
To trzymające w napięciu do ostatniej strony
wyznanie miłosne i spowiedź człowieka
starającego się przeniknąć istotę zła – w świecie 
i sobie samym. Historia chłopca dorastającego
samotnie wśród książek, który musi zmierzyć się 
z rodzinnymi tajemnicami.

 

1."Wyznaję" - Jaume Cabre



2. "Dzieci Północy" - Salman Rushdie

Epicka opowieść, w której prawdzie
historycznej towarzyszy tu fikcja, a postacie
autentyczne spotykają się z wytworami
imaginacji pisarza.



3. "Czuły narrator" - Olga Tokarczuk

Wyjątkowe zaproszenie za kulisy własnej
twórczości i opowieść o współczesnym
świecie – pierwsza książka Olgi Tokarczuk
po otrzymaniu Literackiej Nagrody Nobla.



4."Lot nad kukułczym gniazdem" - Ken Kesey

Opowieść o ludzkim współczuciu i wielkiej
wrażliwości, która przyjmuje postać
wyostrzonego słuchu na cierpienie bliźniego.



5."Paragraf 22" - Joseph Heller

Jedna z najwybitniejszych powieści
amerykańskich XX wieku, ukazująca
bezsens wojny i armii jako instytucji,
wyśmiewa mechanizmy społeczne
rządzące się logiką absurdu.



6."Wielki las" - Zbigniew Nienacki

Powieść o człowieku i jego miejscu w świecie, 
a konkretnie o współistnieniu człowieka 
z przyrodą. Autor prezentując pogmatwane
losy bohaterów traktuje las jako żywą istotę, 
z którą należy współistnieć. Jednocześnie
przypomina, że przyroda wszechogarnia ludzi
i nie należy jej lekceważyć.



7."Raz w roku w Skiroławkach" - Zbigniew
Nienacki

Powieść o wsi na Mazurach, w której
przeplatają się wątki obyczajowe,
kryminalne, psychologiczne,
autobiograficzne i z obszaru integracji po II
wojnie światowej.



8."Dwór cierni i róż" - Sarah J. Maas

Co powstanie, gdy połączymy baśni o Pięknej
i Bestii oraz legend o czarodziejskich
istotach? Porywająca opowieść o miłości,
która jest w stanie pokonać nienawiść i
uprzedzenia. Pozycja idealna dla fanów
twórczości George. R.R. Martina.



9. "Uprowadzone" - Natasha Preston

Mocny, mroczny thriller pełen szalonych
zwrotów akcji. Nie ma nic gorszego od
sytuacji, kiedy ktoś delektuje się twoim
cierpieniem... 
A co, jeśli ta osoba jest kimś bardzo ci
bliskim?



10. "Mistrz" - Katarzyna Michalak

Wyjątkowa historia, która ma w sobie
wszystko: miłość, intrygę, emocje,
namiętność i zbrodnie. Lektura obowiązkowa
dla fanów Katarzyny Michalak.



11. "Pisarka" - Katarzyna Michalak

Oto przepiękna opowieść o kobiecie, która
przez całe swoje życie pragnęła przede
wszystkim miłości. Jest to świetna
propozycja na długie, zimowe wieczory dla
wszystkich wrażliwych, czytelniczych dusz.



12. "Świat równoległy" - Tomasz Michniewicz

Zbiór ośmiu reportaży z różnych
kontynentów. Wszystkie o ludziach i
miejscach, które wydaje nam się, że znamy.



13. "Ania z Zielonego Wzgórza" - Lucy Maud
Montgomery

Pełna ciepła powieść Lucy Maud Montgomery o
losach osieroconej Ani Shirley, która trafia pod
opiekę rodzeństwa Maryli i Mateusza
Cuthbertów w Avonlea. Książka, która jest nie
tylko klasyką dzieciństwa ale również doskonałą
powieścią obyczajową, która wzrusza,
rozśmiesza i oczarowuje.



14. "Była sobie rzeka" - Diane Setterfield

Urzekająca, wielowymiarowa, pełna zagadek
powieść, przesycona folklorem, tajemniczością
i romantyzmem. Książka, która niczym
misternie tkany gobelin, splata folklor, naukę,
magię oraz mit.



