
      NOWOŚCI NABYTE W RAMACH   

            NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 

 

Pozycje książkowe pozyskane w ramach NRPC zostały zakupione i opracowane 
przez bibliotekę szkolną. 

Od tej pory są  całkowicie do Państwa dyspozycji!! 

 

 

 

 

Cena złudzeń – książka napisana przez słupszczankę -  
Agatę Marzec. 

Żyjąca skromnie, ale szczęśliwa rodzina Ziembiaków przeżywa 
nieoczekiwany dramat: osiemnastoletnia córka – Karolina – wzorowa 
uczennica, absolwentka renomowanego liceum, laureatka wielu 
konkursów i olimpiad przedmiotowych, zamiast dokonać wyboru 
kierunku studiów, oznajmia, że przerywa swoją edukację. W tym 
czasie przestaje wracać do domu na noce, wiąże się z podstarzałym 
lokalnym biznesmenem – Józefem i przysparza matce kolejnych 
siwych włosów, pokazując się z nim w miejscach publicznych. Para 
staje się obiektem kpin mieszkańców miasta, a rodzice, jak to zwykle 
w podobnych sytuacjach bywa, dowiadują się o całej sprawie  
ostatni. (…) 

 
 
 

 
Zakon drzewa pomarańczy – Samantha 
Shannon  wraca w wielkim stylu. 
Po sukcesie Czasu Żniw przyszła kolej na Zakon Drzewa 
Pomarańczy – opowieść zainspirowaną legendami z 
najróżniejszych stron świata.  

Dom Berethnet włada Inys od stuleci. Wciąż niezamężna 
królowa Sabran IX musi wydać na świat córkę, by uchronić 
swoje królowiectwo przed zgubą – lecz u jej wrót kłębią się 
skrytobójcy. Ead Duryan, choć jest na dworze od lat i 
wyniesiono ją do rangi damy dworu, pozostaje lojalna jedynie 
wobec tajemniczej organizacji czarodziejek. Ma za zadanie 
strzec Sabran przed zakazaną magią. Po drugiej stronie 
mrocznego morza Tané jest gotowa poświęcić wszystko, by 
zostać jeźdźcem smoków, ale los zmusza ją do podjęcia 



decyzji, która może zniszczyć jej życie. 
Wschód i Zachód nie potrafią się wyzbyć wzajemnej wrogości nawet w obliczu wzbierających sił 
chaosu, żądnych na zawsze odmienić oblicze świata. 

 

 

 

             Ucieczka w dzicz – Hunter Erin 

Od wieków cztery klany wojowniczych kotów dzieliły las według 
praw ustanowionych przez przodków. Jednak jeden z  nich 
odrzucił odwieczny porządek, stwarzając zagrożenie dla 
pozostałych. 
Bezwzględne koty z Klanu Cienia otaczają siedlisko walecznych, 
choć mniej licznych kotów z Klanu Pioruna.  Błękitna Gwiazda, 
ich przywódczyni, i jej dumni wojownicy – Lwie Serce i Tygrysi 
Pazur – nie poddadzą się bez walki, zdecydowani bronić za 
wszelką cenę swoich pobratymców i młodych. 
Gdy sytuacja wydaje się beznadziejna, w lesie pojawia się 
zwyczajny, domowy kot, o którym mówiło proroctwo i który 
odmieni losy tych ziem. 

 

       

Księgi Jakubowe – Olga Tokarczuk 

Rok 1752. Do Rohatyna na Podolu przybywają kasztelanowa 
Katarzyna Kossakowska i towarzysząca jej poetka Elżbieta 
Drużbacka. Jednym z gości na powitalnej kolacji jest miejscowy 
proboszcz Benedykt Chmielowski, autor pierwszej polskiej 
encyklopedii. Ksiądz i poetka, osoby rozmiłowane w księgach, 
szybko znajdują wspólny język – rozpoczynają rozmowę, którą 
później kontynuować będą w listach. 
Nieco później, także na Podolu, pojawia się młody, przystojny i 
charyzmatyczny Żyd - Jakub Lejbowicz Frank. Tajemniczy 
przybysz z odległej Smyrny zaczyna głosić idee, które szybko 
dzielą społeczność żydowską. Dla jednych  heretyk, dla innych 
zbawca już niebawem ma wokół siebie krąg oddanych sobie 
uczniów, zaś wywołany przezeń ferment może odmienić bieg 
historii. 

