
Zbliża się MAJ, najpiękniejszy miesiąc w roku! 

 

Oto kilka książek, po które warto sięgnąć w wolnej chwili. 
 

Książki są dostępne w KSIĘGARNIACH INTERNETOWYCH 

i w formie e-booków na https://www.legimi.pl 
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Autor – tytuł książki - okładka Opis książki 

 

  

Największy koszmar, jaki mogą przeżyć rodzice. Sprawa, której 

żaden detektyw nie potrafił rozwiązać. Nieprzewidywalny zwrot 

akcji. Japońskie Millennium – 1 000 000 egzemplarzy sprzedanych w 

ciągu 6 dni. 

Pochłaniający bez reszty thriller Hideo Yokoyamy, w którym zanurzamy 

się w meandry zbrodni i zawikłanego śledztwa, odsłania także ciemne 

strony japońskiej biurokracji oraz japońskiego społeczeństwa. 

Megabestseller w Japonii, obsypany literackimi nagrodami, przeniesiony 

na mały i duży ekran, wywołał również wielkie poruszenie w USA i 

Wielkiej Brytanii, zbierając doskonałe recenzje w najbardziej 

opiniotwórczych mediach i podbijając listy bestsellerów. Prawa 

wydawnicze sprzedano do 13 krajów. 

Hideo Yokoyama (ur. 1957) – japoński pisarz, autor powieści 

kryminalnych i opowiadań, które wielokrotnie ekranizowano i 

nagradzano. Dwukrotny laureat Kono Mystery ga Sugoi! – wyróżnienia 

za najlepszą powieść w kategorii mystery fiction. 

 

 

 

 

 



 

 

Została porwana i zamknięta na piętnaście lat. 

Uciekła. 

Ale potwór, który ją uwięził, wciąż jest na wolności. 

Jedyny sposób, by złapać Człowieka z Labiryntu, to włamać się do jej 

umysłu… 

Dziewczyna, która zaginęła na lata 

Samantha budzi się w szpitalu. Nie ma pojęcia, co się stało, niczego nie 

pamięta. Towarzyszy jej mężczyzna, który przedstawia się jako doktor 

Green, policyjny profiler. Terytorium jego łowów to umysł 

przesłuchiwanego człowieka. Tam znajduje niezbędne dla śledztwa 

informacje. I tam poluje na przestępców. 

Green wyjaśnia Samancie, co się stało: jako trzynastolatka została 

porwana przez potwora, który więził ją przez 15 lat. Nikt nie wie, w jaki 

sposób udało jej się uciec. Jest jednak pewne, że jej oprawca wciąż 

przebywa na wolności. Green wie, że klucz do złapania go ukryty jest 

głęboko w pamięci dziewczyny. Czy jest na tyle dobry w swojej profesji, 

by go odnaleźć? 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Spod pióra Tadeusza Dołęgi-Mostowicza wyszło wiele wspaniałych 

książek uznanych dziś za kultowe. Znachor to najsłynniejsze obok 

Kariery Nikodema Dyzmy dzieło tego pisarza. Z całą mocą pokazuje siłę 

talentu Dołęgi-Mostowicza. 

Bohater powieści profesor Wilczur jest renomowanym chirurgiem, który 

na skutek nieszczęśliwych zdarzeń dostaje amnezji i, nie mając pojęcia, 

kim jest, rozpoczyna na wsi znachorską działalność. Wkrótce zyskuje 

sławę genialnego uzdrowiciela, ale rozgłos, jaki zdobył, przysparza mu 

kłopotów… 

Powieść na trwałe zyskała renomę dzieła należącego do klasyki literatury 

polskiej i pomimo upływu lat od momentu powstania budzi wzruszenie i 

Emocje. 



 

 

Fascynujący przewodnik po najsłynniejszych w historii utworach 

fantasy, który przybliża ich ponadczasowe przesłanie  

Zgodnie z wynikami najnowszych plebiscytów, J.R.R. Tolkien wciąż 

pozostaje "najbardziej wpływowym pisarzem stulecia", a Władca 

Pierścieni "książką stulecia". Na poparcie tych ocen profesor Tom 

Shippey, wybitny mediewista i badacz literatury fantasy, daje nam 

fascynujący przewodnik po dziełach Tolkiena, koncentrując się 

szczególnie na Hobbicie, Władcy Pierścieni i Silmarillionie. 

