
„Przysmaki Ojca Mateusza. Domowa kuchnia Natalii”

Przysmaki Ojca Mateusza to kilkadziesiąt sprawdzonych przepisów na znakomite dania Natalii i smaczne 

potrawy kuchni regionalnej. A na deser – zapiski z pamiętnika Natalii,  czyli  coś dla wielbicieli  serialu: 

zabawne opowieści, z których dowiesz się więcej o ojcu Mateuszu, Pluskwie, aspirancie Noculu oraz o 

innych bohaterach  „Ojca Mateusza.”

 



„Ludzie czy Bogowie”

 

        27 wielkich lekarzy o życiu, śmierci, miłości, zdrowiu, chorobie i szczęściu 

"Przez kilka lat rozmawialiśmy z lekarzami, bo nie mogliśmy się pogodzić z oskarżeniami, że są zadufani w 

sobie, przemęczeni, w ciągłej pogoni za pieniędzmi, niemoralni. Że stracili empatię, są urynkowieni, 

zatopieni w procedurach, kontraktach, punkty za leczenie przeliczają na kasę. 

Że się wzbogacili, a tymczasem pacjent stał się dla nich po prostu klientem.

Pytaliśmy: kto to jest wielki lekarz? Na jaką nagrodę mogą liczyć lekarze i jak się mierzą z porażkami? Skąd 

czerpią wzory? Kto jest dla nich mistrzem? Czego się boją? Co to znaczy być dla pacjenta człowiekiem? 

Odpowiedzi, zawsze szczere, były czasami trudne do przełknięcia. Zdarzało się, że – jak z profesorem 

Religą – kłóciliśmy się na całego. Ale zawsze dostawaliśmy od „naszych” lekarzy wspaniałe lekcje 

człowieczeństwa."

Dariusz Kortko 



„Mowa ciała kłamców-od niewinnych kłamstw do patologicznych oszustw„

 

  Nieważne, jak bardzo jesteś inteligentny, doświadczony, bogaty czy wpływowy - każdy może zostać 

oszukany lub paść ofiarą naciągaczy. Jeśli nie chcesz, by okłamał cię partner w interesach, współpracownik, 

przyjaciel czy współmałżonek, poznaj mowę ciała kłamców.   Doktor Lillian Glass, zawodowo demaskująca 

oszustów we współpracy z wymiarem sprawiedliwości, dzieli się tu swoimi metodami.  

Dzięki niej dowiesz się m.in.:

 - jakie gesty, mimika i sposób mówienia zdradzają kłamcę;

 - jak rozpoznać oszusta w sieci; 

 - jakie sygnały wskazują, że partner może zdradzać;

 - jak oceniać wiarygodność polityków i ludzi z pierwszych stron gazet.

  Naukę wykrywania fałszu ułatwią zdjęcia i analizy zachowania sławnych ludzi uchwyconych w momencie, 

gdy skłamali: Billa Clintona, Lance`a Armstronga, Tigera Woodsa, O. J. Simpsona, Lindsay Lohan, Katie 

Holmes i Toma Cruise`a, Angeliny Jolie i Brada Pitta.



„Powstanie warszawskie 1944. Gloria victis”

 

70 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie - wielki zryw do walki o wolność Stolicy i całego narodu. 

Książka wprowadza nas w rzeczywistość Powstania - począwszy od przygotowań i nastrojów przed jego 

wybuchem.  Autorka  opisuje  pierwsze  zwycięskie  walki  Powstańców,  najważniejsze  boje  z  wojskami 

okupanta,  kreśli  sylwetki  bohaterów  Powstania.  Zwraca  uwagę  na  zmieniające  się  nastroje  żołnierzy 

prowadzących nierówną, samotną walkę z wrogiem przy braku pomocy ze strony aliantów. Przedstawia 

dramat mieszkańców Warszawy skazanych wraz ze swym miastem na całkowitą zagładę. Choć miasto legło 

w  gruzach,  a  Powstańcy  ulegli  przytłaczającej  sile  nieprzyjaciela,  pozostali  niezłomnymi  bohaterami, 

gotowymi poświęcić dla Ojczyzny to, co najdroższe. 



„Miniaturzystka”

 

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?



„Przerwane milczenie”

 

Od lat spędzają wspólnie urlop w idyllicznej angielskiej posiadłości Stanbury: jej właścicielka Patricia wraz 

z  mężem Leonem i  dwiema  córkami,  psycholog  Tim z  cierpiącą  na  depresję  żoną  Evelin,  naukowiec 

Aleksander z córką Ricardą i niedawno poślubioną, dużo młodszą od siebie żoną, Jessicą. Trzech mężczyzn 

łączy od czasów szkolnych bliska przyjaźń. Nowa z tym towarzystwie Jessica szybko zauważa, że beztroski 

nastrój jest jedynie złudzeniem i że wszyscy urlopowicze jakoś dziwnie się zachowują, zupełnie jakby mieli 

coś  do  ukrycia.  Niepokojącej  atmosfery  nie  poprawia  pojawienie  się  tajemniczego  Phillipa  Bowena, 

przekonanego o swoim pokrewieństwie z Patricią i zgłaszającego pretensje do Stanbury. Im bardziej Jessica 

analizuje fakty, tym gorzej czuje się w samotnym domu. Jej złowrogie przeczucia potwierdzają się, gdy 

pewnego dnia wraca z samotnego spaceru po okolicy i zastaje w domu makabryczny widok. 