Księgi Jakubowe to nie tylko powieść o przeszłości. Można ją czytać również jako refleksyjne, 
momentami mistyczne dzieło o samej historii, jej zakrętach i trybach, które decydują o losach całych 
narodów. To właśnie w połowie XVIII wieku, u progu Oświecenia i przed rozbiorami, wybitna pisarka 
poszukuje odpowiedzi na pytania o dzisiejszy kształt naszej części Europy. 

 
 



 
      Bieguni – Olga Tokarczuk 
 
Pierwsza polska książka uhonorowana Międzynarodową 
Nagrodą Bookera, otrzymała również Literacką Nagrodę 
Nike 2008. 
Jedna z najgłośniejszych i najszerzej komentowanych na 
świecie powieści ostatnich lat, wydana w 2007 roku w 
Wydawnictwie Literackim. 
Co mamy wspólnego z biegunami - prawosławnym 
odłamem starowierców, ludźmi którzy zło oswajają 
ruchem? Ile jest w nas z biegunów? 
Od dawnych sułtańskich pałaców przez 
siedemnastowieczne gabinety osobliwości po współczesne 
hale odlotów - Olga Tokarczuk zabiera czytelników w 
niezwykłą podróż przez różne miejsca i czasy. Zaprasza do 
wspólnego oswajania migotliwej, fragmentarycznej 
rzeczywistości, do porzucania utartych szlaków.    Ta 
powieść nie ma granic - dzieje się na całym świeci 

 

 

Gad. Spowiedź klawisza – Paweł Kapusta. 
Literatura faktu. 

Wstrząsający reportaż o więziennym życiu z perspektywy 
strażników. Ludzi, którzy dzień w dzień, przez lata wyjątkowo 
trudnej służby, pilnują sprawców najokrutniejszych przestępstw. 
Paweł Kapusta oddaje głos gadom – tak w gwarze więziennej 
nazywa się klawiszy. Oddziałowi, dowódcy zmian, wychowawcy, 
dyrektorzy mówią o brudzie tej roboty, już do końca życia 
pozostającym w psychice. O szokujących zdarzeniach, z którymi 
muszą się mierzyć niemal każdego dnia. O codziennym kontakcie 
z bandytami, z którymi na wolności nikt nie chciałby mieć do 
czynienia (…) 

 

 

 

 

 

  

 

 



                                             Matematyka, jakiej nie znacie. Ciekawostki 

     i perełki, o których nie uczą w szkole. 

Autorzy: Geretschlager Robert, Li Charles, Posamentier A. 

Czy matematyka w szkole wydawała Ci się trudna? Nudna? 
Przerażająca? A może wręcz przeciwnie uwielbiasz matematykę? 
Niezależnie od odpowiedzi na te pytania, "Matematyka, jakiej nie 
znacie" jest książką dla Ciebie. Fascynujące, zaskakujące i 
zdumiewające perełki zebrane przez autora ukazują potęgę i piękno 
matematyki zarówno pasjonatom, jak i tym, którzy - odstraszeni 
przez szkołę - nie mogli ich wcześniej dostrzec. "Matematyka, jakiej 
nie znacie" to nie tylko wspaniała lektura, nieustępująca napięciem 
powieściom kryminalnym, ale też wspaniała rozrywka, otwierająca 
przed czytelnikami   wrota do skarbca nieprzebranej wiedzy. (…) 

 

 

      

      

     Zjazd absolwentów – Guillaume Musso 

Dziewczyna, która znika w nocy. 
Przyjaciele związani tragiczną tajemnicą.W mroźną noc, gdy 
kampus liceum zostaje sparaliżowany przez burzę śnieżną, 
dziewiętnastoletnia Vinca Rockwell, jedna z najzdolniejszych 
uczennic w szkole, ucieka z nauczycielem filozofii, z którym ma 
potajemny romans. Dla nastoletniej dziewczyny miłość 
oznacza wszystko albo nic. Nikt już nigdy jej nie zobaczy. 

