
Rekomendacje dla każdego 

 

 

Okularnik / Katarzyna Bonda.- Warszawa : "Muza", 2017 

Drugi tom serii autorstwa Katarzyny Bondy opowiadający losy Saszy Załuskiej, 
policyjnego psychologa śledczego. W "Okularniku" zmierzamy ku granicy polsko-

białoruskiej. W wydawałoby się spokojnym miasteczku Hajnówka drzemią demony 
przeszłości, zatargi, których historia sięga czasów II wojny światowej. 

 
Sasza przyjeżdża do Hajnówki tropiąc swojego byłego kochanka, który jest 

nieoficjalnym podejrzanym o popełnienie seryjnych morderstw. Profilerka zostaje 
okradziona, a ślad za poszukiwanym mężczyźnie urywa się. Pojawienie się Saszy w 
prowincjonalnym miasteczku jest niczym katalizator - stopniowo uwalnia kolejne 

tajemnice. Miejscowa policja jest w trakcie śledztwa prowadzonego w wyniku 
uprowadzenia narzeczonej miejscowego biznesmena. Nie jest to pierwsza ukochana 

biznesmena, który znika bez śladu. Pojawia się kolejny trop - morderstwo w lesie. 
 

Małe miasteczko staje się polem krwawych porachunków, których źródło sięga 
czasów wojny. Wiele lat temu we wsi dokonano pogromu prawosławnych. Jaki to ma 

związek ze sprawą? Jakie tajemnice skrywa Hajnówka? Przeczytajcie! 

(z okładki książki) 

 



 

Zimowy wiatr na twojej twarzy / Carla Montera.- Poznań: Dom Wydawniczy 
Rebis, 2017 

Lata dwudzieste XX wieku. W górach Asturii dochodzi do katastrofy, w której rozbija 
się samolot. Zdarzenie to ma wpływa na życie mieszkańca wioski leżącej u podnóża 

gór i zupełnie je zmienia. 
 

"Zimowy wiatr na twojej twarzy" przedstawia losy bohaterów na tle hiszpańskiej 
wojny domowej uważanej przez historyków za preludium do II Wojny Światowej. 

Walczący w Błękitnej Dywizji na froncie wschodnim muszą zmierzyć się z otaczającą 
ich rzeczywistością. W wyniku różnych zbiegów okoliczności trafiają nawet do 

polskiego ruchu oporu. Warszawa okresu okupacji, walka w partyzantce czy ucieczka 
z transportu do Auschwitz - bohaterom przyszło żyć w trudnych czasach. Jak 

odnaleźć się w nowym powojennym porządku? 
 

"Zimowy wiatr na twojej twarzy" to najbardziej osobista książka Carli Montero. 
Przedstawiona historia została oparta na dziejach rodziny autorki. 

(z okładki książki) 

 

 

https://opac.pbw.org.pl/integro/852801469981/montero-carla/zimowy-wiatr-na-twojej-twarzy


 

Nanga dream : opowieść o Tomku Mackiewiczu / Mariusz Sepioło.- 
Kraków : "Znak", 2018 

Historia o realizacji pasji i wielkich marzeniach. 

Miał swoje „fazy”: muzyka, używki, wreszcie góry. Jedna była najważniejsza, nazywa 
się Nanga Parbat. Chciał zdobyć ją zimą jako pierwszy. W 2017 zmierzyli się siódmy 

raz. 

Mówili o nim: punk, hipis, outsider. Chodził własnymi ścieżkami. Na wsi, gdzie się 
wychowywał, nauczył się, czym jest wolność. Potem szukał jej w mieście między 

blokami, w grupie chłopaków w kapturach. Odnalazł ją w Indiach, potem w 
podróżach i adrenalinie. Dom miał tam, gdzie właśnie był: w Polsce, w Irlandii, w 

Pakistanie, w busie, w namiocie na stokach ośmiotysięcznika. W realizacji 
himalajskich celów nie wspierali go wielcy sponsorzy ani środowisko wysokogórskie. 

Mimo to walczył o swoje marzenia, a pomagała mu cała Polska. 

Tomek Mackiewicz – Czapa, Czapkins, Wegeta – był człowiekiem wymykającym się 
schematom. Książka o nim to nie tylko relacja z podróży po miejscach, do których 
trafiał. To także zapis rozmów z tymi, którzy pojawiali się w jego życiu – na chwilę 
albo na dłużej, z rodziną i przyjaciółmi. Oni również, tak jak Tomek, są wyjątkowi. 
Jako pierwsi otrzymywali sygnały, że dzieje się z nim coś złego. Akcję ratunkową, w 
której brali udział wspinacze spod K2, śledziła cała Polska. Książka po raz pierwszy 

odsłania jej kulisy z perspektywy bliskich Mackiewiczowi osób. 

(z okładki książki) 

https://opac.pbw.org.pl/integro/852901505177/sepiolo-mariusz/nanga-dream


 

Dość katolipy! / [ks. Jan Kaczkowski o Jezusie celebrycie] / Jan 
Kaczkowski.- Kraków : "Znak" : "RTCK", 2018 

Gdyby tak wyglądały kazania, do kościoła chodziliby nawet niewierzący 

Z tej książki dowiesz się dlaczego Matka Boska Częstochowska nie lubi się z Matką 
Boską Licheńską, co to jest duchowlanka  i kim jest Doda Pendolino. Zrozumiesz 
dlaczego większość ludzi w Polsce źle wymawia słowa „Szczęść Boże” i dlaczego 

profesjonalizm w Kościele to obowiązek a nie opcja dodatkowa. 

Ta książka to osobiste, bezpośrednie, powiedziane z charakterystycznym humorem i 
jedne z ostatnich słów ks. Jana Kaczkowskiego. 

(z okładki książki) 

 

 

Księżniczka z lodu / Camilla Lackberg.- Warszawa : "Czarna Owca", 2017 

Gdy w spokojnym miasteczku Fjällbacka na zachodnim wybrzeżu Szwecji zostaje 
znaleziona martwa Alexandra Wijkner, wszystko wskazuje na to, że popełniła 

samobójstwo. Matka kobiety ma jednak wątpliwości i prosi przyjaciółkę córki z 

https://opac.pbw.org.pl/integro/852901484575/kaczkowski-jan/dosc-katolipy
https://opac.pbw.org.pl/integro/852801468750/lackberg-camilla/ksiezniczka-z-lodu


dzieciństwa, pisarkę Erikę Falck, żeby przyjrzała się tej tragedii. Erika wspólnie z 
Patrikiem Hedströmem, kolegą z młodzieńczych lat, a obecnie policjantem, próbują 

rozwikłać sprawę. Wkrótce zaczynają podejrzewać, że śmierć Alex ma związek z 
mroczną tajemnicą z przeszłości... 

Saga kryminalna Camilli Läckberg osiągnęła światowy sukces czytelniczy. To nie tylko 
mroczne thrillery, ale również doskonałe powieści obyczajowe, znakomicie oddające 

klimat współczesnej szwedzkiej prowincji. Od lat zajmują czołowe miejsca na 
europejskich listach bestsellerów. Książki Läckberg przetłumaczono na ponad 35 
języków. Jesienią 2011 roku rozpoczęły się zdjęcia do międzynarodowej produkcji 

filmowej „Morderstwa we Fjällbace”, osnutej na kanwie jej powieści. 
Camilla Läckberg, jedna z najciekawszych szwedzkich pisarek, uznawana za 

mistrzynię skandynawskiego kryminału. Jest także autorką książeczki dla dzieci i 
dwóch książek kulinarnych. 

(z okładki książki) 
 

 

 


