z nietypową sprawą
zgłasza się jedna z popularnych polskich
aktorek. Twierdzi, że za moment popełni
przestępstwo, i chce, by to właśnie
prawniczka ją broniła. Kobieta brutalnie
morduje swoją ofiarę, a wszystko to
transmituje w mediach społ. Śledczy
dysponują niepodważalnymi dowodami i
nie mają wątpliwości co do winy aktorki.
Ta nie przyznaje się do zarzucanego czynu,
zapewniając Chyłkę i Kordiana, że w
istocie popełniła przestępstwo doskonałe.
I że nie zostanie za nie skazana.

Minęło kilka miesięcy, od kiedy Joanna
Chyłka uciekła z kraju. Ślad po niej zaginął
i mimo że wystawiono za nią Europejski
Nakaz Aresztowania, służby nie potrafią
odnaleźć żadnego tropu. Oryński
tymczasem przyjmuje sprawę człowieka,
który wybudził się po półtorarocznej
śpiączce w klinice. Ukrainiec jest
oskarżony o to, że wtargnął do restauracji
i zastrzelił trzy osoby. Motywu nigdy nie
ustalono, nie udało się też odnaleźć
narzędzia zbrodni, ani świadków. W
dodatku Witalij nie pamięta niczego, co
wydarzyło się wcześniej.

Zamknięty w sobie cichy urzędnik kontra
funkcjonariusz ABW, który zdradził. Gdzieś
wysoko w strukturach władzy jest „kret”,
którego działania mogą pozbawić państwo
polskie potencjalnej przewagi. Co
wspólnego miała tajemnicza, choć z pozoru
naturalna śmierć ojca braci ćwierć wieku
wcześniej? Dokąd prowadzą pozostawione
znaki? A w tle rozgrywka polskich służb
specjalnych i wywiadu Chińskiej Republiki
Ludowej.

Francine Russo jest zirytowana, kiedy
młody współpracownik Tayler Gates o
piątej rano prosi ją o wideorozmowę. W
ciągu kilku sekund Frankie staje się
świadkiem morderstwa. Kiedy zabójcy
podnoszą telefon Taylera, widzą Frankie.
Ona o nich nie wie nic. Ale jedno jest
pewne – przyjdą po nią. Z prześladowcami
na karku, Frankie spieszy na spotkanie z
Maggie. Nie ma jednak pojęcia, że jedzie
prosto w kierunku monstrualnego
tornada szalejącego nad Alabamą.

Jedno z eleganckich zamkniętych osiedli
w Warszawie. Śmierć studentki, której
zwłoki nad ranem znajduje ochroniarz, da
początek serii zaskakujących wydarzeń.
Życie mieszkańców przybierze
dramatyczny obrót, a raj zmieni się w
piekło. Komisarz Jakub Mortka wraca, by
rozwikłać kolejną zagadkę. U jego boku
stanie aspirantka Suchocka, która sama
ma w zanadrzu kilka tajemnic.

Poturbowani rodzinnymi przejściami,
Sadie i Will Foustowie przeprowadzają się
z Chicago do sennego miasteczka w
Maine. Kiedy zostaje zamordowana ich
sąsiadka, atmosfera wokół nowych
lokatorów zaniedbanego domu gęstnieje.
Lokalną społeczność opanowują
podejrzenia i strach, a Sadie zaczyna
obsesyjnie zagłębiać się w mroczną
tajemnicę śmiertelnej nocy. Jednak to nie
morderstwo najbardziej nią wstrząśnie.
Co takiego odkryje? I czy cena prawdy nie
będzie zbyt wysoka?

Komisarz Eryk Deryło tkwi w śpiączce. W
jego umyśle przewijają się poszarpane
sceny. Tymczasem w Lublinie dochodzi do
wyjątkowo sadystycznych morderstw. Na
biurko Tamary Haler trafiają zagadkowe
zdjęcia zbrodni. Sprawca, który nazywa
siebie Fotografem, pogrywa z policją i
społeczeństwem. Śledczy muszą działać
szybko, by dopaść szaleńca. Migawka
aparatu znowu pstryknęła. Kolejna dusza
zostanie skradziona. Czy to możliwe, by
rozwiązanie sprawy tkwiło w umyśle
nieprzytomnego Deryły?



