
Literatura obyczajowa 

Roberts N. – Pokusa – Wydawnictwo Harlequin Books  

 Pensjonat z marzeń  

Bea prowadzi uroczy, nieco staroświecki pensjonat w Nowej Anglii. Kocha 

to miejsce i potrafi nadać mu niepowtarzalny charakter. Dlatego z 

oburzeniem przyjmuje plany modernizacji przedstawione jej przez nowego 

właściciela. Jednak Taylor przywykł do życia w szaleńczym tempie, decyzje 

podejmuje równie szybko i kieruje się wyłącznie chęcią zysku. Marzycielka 

i bezwzględny biznesmen toczą nieustanne spory… 

 

Rajska jabłoń  

Eden Carlbough wcale nie spodziewała się, że prowadzenie letniego obozu dla dziewcząt 

będzie łatwe. Jednak nawet nie przemknęło jej przez głowę, żeby skryć się przed nimi na 

jabłoni. Na szczęście uratował ją właściciel sadu. Kiedy dosłownie wpadła w jego ramiona, 

Chase pomyślał, że nie będzie w stanie oprzeć się pokusie, skoro los zesłał mu tak wspaniały 

owoc… 

Oliver L. – Requiem – Wyd. Otwarte 

 Stanowi kontynuację "Delirium" oraz "Pandemonium". 
 
Rewolucja rozlewa się na cały kraj, oddziały rządowe śledzą i brutalnie tępią grupy 

Odmieńców. Jako członkini ruchu oporu Lena znajduje się w samym centrum konfliktu. 

Rozdarta między Aleksem i Julianem walczy o swoje życie i prawo do miłości. 

W tym samym czasie Hana prowadzi bezpieczne, pozbawione miłości życie u boku 

narzeczonego – nowego burmistrza Portland. Wkrótce drogi dziewczyn znów się zejdą, 

a ich spotkanie doprowadzi do bolesnej konfrontacji. 

Czy można wybaczyć zdradę? Czy mury wreszcie runą? 

Michalak K. – Zacisze Gosi – Wyd. Znak 

Kiedy Kamila zamieszkała w przedwojennej willi z pięknym różanym 

ogrodem, poczuła, że wreszcie uśmiechnęło się do niej szczęście. Jak za 

dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystko zaczęło się układać: odnalazła 

swoje miejsce na ziemi, poznała wspaniałego mężczyznę, a z sąsiadką, 

Gosią, połączyła ją prawdziwa przyjaźń. 

Jednak los jest przewrotny i nad przyjaciółkami z uliczki Leśnych 

Dzwonków znów zbierają się czarne chmury. 

Związek Kamili z Łukaszem zostaje wystawiony na poważną próbę. Do Gosi zaś 

nieoczekiwanie powraca przeszłość. Czy były mąż okaże się godny zaufania? I jaką rolę w jej 

życiu odegra Jakub, którego mroczną tajemnicę poznaje Kamila? 

 

„Zacisze Gosi” to kolejna - po bestsellerowym „Ogrodzie Kamili” - powieść z kwiatowej 



trylogii” Katarzyny Michalak, autorki, którą pokochały polskie czytelniczki. Ciąg dalszy tej 

niezwykłej, wzruszającej historii o przyjaźni i miłości, poznacie w książce „Przystań Julii”, 

następnej powieści w serii. 

Ponińska D. – Podróż po miłość: Maria – Wyd. Nasza 

Księgarnia 

Emilia wiedzie bezpieczne życie u boku tureckiego męża, dopóki napięte stosunki 

pomiędzy imperium osmańskim a Rosją nie doprowadzą do wybuchu wojny 

krymskiej. To burzy spokój rodziny. Zakir postanawia bowiem przyłączyć się do walk, 

a żona podąża za nim, choć oznacza to rozstanie z ukochanym synem. 

Jak potoczą się dalsze losy Emilii? Czy jej dorastająca w Rosji córka Maria pozna 

prawdę o swoich tureckich korzeniach oraz starszego brata? Czy dorosły już Kemal 

wybaczy matce, że go porzuciła jako dziecko, wybierając swobodne życie poza 

haremem?   