Riwiera Francuska – wiosna 2017 roku. 
 
Kiedyś nierozłączni Thomas i Maxime – najlepsi przyjaciele 
Vinki – nie kontaktowali się ze sobą od czasów szkolnych. 
Spotykają się dopiero na zjeździe absolwentów. Zaraz po nim 
jeden z budynków szkoły ma zostać wyburzony. Thomas i 
Maxime wiedzą, że są w nim ukryte zwłoki. I że wkrótce nic już 
nie stanie na przeszkodzie, by prawda wyszła na jaw. 

 

 

 

 



 

Powieść Metro – Dmitrij Glukhovky 

Metro 2033 - nowe wydanie pierwszego tomu 
fantastyczno-naukowego cyklu Metro Dmitrija 
Glukhovsky’ego. 

Rok 2033. Świat po zagładzie nuklearnej. Ocalali 
walczą o przetrwanie w sieci moskiewskiego 
metra. Ich los trafia w ręce młodego Artema. 

Metro 2034 - owe wydanie drugiego tomu 
fantastyczno-naukowego cyklu Metro Dmitrija 
Glukhovsky’ego. 

Rok 2034. Rok po starciu z Czarnymi w metrze pojawia się 
nowe zagrożenie. Czy ostatnie schronienie ludzkości i tym razem zwycięży w walce o 
przetrwanie? 

METRO 2035 

Na tę powieść miliony czytelników czekały aż dziesięć lat … 

 

          

Doktor sen – Stephen King 

Kontynuacja bestsellerowego „Lśnienia”! 
 
Pamiętacie małego chłopca obdarzonego niezwykłą mocą? Chłopca 
nękanego przez duchy? Chłopca uwięzionego w odludnym hotelu wraz z 
opętanym ojcem? Możecie już poznać jego dalsze losy! 
 
Grupa staruszków nazywająca się Prawdziwym Węzłem przemierza 
autostrady Ameryki w poszukiwaniu pożywienia. Z pozoru są nieszkodliwi 
- emeryci odziani w poliester. Jednak Dan Torrance już wie, a rezolutna 
dwunastolatka Abra Stone wkrótce się przekona, że Prawdziwy Węzeł to 
prawie nieśmiertelne istoty żywiące się substancją wytwarzaną przez 

poddane śmiertelnym torturom dzieci obdarzone tym samym    darem, co Dan. 

 

 

    

 



Książki z cyklu Riverdale – Micol Ostow 

Lektura obowiązkowa dla wszystkich fanów serialu. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, co stało się w miasteczku tuż przed 
wydarzeniami z serialu, koniecznie przeczytaj tę powieść!  
Skąd wziął  się dystans między Jugheadem i Archiem? Jak wyglądało życie 
Veroniki w Nowym Jorku? Skąd obsesja Diltona na punkcie przetrwania? 
Co robiła Betty w LA? 
Akcja książki koncentruje się na paru dniach przed pamiętnym 4 lipca i 
rzuca nowe światło na ulubione serialowe postacie, pokazując 
skomplikowaną sieć powiązań między nimi. 
Głosy Jugheada, Betty, Archiego, Weroniki i Diltona opowiadających o 
sobie brzmią mocno i szczerze. Wysłuchaj ich uważnie i poznaj najskrytsze 
myśli, pragnienia, lęki i ambicje, a odnajdziesz nowe fragmenty 
fascynującej układanki Riverdale. Ta świetnie napisana historia nie jest 
tylko zwykłą książką  towarzyszącą intratnej produkcji Netflixa. Daj się jej 
porwać! 

 

 

                   After – Anna Tood 

Największy fenomen książkowy ostatnich lat. Powieść, która 
doczekała się miliarda odsłon w serwisie Wattpad. 

Życie Tessy można podzielić na to, co zdarzyło się przed poznaniem 
Hardina, i na to, co zdarzyło się później. 

Kiedy Tessa zaczyna studia, jej życie wydaje się idealnie poukładane: 
chce spełnić marzenia o pracy w wydawnictwie i jak najszybciej 
połączyć się z ukochanym Noah, który czeka na nią w rodzinnym 
mieście. Ale spotkanie Hardina, który wydaje się jej całkowitym 
przeciwieństwem, wywróci jej życie do góry nogami. Hardin jest 
arogancki, zbuntowany i w niczym nie przypomina troskliwego Noah. 
Ale to on budzi w Tessie uczucia, jakich dotąd nie zaznała. 

