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Przyjdź sam, z kolegami, 

zagraj, poczytaj, pogadaj, odpocznij…





Nowości w bibliotece 
ZAPRASZAMY PO KSIĄŻKI

„Kto czyta książki – żyje podwójnie” 
Umberto Eco



*Ania
(Biografia Anny Przybylskiej)

Maciej Drzewicki, Grzegorz Kubicki

Łobuziara z urodą nastolatki i głosem Jana 

Himilsbacha, w zasadzie nie musiała niczego grać. 

Pojawiła się w polskim kinie znikąd i od razu stała 

się fenomenem: przed kamerą bardziej naturalna 

od szkolonych aktorek, utożsamiała „polski sen lat 

90.” – była idealną dziewczyną z sąsiedztwa, która 

trafiła na okładki magazynów i do telewizji w 

szczytowych godzinach oglądalności. Ania 

Przybylska została „Królową Serc” w kraju, w 

którym ludzie sukcesu - zwłaszcza „piękni i 

młodzi” - nigdy nie mają łatwo.

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4795420/ania



„AZYL”

Jarosław Grzędowicz

To była lista zaginionych. 

Mężczyzna po długim czasie wyciągnął je na 

powierzchnie. Zdążyły już obrosnąć kurzem. 

Teraz zyskiwały drugie życie, były pełne nowej 

świeżości. Były to różne opowieści jakich wiele, ale 

i jakich mało. Opowiadały różne od siebie historie, 

a jednocześnie tak bliskie. Były pełne obawy 

o przyszłość, lęku, miłości, ale i pełne wewnętrznej 

straty i pustki. Teraz zyskiwały swoje miejsce 

na ziemi, swój azyl, dom w którym będą bezpieczne.

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4808435/azyl



Bezkres magii”
Brandon Sanderson

„Tancerka Krawędzi“, zupełnie nowa 

mikropowieść ze świata Archiwum Burzowego 

Światła jest ukoronowaniem Bezkresu magii, 

pierwszego zbioru opowiadań Brandona

Sandersona. Obowiązkowa lektura dla fanów. 

Zbiór zawiera ponadto osiem innych tekstów wśród 

nich znajduje się nagrodzona Hugo mikropowieść 

„Dusza cesarza“ i fragment powieści graficznej 

„Biały piasek“. 

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/309764/bezkres-magii



„Chłopiec na szycie góry”

John Boyne

Gdy mały Pierrot zostaje sierotą, musi opuścić 

swój dom w Paryżu i rozpocząć nowe życie ze 

swoją ciotką Beatrix - służącą w zamożnej 

austriackiej rodzinie. Jest rok 1935, a II wojna 

światowa zbliża się wielkimi krokami. Miejsce, 

do którego trafia chłopiec nie jest zwykłym 

domem, bowiem jest to Berghof, rezydencja 

Adolfa Hitlera.

Pierrot szybko zostaje wzięty pod skrzydła 

Hitlera i wrzucony do coraz bardziej 

niebezpieczny nowy świat: świat terroru, 

tajemnic i zdrady, z którego nigdy nie będzie 

w stanie uciec…

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4236431/chlopiec-na-szczycie-gory



„Czasami kłamię”

Alice Feenyy

Są trzy rzeczy, które powinniście wiedzieć 

o Amber Reynolds. 

Pierwsza: jej mąż już jej nie kocha.

Amber jest w śpiączce (rzecz druga), 

w którą zapadła po wypadku samochodowym. 

Jej ciało jest nieruchome, ale umysł pracuje 

na najwyższych obrotach, starając się 

odtworzyć minione dni i tygodnie. Siniaki 

i obrażenia na jej ciele wskazują, że nie był to 

nieszczęśliwy zbieg okoliczności, lecz celowe 

działanie. Głównym podejrzanym jest jej mąż. 

Ale w tej opowieści nic nie jest proste, 

bo (rzecz trzecia) Amber czasami kłamie.

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4804349/czasami-klamie



„Człowiek, który widział więcej”

Eric-Emanuel Schmitt

O co zapytałbyś Boga, gdybyś mógł z Nim 

porozmawiać?