„Pentagram”

 

Jo Nesbo jest norweskim pisarzem zajmującym się literaturą z gatunku kryminału. Popularność zawdzięcza 

pełnej zwrotów akcji serii powieści o policjancie Harrym Hole'u. Cała seria składa się z kilkunastu tomów, 

w których bogata fabuła i sensacyjny nastrój zostały docenione licznymi nagrodami m.in. tytułem 

najlepszego norweskiego kryminału wszechczasów.   

Po kolejnej wpadce alkoholowej Harry dostaje wypowiedzenie, jednak z uwagi na okres urlopowy zostaje 

jeszcze włączony do śledztwa prowadzonego przez Toma Waalera. Hole podejrzewa, że Waaler może mieć 

związek ze śmiercią ich koleżanki Ellen Gjelten, jednak wciąż nie ma na to dowodów. Harry tropi seryjnego 

mordercę. Zabójca ten odcina swoim ofiarom palce u rąk, a na miejscu zbrodni jako swój znak 

rozpoznawczy pozostawia pentagram...



„W słusznej sprawie”

 

Jane jest wykształconą, pełną zapału opiekunką społeczną, która właśnie podjęła swoją pierwszą pracę. Ivy, 

jej podopieczna, razem z babką i starszą siostrą żyją w skrajnej biedzie. Fatalna sytuacja materialna tej 

rodziny sprawia, że Jane, zgodnie z obowiązującymi w Karolinie Północnej przepisami, ma doprowadzić do 

sterylizacji Ivy. Sytuacja się komplikuje, gdy dziewczyna zachodzi w ciążę… 



„Tere-fere kuku stare i nowe wyliczanki”

 

W domu, w przedszkolu, w szkole, na podwórku, w parku, w lesie - wszędzie, gdzie dzieci wesoło się 

bawią, potrzebne są wyliczanki. Żeby rozpocząć grę, dowiedzieć się kto pierwszy, a kto ostatni, wybrać coś 

lub kogoś - potrzebne są wyliczanki.

Jeśli lubisz uczyć się na pamięć wierszyków, chcesz rozbawić i zaskoczyć rówieśników i dorosłych sięgnij 

po WYLICZANKI. 



„Garfield hipnotyzer”

 

Jon odwiedza szalonego hipnotyzera, bo koniecznie chce zasnąć i żadnym sposobem nie może tego zrobić. 

Wizyta bardzo mu pomaga. Teraz może już spać - tylko niestety nie wie, kiedy to robi! Na dodatek 

chrapiący Jon chce tylko jednego: spaść z jak najwyższego wieżowca. Garfield ćwiczy więc biegi na 

wysokościach za przechadzającym się pod chmurami Jonem, żeby odradzić mu spadanie. A Odie z zapałem 

kibicuje. Czy kotu i psu uda się powstrzymać Jona przed skoczeniem w przepaść? Co tak naprawdę potrafi 

hipnotron doktora Lunatykiewcza? I jaką rolę w całej historii grają zakręcony hipnotyzer i podstępna 

mucha?



„Przygody kota Filemona”

 

Na małego ciekawskiego kotka czekają nie lada wyzwania na podwórku i w domu. Wciąż się tyle dzieje – tu 

myszy harcują, tam podejrzanie kumka żaba, a z lustra wygląda jakieś dziwne stworzenie! Wszędzie trzeba 

zajrzeć, wszystko obejrzeć, a może nawet – machnąć na coś łapą? 



„Co kraj to obyczaj”

  

Co kraj, to obyczaj! Wszędzie inne stroje, potrawy, zwyczaje i zabytki. Co warto wiedzieć? Czym 

charakteryzują się najbardziej znane kraje w Europie i na świecie?  Zebrane w książce wiersze z pewnością 

odpowiedzą na wszystkie te pytania, a także zabiorą dzieci w niezapomnianą podróż do najodleglejszych 

oraz tych całkiem bliskich krajów.  W książce znajdziesz wierszyki m.in. o pustynnym Egipcie, wiśniowej 

Japonii, antycznej Grecji, eleganckiej Francji, indiańskim Meksyku i herbacianych Indiach! 



„Sto bajek krasnoludka”

 

Wielki zbiór bajek. Każdy znajdzie tu coś dla siebie zarówno historie o leśnych zwierzątkach i 

krasnoludkach, jak i utwory opowiadające o sytuacjach znanych każdemu dziecku z życia codziennego. 

Opowieści opatrzone są pięknymi ilustracjami. 



„Matematyka ze sznurka i guzika

 

Matematyka towarzyszy nam na każdym kroku – podczas zakupów, gotowania, gry w karty czy nawet 

sprzątania. Przy czym matematyka to nie tylko liczenie, to również pewien sposób myślenia, porządkowania 

i opisywania rzeczywistości. Matematycznego myślenia dzieci najlepiej uczą się właśnie poprzez zabawę 

oraz podczas wykonywania codziennych czynności. Magda i Kuba pokażą nam mnóstwo ciekawych... 



„Martynka. Twoje dobranocki 16 opowiadań”

 

Ciekawe i pouczające przygody sympatycznej dziewczynki wzruszają, bawią i uczą jej rówieśniczki na 

całym świecie. Pełne uroku, przyciągające uwagę ilustracje oraz dowcipny tekst tworzą niepowtarzalny, 

ciepły nastrój. Doskonały pomysł na prezent i pierwszą samodzielną lekturę dla dzieci, która ich nie znudzi i 

rozwinie pasję czytania. W tym niezwykłym zbiorze znajdziecie aż 16 wspaniałych opowiadań. 


