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LITERATURA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY



MIEJSCE 1.
David Beck od ośmiu lat codziennie na nowo przeżywa koszmar, 

który zdarzył się pewnej sierpniowej nocy. 
Wtedy po raz ostatni widział swoją żonę Elizabeth… żywą. 

Jego pozostawiono na pewną śmierć, ją porwano i zamordowano. 
Nie potrafi się pozbierać. Nie może o niej zapomnieć. I nagle otrzymuje 

tajemniczą wiadomość, której się rozpaczliwie chwyta.

Liczba wypożyczeń: 1684 



MIEJSCE 2.
Wybucha II wojna. Siedemnastoletnia Tatiana błyskawicznie staje się 

dorosła. Podczas blokady Leningradu jest podporą dla całej rodziny. Wielką 
miłością do Aleksandra, młodego oficera, nie ma kiedy się nacieszyć. Gdy 

chłopak, skrywający politycznie niebezpieczną tajemnicę, nagle znika, 
Tatiana jest w ciąży i udaje się w głąb Rosji, by odnaleźć ukochanego.

Liczba wypożyczeń: 927  



MIEJSCE 3.

W Luwrze zostaje popełnione morderstwo. Jego ofiarą jest kustosz. Zwłoki 
zostają znalezione w pozycji przypominającej sławny rysunek witruwiański, 

na którym renesansowy artysta przedstawił idealne proporcje ludzkiego 
ciała. W zbrodnię zamieszany jest - według policji - profesor z Harvardu, 

znawca symboliki religijnej.

Liczba wypożyczeń: 908 



MIEJSCE 4.

Różne oblicza miłości w opowiadaniach Katarzyny Grocholi, 
najpopularniejszej autorki literatury obyczajowej, scenarzystki, 

producenta filmowego.



MIEJSCE 5.

Akcja Kaznodziei, drugiej powieści bestsellerowego cyklu Camilli Läckberg, 
również rozgrywa się we Fjällbace, niewielkiej, malowniczo położonej 
miejscowości na zachodnim wybrzeżu Szwecji. Patrik Hedström i jego 

koledzy z komisariatu w Tanumshede stają przed skomplikowaną zagadką. 
Próbują odkryć, jaki związek może mieć morderstwo młodej kobiety, której 

zwłoki odnaleziono w Wąwozie Królewskim...



MIEJSCE 6.

Pewnego wrześniowego dnia w 1966 roku szesnastoletnia Harriet Vanger
znika jak kamień w wodę. Prawie czterdzieści lat później Mikael 

Blomkvist otrzymuje nietypowe zlecenie od Henrika Vangera. Stojący na 
czele wielkiego koncernu magnat przemysłowy prosi znajdującego się na 
zakręcie życiowym dziennikarza o napisanie kroniki rodzinnej Vangerów. 
Okazuje się, że spisywanie dziejów to tylko pretekst do próby rozwiązania 

zagadki zniknięcia Harriet. 



MIEJSCE 7.

W niewielkiej miejscowości na zachodnim wybrzeżu Szwecji, wśród 
małej, zamkniętej społeczności, gdzie wszyscy się znają i wszystko 
o sobie wiedzą – w jednym z domów odkryto zwłoki młodej kobiety. 

Początkowo wszystko wskazuje na samobójstwo, okazuje się jednak, 
że Alex została zamordowana. Prywatne śledztwo rozpoczyna Erika 
Falck – pisarka i przyjaciółka Alex z dzieciństwa, do której dołącza...



MIEJSCE 8.
„Alchemik” otwiera te drzwi w naszej duszy, o których istnieniu 

wolelibyśmy czasami zapomnieć. Każe marzyć, podążać za własnym 
powołaniem, podejmować ryzyko, pójść w świat i wrócić wystarczająco 

śmiałym, by stawić czoło wszelkim przeszkodom. Baśniowa, alegoryczna 
opowieść o wędrówce andaluzyjskiego pasterza jest tłem do medytacji 

nad tym, jak ominąć życiowe pułapki, by dotrzeć do samego...



MIEJSCE 9.

Najbardziej znana książka Jana Parandowskiego, 
zyskała kilkanaście wydań i od dawna pozostaje w 

kanonie lektur polskiej inteligencji. 



MIEJSCE 10.
Ośmioro przyjaciół. Niby znają się jak łyse konie. Niby. Bo cierpią, błądzą, 

potykają się i upadają zanim po omacku, dojdą do najoczywistszej prawdy: 
w życiu liczy się tylko miłość i tylko ona pozwala dokonywać właściwych 
wyborów. Wszystko inne zawodzi. O czym przekonywałam Czytelników 

zawsze Katarzyna Grochola W nowej edycji wzruszającą,... 