Kosmowska B. - Ukrainka – Wyd. Foksal 

Współczesna Warszawa. Do miasta przybywają tym samym pociągiem dwie kobiety, 

Iwanka Matwijenko i Zofia Wolska. Iwanka jest młodą wiolonczelistką z Ukrainy, w 

Polsce chce zarobić na dom, który dzielić ma z Mykołą, także muzykiem. Jej narzeczony 

przetarł już polskie szlaki - od jakiegoś czasu mieszka w Warszawie, pracuje w 

pizzerii, a wieczorami gra w knajpie. Iwance także marzy się praca zgodna z jej 

wykształceniem, ale oczywiście, będąc Ukrainką, może co najwyżej zarabiać jako 

sprzątaczka lub gosposia. Zofia to leciwa właścicielka podupadłego gospodarstwa 

rolnego. Opuszcza je, by odwiedzić najmłodszego syna, Bronka. To jedyny z trójki jej 

potomków, który poradził sobie w życiu. Teraz, już jako Bruno, ma piękną żonę i świetnie prosperującą 

firmę komputerową. Wkrótce losy obu kobiet skrzyżują się ponownie. Miłość i marzenia o lepszym życiu, 

zazdrość i pogarda. Kosmowska napisała przejmującą powieść. Ukrainka mówi więcej o życiu emigracji 

zarobkowej w Polsce niż raporty socjologów i dziennikarzy. 

 Błotnicka A. – Koniec wiosny w Lanckoronie 

Magda nigdy by nie pomyślała, że zgodzi się ze  stwierdzeniem, że mężczyźni 

lubią poręczne i bujne kobiety. Może miała tu i ówdzie mały nadmiar, ale 

lubiła siebie i swoją bujną figurę. A, co ważniejsze, ów nadmiar lubił również 

on – jej idealny mężczyzna.  

Pewnego dnia jednak wszystko się posypało i Magda uznała, że nie ma 

wyjścia – musi wymienić garderobę na mniejszą, a ukochane przysmaki 

zastąpić zieleniną. Postanowiła więc wyjechać do malowniczo położonego 

miasteczka, by podjąć walkę ze zbędnymi kilogramami...  

Nieprzewidziany wypadek jednak wszystko skomplikował… 

Zabawna i pełna ciepła opowieść o uczuciach, odważnych zmianach i urokach jedzenia... 



Literatura sensacyjna 

Coben H. – Niewinny - Wyd. Aleksandra i Andrzej 

Kuryłowicz 

 Dziewięć lat po wyjściu z więzienia Matt Hunter nadal wraca myślami do owego 

strasznego wieczoru, kiedy w przypadkowej, niesprowokowanej przez siebie bójce zabił 

człowieka. Wydarzenie to kładzie się cieniem na jego życiu i relacjach rodzinnych... ale w 

końcu wszystko ponownie zmierza ku szczęśliwej, ustabilizowanej przyszłości. Świeżo 

poślubiona, piękna, kochająca go żona Olivia spodziewa się dziecka, kariera prawnicza 

Matta nabiera rozpędu. Wydaje się, że nic nie zakłóci ich idylli -do czasu, kiedy decydują się 

kupić telefony komórkowe wyposażone w funkcję przekazu wideo. Kilka godzin po 

służbowym wyjeździe Olivii do innego miasta, na komórce Matta pojawia się wiadomość 

wysłana z telefonu żony: na krótkim filmiku widać Olivię i nieznanego mężczyznę w pokoju hotelowym... 

Nesser H. – Karambol – Wyd. Czarna Owca 

Siódma książka w serii kryminalnej o komisarzu Van Veeterenie i jednostce policyjnej w Maardam. 