15. "Do przerwy 0:1" - Adam Bahdaj

Pełna humoru powieść o przygodach
wychowanych przez ulicę chłopców z
warszawskiej Woli.
Przyjaciele, mimo szczęścia do wpadania w
tarapaty i licznych przeszkód, z zapałem
realizują swoje marzenia, nie podają się,
walczą o sportowe laury.



16. "Jedyne takie miejsce" - Klaudia Bianek

Najbardziej wyczekiwana powieść 2019 roku.
Książka, która otwiera znakomitą polską
serię new adult opowiadająca burzliwe losy
Leny i Alana.



17. "Złodziejka książek" - Markus Zusak

Powieść opowiadająca o losach nastoletniej
Liesel Meminger w przededniu i podczas
drugiej wojny światowej. Światowy bestseller,
na podstawie którego powstał film wytwórni
Twentieth Century Fox. 



18. "Lśnienie" - Stephen King

Jeden z najlepszych współczesnych horrorów
opowiadający historię pięcioletniego chłopca,
który znalazł się z rodzicami w opustoszałym
na zimie hotelu.



19. "Władca pierścieni" - J.R.R. Tolkien

Jedna z najpopularniejszych pozycji w
literaturze współczesnej. Popularność
"Władcy Pierścieni" w dużej mierze
przyczyniła się do rozwoju gatunku fantasy.
Powieść została doceniona przez wiele osób 
na całym świecie i doczekała się dwóch
ekranizacji.



20. "Jeszcze się kiedyś spotkamy" -
Magdalena Witkiewicz

Wzruszająca opowieść o różnych obliczach
miłości wykradzionych wojnie, życiowych
wyborach i rodzinnych tajemnicach, które
wpływają na nas bardziej niż myślimy.



21. "18 mgnień tropiku. Wojsko polskie w
Kambodży  1992-1993" - Opracowanie zbiorowe

Zbiór wspomnień weteranów polskiego
kontyngentu wojskowego w latach 1992-93.
Oddaje głos tym, którzy mimo upałów,
niedostatku zaopatrzenia, chorób i ataków
Czerwonym Khmerów mieli niebagatelny
wpływ na odbudowę państwa zniszczonego
przez reżim Pol Pota.



22. "Ten jedyny" - Emily Giffin

A jeśli ten jedyny, którego pragniesz, nie jest tym,
którego powinnaś kochać... 
Czasem wymarzony książę z bajki okazuje się
wielką pomyłką.
Czasem ktoś, kto miał kochać, głęboko rani.
Czasem miłość rodzi się tam, gdzie nikt się jej nie
spodziewa. 



23. "Głos w wietrze" - Francine Rivers

Powieść przetłumaczona na 13 języków. 
Od lat dobrze sprzedająca się powieść
chrześcijańska nie tylko w Polsce.



24. "Za zamkniętymi drzwiami" - B.A. Paris

Thriller psychologiczny, od którego nie
sposób się oderwać. Psychodeliczny nastrój,
mroczna tajemnica, toksyczny związek i
emocje od pierwszej do ostatniej strony.



25. "Dziunia" - Anna Maria Nowakowska

Pełna humoru, ale wstrząsająca historia
dziewczynki, która zdecydowanie nie ma
lekkiego życia, ale zawsze stara się
radzić sobie z trudnościami w czym
pomaga jej przenikliwa inteligencja i
śmiech, chociaż nierzadko jest to śmiech
przez zaciśnięte zęby.



26. "Zaginięcie" - Remigiusz Mróz

Książka Remigiusza Mroza to prawdziwy
majstersztyk, wspaniały polski thriller
prawniczy. To powieść, którą „pożera” się
jednym tchem.



27. "Lalka" - Bolesław Prus

Klasyka polskiej literatury. Historia Stanisława
Wokulskiego – człowieka o dwóch obliczach. 
Z jednej strony mocno stąpającego po ziemi
racjonalisty, z drugiej romantycznie
zakochanego idealisty.



