
 

Isabelle i Amy są pod wieloma względami jak każda matka i jej 

szesnastoletnia córka – mieszanką miłości i nienawiści. Prowadzą zwykłe, 

przewidywalne życie w plotkarskim miasteczku przemysłowym Shirley 

Falls, przepełnione frustracją i narastającym między nimi napięciem. Kiedy 

się wydaje, że gorzej już być nie może, Amy odkrywa swoją seksualność. 

Przepaść między matką a córką pogłębia się. Nie da się przerzucić nad nią 

mostu do czasu, aż Isabelle zacznie się przyglądać swojej przeszłości. A są 

tam tajemnice, których bardzo się wstydzi, szczególnie przed Amy. 

Znakomita powieść autorki "Olive Kitteridge" nagrodzonej Pulitzerem i 

"Mam na imię Lucy" nominowanej do Nagrody Bookera. 

"Napisana z humorem powieść o odwadze i trudnych wyborach w tak 

zwanym zwyczajnym życiu". 

Alice Munro 

 

Meseritz (dziś Międzyrzecz, Polska), kilkadziesiąt lat po wojnie. Miasto 

wciąż zaludniają duchy przeszłości, dawne uprzedzenia i historie, o których 

mówi się wyłącznie w czterech ścianach rodzinnych domów. Niemal zawsze 

ukradkowo, ściszonym głosem, aby nie usłyszał ich nikt niepowołany. 

Nastoletni Patryk Werhunt znajduje pływające w Obrze zwłoki jednego z 

sąsiadów. Okoliczności śmierci są niejasne, a cień podejrzenia pada na 

wkraczającego w dorosłość chłopaka. Traumatyczne wydarzenie staje się 

pretekstem do snucia rozległej i skomponowanej misternie niczym fuga 

opowieści o splątanych losach: Polaków, Żydów, Niemców, Sowietów oraz 

ich potomków. Opowieści, której motywem przewodnim jest obsesyjne 

poszukiwanie prawdy o losach niemieckiego kompozytora Norberta von 

Hannenheima. To także rzecz o byciu odmieńcem, kundlem, w chwilach, 

kiedy życie i historia nie dają innego wyboru. 

 

 

Mając lat dziesięć, Margery Benson się zakochała. Mając lat czterdzieści 

sześć, uświadamia sobie, że to ostatni moment, by odnaleźć tę miłość i 

zacząć wszystko od nowa. Rzuca pracę nauczycielki i postanawia podążyć 

za marzeniem z dzieciństwa – odnaleźć złotego chrząszcza, który przed 

laty oczarował ją na ilustracji w książce o niesamowitych stworzeniach. 

Na jej ogłoszenie o poszukiwaniu asystenta na ekspedycję do Nowej 

Kaledonii zgłasza się niejaka Enid Pretty. Ubrana w jasnoróżowy kostium 

blondynka nie wygląda na osobę, która ma jakiekolwiek pojęcie o takich 

wyprawach. Margery nie znosi jej od pierwszego wejrzenia, ale nie ma 

wyboru. Jeśli chce wyruszyć w podróż, jest skazana na Enid… 

 "Marzenie panny Benson" to niezwykła historia o sile kobiecej przyjaźni, 

dzięki której można osiągnąć nawet to, co wydaje się niemożliwe, i 

przeżyć przygodę, która zmieni życie.  Bestseller „New York Timesa 



Prawdziwe historie ludzi, którzy podczas terapii znaleźli odwagę, aby 

zmierzyć się ze swoją przeszłością. 

Catherine Gildiner odsłania fascynujące kulisy pracy terapeutki i swoich 

relacjiz pacjentami. 

Co sprawia, że odnoszący sukcesy muzyk nie jest w stanie uprawiać 

seksu? 

Czemu rozsądna kobieta nawet nie dopuszcza możliwości bycia 

szczęśliwą? 

Gildiner odkrywa przed nami świat ludzkich emocji widziany z 

perspektywy terapeutki. Jej opowieści o najciekawszych przypadkach ze 

swojej praktyki nie tylko zaskakują i poruszają, ale przede wszystkim 

inspirują do walki o samego siebie. 

 

Nowa książka dla tych, którzy odnaleźli wsparcie w Dogadać się z 

dzieckiem albo szukają sposobów na bardziej harmonijne porozumienie ze 

swoim nastolatkiem lub nastolatką. 

 

Kolejne pokolenie młodych ludzi przechodzi ze świata dzieci do świata 

dorosłych. To trudna droga zarówno dla nich, jak i dla nas, rodziców, 

którzy im towarzyszymy. Chcemy cię zaprosić do podróży, która jest 

towarzyszeniem młodemu człowiekowi w jego odkrywaniu swojej 

wolności, godności i wartości. 