    

 

 

                 
 
 
 
 



Żniwiarze – Paulina Hendel 

 

Pierwsza odsłona serii Żniwiarz! Mówią, że demony, zabobony i czary 
odeszły już do przeszłości. Czy na pewno?  

Na pierwszy rzut oka Magda jest zwykłą dwudziestolatką. Czas wypełnia 
jej praca w małej księgarni oraz obowiązki domowe. To jednak tylko 
pozory, gdyż w wolnych chwilach, zamiast spotykać się z rówieśnikami, 
Magda tropi upiory rodem ze słowiańskich wierzeń. Z krainy umarłych 
ucieka najpotężniejsza istota, z jaką żniwiarze kiedykolwiek musieli się 
zmierzyć. Tymczasem między Magdą a Mateuszem, tajemniczym 
chłopakiem, który niedawno wprowadził się do miasteczka, zawiązuje się 
nić sympatii. Dziewczyna pokazuje Mateuszowi świat słowiańskich 
wierzeń, nie mając pojęcia, że już wkrótce ona i jej przyjaciele znajdą się    

w   śmiertelnym niebezpieczeństwie. 

 
 
 

       Kołysanka z Auschwitz – Mario Escobar 
 
 Wzruszająca opowieść o wytrwałości, nadziei i sile w jednym z 
najbardziej przerażających okresów w historii świata 
Niemcy, 1943 rok. Helene Hannemann budzi swoje dzieci, aby 
zaczęły szykować się do szkoły. Jej mąż Johann niedawno stracił 
pracę i nie ma szans na nową ze względu na swoje romskie 
pochodzenie. Jednak zanim rodzina Hannemann rozpocznie kolejny 
dzień, ich codzienność przerywają mundurowi wysłani przez SS. 
Johann razem z pięciorgiem dzieci mają zostać zesłani do Auschwitz, 
ponieważ w ich żyłach płynie romska krew. Helene jest czystej krwi 
Niemką i może zostać, a mimo to dobrowolnie postanawia opuścić 
dom razem z najbliższymi. Wszyscy trafiają do nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Miniaturzystka – Jessie Burton 
 

Miłość, pożądanie, zdrada i mroczne sekrety bogatych kupców w 
siedemnastowiecznym Amsterdamie. 
Jest październikowe popołudnie 1686 roku, gdy osiemnastoletnia 
Nella Oortman staje na progu wielkiego domu w bogatej dzielnicy 
Amsterdamu. Miesiąc wcześniej poślubiła zamożnego kupca, 
Johannesa Brandta i teraz przybywa, by wprowadzić się do męża. Lecz 
zamiast niego wita ją mrukliwa i niemiła Marin, siostra Johannesa. 
Gdy ten w końcu się pojawi, nie poświęci żonie zbyt wiele czasu. 
Podaruje jej jednak niezwykły prezent: okazałą drewnianą replikę 
domu, którą umebluje dla niej tajemniczy miniaturzysta. Podziw dla 
jego zręczności szybko zastąpi lęk, gdyż drobiazgi wyposażenia i 
figurki przedstawiające domowników nie tylko odsłaniają ich 

tajemnice, ale i antycypują straszne wydarzenia, które wkrótce staną się ich udziałem. Skąd artysta 
tyle wie o sekretach rodziny Brandtów? Czyż nie są marionetkami w jego rękach, skoro zna ich 
przyszłość? I kim jest ów nieuchwytny twórca? 