MIEJSCE 11.
Kto – i po co – nęka telefonicznymi pogróżkami Brendę Slaughter, 

ciemnoskórą gwiazdę żeńskiej koszykówki? Myron Bolitar oddałby wiele, 
żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Ale znajduje tylko… więcej znaków 

zapytania. Czy kłopoty Brendy mają związek z tajemniczym zniknięciem 
jej matki przed dwudziestoma laty oraz z niewyjaśnioną śmiercią żony 

kandydata na gubernatora, milionera Arthura ...



MIEJSCE 12.
Kto – i po co – nęka pogróżkami Brendę Slaughter, gwiazdę żeńskiej 

koszykówki? Czy jej kłopoty mają związek ze zniknięciem jej matki przed 
dwudziestoma laty? A może z niewyjaśnioną śmiercią żony pewnego 

kandydata na gubernatora? Co stało się z ojcem Brendy, który jakby 
rozpłynął się w powietrzu po wyczyszczeniu konta bankowego?



MIEJSCE 13.
Rok 1958. Landon Carter rozpoczyna naukę w ostatniej klasie szkoły 

średniej w Beaufort. Wraz z nim do liceum uczęszcza dziewczyna inna niż 
wszystkie, Jamie Sullivan, która nie rozstaje się z Biblią, z nikim się nie 

przyjaźni, a cały czas poświęca opiece nad owdowiałym ojcem. Czy pewny 
siebie nastolatek pokocha niepozorną Jamie?



MIEJSCE 14.
Myrion Bolitar - dawny koszykarz, teraz agent sportowy - ma finalizować 

kontrakt gwiazdy futbolu, Christiana Steele'a. Niestety, na Christiana pada 
podejrzenie o zabicie narzeczonej. Kathy Culver zniknęła, a ślady wskazują, 

że padła ofiarą gwałtu i morderstwa. Wszyscy są przekonani, że sprawcą 
jest Steele.



MIEJSCE 15.
Lisbeth na skutek niefortunnego zbiegu okoliczności podejrzana jest 

o popełnienie morderstwa i ścigana przez policję. Mikael Blomkvist nie 
wierzy jednak w jej winę i zaczyna prowadzić własne śledztwo, podczas gdy 

Salander daje się wciągnąć w morderczą zabawę w kotka i myszkę i sięga 
w mroczną przeszłość swojej rodziny. 



MIEJSCE 16.
Zauroczony powieścią i zafascynowany jej autorem Daniel usiłuje odnaleźć 

inne jego książki i odkryć tajemnicę pisarza, nie podejrzewając nawet,
iż zaczyna się największa i najbardziej niebezpieczna przygoda jego życia, 

która da również początek niezwykłym opowieściom, wielkim 
namiętnościom, przeklętym i tragicznym miłościom rozgrywającym się 

w cudownej scenerii Barcelony



MIEJSCE 17.
Wszystko zaczyna się od jednego telefonu. Wystraszona nastolatka 

potrzebuje pomocy, a Myron Bolitar nie może jej odmówić. Zabiera ją 
z ciemnej ulicy i – chociaż wcale nie chce tego robić – zawozi pod nieznany 

adres. Przyjdzie mu gorzko żałować tego błędu. 



MIEJSCE 18.
Kto mógł porwać syna Jacka Coldrena, znanego golfisty, który jest liderem 

mistrzostw USA? Podejrzenia padają na jego dawnego asystenta, Lloyda 
Rennarta. Szybko okazuje się, że Rennart pół roku wcześniej popełnił 

samobójstwo, nie mógł zatem zorganizować porwania. 
A może Chad je sfingował?



MIEJSCE 19.
Ciąg dalszy bestsellerowej powieści Nigdy w życiu!

Judyta nie marzy już o rycerzu na białym koniu. Przeżywa cudowne chwile 
u boku mężczyzny. Kocha, a zarazem wciąż broni swej niezależności. Jest 

bardzo ostrożna, bo dawne rany jeszcze się nie zagoiły. Czy powtórzy się 
dobrze znany scenariusz: najpierw ślub, a potem serce na temblaku? 



MIEJSCE 20.
Jeden mały błąd może zmienić wszystko. Zabicie człowieka, nawet 

nieumyślnie, pozostawia piętno na całe życie. Matt Hunter potrzebował 
dziewięciu lat, żeby otrząsnąć się po tym, jak przypadkiem zabił 

mężczyznę. Jego życie w końcu wraca do normy, kariera prawnicza 
nabiera rozpędu,  a ukochana żona jest w ciąży. Przyszłość zaczyna 

wyglądać obiecująco.



MIEJSCA 21. – 40.