28. "Esesman i Żydówka" - Justyna Wydra

Pełna niespodziewanych zwrotów akcji,
barwnych postaci, osadzona w realiach II
wojny światowej powieść, w której nic nie jest
proste, ale wszystko staje się możliwe, gdy w grę
wchodzą uczucia.



29. "Wielkie kłamstewka" - Liane Moriarty

Opowieść o byłych mężach i drugich żonach,
matkach i córkach oraz burzach w szklance
wody, a także niebezpiecznych kłamstwach, 
w których trwamy, by doczekać jutra.



30. "Steve Jobs" - Walter Isaacson

Ekskluzywna biografia twórcy firmy Apple -
Steve'a Jobsa (jedyna napisana przy jego
współpracy) pióra Waltera Isaacsona, autora
bestsellerowych biografii Benjamina
Franklina i Alberta Einseina.



31. "Perfekcyjne małżeństwo" - Jeneva Rose

Debiut literacki Jenevy Rose. Kryminał
wciągający od pierwszej do ostatniej strony.
Lektura obowiązkowa dla fanów gatunku.



32. "Miedzianka" - Filip Springer

Arcyciekawa opowieść o miasteczku, którego
już nie ma. Teraz to tylko łąki i zapadliska lecz
kiedyś było to samowystarczalne miasto, gdzie
był browar, apteka, kościół, szkoła i inne
budynki użyteczności publicznej.



33. "Nie ma" - Mariusz Szczygieł

Mariusz Szczygieł w swojej książce o prostym,
ale wiele mówiącym tytule "Nie ma" prowadzi
pogłębione studium na temat nieobecności i
braku. W tym celu wykorzystuje rozmowy,
historie opowiedziane mu przez wielu różnych
ludzi, których... "nie ma".



34. "Z każdym oddechem" - Nicholas Sparks

Gdy ścieżki Hope i Tru niespodziewanie się
krzyżują, wybucha pomiędzy nimi żarliwe
uczucie. Wkrótce oboje staną przed trudnym
wyborem: oddać się miłości czy spełnić
obowiązek wobec rodziny? Posłuchać głosu
serca czy rozsądku?



35. "Wakacje" - T.M. Logan

Podczas gorącego letniego tygodnia na
południu Francji, na oczach czterech
najlepszych koleżanek wakacje życia zamieniają
się w koszmar podejrzeń, zdrady i zbrodni…



36. "Córka fałszerza" - Joanna Jax

Pierwsza część opowieści o grupie ludzi,
których młodość przypada na burzliwe czasy
schyłku Republiki Weimarskiej i początku
istnienia III Rzeszy.



37. "Marianna" - Magdalena Wala

Miłość i walka między powstaniami
Co zrobić, gdy grają werble, młoda krew wre, 
a zapaleńcy gotują się do walki? XIX-wieczny
świat intryg i baśniowej miłości. Czy dasz się
do niego wciągnąć?



38. "Mistrz i Małgorzata" - Michaił Bułhakow

Jedna z najważniejszych powieści XX
wieku oraz jedno z najbardziej
tajemniczych dzieł światowej literatury,
pełne zagadek, symboli, niedopowiedzeń.



39. "Przeminęło z wiatrem" - Margaret
Mitchell

Jedna z najważniejszych powieści XX wieku,
której akcja osadzona jest w czasach wojny
secesyjnej. Książka ukazuje losy bogatej córki
plantatora bawełny, Scarlett O’Hary, w czasie
tego burzliwego okresu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Scarlett_O%E2%80%99Hara


40."Saga rodu Forsyte'ów" - John Galsworthy

Trzytomowa powieść obejmuje losy kilku
pokoleń bogatej mieszczańskiej rodziny.

Historia zaczyna się w 1886 r. kiedy młody
Jolyon wdaje się w romans z guwernantką

swojej córki, a kończy w 1920 r. gdy umiera
Tymoteusz Ostatni ze starych Forsyte'ów.

 



41."Harry Potter i kamień filozoficzny" - J.K.
Rowling

Historia najsłynniejszego czarodzieja wszech czasów.
Pierwszy tom słynnej serii o Harrym Potterze. Harry
Potter, sierota i podrzutek, od niemowlęcia
wychowywany był przez ciotkę i wuja, którzy traktowali
go jak piąte koło u wozu. Wszystko zmienia się w dniu
jedenastych urodzin chłopca, kiedy dowiaduje się o
istnieniu świata, o którym nie miał dotąd pojęcia.