Główną część książki stanowią trzy rozdziały poświęcone analizie Władcy 

Pierścieni jako językowej i kulturowej mapie, jako skomplikowanej sieci 

opowieści i jako odpowiedzi na znaczenie mitu. Profesor Shippey 

analizuje naturę zła we Władcy Pierścieni, omawia także skomplikowane 

przeplatanie się wielu wątków, gdy narracja koncentruje się na losach 

kolejnych postaci, które tworzą bogatą i złożoną opowieść, świadczącą o 

talencie twórcy. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Max Perkins to człowiek, dzięki któremu narodziły się prawdziwe 

gwiazdy literatury: F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway i Thomas 

Wolfe. Sam pozostawał w cieniu swoich słynnych podopiecznych, służąc 

im jako redaktor, krytyk, doradca, kredytodawca, psychoanalityk, 

wreszcie przyjaciel. Niezwykle bliskie relacje, które łączyły Perkinsa z 

najsłynniejszymi pisarzami, sprawiają, że jego biografię czyta się niczym 

fascynującą powieść. Zdobywca Pulitzera Andrew Scott Berg stworzył 

barwny i pełny ciekawych anegdot portret złotego wieku amerykańskiej 

literatury i jego największych bohaterów. 

  

  

 



 

 
 

 

New York, wiosna 2008 r. Marcus Goldman, młody znany pisarz jest w 

rozsypce. Nie jest w stanie napisać nowej powieści, a wkrótce upłynie 

wyznaczony przez wydawcę termin złożenia maszynopisu. Tymczasem 

obok domu jego literackiego autorytetu, byłego profesora, Harry`ego 

Queberta - jednego z najbardziej szanowanych pisarzy – odnaleziono 

zakopane w ziemi ludzkie szczątki, które mogą być zwłokami Noli 

Kellergan, zaginionej trzydzieści trzy lata wcześniej. Co więcej, przy 

szczątkach znajduje się rękopis napisanej przez Queberta powieści! Harry 

zostaje aresztowany, a przekonany o niewinności przyjaciela Marcus 

pozostawia wszystko i wyjeżdża, aby odkryć prawdę i jednocześnie 

uratować swoją karierę pisarską.  

„Prawda o sprawie Harry`ego Queberta” to nie tylko trzymający w 

napięciu thriller, to także refleksja na temat współczesnego społeczeństwa 

amerykańskiego, literatury, sprawiedliwości oraz mediów. 



 

Wyrusz w drogę do pełnej wolności 

Chrześcijaństwo od początku było nazywane drogą. Nie bez powodu. 

Życie ludzi wierzących na ziemi to nieustanna wędrówka od grzechu do 

bliskości z Bogiem. Decyzja o porzuceniu własnych zniewoleń czasem 

jednak wydaje się trudna. Wytrwanie w niej – jeszcze trudniejsze… 

Ojciec Józef Witko przeprowadza nas przez historię narodu wybranego, 

który dzięki Bożej interwencji dotarł do Ziemi Obiecanej. Liczne 

świadectwa zawarte w książce pokazują, że droga – choć wymagająca – 

zawsze prowadzi do prawdziwego szczęścia. 

Odważysz się na wyjście ze swojego Egiptu, domu niewoli? 

Bóg daje nam dwie drogi: drogę życia i drogę śmierci. Droga życia to 

droga błogosławieństwa, droga śmierci to droga przekleństwa. Bóg 

mówi: wybieraj. Otrzymasz to, co wybrałeś. 

fragment 

o. Józef Witko OFM – franciszkanin, duszpasterz i rekolekcjonista, autor 

książek o tematyce duchowej, m.in. W miłości nie ma lęku i 

Uzdrawiająca moc Ducha Świętego. Na co dzień posługuje w 

Sekretariacie Misji i Ewangelizacji Prowincji Matki Bożej Anielskiej. 

 



 

 
 

 

 

 

 W roku 1982 Haruki Murakami sprzedał jazzowy bar i poświęcił się 

pisaniu, a chcąc utrzymać się w formie, zaczął biegać. Po roku treningów 

przebiegł samodzielnie z Aten do Maratonu. Od tamtej pory zaliczył 

dziesiątki maratonów i kilka triatlonów, piszą między wyczynami 

kilkanaście cieszących się ogromnym uznaniem książek. W O czym 

mówię… rozważa wpływ biegania na swoje życie i przede wszystkim na 

pisarstwo. 

