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Po odzyskaniu prawa do wykonywania zawodu Joanna Chyłka liczy na podjęcie

głośnej obrony, która wprowadzi jej karierę z powrotem na odpowiednie tory.

 Otrzymuje jednak sprawę, którą nikt inny nie chciał się zająć 

– w dodatku po raz pierwszy to ona ma wystąpić w charakterze oskarżyciela

subsydiarnego. Zgłasza się do niej matka dziewczyny, której śmierć została

zakwalifikowana jako samobójstwo. Twierdzi, że ma dowody, że jej córka nie odebrała

sobie życia,  a mimo to kolejni prokuratorzy wciąż umarzają postępowanie. Prawniczka

szybko dostrzega, że doszło nie tylko do uchybień proceduralnych, ale także manipulacji.

 

Jednocześnie Chyłka musi nawigować po nieznanych wodach życia osobistego –

trwają przygotowania do ślubu, 

a ona po latach decyduje się nawiązać kontakt z matką.

 

Remigiusz Mróz, 
Skazanie, 

Czwarta Strona 2022. 
Seria z Chyłką - tom XV

Kryminał/sensacja/thriller,
gdy wejdzie się Chyłce 

w drogę/romans 
dla #teamZordon
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Ciszakowie wiodą spokojne życie w warszawskiej kamienicy na Smolnej. Wraz 

z odzyskaniem przez Polskę niepodległości we wszystkich wstępuje nadzieja na lepsze jutro.

Wkrótce jednak nad krajem znów zbierają się ciemne chmury – do stolicy zbliża się

ofensywa bolszewicka. Echo niesie odgłosy wystrzałów, powietrze pachnie krwią…

 

 Zawieruchy wojny nie omijają stróżówki, w której Maciej i Staszka na przekór

wszystkiemu usiłują ocalić swój mały świat od zagłady.

Czy można przywrócić do życia serce skute lodem? Czy każdy zasługuje na przebaczenie?

Czy miłość zdoła uleczyć nawet najbardziej bolesne rany?

W burzliwych czasach jedyną spokojną przystanią są dom oraz najbliżsi. W ich ramionach

można skryć się nawet wtedy, gdy pozostają jedynie skrawki nadziei…

 

Maria Paszyńska, 
Skrawki nadziei, 

Wydawnictwo Książnica 2022.

Kontynuacja "Cudów
codzienności". 

Skrawek nadziei na czasy
niepokoju.
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Sandra jest licealistką, namawianą przez przyjaciółkę do wzięcia udziału w szkolnym

konkursie wokalnym. Podoba jej się Dylan, rozpieszczony osiemnastolatek, którego zamożni

rodzice marzą, by ukończył studia medyczne. Chłopaka nie interesuje jednak przeciętna

koleżanka, ponieważ spotyka się ze szkolną pięknością Justyną. Wśród rówieśników buduje

ona swój fałszywy wizerunek panny z zamożnego domu, w czym pomagają jej media

społecznościowe. Jest chorobliwie zazdrosna o Dylana, który wkrótce z nią zrywa,

oczarowany występem Sandry…

Edyta Świętek, 
Zaginiona melodia, 

Wydawnictwo Pascal 2022.

Przyjaźń = social media
Miłość = seks

Takiego świata chcemy?
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Wielki głód na Ukrainie, tygiel narodowościowy we Lwowie i skomplikowane relacje

polsko-ukraińskie to pejzaż, w którym swoje miejsce musi odnaleźć piątka młodych ludzi.

Nadia Szewczenko i Wissarion Zinowjew walczą o przetrwanie w czasie hołodomoru, 

a Marta Osadkowska i Marcel Lemański o miłość, której nikt z ich otoczenia nie daje szans.

To opowieść o ludzkiej godności, człowieczeństwie i determinacji, by zaznać

odrobinę szczęścia. A przede wszystkim o skomplikowanych ludzkich losach i uczuciach,

których siła potrafi być niszcząca i rzucić się cieniem na całe życie bohaterów.

 

Joanna Jax kolejny raz udowadnia, że ma niebywałą zdolność do tworzenia

bohaterów, których losy splatają się z historycznymi wydarzeniami.

 

Joanna Jax, 
Saga Wołyńska. Głód, 

Skarpa Warszawska 2022.

Lekcja godności.
Lekcja człowieczeństwa.

Lekcja historii.
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Był 2 września 1996 roku, gdy widzowie w Polsce ujrzeli pierwsze kadry kultowego dziś

serialu. Sześcioro przyjaciół rozsiadło się na pomarańczowej kanapie w ulubionej kawiarni i

zaczęło dyskutować o seksie, związkach, pracy i wszystkim innym po trochu. 