Pijany kierowca powoduje wypadek, w wyniku którego ginie młody chłopak. Sprawca pod osłoną 

deszczu i ciemności ucieka z miejsca przestępstwa. W wyniku wypadku jego życie radykalnie się 

zmienia. Musi podejmować coraz to bardziej ryzykowne decyzje, zacierać ślady... Kłamstwa rodzą 

jednak kolejne kłamstwa... Wydaje się, że jego życiem powoduje jakaś perwersyjna, złowroga 

logika, która prędzej czy później doprowadzi go do zguby... Pytanie tylko kiedy, i jak wiele zła 

zdoła jeszcze wyrządzić. Komisarz Reinhart, policja Maardam i, oczywiście, detektyw Van 

Veeteren muszą temu zapobiec - rozwiązać kolejną skomplikowaną zagadkę, od której 

wyjaśnienia może zależeć życie... 

King S. – Pan Mercedes – Wyd. Albatros 

Debiut Stephena Kinga w gatunku kryminału detektywistycznego hardboiled.          

Tuż przed świtem, w spokojnym miasteczku, setki zdesperowanych, bezrobotnych ludzi 

stoi w kolejce na targi pracy. Nagle, bez ostrzeżenia, samotny kierowca w kradzionym 

Mercedesie wpada w tłum. Zabija osiem osób, rani piętnaście. Ucieka z miejsca 

wypadku. Brady, nazywający sam siebie „sprawcą”, pokochał dotyk śmierci pod kołami 

Mercedesa i chce poczuć go ponownie. Kolejna misja Brady’ego, jeśli się powiedzie, 

zabije tysiące osób. Tylko emerytowany detektyw Bill Hodges wraz z dwójką 

sprzymierzeńców może zatrzymać mordercę, zanim ten uderzy ponownie. Kto kryje się pod 

pseudonimem Pan Mercedes i jak go odnaleźć? 

Mankell H. – Psy z Rygi - Wyd. Foksal 

Komisarz Wallander i jego współpracownicy z policji w Ystad otrzymują informację o 

makabrycznym odkryciu na odludnej plaży. W wyrzuconym przez fale pontonie 

znajdują dwóch martwych, elegancko ubranych młodych mężczyzn. Obaj, jak się 

wkrótce okazuje, należeli do łotewskiej mafii. Banalna z pozoru sprawa 

gangsterskich porachunków prowadzi Wallandera na trop międzynarodowego 



spisku. W Rydze, stolicy od niedawna niepodległego kraju, tworzącego zalążki demokracji, a w 

rzeczywistości ogarniętego nadzorem policyjnym, Wallander musi zmierzyć się z potężnym i 

nieuchwytnym przeciwnikiem. Kilka razy otrze się o śmierć i tylko jego obsesyjne poczucie 

sprawiedliwości nie pozwoli mu cofnąć się przed zagrożeniem. W tym porywającym thrillerze, 

pełnym niespodzianek i po mistrzowsku stopniowanego napięcia, Mankell kreśli mroczny i 

sugestywny obraz społeczeństwa w stanie chaosu... 

Turska K. – Bestia – Wyd. Fabryka Snów 

Strzeż się cieni przemykających w mroku. 

Planeta Sargo. Zamierzchła przeszłość. 

Saaby. Podobno nie wychodzą z czeluści Ogaary. Albo raczej - czasem wychodzą, ale nie 

zostawiają nikogo, kto mógłby opowiedzieć o spotkaniu z nimi. Tylko zmasakrowane ciała. 

Ten, na kogo zapoluje saab, może uważać się za martwego jeszcze zanim polowanie się 

rozpocznie. Każda rana zadana saabowi, od razu się goi. Nawet śmiertelna. 

Wyglądają jak zwierzęta. Zwłaszcza wtedy, gdy polują. Ale mogą też wyglądać, mówić i 

zachowywać się jak ludzie. 

Z zapisków Czcigodnego Maruka 

 

Planeta Sargo. Dwa tysiące lat później. 

Mia Keller przybywa na Sargo w poszukiwaniu męża, handlowca zaginionego w tajemniczych 

okolicznościach. Jedyny ślad po nim to dziwny wisiorek. Mia poznaje kogoś... Przypadkowo... 