Huk, błysk. Chwilę potem gorąca fala 

powietrza, która podrzuca w niebo nawet 

najcięższe przedmioty. Augustin niewiele 

pamięta z momentu wybuchu. Widział 

sprawcę, to pewne.

Ale kim była postać, która mu towarzyszyła?

Tego Augustin nie jest pewien i nikomu nie 

chce o tym mówić.

Od dziecka ukrywa swój dar. Widzi więcej. 

Widzi tych, którzy odeszli. Czy jego 

niezwykła zdolność pozwoli zapobiec 

kolejnemu nieszczęściu?

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4805262/czlowiek-ktory-widzial-wiecej



„Córka Króla Moczarów”

Karen Dionne

Helena Pelletier potrafi polować na zwierzęta 

i wytropić każdy ślad. 

Nauczyła się tego od ojca, z którym dorastała 

w całkowitym odosobnieniu w domku 

na trzęsawiskach. 

Mężczyzna był jej bohaterem, wzorem do 

naśladowania i idolem – do czasu, gdy zaczęła 

sobie uświadamiać, że obie z matką są na 

bagnach więzione, a ojciec kontroluje 

całe ich życie.

Teraz, piętnaście lat później ojciec ucieka 

z pilnie strzeżonego więzienia i ukrywa się 

gdzieś pośród moczarów. Helena ma jedno 

zadanie: dopaść ojca, zanim on dopadnie ją.

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4751802/corka-krola-moczarow



„Dwanaście prac Herkulesa”

Agatha Christie

Esencja stylu mistrzyni kryminału zamknięta w cyklu 

zgrabnych opowiadań z niezastąpionym Herkulesem 

Poirot. Detektyw postanawia efektownie zakończyć 

karierę – stawia sobie za cel rozwiązania dwunastu 

kryminalnych zagadek, z których każda ma związek 

z pracą jego mitycznego imiennika. Błyskotliwe 

dialogi, nieszablonowe postacie, angielski humor. 

Tuzin wciągających historii połączonych motywem 

z greckiej mitologii – dla fanów gatunku i miłośników 

kultury antycznej.

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

źródło opisu i okładki: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/229073/dwanascie-prac-

herkulesa



„Dziewczyna z Brooklynu”

Guillaume Musso

Doskonale pamiętam ten moment: stoimy nad brzegiem morza, 

patrząc, jak zachodzące słońce rozświetla horyzont. 

Wtedy Anna zapytała:

„Czy wciąż byś mnie kochał, gdybym zrobiła coś naprawdę złego?”

Co mogłem odpowiedzieć? Anna była kobietą mojego życia. 

Za trzy miesiące mieliśmy się pobrać. Oczywiście, że ją kochałem, 

niezależnie od tego, co zrobiła.

Tak przynajmniej myślałem, gdy ona gorączkowo szperała 

w torebce i wręczała mi zdjęcie, mówiąc: „Oto, co zrobiłam”.

Patrzyłem oszołomiony na jej sekret i wiedziałem, że nasz los 

odmienił się bezpowrotnie. Zszokowany, odszedłem bez słowa. 

Kiedy wróciłem, było już za późno – Anna zniknęła. 

Od tamtej chwili wciąż jej szukam.

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

źródło opisu i okładki: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4606356/dziewczyna-z-brooklynu



„GŁÓD”

Martin Caparros

Ponad 795 milionów ludzi na świecie wciąż cierpi głód. 

Co dziewiąty mieszkaniec Ziemi nie ma co jeść. 

Niemal połowa dzieci, które kończą życie przed piątymi 

urodzinami, umiera z powodu niedożywienia – 3 miliony 

każdego roku. „Większość głodujących to ubodzy mieszkańcy 

krajów rozwijających się. Wciąż jest na świecie 1,4 miliarda 

ubogich. Miliard czterysta milionów ubogich, czyli ludzi, którzy 

nie mają niczego z rzeczy uznawanych przez nas za tak 

codzienne, tak oczywiste – domu, jedzenia, ubrania, światła, 

wody, perspektyw, nadziei, przyszłości 

– nie mają teraźniejszości”. 