42. "Filary Ziemii" - Ken Follett

Intrygująca powieść Kena Folletta
opowiadająca o średniowiecznych
realiach. Czy bohaterowie zdołają
przetrwać wiele prób, jakie przyniesie im
nieubłagany los?



43. "Kod Leonarda Da Vinci" - Dan Brown
Jacques Sauniere, kustosz Luwru, zostaje

zamordowany. Francuska policja o pomoc w
śledztwie zwraca się do Roberta Langdona,

specjalisty od symboli. Okazuje się, że na miejscu
zbrodni znajduje się wiele śladów, które mogą

pomóc w ustaleniu zabójcy, ale też stanowią klucz
do jeszcze większej zagadki - niezwykłej tajemnicy
sięgającej korzeniami początków chrześcijaństwa.



44. "Kafka nad morzem" - Haruki Murakami

Historia piętnastoletniego Kafki, który ucieka 
z domu przed klątwą ojca na daleką wyspę.
Ojciec Kafki zostaje zamordowany. Wtedy policja
zaczyna poszukiwania chłopca i jego towarzyszy.



45. "Małe życie" - Hanya Yanagihara

Zachwycająca powieść o przyjaźni poddanej
ogromnej próbie. Oto historia życia czterech
przyjaciół – o ich niełatwym dojrzewaniu,
ogromnych sukcesach, bolesnych wyborach 
i tyranii pamięci, od której nie sposób czasem
się uwolnić…



46. "Patrioci" - Sana Krasikov

Wybitna powieść amerykańskiej pisarki
gruzińskiego pochodzenia o Amerykanach
zafascynowanych ideami komunizmu, którzy
osiadają w Rosji Sowieckiej, ze wszystkimi
tego konsekwencjami.



47. "Folwark zwierzęcy" - George Orwell

Pan Jones z Folwarku Dworskiego jest tak leniwy 
i zapijaczony, że któregoś dnia zapomina nakarmić
zwierzęta gospodarskie. Doprowadza to do buntu
pod wodzą świń Napoleona i Chrumka oraz do
przejęcia posiadłości przez zwierzęta.
Błyskotliwa satyra Orwella na deprawujący wpływ
władzy. Opowieść o rewolucji, która poszła nie tak



48."Genialna przyjaciółka" - Elena Ferrante

Sześćdziesięcioletnia Elena Greco dowiaduje się, że
Lila, jej przyjaciółka z czasów dzieciństwa, zniknęła
bez śladu...
Niezwykła opowieść o przyjaźni i dążeniu do
wyrwania się z rzeczywistości zdominowanej przez
biedę, ciemnotę i przemoc.



49."Pokuta" - Ian McEwan

II wojna światowa. Briony, która zostaje pielęgniarką
i stawia pierwsze kroki jako pisarka, zdaje sobie

sprawę ze zła, jakie wyrządziła. Pisarstwo staje się jej
pokutą, a kolejne wersje opowieści coraz bardziej
przybliżają ją do prawdy o owych kilku upalnych

dniach. Ale czy pokuta zawsze oznacza odkupienie?



50."Ciemno, prawie noc" - Joanna Bator

Jedna z najważniejszych powieści ostatnich lat.
W 2019 doczekała się ekranizacji – film
wyreżyserował Borys Lankosz. W rolę Alicji
Tabor wcieliła się Magdalena Cielecka.



51."Marina" - Carlos Ruiz Zafón

Śledząc zagadkową damę w czerni, odwiedzająca
co miesiąc bezimienny nagrobek na cmentarzu
dzielnicy Sarriá, Oscar i jego przyjaciółka
poznają zapomnianą od lat historię rodem z
Frankensteina i XIX-wiecznych thrillerów.
Historię, której dramatyczny finał ma się dopiero
rozegrać...