Koontz D. – Recenzja – Wyd. Albatros 

 Cullen Greenwich jest pisarzem, ojcem sześcioletniego, nadzwyczaj uzdolnionego 

syna. Właśnie ukazała się jego szósta powieść, która powszechnie zbiera pozytywne 

oceny - z wyjątkiem jednej, napisanej przez  Shearmana Waxxa, czołowego krytyka 

literackiego w Ameryce. Jego recenzja jest nie tylko wyjątkowo niepochlebna, ale mija 

się z faktami. Okazuje się, że krytyk mieszka w pobliskiej Laguna Beach i uchodzi za 

ekscentryka. Wbrew radom Cullen postanawia przynajmniej zobaczyć, jak wygląda 

tajemniczy adwersarz. W rezultacie dochodzi do przypadkowego spotkania obu mężczyzn w toalecie 

restauracji. Na pożegnanie Waxx wymawia pojedyncze słowo, które w uszach Cullena brzmi jak 

groźba - zguba. Tego samego wieczoru Waxx składa nocną wizytę w domu Greenwichów.... 

Barclay L. – Największy lęk – Wyd. Świat 

Książki 

Co się stało z siedemnastoletnią Syd? Tim, jej ojciec, pragnie po rozwodzie spędzać 

z nią więcej czasu. Gdy dziewczyna nie przyjeżdża na umówione spotkanie, dzwoni 

do hotelu, w którym dorywczo pracowała, ale tam nikt nigdy o niej nie słyszał... 

Zdruzgotany Tim zgłasza zaginięcie córki na policję i sam zaczyna poszukiwania. Co 

ukrywała Syd? Dlaczego szuka jej jeszcze ktoś, gotowy zabić? Zadziwiająca historia 

zwykłego człowieka uwikłanego w niezwykłe wydarzenia, pełna zwrotów akcji. 

Wstrząsający finał.... 



Literatura popularnonaukowa 

Zuchniewicz P., Grysiak B. – Kobiety w życiu Jana 

Pawła II – Centrum Myśli Jana Pawła II 

 Kobiety w życiu Jana Pawła II to pierwszy z dwóch tomów poświęconych przyjaźniom 

papieża (tom drugi opowie o mężczyznach) – przyjaźniom rozumianym w swoisty sposób. 

Chodzi bowiem nie tylko o postaci, które odegrały znaczącą rolę w jego biografii 

historycznej, ale także o te, które odcisnęły wyraźne piętno na biografii mistycznej bądź które 

wybrał (wyniósł na ołtarze), by zakomunikować coś ważnego. 

W pierwszym tomie przemierzamy bardzo konsekwentnie wytyczony szlak. Od Emilii 

Wojtyłowej – ziemskiej matki prowadzi nas on poprzez kolejne kobiece postaci, które stanęły 

na drodze Lolka, Wujka Karola, biskupa, kardynała i wreszcie papieża. Następnie – poprzez 

siostrę Łucję i Matkę Teresę, zajmujące w życiorysie Jana Pawła II miejsce łączników między doczesnością a 

nadprzyrodzonością – przechodzimy do świętych i błogosławionych, by u kresu powrócić do Matki, tym razem 

Niebieskiej. 

Chodakowska E., Kavoukis L. – Zmień swoje życie z 

Ewą Chodakowską – Wyd. Liber 

Pierwsza książka Ewy Chodakowskiej, najpopularniejszej polskiej trenerki personalnej, znanej z 

programu „Pytanie na śniadanie” TVP2, gdzie występuje jako „Trenerka całej Polski”. Jej unikalna 

metoda treningowa zrewolucjonizowała kobiecy fitness, a programy ćwiczeń wydane na płytach 

DVD w magazynie SHAPE, okazały się bestsellerami. W rok zdobyła ponad 150 tysięcy fanów na 

Facebooku, rejestrując 1,5 mln wizyt tygodniowo. Osoby ćwiczące wraz z nią, przechodzą szybką i 

niewiarygodną metamorfozę. Zaraża optymizmem i pasją oraz pomaga zmienić życie setkom tysięcy 

kobiet. Za ich namową powstała książka, w której Ewa Chodakowska prezentuje nie tylko 

instrukcje dotyczące treningów, ale także dzieli się motywacją oraz wiedzą i własnymi 

doświadczeniami na temat diety oraz stylu życia. 