 

Świat młodych osób wyłania się z różnorodności pragnień, oczekiwań 

oraz samodzielnego budowania Ja, które możliwe jest wtedy, gdy dziecko 

ma wsparcie w silnym, rozumiejącym, akceptującym i towarzyszącym mu 

w tej drodze dorosłym. Nastolatek jak mało kto potrzebuje empatycznego 

i cierpliwego towarzysza. Dlatego w każdym rozdziale wskazujemy, jak 

rodzic może zadbać o siebie, by znajdować w sobie siłę, empatię i 

wyrozumiałość w tej kilkuletniej, pełnej wyzwań przygodzie. 

W tej niezwykle aktualnej książce Gabor Maté przygląda się epidemii 

uzależnień trawiących nasze społeczeństwo. Autor odpowiada na 

pytanie, dlaczego jesteśmy tak podatni na uzależnienia, oraz wskazuje, 

co jest potrzebne, aby wyrwać się z ich więzów. 

Autor oprowadza nas po „świecie głodnych duchów” prezentując 

dramatyczne historie swoich pacjentów uzależnionych od narkotyków. 

Przedstawia syntezę badań nad uzależnieniami, rozwojem mózgu i 

osobowości. Dzieli się także śmiałymi spostrzeżeniami i nowatorskimi 

odkryciami. 

Dr Maté przeciwstawia się powszechnie panującym poglądom 

traktującym uzależnienie jako chorobę genetyczną lub indywidualną 

porażkę moralną. Autor skłania się ku twierdzeniu, że w rzeczywistości 

jest to przypadek, w którym ludzki rozwój przebiegł nieprawidłowo. 

"Bliskie spotkania z uzależnieniem" to panoramiczne, współczujące       

i bardzo intymne, a także holistyczne spojrzenie na naturę uzależnień. 



 

O wyższości kartofla nad ziemniakiem, o tym, kim są milenialsi ze 

Zbawixa, i jak to w końcu jest z tymi psycholożkami. O kryzysie 

wołacza, odwrocie celownika i innych językowych rozkminach. Przede 

wszystkim zaś o stanie współczesnej polszczyzny i o tym, jak Profesor to 

wszystko ogarnia. 

Profesor Jan Miodek, ulubiony językoznawca pokoleń Polek i Polaków, 

od lat niestrudzenie uczy, że poprawna polszczyzna jest dla każdego. W 

felietonach, zebranych w tomie "Polszczyzna. 200 felietonów o języku", 

z właściwymi sobie lekkością i erudycją prowadzi czytelniczki i 

czytelników po meandrach języka polskiego. 

 

 

 

"Miejsca, w których płakałam” to powieść podejmująca niezwykle 

trudny temat toksycznych związków. Amelie poznała Reese’a w trudnym 

momencie swojego życia – zaraz po przeprowadzce, zmianie szkoły        

i środowiska. Wydawał się jej miłością życia. Potem okazało się, że ta 

"miłość” ją wyniszcza. Dlaczego więc trwała w niej tak długo? Amelie 

wraca pamięcią w różne miejsca, w których przyszło jej płakać 

publicznie przez Reese’a, by odpowiedzieć sobie na to pytanie. Te 

powroty to dla niej przepracowywanie własnej historii i próba 

uwolnienia się od toksycznej relacji. 

 

"Miejsca, w których płakałam” to kolejna powieść uznanej autorki 

powieści YA Holly Bourne, w której pisarka obnaża mechanizm 

toksycznych związków i opowiada o ich wyniszczających 

konsekwencjach. 

 

 

Dwa słowa są w tej pracy zakazane: powołanie i bohaterstwo. 

Jakub Sieczko, lekarz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, 

przez sześć lat pracował w stołecznym pogotowiu ratunkowym. To osiem 

tysięcy godzin na dyżurach, tysiące twarzy, setki tragedii – raczej nie tych 

z pierwszych stron gazet. Kilka spektakularnych sukcesów i żadnego 

cudu, bo siły nadprzyrodzone mają na warszawskim Grochowie wolne. 

Ludzie jeżdżący karetką i nazywani czasem bogami – wcale nimi nie są. 

Próbują przetrwać w pogotowiu, nie popaść w obojętność lub 

samodestrukcję. Nie każdemu się to udaje. 

 

Trzech ubranych na pomarańczowo trzydziestolatków musi patrzeć na 

rozpadające się cudze życia, choć często woleliby odwrócić wzrok. Taka 

praca, że patrzeć trzeba. Niekiedy udają przed sobą, że wcale nie chce im 

się płakać. 