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

źródło opisu i okładki: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/293177/glod



„Harry Potter i Przeklęte  Dziecko”

J.K. Rowling, J.Thoren i inni

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

źródło opisu i okładki: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/272814/harry-potter-i-przeklete-dziecko

Harry Potter nigdy nie miał łatwego życia, a tym bardziej 

teraz, gdy jest przepracowanym urzędnikiem Ministerstwa 

Magii, mężem oraz ojcem trójki dzieci w wieku szkolnym.

Podczas gdy Harry zmaga się z natrętnie powracającymi 

widmami przeszłości, jego najmłodszy syn Albus musi 

zmierzyć się z rodzinnym dziedzictwem, które nigdy nie było 

jego własnym wyborem. Gdy przyszłość zaczyna złowróżbnie 

przypominać przeszłość, ojciec i syn muszą stawić czoło 

niewygodnej prawdzie: że ciemność nadchodzi czasem z 

zupełnie niespodziewanej strony.



„Hotel pod jemiołą”

Richard Paul Evans

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

źródło opisu i okładki: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4805260/hotel-pod-jemiola

Nawet w najbardziej szarym życiu może zdarzyć się historia 

jak z najpiękniejszej powieści.

Kimberly prawie się poddała. Śmierć matki, dwukrotnie 

zerwane zaręczyny i nieudane małżeństwo sprawiają, że nie 

wierzy już w szczęście. Pozwala sobie tylko na jedno marzenie 

– pragnie napisać powieść o miłości.

W urokliwym hotelu "Pod Jemiołą" organizowany jest kurs dla 

początkujących pisarzy. Kim poznaje tam tajemniczego 

Zeke’a, z którym nawiązuje wyjątkową więź. Taką, jaka 

zdarza się tylko ludziom, którzy podobnie patrzą na świat.

Czy przypadkowe spotkanie będzie dla Kimberly początkiem 

wielkich zmian?

Czy do najważniejszej powieści – jej własnego życia – los 

dopisze szczęśliwe zakończenie?



„It ends with us ”

Colleen Hoover

Czasem te osoby, które najmocniej nas kochają, potrafią też 

najmocniej ranić.

Lily Bloom zawsze płynie pod prąd. Nic dziwnego, że otworzyła 

kwiaciarnię dla osób, które… nie lubią kwiatów, i prowadzi ją z pasją i 

sukcesami. Gdy poznaje przystojnego lekarza Ryle’a Kincaida i rodzi 

się między nimi wzajemna fascynacja, Lily jest przekonana, że jej 

życie nie może być już lepsze.

Tak mogłaby skończyć się ta historia. Jednak niektóre rzeczy są zbyt 

piękne, by mogły trwać wiecznie. To, co się kryje za idealnym 

związkiem Lily i Ryle’a, jest w stanie dostrzec jedynie Atlas Corrigan, 

dawny przyjaciel Lily. Kiedyś ona była dla niego bezpieczną przystanią, 

teraz sama potrzebuje takiej pomocy. Nie zawsze jesteśmy bowiem 

dość odważni, by stanąć twarzą w twarz z prawdą… 

Szczególnie gdy przynosi ona tylko cierpienie.

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

źródło opisu i okładki: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4803924/it-ends-with-us



„Jak w bajce ”

Danielle Steel

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

źródło opisu i okładki: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4807558/jak-w-bajce

Camille dorastała w Napa Valey, w wielkim domu, który jej 

ojciec Christophe Lammenais zbudował na wzór rodzinnego 

zamku w Bordeaux. Miała idealne dzieciństwo, wypełnione 

luksusem i miłością rodziców. Po studiach wraca pomóc im 

prowadzić winnicę. Lecz bajka kończy się wraz z nagłą 

śmiercią matki...

Sześć miesięcy po stracie żony zrozpaczony Christophe staje 

się łatwą zdobyczą dla tajemniczej, czarującej Francuzki. 

Hrabina de Pantin to wcielenie paryskiego szyku 

i wyrafinowania. 