 

Książka ta jest po części rejestrem treningów, dziennikiem intymnym, 

pamiętnikiem z podróży, a po części wspomnieniami. Obejmuje 

czteromiesięczny okres przygotowań do Maratonu Nowojorskiego z roku 

2005. Świat Murakamiego oglądany przez soczewkę biegania jest na 

zmianę zabawny i otrzeźwiający, radosny i filozoficznie zadumany, ale 

nade wszystko odkrywczy - zarówno dla tych, którzy biegają i nie czytają 

książek, jak i dla tych, którzy czytają i nie biegają. 



 

 

Życiowa droga Janusza Gajosa, która zaprowadziła go do punktu, w 

którym jest dzisiaj, nie była prosta. Czterokrotne zdawanie do szkoły 

filmowej, a w międzyczasie terminowanie w lalkowym teatrze w 

Będzinie. Najpierw czas poza Warszawą, z dala od reflektorów, a potem 

zdobywanie szlifów w komedii, zapewne najtrudniejszym, ale i 

niewystarczająco poważnym gatunku. No i ten Kos…Popularność, jaką 

dziś nawet trudno sobie wyobrazić. Można się było w tym osadzić, 

przecież niejeden wymarzyłby sobie taki prezent od losu. A potem 

Turecki…Życie Janusza Gajosa, to ciągła ucieczka przed rolami, które do 

tego stopnia się z nim zrosły, że mogły stać się pułapką na zawsze. Dziś 

jednak słyszymy „Gajos” i przed oczami przesuwa się szereg jego 

wielkich kreacji. To jego zwycięstwo. 

Potęga aktorstwa. Gigant. Artysta pokroju Gajosa w Anglii otrzymałby 

tytuł lordowski – to tylko kilka opinii kolegów aktorów o Januszu 

Gajosie. Najlepsze nazwiska polskiej sceny i filmu – m.in. Janda, Seniuk, 

Więckiewicz, Englert, Opania, Woronowicz, Braciak – opowiadają o 

swoich zawodowych i prywatnych spotkaniach z Gajosem. 

 



 
 

 

 

 

 

 Niezwykła, zaskakująca, zachęcająca do odmiennego spojrzenia na świat 

książka najsławniejszego tureckiego pisarza i noblisty. 

Inne kolory to zbiór tekstów – zarówno osobistych, jak i dotyczących 

uniwersalnych, społecznych zdarzeń – znakomicie skomponowanych i 

ułożonych. Pamuk zaprasza czytelnika do swojego życia: opowiada o 

niechęci do szkoły, nadmiernej melancholii swojej córki, walce z 

nałogiem tytoniowym, a także o perspektywie zeznawania przeciwko 

niezdarnym bandytom, którzy napadli go podczas wizyty w Nowym 

Jorku. W opowieści o codzienności wplata niezwykłą wyobraźnię, która 

raz jeszcze potwierdza wiarę autora w fikcję i nawiązuje do twórczości 

największych, np. Dostojewskiego. Pamuk kontempluje swą tajemną 

skłonność do siedzenia samotnie przy biurku i snucia marzeń. 

Choć rzadko czytam własne powieści po wydaniu, do tych tekstów 

wracam chętnie jak do fotografii uwieczniających szczęśliwy okres życia, 

które ma się ochotę oglądać wciąż na nowo; sięgam po nie, by odświeżyć 

swą pamięć. Odnajduję w nich coś więcej niż wspomnienia sytuacji, które 

skłoniły mnie do pisania, więcej niż pamiątki wymagań redakcji gazet i 

czasopism, na których zlecenie powstały, więcej nawet niż obrazy myśli, 

które w tamtym momencie chciałem przekazać, moich zainteresowań i 

pasji. By opisać te niecodzienne momenty, te epifanie, gdy prawda zostaje 

nagle objawiona, Virginia Woolf użyła kiedyś określenia „chwile 

istnienia”. 

Orhan Pamuk 

 



 

Inteligentny, dopracowany w każdym szczególe thriller o nietypowej, 

zaskakującej fabule. 