Książka wyraża holistyczną filozofię Ewy Chodakowskiej opartą na założeniu, że aktywność fizyczna i jej 

pozytywne rezultaty przyczyniają się do rozwoju duchowego, emocjonalnego oraz umysłowego . Do współtworzenia 

książki Ewa zaprosiła swojego partnera życiowego Lefterisa Kavoukisa, jednego z najbardziej znanych i cenionych 

trenerów personalnych w Grecji. 

Książka zawiera kompleksowy program miesięcznej metamorfozy z podziałem na poszczególne dni: 30 dni, 30 

treningów po 30 minut, 30 jadłospisów. W książce znajduje się motywacja na każdy dzień, praktyczne porady 

dietetyczne i wskazówki treningowe oraz zdjęcia trenerki prezentującej wszystkie ćwiczenia opatrzone 

szczegółowym opisem. 

Jaruzelska M. – Rodzina – Wyd. Czerwone i Czarne 

                                                                                                                                                 

Poprzednia książka Moniki Jaruzelskiej „Towarzyszka Panienka” była głośnym 

wydarzeniem i natychmiast stała się bestsellerem. Córka generała opowiedziała w 

niej historię swojego życia. W nowej książce kreśli sylwetki rodziców, rozmawia z 

ojcem i matką o niełatwych relacjach rodzinnych. Zamieszcza fragmenty dziennika, w 

którym notuje zdarzenia bolesne, ale też radosne.



Wizor D. – Piastowskie szlaki - Wyd. PWH Arti 

Piastowskie szlaki to jakby uzupełnienie poprzedniej książki Dariusza 

Wizora, zatytułowanej Śladami królów i książąt polskich. Autor nie 

pisze historii „na nowo”, a jedynie ukazuje ją ze swojego „punktu 

widzenia”. Wartkim, potoczystym słowem i dobrze dobraną fotografią 

prowadzi w niej Czytelnika po zawiłościach piastowskich dziejów. 

Plusem publikacji są układ i ramy czasowe. Pozwalają one na szeroki 

ogląd epoki, a wzloty i upadki Polski Piastowskiej, dokraszone 

tajemnicami alkowy, pokazują, że Piastowie to ludzie z krwi i kości z wszystkimi 

zaletami i wadami. 

Millan C., Peltier M.J. – Jak wychować idealnego psa -  

Wyd. Iluminatio 

Autor bestsellerów i gwiazda programu „Zaklinacz psów” emitowanego w stacji 

National Geographic Channel opowiada o wszystkim, co powinieneś wiedzieć, by 

wychować szczęśliwego, zdrowego i zrównoważonego psa: 

Czego oczekiwać w kolejnych etapach rozwoju psa,  jak szybko i skutecznie nauczyć 

psa załatwiania się poza domem, co należy wiedzieć na temat zasad zdrowego 

żywienia psów, kiedy i dlaczego należy szczepić psa i jak nie przesadzić z liczbą 

szczepień oraz  jak – poprzez ustanowienie zasad, granic, ograniczeń i spokojnie 

asertywnego przywództwa – uczyć psa posłuszeństwa już od pierwszego dnia... 

 Augustynek A. – Uzależnienia komputerowe... – Wyd. 

Difin SA 

 Ostatnia dekada XX wieku otworzyła przed psychologią nowe, fascynujące 

pole eksploracji badawczej. Jest nim zachowanie się człowieka w 

społeczeństwie informacyjnym. Rozwój Internetu w jego obecnej postaci w 

ciągu ostatnich lat podniósł jeszcze rangę tego zagadnienia. Obok 

bezspornych zalet istnieje także ciemna strona Internetu. Ma miejsce 

przestępczość internetowa. Łatwiejszy stał się dostęp do pornografii i 

nawiązywania przygodnych kontaktów seksualnych. Nie można zapominać o 

destrukcyjnym wpływie na psychikę internautów niektórych gier komputerowych. 

