
 

 
  Po dramatycznych przeżyciach związanych 
z poprzednim śledztwem Maria Kallio odeszła z komendy 
policji w Espoo.  
 Próbuje odnaleźć spokój, pracując nad rządowym 
programem opieki nad ofiarami przemocy w rodzinie.  
Podczas jednej z wizyt u przyjaciółki Maria poznaje Juttę 
Särkikoski, dziennikarkę sportową, która ujawniła fakt 
korzystania ze środków dopingujących przez dwóch 
fińskich miotaczy.  
Jutcie kilkakrotnie grożono śmiercią i rychło okazuje się, 
że nie były to słowa rzucane na wiatr i że nie tylko ona jest 
w niebezpieczeństwie. W Marii szybko budzi się instynkt 
detektywa i mimo początkowego oporu wraca do pracy w 
policji. Zaczyna się pościg za mordercą? 

 
 
 
   
Mateusz ma dwadzieścia jeden lat i jest… roznosicielem 
pizzy. Pochodzi ze znakomicie sytuowanej, kochającej się 
rodziny, ma własną kawalerkę w Krakowie, nieźle zarabia, a 
przede wszystkim kocha to, co robi. No i nie ma na swoim 
punkcie żadnych kompleksów, zwłaszcza, że jest bardzo 
przystojny… Czy taki facet ma problemy? I to jakie… 
 
 
 
 
Karolowi Borowieckiemu, właścicielowi luksusowej białej 
willi z różanym ogrodem, podrzucane są karteczki z ręcznie 
wykaligrafowanym tekstem: PAMIĘTAJ O RÓŻY, które 
budzą w nim potworny strach. Podczas uroczystej kolacji w 
dziwnych okolicznościach jego młoda żona zostaje 
zamordowana. Śledztwo zatacza coraz szersze kręgi.  
Co stoi u źródeł oszustw, szantaży i zbrodni?  
Czy prokurator Dolecki i kapitan milicji Żabicki odkryją 
tajemnicę, którą skrywa w sobie biały dom tonący w 
czerwieni róż? I czy ona okaże się kluczem do rozwiązania 
zagadki morderstwa? 



 
Strefa X rządzi się własnymi, niezrozumiałymi dla 
ludzi prawami. Jedenaście ekspedycji, które miało 
ją zbadać, poniosło porażkę. Ich członkowie 
umierali, popełniali samobójstwa lub zabijali się 
nawzajem. Dwunastą wyprawę tworzą wyłącznie 
kobiety. Manipulowane i poddawane hipnozie, 
zmierzają ku unicestwieniu. 
Czy Strefa X zawładnie ich umysłami? 
Jaką tajemnicę kryje to miejsce? 
Czy bohaterkom uda się ją rozwikłać i przetrwać? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Marta zmaga się z traumatycznymi przeżyciami i za     
wszelką cenę pragnie uwolnić się od wspomnień  
z dzieciństwa; przez lata molestowana przez ojczyma, 
odrzucona przez matkę. Nadzieją na wyrwanie się z 
piekła przeszłości jest dla niej Michał. Czy stawi czoła 
swoim lękom i znajdzie w sobie siłę, by zacząć wszystko 
na nowo? 
  
 
 
 
 
 
 
 
Znudzona czekaniem w wielkim pustym domu na 
Dawida, który zarabia za granicą na ich wspólną 
przyszłość, Marta postanawia zacząć nowe życie.  
Kiedy nie może znaleźć pracy w Polsce, wyrusza na 
podbój Irlandii. Jej życie komplikuje się, kiedy ukochany 
nagle z nią zrywa. Ciężka praca, nowe związki, 
niespodziewana ciąża. Trudne decyzje, niespodziewany 
zwrot wydarzeń i happy end.  
A wszystko to opisane błyskotliwie, z humorem i dużym 
dystansem do siebie i życia. 
 



 
 
Fabianów. Miasto skorumpowanych polityków  
i biznesmenów, gdzie sprawiedliwość trzyma się  
w kieszeni, a prawda kupowana jest za pieniądze. 
Zamordowano nastolatkę. Czy prowadzącym 
śledztwo uda się ująć sprawców i ujawnić kulisy 
zbrodni? Morderstwa, korupcja, sieć intryg, zemsta. 
Przenikliwy i mroczny obraz ludzkiej natury. 
Pasjonująca historia kryminalna łącząca wątki 
polityczne z dramatem. Autorka mistrzowsko 
posługuje się suspensem, sprawiając, że książkę czyta 
się jednym tchem. 
 