Po wydarzeniach, które miały miejsce w trakcie Operacji Westalka, 

umęczona psychicznie Cassie Maddox przeszła z wydziału zabójstw do 

wydziału przemocy domowej. Przysięgała, że nigdy nie wróci do 

przeszłości… Ale przeszłość wraca do niej. Sam O’Neill prosi Cassie, by 

przyjechała do niewielkiego miasteczka kilkadziesiąt kilometrów od 

Dublina, gdzie znaleziono zwłoki kobiety. Na miejscu zbrodni Maddox 

staje oko w oko ze swoim sobowtórem. Ofiara do złudzenia ją 

przypomina, a z dokumentów wynika, że nazywa się Lexie Maddison – 

dokładnie tak samo, jak fikcyjne alter ego Cassie, stworzone w 

przeszłości celem inwigilacji siatki handlarzy narkotyków na 

Uniwersytecie Dublińskim. Do pytania „kto zabił” dołącza kolejne – „kim 

była ofiara”. Nie ma poszlak, nie ma śladów ani podejrzanych… Zostaje 

jeden sposób, by dowiedzieć się prawdy – udawać, ze Lexie Maddison 

umknęła śmierci. Cassie zna Lexie na wylot, wystarczy chwila, by weszła 

w dawną rolę… Ale co stanie się wtedy, gdy cudze życie okaże się 

bardziej fascynujące niż własne? 

 



 

Pierwsza i jak dotąd jedyna książka wspaniałego polskiego aktora Artura 

Barcisia – to wyśmienita uczta dla wszystkich miłośników talentu tej 

fenomenalnej postaci. 

 

Rozmowy bez retuszu to wywiad z jednym z najbardziej znanych 

polskich aktorów filmowych i teatralnych Arturem Barcisiem. Książka 

jest wzruszającą wędrówką poprzez koleje życia aktora; zawiera wiele 

anegdot, ukazuje kulisy pracy teatralnej i filmowej , mówi o spotkaniach z 

wielkimi twórcami polskiego kina i teatru. Jej lektura pozostawia 

Czytelników z przeświadczeniem, że marzenia się spełniają, jeśli są 

połączone z talentem, pracą i wytrwałością. 

*  *  * 

 

Imię - Artur. Nie mam drugiego, rodzice nie dali. Może uznali, że to (w 

1956 roku w małej wsi Kokawa pod Częstochową) jest i tak oryginalne i 

wystarczy za dwa. Lubię swoje imię. 

Nazwisko - Barciś. Nie bardzo wiadomo skąd się wzięło, ale odnalazłem 

kiedyś przypadkowo miasteczko we Włoszech o podobnej nazwie, 

BARCIS i uknułem dla kolorowych pism historyjkę o tym, że mój ród 

wywodzi się z Włoch. A może to prawda? 

Rodzina. Żona Beata, syn Franek, psy, a raczej suki Nesca i Inka, oraz kot 

Pędzel. Zawód. Jest obok rodziny, sensem mojego życia. Ma wiele 

odcieni. W większości to barwy radosne i wesołe, ale jest też miejsce na 

ciemną stronę mocy. 

Artur Barciś 



 

 

TO, ŻE ICH NIE WIDZISZ WCALE NIE ŚWIADCZY O TYM, ŻE 

ICH NIE MA! 

Anioły mogą być bardzo pomocne w pracy i w domu. Interweniują 

w sytuacjach zagrożenia. Mają potężną wiedzę. Wypełniają swoje 

szczególne misje i zadania powierzone im przez Boga… Lecz to 

tylko kilka słów o nich. Dla mnóstwa ludzi świat aniołów to wielka 

tajemnica. 

Ile wiesz na temat aniołów? Czy wiesz do czego są zdolne i w 

czym mogą Ci pomóc? Gdy dowiesz się jaka jest ich niezwykła 

potęga i co potrafią, przekonasz się, że Bóg ma gest – dając Ci do 

pomocy aniołów okazał prawdziwie królewską hojność. 

Wejdź w sekretny świat aniołów i poznaj ich życie. Dowiedz 

się: 

- kim są aniołowie i co mogą dla Ciebie zrobić (zwłaszcza Twój 

Anioł Stróż) 

- gdzie przebywają i w jaki sposób zbudowany jest ich świat 

- jak się poruszają i jak ze sobą rozmawiają 

- jakie są rodzaje aniołów i jaka jest ich hierarchia 

„Gdy dowiemy się, jaka jest niezwykła potęga aniołów i co potrafią, 

przekonamy się, że Bóg ma gest – dając człowiekowi do pomocy 

aniołów, okazał prawdziwie królewską hojność.”  



O autorze: 

Aleksander Bańka - doktor hab. filozofii, politolog, świecki lider 

Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie. Od wielu lat posługuje 

modlitwą i na wiele sposobów głosi Ewangelię. Autor książek, 

artykułów oraz audiobooków poświęconych filozofii i duchowości 

chrześcijańskiej. Prywatnie mąż i ojciec. 

 

Oprac. Monika Rebizant - Siwiło 