Stosunkowo nowym zjawiskiem społecznym stało się uzależnienie od komputera. W pracy 

tej uzależnienie od komputera, wyodrębnione spośród innych uzależnień, opisane zostało od 

strony diagnozy, rozpowszechnienia i terapii przez psychologa nie tylko teoretyka, ale i 

praktyka. Czytelnik otrzymuje monografię psychologiczną, zawierającą aktualną wiedzę 

wzbogaconą badaniami i doświadczeniem terapeutycznym autora. 

 

 



Felscherinow Ch.V., Vukovic S. – Christiane F. Życie 

mimo wszystko – Wyd. Iskry 

„Życie mimo wszystko” - niezwykła biografia Christiane F., najsłynniejszej ćpunki 

świata. 

35 lat po ukazaniu się „My, dzieci z dworca ZOO”, książki i jej ekranizacji, dzięki 

którym Christiane F. stała się najsłynniejszą narkomanką na świecie, bohaterka 

przedstawia dalszy ciąg swojej historii.  

Opowiada o nieudanych odwykach, pobytach w areszcie i berlińskim więzieniu, o 

szczęśliwym czasie w Grecji, o ludziach spotkanych po drodze, o programie 

metadonowym, do którego została przyjęta, wreszcie o narodzinach Phillipa i macierzyństwie, które 

odmieniło jej życie. 

Literatura młodzieżowa 

Matejek K.  Mecz o wszystko – Centrum Myśli Jana 

Pawła II  

To dopiero początek drugiej klasy gimnazjum, a w życiu Kuby już wszystko zaczyna 

się komplikować. W szkole pojawia się nowy trener drużyny futbolowej, z którym 

chłopak od razu wchodzi w konflikt. Ania, o której względy zabiegał, zakochuje się w 

jego rywalu - Dredzie, szkolnym lowelasie. Mama idzie do pracy, a tata jak zwykle o 

wszystko ma do niej i do niego pretensje. A gdy na dodatek Kuba odkrywa, że 

trener może być zamieszany w ciemne interesy, przestaje się dogadywać nawet ze 

swoimi najlepszymi kumplami - Pepe i Zdolnym - którzy mu nie wierzą. Czuje się jak 

w labiryncie. Czy znajdzie z niego wyjście? 

  Lawinowo toczące się wydarzenia, niespodziewane zwroty akcji i zaskakujące rozwiązania. 

Opowieść o przyjaźni, pierwszej miłości i wielkiej pasji do piłki nożnej. Książka dla dziewczyn i 

chłopaków, którzy wiedzą, że w szkole może zdarzyć się wszystko. 

Kosmowska B. – Niechciana – Wyd. Literatura 

Kasia to zwyczajna dziewczyna. Ma, jak każda nastolatka, swoje 

marzenia i plany. Ale pewnego dnia musi zmierzyć się z problemem 

tak bardzo własnym, że trudno jej liczyć na pomoc najbliższych czy 

przyjaciół. Zanim rozpocznie przyspieszone dojrzewanie, a jej 

tajemnica stanie się własnością wszystkich wokół, pozna gorycz 

samotności i smak przerażenia. Czy wystarczy powiedzieć: „Sama 

jesteś sobie winna”? Opowieść o niechcianej ciąży. O tym, jak 

niełatwo być wrażliwą nastolatką w „przyjaznym” świecie. 

 

 



Wells P. – Złamane serca: dziewczyny marzą o 

prawdziwej miłości - Wyd. WILGA 

Dziewczyny marzą o prawdziwej miłości i potrafią ją zdobyć! 

Cztery przyjaciółki 

Cztery historie miłosne 

Cztery złamane, porzucone i samotne serca 

i jeden skuteczny kodeks postępowania! 

c.d. w Zauroczeniach   

Dziewczyny szukają nie tylko miłości! Cztery przyjaciółki: Alexa, Sydney, Raven i Kelly 

już wiedzą, że czasem od miłości ważniejsza jest przyjaźń. Poznaj ich "Kodeks 

zauroczeń". 41 prostych zasad, dzięki którym można zdobyć każdego chłopaka! Ale 

czy to się liczy? Może trudniejsze od zdobycia chłopaka jest utrzymanie związku? A 

co, gdy pojawi się ktoś trzeci? 