Blizny

Stelar Marek

Poławiacze dusz

Munzer Hanni

Rodzina prezydencka

Palmer Michael, Palmer Daniel

Ułaskawienie

Grisham John

Dziewczynka z Sobiboru

Forte Franco, Bonfiglioli Scilla

Łzy wojny

Smith Wilbur, Churchill David

Malarz dusz

Falcones Ildefonso

Po dwóch stronach

Smith Wilbur, Churchill David

Żółty ptak śpiewa

Rosner Jennifer

Wojenna miłość

Gold Doug

Na placu budowy zostają odnalezione
zwłoki. Nadkomisarz Rędzia ze
szczecińskiej Komendy Policji wpada na
ślad, który łączy śmierć denata z tragedią
sprzed lat. Co łączy tajemnicze
zabójstwo sprzed lat z odnalezionym
niedawno ciałem i dlaczego wszyscy tak
bardzo chcą zapomnieć o bohaterze,
który kiedyś z narażeniem własnego życia
uratował swoich kolegów z klasy?

W trakcie prac remontowych w willi
znaleziono skarb znany z rodzinnych
legend. Pod nieobecność gospodarza
zajmuje się nim jego brat, biskup
Bambergu, ale wkrótce w tajemniczych
okolicznościach zostaje zamordowany.
Tymczasem w Rzymie śmiertelnie chory
generał jezuitów powierza misję
młodemu zakonnikowi Lukasowi,
bratankowi zamordowanego biskupa. Po
śmierci generała życie Lukasa, jego
bliźniaczej siostry Lucie oraz dawnej
miłości, dziennikarki Rabei jest w
niebezpieczeństwie.

Prezydent Hilliard i jego rodzina żyją w
blasku politycznego świata. Kiedy syn
prezydenta Cam doświadcza nagłego
przypływu zmęczenia i zmiany nastroju,
lekarze stwierdzają, że to typowe dla
nastolatków. Jednak agentka, Karen Ray,
której zadaniem jest strzec rodzinę
prezydencką prosi swojego byłego męża
o drugą opinię. Doktor Blackwood ma
zakaz wstępu do Białego Domu. Diagnozę
musi postawić na podstawie zasłyszanych
informacji. Czy ktoś próbuje zamordować
syna prezydenta?

W ostatnich godzinach urzędowania w
Gabinecie Owalnym prezydent ułaskawia
szarą eminencję Waszyngtonu, Joela
Backmana, skazanego na dwadzieścia lat
za rzekomą zdradę stanu. Agenci w
tajemnicy wywożą go z kraju. Backman,
pod fałszywym nazwiskiem, osiada we
Włoszech. I kiedy mężczyzna zaczyna się
oswajać z nowym życiem i czuć
bezpiecznie, CIA podsyła informację o
jego miejscu pobytu Izraelowi,
Rosjanom, Chińczykom i Saudyjczykom.

Niemcy, rok 1943. Hans Heigel, oficer
rezerwy SS z miasteczka Osnabrück
dowiaduje się, że zostanie wysłany do
okupowanej Polski, do obozu zagłady
Sobibór. Pewnego dnia wśród więźniów
wyselekcjonowanych do komór
gazowych spotyka Leę, dziewczynkę
łudząco podobną do jego córeczki. Heigel
postanawia ocalić żydowską dziewczynkę
przed śmiercią. Wymyśla nowe strategie,
szuka sprzymierzeńców wśród więźniów,
okłamuje przełożonych, podejmuje
straszliwe decyzje. Wszystko po to, aby
nie pozwolić dziewczynce umrzeć.

W sercu okupowanej przez nazistów
Europy następuje przypadkowe,
przelotne spotkanie dwóch osób. Jedną z
nich jest bojowniczka ruchu oporu; drugą
jeniec wojenny. Wymięty liścik, który
trafił do jego rąk kieruje tych dwoje
nieznajomych na kurs, który na zawsze
odmieni ich życie. To opowieść o wielkiej
odwadze, odważnych ucieczkach,
zdradzie, torturach i odwetach. To
niezwykła historia ich miłości, która
przetrwała na przekór wszystkiemu.