Camille jest zaszokowana decyzją ojca 

o ponownym ślubie.

Tylko ona dostrzega prawdę ukrytą za modnymi strojami 

i eleganckimi manierami macochy...



„Jak zawsze ”

Zygmunt Miłoszewski

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

źródło opisu i okładki: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4804059/jak-zawsze

Komedia ironiczno-romantyczna o parze, 

która dostała szansę przeżycia jeszcze raz swojej 

miłości. I o narodzie, który dostał szansę przeżycia 

jeszcze raz swojej historii. 

I o tym, co z tego wynikło.

Nowa książka autora bestsellerów o Teodorze 

Szackim to opowieść o tym, czy potrafimy oszukać 

los. 

A może jesteśmy skazani na „jak zawsze”?



„Kiedy byliśmy sierotami”

Kazuo Ishiguro

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

źródło opisu i okładki: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/229073/dwanascie-prac-herkulesa

Anglia, lata 30. Słynny brytyjski detektyw Christopher Banks 

wierzy, że klucz do ocalenia świata przed nadciągającą 

katastrofą leży w przeszłości. 

Wychowany w kryjącym wiele sekretów, politycznie 

zaangażowanym Szanghaju, wyrusza w realną i duchową 

podróż do tego miasta, by odnaleźć rodziców, którzy 

w zagadkowych okolicznościach zaginęli tam, 

gdy był małym chłopcem. 

Ta nierozwiązana tajemnica prześladowała go przez całe 

życie. Wędrówka przez zrujnowaną metropolię staje się 

również wędrówką w czasie, jawa przeplata się ze snem, 

a prawda wciąż pozostaje poza zasięgiem. 

Parodiująca kryminalne schematy historia przekształca się 

w międzynarodowy thriller polityczny, a bliscy bohatera 

stopniowo odkrywają swoje mroczne tajemnice.



„Kochaj
50 lekcji jak pokochać siebie, swoje życie 

i ludzi wokół”

Regina Brett

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

źródło opisu i okładki: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4808952/kochaj-50-lekcji-jak-pokochac-siebie-swoje-zycie-i-ludzi-wokol

Głodna miłości – tak czułam się przez wiele lat mojego 

życia. I wiem, że nie jestem w tym odosobniona.

Przeżyłam wiele trudnych chwil. Dziś potrafię spojrzeć 

wstecz i dostrzec dar w każdym z moich doświadczeń.

Gdybym mogła wybierać z menu życia, nigdy nie 

zdecydowałabym się na większość sytuacji, które mi się 

przytrafiły – a mimo to żadnej nie żałuję. Każde doznanie 

i każdy związek uczyniły mnie tą osobą, którą jestem. 

Dziś wreszcie mogę powiedzieć, 

że kocham ją całym sercem.

Pragnę, żebyś i ty ze wszystkich sił pokochał siebie, 

swoje życie i otaczających cię ludzi.***

REGINA BRETT



„Kochając pana Danielsa”

Brittainy C. Cherry

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

źródło opisu i okładki: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/253475/kochajac-pana-danielsa

To historia wielkiej miłości. Takiej, która zdarza się 

wtedy, gdy na swojej drodze spotkasz prawdziwą 

bratnią duszę. Mężczyznę, którego śmieszy to, co bawi 

ciebie. Mężczyznę, który mówi to, co sama chcesz 

powiedzieć, który myśli jak ty.

Ja spotkałam pana Danielsa. Chociaż wiem, że nasza 

miłość nie miała prawa się wydarzyć, nie żałuję ani 

jednej chwili.

Nasza historia to nie tylko opowieść o miłości. 

Opowiada także o rodzinie. O stracie. O byciu żywym. 

Jest pełna bólu ale także pełna śmiechu. 

To nasza historia. 

Z tych wszystkich powodów nigdy nie przeproszę za to, 

że kochałam pana Danielsa.



„Lokatorka”
J P Delaney

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

źródło opisu i okładki: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4461437/lokatorka

Idealne mieszkanie. Wymarzona lokatorka. Doskonała 

zbrodnia.