 



Bohaterowie Miasta w chmurach są marzycielami i outsiderami. Łączy ich 

jeden starożytny tekst: historia Aetona, który pragnie zostać ptakiem, by 

odlecieć do utopijnego miasta w niebiosach. 

Osierocona Anna i przeklęty chłopiec Omeir przebywają po przeciwnych 

stronach potężnych murów podczas oblężenia Konstantynopola w 1453 

roku. 

Współczesne Idaho. Weteran wojenny, osiemdziesięcioparoletni Zeno 

próbuje uchronić bibliotekę przed wybuchem bomby, podłożonej przez 

nastoletniego idealistę Seymoura. 

Konstance, dziewczyna z odległej przyszłości, sięga po najstarsze znane 

ludzkości opowieści, aby dotrzeć do prawdy. 

Anthony Doerr utkał misterny gobelin z czasów i miejsc, który jest 

odzwierciedleniem naszej ogromnej sieci wzajemnych połączeń – z innymi 

gatunkami, z ludźmi nam współczesnymi, tymi, którzy żyli przed nami, 

oraz tymi, którzy pojawią się na świecie, kiedy nas już na nim zabraknie. 

Miasto w chmurach jest przepiękną, odkupieńczą powieścią o władzy, jaką 

dzierżą księga, Ziemia i ludzkie serce.  

 

Słowa, które niszczą. Słowa, które budują. 

Takie słowa są jak zaklęcia. Mogą odebrać głos, bo "dzieci i ryby głosu nie 

mają". Mogą zamrozić emocje, bo "chłopaki nie płaczą". Mogą zasłonić 

potrzeby - "nie rób kłopotu". Mogą zabrać odwagę wyrażania siebie, gdy 

wciąż słychać "nie wydziwiaj". Mogą uśpić w nas życie na długie lata. Na 

szczęście wobec tych słów-zaklęć nie jesteśmy bezbronni. Uświadomiwszy 

sobie, które fatalne sformułowanie steruje akurat nami, możemy je z siebie 

zrzucić, odwołując się do innych, uzdrawiających słów; możemy stworzyć 

dla siebie nową rzeczywistość i stać się w pełni sobą. 

Bo słowa mają moc. Niszczącą lub uzdrawiającą. I tylko od nas ostatecznie 

zależy, do których się odwołamy. 

 

Judith Grisel pierwszy raz upiła się jako trzynastolatka. Niewiele później 

zaczęła zażywać narkotyki. I tak przeżyła – jak sama twierdzi, cudem – 

następne dziesięć lat.  Przełomem  okazało się życzenie szczęścia, które 

usłyszała w urodziny od swego ojca. Z mocnym i brawurowym 

postanowieniem, że znajdzie lekarstwo na uzależnienia, poddała się leczeniu, 

wróciła na studia i zrobiła doktorat w dziedzinie neuronauki. 

„Nie ma nic za darmo” – oto motyw przewodni Nigdy dość, świetnie 

napisanej książki, w której dzieli się nie tylko historią własnych nałogów i 

procesu zdrowienia, ale też z perspektywy badaczki  omawia zmiany 

zachodzące w mózgu i zachowaniu na skutek długotrwałego 

uzależnienia.  W  nowatorski sposób definiuje rolę, jaką substancje 

psychoaktywne  odgrywają w naszym życiu, i rozwija  nadzwyczaj trafne 

przemyślenia co do sposobów, na jakie można walczyć z  epidemią 

uzależnień – jednym z najpoważniejszych problemów medycznych o zasięgu 

globalnym. 



 

To nie jest poradnik. Rozmówcy i rozmówczynie Sucheckiej dzielą się swoimi 

doświadczeniami z czytelniczkami i czytelnikami, by pokazać m.in. jak radzić 

sobie z kryzysami i stresem, gdzie szukać pomocy i jak udzielać jej innym. Bo 

pierwszej pomocy psychologicznej powinno się uczyć tak, jak pierwszej 

pomocy przedmedycznej. Bohaterowie książki Sucheckiej opowiadają, 

dlaczego nie mówić innym, że "wszystko będzie dobrze” czy przekonywać, że 

"inni mają jeszcze gorzej”. Tłumaczą, co dobrego mogą dać nam nuda i 

cyberhigiena, jak budować dobrą atmosferę w szkole i pozytywną samoocenę. 

Opowiadają, czym zajmuje się pedagog, psycholog i psychiatra. 

 

 

 

Powyższe opisy pochodzi od wydawcy. 