Lato 1941 roku, trwa druga wojna
światowa. Gdy w jednej z polskich wsi
żołnierze organizują obławę na Żydów,
Róża i jej pięcioletnia córka Szira
ukrywają się w stodole. Dziewczynka nie
rozumie, dlaczego nie może jak inne
dzieci bawić się. Wtedy Róża opowiada
córce o zaczarowanym ogrodzie, w
którym żółty ptak wyśpiewuje wszystkie
melodie, jakie dziewczynka sobie
wymarzy. Nadchodzi dzień, gdy muszą
opuścić kryjówkę w stodole. Róża staje
przed najgorszym dla matki wyborem:
aby chronić córeczkę, musi ją opuści

Wojenna zawierucha rozdziela Saffron
Courtney i Gerharda von Meerbacha.
Gerhard walczy o ojczyznę, mając
nadzieję, że pewnego dnia uda mu się
pozbawić władzy Hitlera i jego
popleczników. Ale kiedy jego jednostka
zostaje wysłana na front wschodni, by
walczyć pod Stalingradem, wie, że jego
szanse na przeżycie maleją z dnia na
dzień. Tymczasem Saffron zostaje
wysłana do Belgii, gdzie wkrótce staje się
celem najbardziej bezwzględnego agenta
nazistowskiego rządu.

Dalmau Sala, syn skazanych na śmierć
anarchistów, żyje na granicy dwóch
światów. Z jednej strony członkowie jego
rodziny oraz Emma są zwolennikami
walki o prawa robotników. Z drugiej,
zatrudnienie w pracowni ceramiki jego
mentora i obrońcy wiary katolickiej,
pozwala mu obracać się w towarzystwie,
w którym kwitnie sztuka i dobrobyt.
Artyście nie będzie łatwo odnaleźć
właściwą ścieżkę, aby zrozumieć, że tym,
co się w życiu liczy, są jego przekonania
dotyczące równości i sprawiedliwości,
jego czysta dusza i miłość.

Sielankowe dzieciństwo Saffron Courtney
zostaje przerwane przez rodzinną
tragedię. Nieodparta ciekawość świata
zawiedzie ją do Anglii, w sam środek
zbierającej się burzy, która poprzedza II
wojnę światową. Gerhard von Meerbach,
zagorzały zwolennik partii nazistowskiej,
stara się pozostać wierny swoim zasadom
w coraz bardziej okrutnym świecie. Jego
przyjaźń z Żydem naraża go na
niebezpieczeństwo. Gdy nad Europą
zacznie szaleć wojenna zawierucha,
światy Saffron i Gerharda zderzą się. Czy
więcej będzie ich łączyć, czy dzielić?



Owoc granatu. Dziewczęta 

wygnane

Paszyńska Maria

Owoc granatu. Kraina snów

Paszyńska Maria

Owoc granatu. Świat w 

płomieniach

Paszyńska Maria

Owoc granatu. Powroty

Paszyńska Maria

Dom z widokiem na 

szczęście

Duszyńska Klaudia

Klątwa ruin

Wala Magdalena

Listy w góry

Lis Agnieszka

Saturnin

Małecki Jakub

Port nad zatoką

Majcher Magdalena

Zły

Tyrmand Leopold

Akcja powieści toczy się w roku 1939.
Główne bohaterki, Elżbieta i Stefania,
spędzają lato w dworku swoich
dziadków. Sielankowa atmosfera zostaje
przerwana w dniu wybuchu wojny. Walka
o przetrwanie, która rozpoczyna się
razem z sowiecką inwazją, całkowicie
zmienia życie dziewcząt. Od tej pory
każdy dzień staje się wyzwaniem.
Wygnane na Syberię dziewczyny muszą
zmierzyć się ze skrajnym
niebezpieczeństwem, głodem i biedą.

Tysiące Polek cudem uszło z
syberyjskiego piekła. Podążając za Armią
Andersa chore, wycieńczone i
zrozpaczone docierają do Iranu.
Nieznana kraina okazuje się rajem na
ziemi. W oparach orientalnych przypraw,
promieniach słońca i cieple perskiej
gościnności próbują na nowo poskładać
roztrzaskane wojną i zesłaniem serca. Czy
Elżbiecie i Stefanii także uda się odnaleźć
szczęście? Czy na perskiej ziemi odnajdą
spokój?

Bohaterki starają się ułożyć sobie życie.
Stefania i Elżbieta to Polki, żyją u boku
swoich mężów w pięknym, egzotycznym
kraju. Wciąż nie mogą jednak zapomnieć
o wydarzeniach z przeszłości. Do kobiet
nadal wracają koszmary wojenne,
których nie mogą wyrzucić z pamięci. Na
dodatek w Iranie zaczyna dochodzić do
zmian politycznych. Już niedługo kobiety
znów zostają skazane na wygnanie.
Zobacz, jak potoczą się ich losy.