Emma już nie mieszka przy Folger Street 1, na jej miejsce 

wprowadza się Jane. Obie lokatorki, obecna i była, są do 

siebie bardzo podobne: kolor włosów, rysy twarzy, pragnienie 

rozpoczęcia wszystkiego od nowa. 

Ultranowoczesne mieszkanie wymaga dostosowania się do 

surowych reguł narzuconych przez właściciela, ale wydaje się 

idealne do porządkowania życiowego chaosu. 

Kobiety łączy coś jeszcze – enigmatyczna więź z właścicielem 

apartamentu. Jednak po pewnym czasie obok pożądania 

pojawia się niepewność i niepokój. 

Co różni Emmę i Jane? Emma już nie żyje, Jane jeszcze tak.

Doskonały thriller psychologiczny, który podbił listy 

bestsellerów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.



„Lykke. Po prostu szczęście”

Meik Wiking

Nie trudno zrozumieć, dlaczego Dania często jest nazywana 

najszczęśliwszym krajem na świecie. W Danii ludzie nie tylko 

mają pracę i zachowują doskonałą równowagę miedzy różnymi 

sferami życia, ale mogą też studiować za darmo, mają pociągi, 

które przyjeżdżają na czas, no i w przeliczeniu na gospodarstwo 

domowe wypalają najwięcej świeczek na świecie.

Tak więc nikt nie wie o szczęściu – po duńsku LYKKE – więcej niż 

Meik Wiking, dyrektor Instytutu Badań nad Szczęściem 

w Kopenhadze, autor bestsellera Hygge – Klucz do szczęścia. 

Dlatego właśnie od Duńczyków możemy uczyć się, 

jak osiągać spełnienie. 

Jednak Meik Wiking wierzy, że klucz do szczęścia mają nie tylko 

Duńczycy, są one ukryte w różnych miejscach naszego globu.

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

źródło opisu i okładki: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4806191/lykke-po-prostu-szczescie



„Mentalista Hitlera”

Gervasio Posadas

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

źródło opisu i okładki: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4800676/mentalista-hitlera

Hiszpański dziennikarz José Ortega zostaje wysłany 

do Berlina, żeby relacjonować burzliwe wydarzenia 

polityczne toczące się w tym czasie w Niemczech. 

Poznaje tam jasnowidza Erika Jana Hanussena, 

który dzięki swoim przepowiedniom staje się jedną 

z największych gwiazd ówczesnego świata rozrywki 

i multimilionerem, a także, w wyniku zaskakującego 

splotu okoliczności, jednym z najważniejszych 

popleczników NSDAP oraz bliskim znajomym 

Goebbelsa, Göringa, a nawet samego Führera.

Hanussen skrywa jednak tajemnicę, która może 

zaszkodzić jego pozycji w nowym towarzystwie, 

narazić na szwank reputację, a nawet zagrozić 

życiu…



„Milczenie”

Shusaku Endo

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

źródło opisu i okładki: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4069553/milczenie

O Bogu, który pozwala się deptać.

XVII wiek. Do Europy docierają niepokojące wieści 

z odizolowanej od świata Japonii. Choć jeszcze przed kilkoma 

laty coraz liczniej przybywający z Zachodu misjonarze 

chrystianizowali ludność Kraju Kwitnącej Wiśni, teraz muszą 

mierzyć się z prześladowaniami i torturami. Nie wszyscy 

potrafią znieść zadawane im cierpienia. 

Niektórzy wyrzekają się Chrystusa.

Gdy pojawiają się pogłoski o wyparciu się wiary przez ojca 

Ferreirę, prowincjała, który stanął na czele misji w czasie 

prześladowań, jezuita Sebastiano Rodrigues wyrusza jego 

śladem, by zaprzeczyć takim informacjom. To, co zobaczy, 

każe mu jednak zadać sobie pytanie o własną wiarę.

Oparta na prawdziwych wydarzeniach książka Shusaku Endo 

to opowieść o Bogu patrzącym w milczeniu na ludzkie 

cierpienie i ludziach próbujących to milczenie zrozumieć. 