A co, gdy twoja najlepsza przyjaciółka zacznie się spotykać z twoim byłym? 

Smith M.M. – Za drzwiami - Wyd. Prószyński i Media 

Urokliwa proza dla dzieci i ich rodziców. 

Dla jedenastoletniego Marka świat stał się przygnębiający jak zima w 

Brighton, gdzie wbrew własnej woli musiał zamieszkać wraz z mamą 

i ojczymem. Stary dom nad morzem, z dala od rówieśników, to 

nieciekawe miejsce dla chłopca. Ojczym uparł się, żeby mu robić na 

złość, a mama, dotychczas wesoła i pełna energii, z każdym dniem 

staje się coraz bardziej roztargniona i smutna. 

 

Pewnego dnia Mark nieoczekiwanie spotyka kogoś, kto ma dla niego nie tylko 

pyszne ciasto, gorącą herbatę i dobre słowo, ale przede wszystkim klucz do 

tajemniczego, dawno minionego świata. Mark staje się świadkiem wydarzeń, które 

pomogą mu uciec od szarej rzeczywistości i być może… wszystko zmienić. 

Grant S. – Neva - Wyd. Mak   

Zakochana, odważna, ryzykująca wszystko.  Szesnastoletnia Neva ma już 

dosyć kłamstw. Nie zna odpowiedzi na pytania, których nie może nawet 

zadać głośno: Dlaczego jej kraj jest odcięty od świata zewnętrznego 

nieprzenikalną kopułą energii? Dlaczego ludzie znikają bez śladu? Co się 

stało z jej babcia, która pewnego dnia nie wróciła do domu?  

Neva wraz ze swoją najlepszą przyjaciółką Sanną postanawia poznać 

odpowiedzi na dręczące ją pytania. Nie zamierza dłużej posłusznie 

przestrzegać przepisów i zasad. Na dodatek zakochuje się w chłopaku, który powinien być 

dla niej tabu, i naraża na śmiertelne niebezpieczeństwo... 



Taylor L – Córka dymu i kości – Wyd. Amber 

Na wszystkich kontynentach na drzwiach domów pojawiają się czarne odciski 

dłoni. Wypalają je skrzydlaci nieznajomi, którzy wkradają się do naszego 

świata przez szczelinę w niebie... 

Przemierzająca kręte uliczki zasypanej śniegiem Pragi siedemnastolatka ze 

szkoły sztuk plastycznych zostanie wkrótce uwikłana w brutalną wojnę istot 

nie z tego świata. I odkryje prawdę o sobie – zrodzonej z dymu i kości… 

 

Jej szkicowniki są pełne potworów. Mówi w wielu językach, nie tylko 

ludzkich. Ma jaskrawoniebieskie niefarbowane włosy, niezwykłe tatuaże i blizny. Kim jest? 

 

c.d. w powieści pt. „Dni krwi i światła gwiazd” 

Siedemnastoletnia Karou, utalentowana artystka i uczennica tajemniczego 

Dealera Marzeń, znalazła wreszcie odpowiedź, której tak długo szukała. Już 

wie, kim jest – i czym jest. Lecz ta wiedza niesie następną prawdę, której z 

całego serca chciałaby zaprzeczyć: że kocha wroga i że jej ukochany ją 

zdradził. A świat zapłaci za to krwawą cenę... 

Teraz Karou musi wybrać ostatecznie, kim chce być. I zdecydować, jak 

daleko się posunie, by pomścić swoją rasę. 

Tymczasem Akiva bez wytchnienia szuka Karou, bez której nie potrafi już żyć. I prowadzi 

własną walkę: o odkupienie i o nadzieję. 

Lecz czy jakakolwiek nadzieja ocaleje z popiołów ich zniszczonych marzeń? 

 

 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW KSIĄŻEK 

 

 