 
 
 
 
 
 
Marzę sobie tak czasami, że ojciec przestaje pić, 
pomagamy mu z braćmi wybudować dom. 
Wprowadzamy się – każdy do swojego nowego 
pokoju. Dobijają się do mnie kolesie z klasy, ale ja ich 
spławiam, bo akurat jest u mnie Olga. Gadamy sobie 
chwilkę, a potem jedziemy moim nowiutkim 
skuterem do miasteczka. Córka Emila obejmuje 
mnie, a jej ręce mimowolnie sięgają pod kurtkę. 
Dobrze, że marzenia nic nie kosztują. 
 
 
 
 

 
 
 
Kiedy Ellie wraz z szóstką przyjaciół wraca 
   z wakacyjnej wyprawy, zastaje opustoszałe 
miasteczko i umierające z głodu zwierzęta. 
Tajemnicza armia zaatakowała ich kraj i uwięziła jego 
mieszkańców.  
Ellie i jej paczka mogą się poddać lub ukryć się w 
lesie. Mogą też wziąć sprawy w swoje ręce i stanąć do 
walki... Bohaterowie spróbują nauczyć się żyć w 
świecie, który nie podlega już regułom dyktowanym 
przez rodziców. Aby przetrwać, będą musieli nie tylko 
się zjednoczyć, ale też dokonywać trudnych wyborów 
między przyjaźnią a miłością. 
 

 



 
 
Niewiele pamiętam ze swojego życia, pozostały zaledwie 
przebłyski wspomnień. Wiem jedno: nie tak dawno 
miałam wszystko – wspaniałych przyjaciół, cudownego 
chłopaka i kochającą rodzinę. Teraz Emma, moja 
siostra bliźniaczka, zajęła moje miejsce i desperacko 
próbuje rozwikłać zagadkę mojego zniknięcia. Jednak 
czuje, że ktoś śledzi każdy jej ruch… 
Sara Shepard to autorka bestsellerowej serii „Pretty 
Little Liars”. Jej nowe ekscytujące powieści z cyklu 
„The Lying Game” o sekretach i kłamstwach zdobyły 
rzesze fanów na całym świecie. Na ich podstawie 
nakręcono serial telewizyjny pod tym samym tytułem. 
 
 
 
 

 
 

 
Z perspektywy młodej mężatki Milena wspomina lata 
nauki w liceum i doświadczenia z tego okresu.  
Cytuje swój „wirtualnik” – internetową korespondencję 
z… księdzem. Opowiada, jak to jest, kiedy na progu 
dorosłości człowiek musi pokonać lęk, wstyd, słabość. 
Ciepło mówi o tych, którzy ją wspierali: o ukochanej 
babci, rodzicach i przyjaciółce. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jagoda i Dorota zdały maturę i wyjechały z małego 
miasteczka, by zacząć samodzielne życie. „Koniec budy, 
koniec rycia, nareszcie będziemy żyć!” – obiecują sobie. 
Zamierzają wynająć mieszkanie, znaleźć pracę i 
nareszcie robić to, co będą chciały. Już nigdy nikt nie 
będzie im mówił, co dla nich dobre. Nigdy… 
 
 
 
 
 
 



 
Klify nad Pacyfikiem, piękna rezydencja z sekwojową 
puszczą w tle. Młody reporter otrzymuje zlecenie – ma 
napisać artykuł o niesamowitej posiadłości. 
Przypadkowe spotkanie dwojga ludzi i idylliczną noc 
przerywa brutalna napaść. Mężczyzna zostaje 
pogryziony przez bestię, której w nieprzeniknionej 
ciemności nawet nie widzi... Wkrótce ulega 
przerażającej, ale i dziwnie pociągającej przemianie. 
Jest zafascynowany nowo nabytą mocą, ale też pełen 
obaw. W chwili, gdy najmniej się tego spodziewa, 
znajduje miłość, ale przede wszystkim stara się zgłębić 
tajemnicę, która odmieniła jego los. Dlaczego i w jaki 
sposób otrzymał wilczy dar? Reporter wyrusza w 
trudną, pełną pokus podróż, by poznać swoją nową, 
dwoistą naturę: człowieka i wilka. 
 
