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TOPR. 
ŻEBY INNI MOGLI 
PRZEŻYĆ

BEATA SABAŁA-ZIELIŃSKA

Książka o niestrudzonych 

wędrowcach i ratownikach na 

górskich szlakach.



TOPR
ŻEBY INNI MOGLI PRZEŻYĆ

Ta książka jest pierwszą tego typu pozycją w Polsce. Nikomu do tej pory nie udało się 

skłonić ratowników do opowieści o trudach ich pracy. O ich sukcesach, porażkach, 

wątpliwościach oraz bohaterskiej niezłomności. TOPR to hermetyczne środowisko ludzi, 

którzy "robią swoje", nie bardzo o tym rozprawiając. Bo kto zrozumie ich strach, gdy 

zaglądają śmierci w oczy? Kto poczuje to brzemię odpowiedzialności za kolegów i 

ratowanego? Dla kogo te kilka słów: "uroczyście przysięgam pod słowem honoru" będzie 

życiowym mottem? TOPR to instytucja ze 110-letnią tradycją. Instytucja, którą tworzą ludzie 

z krwi i kości. Zwyczajni, a jednak - wyjątkowi. Zapraszamy do ich świata. Do historii o życiu, 

determinacji, bólu, nadziei i cudach.



GLORIA, WAKACJE I JA

MAGDALENA ZARĘBSKA

POWIEŚĆ MŁODZIEŻOWA ZE

STADNINĄ KONI W TLE. 

DLA WIELBICIELI ZWIERZĄT ORAZ

MIŁOSNYCH PERYPETII.



GLORIA, WAKACJE I JA

Dominika jest zbuntowaną nastolatką. Nie chce jechać na rodzinne wakacje z mamą, jej 

nowym partnerem i młodszym rodzeństwem. Decyduje się spędzić wakacje z tatą, który po 

powrocie z zagranicy zamieszkał pod miastem koło ośrodka turystycznego ze stadniną koni. 

Tata ciągle wyjeżdża służbowo, więc Dominika mieszka u wujostwa. Z nudów przyjmuje 

propozycję pracy przy półkoloniach na terenie ośrodka. Konie nie są dla niej atrakcją, jednak 

sympatię wzbudza w niej stara klacz Gloria. W jej towarzystwie świat wygląda przyjaźniej, a 

emocjonalne burze, które Dominika przeżywa w związku ze swoją sytuacją rodzinną, 

niejasnym związkiem z Mateuszem i pojawieniem się na horyzoncie przystojnego Dawida, a 

także intrygami dziewczyn z klubu jeździeckiego, wydają się znacznie bardziej znośne.



LILITH T. 
1 DZIEDZICTWO

JO. E. RACH.

Pierwszy tom powieści dla 

miłośników gatunku fantasy.



LILITH
T. 1 DZIEDZICTWO

Nagła przeprowadzka z zimnej i surowej Islandii do bajecznie kolorowego, pełnego słońca 

Cannes wprowadza w życie Sha niezłe zamieszanie. Nowe miejsce, nowa szkoła a w niej dwa 

największe ciacha na tej planecie: Daniel – czarnowłosy, śniadoskóry i wyjątkowo zdolny syn 

gospodyni domowej i Chris – porażający swoją urodą, platynowłosy anioł, bogatszy chyba od 

samego Boga. Do tego obaj zdecydowanie zainteresowani nową, tajemniczą koleżanką. W 

takich warunkach świat Sha mógłby być rajem, gdyby nie przerażające, apokaliptyczne sny, 

nawiedzające ją od chwili, kiedy w jednym z nich zobaczyła imię Lilith, gdyby nie koszmarne 

wrażenie, że jakaś nieznana moc chce zawładnąć jej ciałem i zdobyć nad nią kontrolę.



SERCE ZE SZKŁA
T. 1

KATHRIN LANGE

Jeśli się zakochasz, umrzesz....



SERCE ZE SZKŁA
Juli nie jest szczególnie zachwycona, gdy ojciec prosi ją, by spędziła zimową przerwę 

świąteczną na wyspie Martha’sVineyard. Jej zadaniem ma być rozweselenie Davida, syna 

pracodawcy ojca Juli, którego narzeczona niedawno zginęła, spadając z klifu.

Po przybyciu na wyspę odczuwa budzącą grozę aurę domu i spotyka zamkniętego w sobie 

Davida. Mimo że przystojny chłopak traktuje Juli chłodno, ona jest nim coraz bardziej 

zafascynowana. Wkrótce dziewczyna odkrywa, że wiele kobiet na wyspie zginęło tragiczną 

śmiercią, a wszystko podobno za sprawą dziewiętnastowiecznej klątwy, od wielu lat 

skłaniającej młode kobiety do rzucenia się z urwiska w morską otchłań. 

Kiedy zakocha się w Davidzie, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.



JA, IBRA
ZLATAN IBRAHIMOVIĆ

WYSŁUCHAŁ DAVID
LEGERCRANTZ

Fantastycznie napisana biografia 

znanego piłkarza.



JA, IBRA

Pragnienie, by być lepszym od pozostałych, prowadzi go z Malmö do Ajaksu, gdzie przejmuje 

spadek po wielkim Van Bastenie; później do Juventusu, gdzie Capello piłkarsko lepi go na 

nowo; następnie do Interu, gdzie zbiera kolejne tytuły mistrzowskie. W Barcelonie zostaje 

tylko rok, wystarczająco długo, by wykrzyczeć w twarz Guardioli: „Nie masz jaj!”, przed 

powrotem do Włoch z nowymi magicznymi zagraniami. Historia Zlatana toczy się dalej 

w PSG i, jak sam mówi, „to jest bajka, podróż z getta do marzeń”.

W "Ja, Ibra" Zlatan Ibrahimović po raz pierwszy opowiada o swoich przeżyciach na boisku 

i poza nim, o radościach i szaleństwach w życiu nie zawsze w pełni kontrolowanym.



W TYM MIESIĄCU 
TYLE..

Jeśli zainteresowała Cię któraś z 

prezentowanych pozycji 

- zapraszam do biblioteki szkolnej 

(po wcześniejszym umówieniu się) 

te i inne książki są do Waszej 

dyspozycji.

Dziękuję za uwagę

Katarzyna Kraszewska