Halszka decyduje się opuścić Iran.
Zabiera córkę i wyjeżdża z kraju, który w
1979 staje się państwem wyznaniowym.
Matka i córka przybywają do Paryża.
Znajdują schronienie w mieszkaniu
Stefanii i Jędrzeja Walickich. Towarzystwo
siostry oraz szwagra sprawia, że Elżbieta
nie czuje się dobrze. Stefania poświęca
się opiece nad małą siostrzenicą.
Niestety żadna z sióstr nie potrafi
odnaleźć się w Paryżu. Kobiety coraz
częściej zastanawiają się nad powrotem
do Polski.

Olga po kilku latach gonitwy za karierą w
wielkim mieście wyjeżdża do małej wsi
nad jeziorem na północy Polski. Właśnie
to miejsce wybrała przed laty jej babka
Tereska, po której Olga odziedziczyła
duży dom. Przypadkiem jednak stanie
przed trudnym zadaniem odkrycia pilnie
strzeżonej rodzinnej tajemnicy... W
starym domu Olga odkrywa rodzinne
pamiątki i poznaje bolesną przeszłość.
Czy dostrzeże też szczęście i miłość, które
są bliżej, niż można przypuszczać?

Aniela Wilczkówna wywodzi się z
chłopskiej rodziny, ale dzięki protekcji
zdobywa wykształcenie i zostaje
zatrudniona w ziemiańskim dworze jako
panna do towarzystwa. Poznaje tam
krewnego właścicielki - porucznika Rafała
Mielżyńskiego. Mimo że oficer jest nią
zafascynowany, dziewczyna traktuje go z
dystansem. Pewnego dnia Aniela poznaje
historię ruin pobliskiego zamku.
Związana z nimi legenda opowiada o
pięknej Rudowłosej i wyrządzonej jej
krzywdzie. Czy ma to coś wspólnego z
przeszłością Anieli?

Książka oparta została na prawdziwej
historii Jerzego Kukuczki, polskiego
taternika, himalaisty i alpinisty oraz jego
rodziny. Opowieść ma swój początek w
latach 70. XX wieku. Wtedy właśnie
poznajemy młodą kobietę, zmartwioną i
stęsknioną za swoim mężem
himalaistą. Powieść doskonale ukazuje
silne rozdarcie bohaterki, z jednej strony
silnej i niezależnej matki, walczącej o byt
rodziny, z drugiej zaś całkowicie
podporządkowanej mężowi oraz jego
pasji.

Kilkuletni Satek codziennie przemierza tę
samą drogę, jadąc do szkoły w
Radziejowie. Poprzez błąd na bilecie,
chłopak wierzy, że na trasie mija
tajemniczą krainę. Domyśla się, że to
właśnie w tym miejscu przebywa jego
milczący dziadek. Po upływie dwudziestu
lat, dorosły już Saturnin prowadzi
spokojne i ustatkowane życie w
Warszawie. Wszystko zmienia się
pewnego dnia, w którym znika jego
dziadek. Wraz ze swoją matką podąża
śladem dziadka, coraz głębiej wnikając w
czas minionych dawno lat.

W małżeństwie Radka i Adrianny nie
działo się dobrze, dlatego para
zdecydowała się na separację. Okazało
się, że to było doskonałe posunięcie, a po
ponad roku ponownie nawiązała się
między nimi nić porozumienia. Jednak
szczęście małżeństwa nie trwało długo.
Tym razem to los w okrutny sposób
odebrał ukochanego Adriannie.
Zrozpaczona kobieta kupuje położony na
Półwyspie Helskim dom wymagający
gruntownego remontu i koncentruje na
nim całą swoją energię. Czy odnajdzie
tam także miłość?

Tytułowy "Zły" jest głównym bohaterem
opowieści. Stawia sobie za zadanie walkę
z przestępczym, warszawskim światem.
Samozwańczo nadaje sobie tytuł obrońcy
słabszych, którzy nie potrafią poradzić
sobie z chuliganami uprzykrzającymi im
życie. Milicja tropi tego tajemniczego
"mściciela", próbując dociec, kim
naprawdę jest. Do tego należy dodać
historię miłosną rozgrywającą się w tle
opisywanych wydarzeń.