 
 
 
 „Wszystko zaczęło się od wygłupu...” - twierdzi 
tytułowa bohaterka powieści. Prywatnie: Marcysia, 
przeciętnej urody licealistka, publicznie: pyskata 
małolata, gwiazda reklamy, dziewczyna przystojnego 
piłkarza z kadry narodowej...  
 
Bankiety, najdroższe ciuchy i kosmetyki, gwiezdny pył 
show-biznesu i wielkie gwiazdy  
w zasięgu ręki.  
Nieustanna obserwacja, niewybredne komentarze na 
„Mopsiku” i gorzkie łzy. Poznajcie życie celebrytki – 
jak Wam się podoba?  
 
 

 
 
 
Tysiącletnie Cesarstwo Arkadyjskie to kolebka 
cywilizacji, depozytariusz Prawdziwej Wiary. Od lat 
jego władcy przejadają jednak dorobek minionych 
pokoleń, a jego fundamenty podgryzają herezje, 
pałacowe intrygi i ludowe niepokoje. Podupadające 
imperium będzie też musiało stawić czoło rosnącej na 
Wschodzie niszczącej sile, z jaką nie spotkało się w całej 
swej historii. 
Isaakios, wygnany następca tronu, postanawia walczyć 
o swe dziedzictwo. Wraz z wiernym centurionem 
wyrusza w podróż, podczas której z chłopca zmieni się 
w mężczyznę i pozna cenę władzy. 
 



 
 
 
 
Roberta chce jak najszybciej stanąć na nogi, uwolnić się 
od patologicznej, jej zdaniem, rodziny, stać się 
samodzielna, niezależna, bogata. Marzy, by żyć pięknie i 
dostatnio. Uważa, że w każdej sytuacji da sobie radę, bo 
jest młoda, zdrowa, inteligentna.  
Tylko co z tą miłością… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trzecia część przygód przyjaciółek: Dorotki, Jagody i 
Ani (poprzednie tytuły: "Jest super!", "Smak lata"). 
Wszystkie trzy studiują i nadal szukają własnych dróg i 
pasji. Jagoda wyżywa się artystycznie, Dorotka z 
zapałem oddaje się studiom ekonomicznym, a Ania…  
Książka o tym, jak trudno czasem odnaleźć prawdziwe 
„ja”, o wiernej przyjaźni i głębokiej miłości. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Britt długo przygotowywała się do wymarzonej wyprawy 
wzdłuż łańcucha górskiego Teton. Niespodziewanie 
dołącza do niej jej były chłopak, o którym dziewczyna 
wciąż nie może zapomnieć. Zanim Britt odkryje, co tak 
naprawdę czuje do Calvina, burza śnieżna zmusza ją do 
szukania schronienia w stojącym na odludziu domku  
i skorzystania z gościnności dwóch bardzo przystojnych 
nieznajomych. Jak się okazuje, obaj są zbiegami. Britt 
staje się ich zakładniczką… 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Jagoda i Dorotka, po roku pełnym wytężonej pracy, 
wielkich radości i gorzkich rozczarowań, wybrały się  
z przyjaciółmi na wakacje swojego życia. Kanary? Cypr? 
Tybet?  
Wybrały Przystanek Woodstock, Stachuriadę, biwaki w 
lesie i wędrówki przed siebie. Obie się zakochały, a Jagoda 
w pięknym stylu pozbyła się kompleksów z przeszłości. 
Poznajcie prawdziwy smak lata. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sztokholm. Listopadowy poniedziałek. Zmierzch, pada 
śnieg. Mężczyzna siedzi wygodnie w wagonie metra. 
Zastanawia się, czy widać po nim, że jest szczęśliwy. Czy 
komuś to przeszkadza? 
W środkowej Szwecji w krótkim czasie dochodzi do kilku 
bestialskich zabójstw.  
Kiedy inspektor Conny Sjöberg z policji w Hammarby 
zaczyna podejrzewać, że mogą być ze sobą powiązane, czuje, 
jak przenika go lodowate zimno. Gdzieś tam czai się 
człowiek, którym kierują bardzo osobiste motywy i który nie 
cofnie się przed niczym. 
 