52."Wiatr ze wschodu" - Maria Paszyńska

Czy w świecie zwalczających się ideologii jest
jeszcze nadzieja na prawdziwe uczucie? Wiatr ze
wschodu. Czas białych nocy to epicka powieść
dla wielbicieli Anny Kareniny i Doktora
Żywago.



53."Znam twój sekret" - Sue Watson

Ella to zupełne przeciwieństwo Clare.
Olśniewająca. Młoda. Wpływowa. I zna
tajemnicę Clare, która może zniszczyć całą
rodzinę… Jest jednak ktoś, kto zrobi wszystko,
by ten głęboko skrywany sekret nigdy nie
wyszedł na jaw.



54."Gotowi na wszystko" - Agata Przybyłek

Jak zostać celebrytką? Mówią, że dla chcącego
nic trudnego. Wystarczy dostać się do telewizji!
Czy sława i popularność warte są każdej ceny?
Agata Przybyłek udowadnia, że mają tyle samo
blasków, co cieni. I że najważniejsza w życiu jest
– po prostu – miłość.



55."Buszujący w zbożu" - J.D. Salingen

Historia szesnastoletniego ucznia, który nie mogąc
pogodzić się z otaczającą go głupotą, podłością, a
przede wszystkim zakłamaniem, ucieka z college`u
i przez kilka dni 'buszuje' po Nowym Jorku, nim
wreszcie powróci do domu rodzinnego.



56."Szachownica flamandzka" - Arturo Perez-
Reverte

Czyż każdy z nas nie ma w sobie czegoś z
Sherlocka Holmesa? Wspaniała przygoda z
pogranicza sztuki, szachów i mrocznej
opowieści detektywistycznej.



57."Sprawa Niny Frank" - Katarzyna Bonda

Pierwsza na polskim rynku powieść kryminalna,
której bohaterem jest tzw. profiler, czyli
psycholog wykonujący portrety psychologiczne
nieznanych sprawców.  



58."Błękitny dom nad jeziorem" - Katarzyna
Janus

Antonina, młoda bibliotekarka bujająca w
obłokach, niespodziewanie dziedziczy stary dom
na Mazurach. Chce założyć w nim pensjonat.
Wzruszająca powieść o poszukiwaniu swojej
drogi w otoczeniu pięknych mazurskich
krajobrazów.



59."Terapeutka" - B.A. Paris

Budząca dreszcz grozy opowieść o wymarzonym
domu, który skrywa mroczną tajemnicę… Alice
i Leo wprowadzają się do świeżo
wyremontowanego domu na ekskluzywnym
zamkniętym osiedlu. Właśnie spełnia się ich
marzenie. Ale pozory mogą mylić.



60."Zabić drozda" - Harper Lee

Zabić drozda to wstrząsająca historia o
dzieciństwie i kryzysie sumienia. Poruszająca
opowieść odwołuje się do tego, co o życiu
człowieka najcenniejsze: miłości, współczucia 
i dobroci.



61."Duma i uprzedzenie" - Jane Austen

Najgłośniejsza powieść Jane Austen, na
podstawie której zrealizowano równie głośny
film. Nawiązuje do niej Helen Fielding w
bestsellerowym Dzienniku Bridget Jones.
Niepozbawiona ironii i humoru kostiumowa
opowieść o zamążpójściu.



62."Wiedźmin" - Andrzej Sapkowski

Cykl książek polskiego pisarza fantasy
Andrzeja Sapkowskiego i oparta na nim
franczyza medialna oraz rodzaj najemnego
łowcy potworów, który dał im nazwę.



63."Mroczna wieża" - Stephen King

Siedmiotomowa saga opowiadająca o podróży
Rolanda – ostatniego żyjącego członka bractwa
rewolwerowców, przemierzającego zniszczony
przez tajemniczą nuklearną katastrofę świat w
poszukiwaniu tytułowej, legendarnej budowli.



64."Becoming. Moja historia" - Michelle
Obama

Ciepła, mądra i odkrywcza. Zaskakująco
intymny rozrachunek w wykonaniu kobiety
wrażliwej i stanowczej, która konsekwentnie
przerastała cudze oczekiwania. Jej opowieść
potrafi natchnąć do tego samego.