„Moja lady Jane”

Cynthia Hand, Jodi Meadows i inni

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

źródło opisu i okładki:  http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4751911/moja-lady-jane

Prześmieszna, fantastyczna, romantyczna i (niezupełnie) 

prawdziwa historia Lady Jane Grey. 

Książka Moja Lady Jane autorstwa Cynthii Hand, Brodi

Ashton i Jodi Meadows to jedyna w swoim rodzaju opowieść 

fantasy osadzona w tradycji ustanowionej przez Narzeczoną 

dla księcia Williama Goldmana, której bohaterami są król 

niespecjalnie garnący się do królowania, jeszcze mniej 

garnąca się królowa i szlachetny rumak, a która nie grzeszy 

przesadnie nabożnym szacunkiem dla źródeł historycznych. 

Bo czasem nawet historii trzeba nieco pomóc.

Szesnastoletnia Lady Jane Grey, mająca niebawem wyjść za 

zupełnie obcego mężczyznę, wplątuje się w konspirację, 

celem której jest obalenie jej kuzyna, króla Edwarda. 

Ale Jane nie zawraca sobie głowy takimi błahostkami, 

skoro ma niebawem zostać królową Anglii.



„Mroczny las”

Virginia Cleo Andrews

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

źródło opisu i okładki: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4545137/mroczny-las

Kiedy Willoe De Beers już wie, kim naprawdę jest, sprzedaje 

rodzinny dom w Karolinie Północnej i wyprowadza się do 

Palm Beach, aby zamieszkać tam ze swoją rodzoną matką 

i bratem przyrodnim. Olśniewający świat blichtru, snobizmu 

i ogromnych fortun jest wyzwaniem, przed którym ambitna 

dziewczyna nie zamierza się ugiąć. 

Musi znosić ekscentrycznych plotkarskich sąsiadów, którzy na 

każdym kroku okazują jej lekceważenie, lecz więź z 

cudownie odzyskaną mamą dodaje jej sił.

Kiedy Thatcher Eaton, młody przystojny adwokat, zauroczył 

Willow swoim czarem, a potem się jej oświadczył, nowe 

życie zmieniło się w piękną bajkę. Na ten najwspanialszy 

ślub w sezonie czekało całe Palm Beach…

Jednak w każdej, nawet najpiękniejszej bajce przędzie się 

czarna nić nieszczęścia. Cienie, zrazu niedostrzegalne, 

gęstnieją i wydarzenia przyspieszają aż do katastrofy.

Mówi się, że po sztormie zawsze wychodzi słońce. Czy 

Willow po mroku zobaczy tęczę?



„Na krańce świata. 

Podróż historyka przez historię.”

Norman Davies

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

źródło opisu i okładki: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4805268/na-krance-swiata-podroz-historyka-przez-historie

Glob oglądany przez Normana Daviesa jest pełen historii. 

Na kartach książki poznamy urzędniczkę paszportową 

z Azerbejdżanu i teksańskich ranczerów; dzieje pirackiego 

wybrzeża, dziś jednego z najbogatszych krajów świata, i losy 

hinduskich maharadżów; popłyniemy w rejs na Tasmanię 

i przejedziemy się rikszą ulicami Dehli. Podróżujący historyk 

wszędzie odnajduje niezwykłe opowieści.

Efekt zapiera dech w piersiach. To nowy sposób opowiadania 

globalnej historii. Norman Davies ponownie odkrywa przed 

nami starą prawdę, że „podróże kształcą”. 

Trzeba tylko wznieść się ponad hotelowy basen czy bar 

i rozejrzeć dookoła.

Na krańce świata jest najbardziej podróżniczą spośród 

książek historycznych i najbardziej historyczną spośród 

książek podróżniczych.



PRZYPOMINAMY

że akcja „Moja biblioteka” trwa 

i nadal możecie podawać swoje propozycje książek, 

które chcielibyście, aby były zakupione do biblioteki.

Tytuły, autorów zapisujemy na kartce 

i przynosimy do biblioteki lub wrzucamy 

do pudełka stojącego w czytelni.