 
 

  
 
PS Kocham cię na zawsze –  Cecelia Ahern 
Kontynuacja bestsellera … 
 
„PS Kocham Cię na zawsze” to powieść, która chwilami bawi, ale 
przede wszystkim wzrusza. Cecelia Ahern ponownie tworzy piękną i 
poruszającą historię o miłości „na zawsze” i o życiu, które nie jest 
bajką. To opowieść o życiu po stracie tego, kogo kochamy 
najmocniej, ale też o nieustannej walce o szczęście. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ślepnąc od świateł – Jakub Żulczyk 

Zawsze chodzi wyłącznie o pieniądze. O nic innego. Ktoś może 
powiedzieć ci, że to niska pobudka. To nieprawda - oświadcza 
bohater powieści Jakuba Żulczyka. Ten młody człowiek przyjechał 
z Olsztyna do Warszawy, gdzie prawie skończył ASP. By uniknąć 
powielania egzystencjalnych schematów swoich rówieśników – 
przyszłych meneli, ludzi mogących w najlepszym razie otrzeć się o 
warstwy klasy średniej, niepoprawnych idealistów – dokonał 
życiowego wyboru według własnych upodobań: Zawsze lubiłem 
ważyć i liczyć. Waży więc narkotyki i liczy pieniądze jako handlarz 
kokainy. W dzień śpi, w nocy odbywa samochodowy rajd po 
mieście, rozprowadzając towar, ale także bezwzględnie i brutalnie 
ściągając od dłużników pieniądze, przy pomocy odpowiednich 
ludzi. 

 

 

Ucho igielne – Wiesław Myśliwski 

„Ucho Igielne” to poruszająca medytacja nad ludzkim losem, pamięcią 
i historią, zagadkowością intymnych relacji, a przede wszystkim nad 
tajemnicą spotkania młodości i starości. W powieści Myśliwskiego jak 
w lustrze odbija się kawał polskiej historii ze wszystkim, co w niej 
dramatyczne, bolesne, przemilczane i niewypowiedziane. Przede 
wszystkim jednak jest to rzecz o tym, jak upływający czas odciska 
piętno na ludzkim doświadczaniu siebie i świata. Piękna, głęboka 
literatura, w której przenikliwość obserwacji i swoista czułość wobec 
człowieka splatają się z wymiarem symbolicznym. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        Polski hip hop posiada wiele twarzy –  
        Andrzej Graff, Piotr Sadowski 
 
Autorami książki "Polski hip hop posiada wiele twarzy" są Sadi i 
Graff. To dwóch pionierów polskiego hip hopu, którzy jako jedni z 
pierwszych zaczynali tworzyć tę subkulturę w Polsce już na początku 
komunistycznych lat 80., gdy wszystko było zabronione, a następnie 
kontynuowali jej rozwój przez 20 lat na ulicy. 
Hiphopowa podróż rozpoczyna się od przedstawienia przez autorów 
ich biografii oraz historii legendarnej organizacji Universal Zulu 
Nation w Polsce, aby czytelnik miał świadomość, że wiedza zawarta 
w książce pochodzi ze źródła, a nie z kałuży. Następnie poznamy 
początki kultury hip hop w Polsce czyli lata 80., historię polskiego 
breakdance oraz trzy jego pierwsze generacje, historie jednej z 

pierwszych polskich b-girls, zarys historii polskiego graffiti, realia polskiego hip hopu lat 90., historię 
polskiej muzyki rap i jej transformację, a także jak rodził się polski hiphopowy DJ-ing. (…) 

 
 

    Pani Einstein – Marie Benedict 
 
Czy miłość może w nim przetrwać? 
 
Jesień 1896 roku. Mileva ma dwadzieścia jeden lat i jako jedna z 
pierwszych kobiet rozpoczyna studia fizyczne na uniwersytecie w 
Zurychu. Uważa, że jej kalectwo przekreśla szanse na miłość. 
Postanawia w pełni poświęcić się nauce. Jest nieprzeciętnie 
inteligenta, ambitna i zamierza wiele osiągnąć. 
Studiujący z nią Albert zakochuje się w jej niezwykłym umyśle i 
niedoskonałym ciele. W ich małżeństwie jest miejsce nie tylko na 
miłość, ale też na wspólną pasję. 
Kilkanaście lat później świat zachwyca się odkryciami Einsteina.  

Nikt nie pyta jak ich dokonał, nikt nie wspomina o Milevie. 
Wciągająca i poruszająca historia żony Einsteina, genialnej fizyczki, której wkład w naukę został 
zapomniany. Kim była i dlaczego nic o niej nie wiemy? 

 

 

 
 
 
 
 