65."Opowieść podręcznej" - Margaret Atwood

Co by się stało, gdyby nagle do władzy w
mocarstwie, jakim są Stany Zjednoczone, do
głosu doszli radykalni konserwatyści, dla których
najwyższym dobrem jest religia i ustalony przez
nich porządek świata?



66."Wielki Gatsby" - F.S. Fitzgerald

Jay Gatsby dostaje się w tryby przestępczego
półświatka i wielkiej finansjery. Marzy o
pieniądzach, władzy i tej jedynej kobiecie. Traci
miłość, przyjaciół i szacunek do siebie samego.
Światła wielkiego miasta i kropla szampana to
jedyne szczęście, do jakiego zdolne jest
„stracone pokolenie”.



67."Mały Książę" - Antoine se Saint-Exupery

Najpiękniejsza opowieść o poszukiwaniu
przyjaźni, bliski jest sercu każdego czytelnika
dzięki swojej nieprzemijającej mądrości. Od
1943 roku jest wydawany w milionach
egzemplarzy na całym świecie.



68."Sherlock Holmes" - Artur Conan Doyle

Zbiór dwunastu opowiadań, w których główną
rolę odgrywa tytułowy brytyjski detektyw. Lektura
obowiązkowa dla miłośników kryminału oraz dla
tych, którzy w literaturze cenią konieczność
dokonywania dedukcji i stosowania logiki. To
klasyka, która zupełnie się nie zestarzała.



69."Żmijowisko" - Wojciech Chmielarz

Opowieść o tragedii, która niszczy wszystkich dookoła. O
rodzinie, która musi stawić czoło próbie przekraczającej
ludzkie wyobrażenia. Uczuciach, które trwają pomimo
mijających lat, a które niosą destrukcję zamiast
pocieszenia. Zdradzie, bólu i miłości. Strachu, zbrodni i
karze. To opowieść o tym, jak wiele jesteśmy w stanie
zrobić dla naszych dzieci i jak wiele nas to kosztuje.



70."Angielski pacjent" - Michael Ondaatje

Nastrojowa, poetycka opowieść o
człowieczeństwie i miłości w najtrudniejszych
czasach, uwikłanej w okrucieństwie wojny.
Powieść uhonorowana nagrodą Bookera oraz
nagrodą Złotego Bookera, przyznaną z okazji
50–lecia nagrody dla najlepszej książki.



71."Małe kobietki" - Louisa May Alcott

Czym jest wolność i jak podążać własną ścieżką?
Pod koniec XIX wieku niewiele kobiet się nad tym
zastanawia, jednak Marmee March uczy tej
postawy swoje córki. Meg, Jo, Beth i Amy - cztery
siostry o wyrazistych charakterach, mimo trwającej
wojny secesyjnej, nieobecności ojca i wielu
trudności dzielą się z innymi entuzjazmem i
miłością do życia.



72."Igrzyska śmierci" - Suzanne Collins

Bohaterką, a jednocześnie narratorką książki jest
szesnastoletnia Katniss Everdeen, która mieszka z
matką i młodszą siostrą w jednym z
najbiedniejszych dystryktów nowego państwa.
Katniss po śmierci ojca jest głową rodziny – musi
troszczyć się, by zapewnić byt młodszej siostrze i
chorej matce, a to prawdziwa walka o przetrwanie...



73."Serce" - Edmundo de Amicis

W czasach, gdy dobroć jest pojęciem
niemodnym, telewizja zastępuje więzi rodzinne,
a szkoła nie zawsze przekazuje dobre wzorce,
warto zrobić wycieczkę w przeszłość, kiedy
miłość, przyjaźń i odwaga znaczyły tyle, ile
powinny.



74."Był sobie pies" - W. Bruce Cameron

Pełna głębokich uczuć i zdumiewająca
opowieść o oddanym psie, który życiową misją
czyni wpajanie swoim opiekunom znaczenia
miłości i pogody ducha. To powołanie wypełnia
na przestrzeni... kilku żyć.



75."13 powodów" - Jay Asher

Nie możesz zatrzymać biegu wydarzeń.
Nie możesz cofnąć czasu. Jedyny
sposób, by odkryć tajemnicę… …to
nacisnąć „play”.