Jest rok 2022, a nowi fani (kolejne pokolenia) wciąż pragną poznawać losy Rachel, Rossa,

Joeya, Chandlera, Moniki i Phoebe. A oto jak do tego doszło… 

Zajrzyj za kulisy serialu i posłuchaj ludzi, którzy byli obecni przy jego opracowywaniu,

organizacji castingu, pisaniu scenariuszy i kręceniu poszczególnych odcinków. Posłuchaj ich

opowieści, przeżyj wspomnienia z bali maturalnych, wycieczek do Londynu, mistrzostw

Super Bowl, lesbijskich ślubów. Przypomnij sobie modne fryzury lat 90., szalone wyścigi na

lotniska i gościnne występy gwiazd. 

Saul Austerlitz, 
Pokolenie Przyjaciół,
Wydawnictwo SQN

Przyjaciele nie robią sobie
przerwy!
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Marika prowadzi prywatny gabinet psychologiczny. Próbuje stanąć na nogi po śmierci

męża. Choć rozwiązuje problemy swoich pacjentów, nie potrafi pomóc samej sobie. Wspiera

ją wieloletni przyjaciel, Eryk, wierny i lojalny, lecz zarazem borykający się z poczuciem

winy. Historia Szymona, pacjenta cierpiącego na lęk przed zaśnięciem, pomoże Marice

uwierzyć, że zły los to tylko wymówka dla tych, którzy boją się ująć ster we własne ręce. 

 

W nowej powieści Agnieszki Olejnik, niczym w wielobarwnym gobelinie, snują się

 i plączą nitki ludzkich losów, tworząc historię wzlotów i upadków, miłości i zdrad,

uśmiechów i łez – po prostu życia.

Agnieszka Olejnik, 
Już nie czekam, 

Wydawnictwo Filia 2022.

Warto walczyć o miłość!
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Jak żyć w świecie, w którym przestają obowiązywać dotychczasowe prawa?

 

W wakacje trzydziestego dziewiątego roku na słonecznej, nadświdrzańskiej plaży Basia

poznaje Zygmunta. Ma nadzieję, że ta znajomość przerodzi się w piękną miłość. Jednak kilka

tygodni później wybucha wojna, która przekreśla wszystkie plany. Warszawa staje w ogniu,

budynki obracają się w gruzy, place i skwery zamieniają się w cmentarze. Ludzie głodują,

modlą się i walczą. Wkrótce los ponownie postawi Zygmunta na drodze Barbary. 

To spotkanie odmieni jej życie w niespodziewany sposób. Basia zacznie działać 

w konspiracji i sama będzie wymierzać sprawiedliwość wrogom.

 

Agnieszka Jeż, 
Dziewczyna z Woli, 

Wydawnictwo Filia 2022.

Czy jednak można kogoś
zabić, nie zabijając w sobie

człowieka?
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W Lesie Kabackim zamordowano dwie młodziutkie dziewczyny. Policjanci od dawna nie

widzieli tak zbezczeszczonych zwłok. Ale to nie koniec makabrycznych odkryć, bo w trakcie

przeczesywania okolicy śledczy trafiają na coś jeszcze: spięty zieloną wstążką pukiel blond

włosów, który z całą pewnością nie należał do zamordowanych kobiet. To fetysz, ale i cenny

dowód. Kosiarz z Kabat sieje postrach zwłaszcza wśród pracownic agencji towarzyskich. To

wśród nich upatruje kolejnych ofiar. Świat alfonsów i prostytutek jest zamknięty dla policji.

Do akcji nieformalnie wkracza detektyw Jakub Sobieski. Tropy prowadzą w przeszłość, 

do niewyjaśnionej zbrodni sprzed lat.... 

Czy pragnienia mordercy znów dały o sobie znać? Czy młodemu detektywowi uda

się wytropić sprawcę, zanim życie straci kolejna kobieta? 

Katarzyna Bonda, 
O włos, 

Wydawnictwo Muza 2022.

Pierwszy tom serii z
detektywem Jakubem

Sobieskim.

www.dropsksiazkowy.pl



PREMIERA
23.03.

Paulina Molicka. 

Z zawodu copywriterka, 

z zamiłowania książkoholiczka.

Romantyczna dusza, która chętnie

sięga po kryminały i powieści 

z historią w tle. Piję litrami

herbaty, chadzam do teatru 

i oglądam seriale. 
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