Kolacja z Tiffanym

Lingas- Łoniewska Agnieszka

Mazurskie lato

Na zawsze ale z przerwą

Jenkins Reid Taylor

Tamta kobieta

Niemczynow Anna

Bezludna wyspa

Bennett M. A.

Masza i niedźwiedź. Bajki 5 

minut przed snem

Smerfy. Bajki 5 minut przed 

snem

BHP w praktyce

Rączkowski Bogdan

Kompendium wiedzy na temat aktualnych
wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy
BHP, które wynikają z obowiązujących
przepisów i polskich norm. Prezentowana
książka to praktyczne wskazówki
pomocne w codziennej pracy – obowiązki
pracodawcy, wzory niezbędnej
dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty
prawne, normy, przydatne adresy, znaki
bezpieczeństwa.

Dołącz do Smerfetki na wielkim balu,
potaplaj się w błocie z Lalusiem i świnką,
posłuchaj muzyki Harmoniusza i
przekonaj się, czy Osiłek znalazł na
korcie tenisowym godnego siebie
przeciwnika. Ta niezwykła książka to
zbiór pięknie ilustrowanych opowiadań,
które przeniosą młodych czytelników
prosto do wioski smerfów i pomogą
rozwinąć zamiłowanie do czytania!

Czas na nowe przygody Maszy,
Niedźwiedzia i całej reszty ich przyjaciół!
Sprawdź, jakie przedstawienie
przygotowała mała łobuziara i co
wspólnego ma z tym nieszczęśliwie
zakochana w Niedźwiedziu żaba. Zobacz,
co się może wydarzyć, jeśli będziesz
naprawiać coś bez czytania instrukcji i
jak bardzo można uzależnić się od gier
komputerowych.

Grupa słabo zgranych ze sobą
nastolatków zostaje zmuszona do walki o
przetrwanie na bezludnej wyspie. Mówi
się, że żaden człowiek nie jest samotną
wyspą – ale co się stanie, jeśli na takiej
wyspie wyląduje grupa nastolatków,
którzy nie żywią do siebie szczególnej
sympatii? Kiedy dokuczy im upał, głód i
pragnienie, wszyscy pokażą swoją
prawdziwą twarz. I wtedy zaczyna się
prawdziwa rozgrywka.

Do gabinetu dr Romy Jasińskiej
przychodzi mężczyzna z małą
dziewczynką. W pięknej pani doktor
rozpoznaje kobietę, której szukał przez
wiele lat. Dlaczego lekarce tak bardzo
zależało na tym, aby nie zostać
odnalezioną? Co ukrywa i co łączy ją z
przybyłym? Jaką rolę w tej tajemniczej
historii odegrała „tamta kobieta”?

Elsie Porter to dwudziestokilkulatka,
której życie składa się z monotonii i pizzy
z ulubionej knajpki. Kiedy w pierwszy
dzień nowego roku Elsie wpada odebrać
swoje zamówienie, nie spodziewa się, że
to właśnie teraz pozna miłość swojego
życia. Uczucie Ben i Elsie rozwija się
błyskawicznie i para już w maju przysięga
sobie miłość i wierność na zawsze. Kilka
dni później mężczyzna ginie w tragicznym
wypadku, a świat Elsie rozbija się na
milion kawałków…

Poznajmy bohaterów, dla których
Mazurskie lato było świadkiem
najważniejszych chwil w ich życiu. Do
mazurskiej stolicy zjeżdżają wszyscy
miłośnicy jezior. Ci, którzy kochają
żeglować oraz tacy, którzy wolą się
opalać i imprezować do białego rana.
Ściany tawerny ozdobione są zdjęciami
par, które tu się zobaczyły, poznały, a
czasem pokochały na nowo. Któż nie
skusiłby się na taką gratkę? Któż nie
chciałby poczuć motyli w brzuchu albo
przeżyć szalonego letniego romansu,
który nigdy się nie skończy?

Gdy Natalia znajduje pracę w firmie
Macieja Garnickiego, wkracza w świat
zamożnych klientów, zabójczo
przystojnych mężczyzn, olśniewających
klejnotów i… zuchwałych kradzieży! Życia
nie ułatwia jej fakt, że między nią a
Garnickim zdecydowanie iskrzy. Ale czy w
pogoni za tajemniczym złodziejem
znajdzie się czas na miłość?

Opracowała: starszy bibliotekarz Aneta NOWAK
na podstawie not wydawniczych.