21. „Cyfrowa twierdza” – Dan Brown
22. „Kamieniarz” – Camilla Lackberg

23. „Zamek z piasku, który runął” – Stieg Larsson
24. „Bez pożegnania” – Harlan Coben
25. „Ostatni szczegół” – Harlan Coben

26. „Anioły i Demony” – Dan Brown
27. „Poczekajka” – Katarzyna Michalak

28. „Anioł stróż” – Nicholas Sparks
29. „Syrenka” – Camilla Lackberg

30. „Morderca bez twarzy” – Henning Mankell
31. „Ofiara losu” – Camilla Lackberg

32. „Trzepot skrzydeł” – Katarzyna Grochola
33. „Zdążyć przed Panem Bogiem” – Hanna Krall

34. „Jedyna szansa” – Harlan Coben
35. „Kochanie” – Danielle Steel

36. „Na ratunek” – Nicholas Sparks
37. „Niemiecki bękart” – Camilla Lackberg
38. „Nigdy nie jest za późno” – Cathy Kelly

39. „Kwiat pustyni” – Waris Dirie
40. „Chata” – Danielle Steel



MIEJSCA 41. – 60.

41. „Rezydencja” – Nora Roberts
42. „Rodzinne szmaragdy” – Nora Roberts

43. „ Krótka piłka” – Harlan Coben
44. „Dom przy Hope Street” – Danielle Steel

45. „Radość przez łzy” – Danielle Steel
46. „Skalpel” – Tess Gerritsen

47. „Biała lwica” – Henning Mankell
48. „Najczarniejszy strach” – Harlan Coben

49. „Zapiski stanu poważnego” – Monika Szwaja
50. „Jedenaście minut” – Paulo Coelho

51. „Dom sióstr” – Charlotte Link
52. „Na zakręcie” – Nicholas Sparks

53. „Zbrodnia i kara” – Fiodor Dostojewski
54. „Echo winy” – Charlotte Link

55. „Prawdziwy cud” – Nicholas Sparks
56. „Piąta kobieta” – Henning Mankell

57. „Lato w Toskanii” – Elizabeth Adler
58. „Ślub” – Danielle Steel

59. „Tatiana i Aleksander” – Paullina Simons
60. „Dom nad rozlewiskiem” – Małgorzata Kalicińska



MIEJSCA 61. – 80.

61. „Ślub” – Nicholas Sparks
62. „Niecne gry” – Barbara Boswell

63. „Kraina snów” – Luanne Rice
64. „Nigdy w życiu” – Katarzyna Grochola

65. „Mistrz i Małgorzata” – Michaił Bułhakow
66. „Trudny trup” – Joanna Chmielewska

67. „Długa droga do domu” – Danielle Steel
68. „W sieci” – Danielle Steel

69. „Jak stare wino” – Mary Jo Putney
70. „Psy z Rygi” – Henning Mankell

71. „Klub mało używanych dziewic” – Monika Szwaja
72. „Kamienie na szaniec” – Aleksander Kamiński

73. „Więzy krwi” – Nora Roberts
74. „Kryształowy Anioł” – Katarzyna Grochola

75. „Na krańcu świata” – Barbara Bickmore
76. „Powrót do domu” – Rosamunde Pilcher

77. „Morderca bierze wszystko” – Erica Spindler
78. „Cienie nocy” – Nora Roberts

79. „Ziarno prawdy” – Zygmunt Miłoszewski
80. „Granice uczuć” – Joy Fielding



MIEJSCA 81. – 100.

81. „Uwikłanie” – Zygmunt Miłoszewski
82. „Miesiąc domowy” – James Patterson

83. „Od pierwszego wejrzenia” – Nicholas Sparks
84. „Stateczna i postrzelona” – Monika Szwaja
85. „Sosnowe dziedzictwo” – Maria Ulatowska

86. „(Nie)boszczyk mąż” – Joanna Chmielewska
87. „Uczciwe złudzenia” – Nora Roberts

88. „Zajezierscy” – Małgorzata Gutowska-Adamczyk
89. „Ulica przeznaczenia” – Emilie Richards

90. „Romans na receptę” – Monika Szwaja
91. „Skok w nieznane” – Danielle Steel

92. „O krok” – Henning Mankell
93. „Lato w Jagódce” – Katarzyna Michalak

94. „Cygańska madonna” – Santa Montefiore
95. „Dom na klifie” – Monika Szwaja

96. „A lasy wiecznie śpiewają; Dziedzictwo na Bjorndal” – Trygver Gulbranssen
97. „Pamiętnik” – Nicholas Sparks

98. „Trzeci klucz” – Jo Nesbø
99. „Pojednanie” – Cathy Maxwel

100. „Doskonały dzień” – Richard Paul Evans

Okładki oraz opisy książek pochodzą ze stron wydawnictw