 

 
 
Powiedzenie Gary'ego Linekera, że "piłka nożna to taka gra, 
w której dwudziestu dwóch mężczyzn biega za piłką, a i tak 
zawsze wygrywają Niemcy", przestało obowiązywać. Tym, 
który zmienił bieg nudnej historii jest Mario Balotelli. 
Różnie się o nim mówi - buńczuczny skandalista, 
wesołkowaty utracjusz, żałosny kabotyn czy niepoprawny 
bon vivant  
i ciągle nie starcza epitetów na opisanie tej wielowymiarowej 
osobowości. Z jednym natomiast trzeba się zgodzić - mimo 
wielu irytujących przywar, usprawiedliwianych trudnym 
charakterem młodego Włocha, Mario to klasowy zawodnik, 
ulepiony z tej samej piłkarskiej gliny co Lionel Messi i 
Cristiano Ronaldo.  
 

 



 
 
Leonard Peacock kończy osiemnaście lat. Z tej okazji 
szykuje prezenty dla przyjaciół, goli głowę na łyso  
i zabiera do szkoły pistolet… Tego dnia zamierza rozliczyć 
się z przeszłością i dorosłymi, którzy go nie rozumieją. W 
świecie Leonarda nie ma miejsca na kompromisy, 
wszystko jest albo czarne, albo białe.  
To książka o szukaniu zrozumienia i buncie przeciwko 
zasadom, którymi kierują się dorośli. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potężne tsunami pustoszy wybrzeże Stanów 
Zjednoczonych. Nad krajem przetaczają się straszliwe 
burze, a ze zniszczonego ośrodka wojskowego wydostaje 
się tajemnicza broń chemiczna. Sześcioro licealistów, 
dwójka gimnazjalistów i szóstka mniejszych dzieci po 
wypadku w drodze do szkoły chroni się w supermarkecie. 
Wielki sklep szybko staje się jednak zarówno ich 
schronieniem, jak i więzieniem.... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zinzi December dźwiga Leniwca na własnych plecach, żyje 
 z talentu do znajdowania zaginionych rzeczy i ma paskudny 
dryg do oszustw internetowych. Pewnego dnia ktoś 
bestialsko morduje jej klientkę, a Zinzi musi się podjąć 
zadania, na które nie ma najmniejszej ochoty. 
Zlecenie od legendarnego producenta muzycznego może się 
okazać biletem wyjścia z Zoo City, najgorszej dzielnicy 
Johannesburga, pełnej slumsów zamieszkanych przez 
prostytutki, morderców i pospolitych przestępców, z których 
każdy, tak jak Zinzi, nosi emanację swego grzechu w postaci 
jakiegoś zwierzęcia i żyje w cieniu piekielnej Cofki. 
 
 



 
Kiedy po latach kontaktuje się z tobą kumpel z klasy, 
może to oznaczać tylko jedno – kłopoty.  
Skatowany w Warszawie przez nieznanych sprawców 
prezes amerykańskiej korporacji dzwoni do byłego 
kolegi z klasy, znanego radiowca. Wybiera jedyny 
numer, jaki zna – do audycji na żywo. Dziennikarz 
zostaje wplątany w grę, w której stawką jest kilkaset 
milionów dolarów, życie wielu osób i polska racja stanu. 
Rozwiązanie zagadki zaszyfrowane jest na bilecie do 
metra. Kto złamie kod? Tylko ktoś z klasy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siedemnastoletnia Amber Appleton mieszka w szkolnym 
autobusie z matką i psem. Traci grunt pod nogami, ale 
nie nadzieję. Należy do Federacji Fantastycznych 
Fanatyków Franksa, trenuje Chrystusowe Diwy z Korei 
i toczy zaciętą walkę z Joan Sędziwą. Myśli pozytywnie i 
zaraża innych swoją energią. Jest prawie jak gwiazda 
rocka.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Strefa X nadal broni swoich tajemnic. 
 Southern Reach, podupadająca rządowa agencja, do 
kolejnej próby zbadania terenu przydziela Kontrolera. 
Dla Johna Rodriqueza, śledczego po przejściach, to 
ostatnia zawodowa szansa. Poczynania nowego szefa 
nadzoruje tajemniczy Głos domagający się regularnych 
raportów. Okazuje się, że nie tylko w Strefie X działają 
siły zmieniające ludzki umysł. Czy mężczyzna będzie w 
stanie je ujarzmić? 
 
 
 



 
 
 
 
Finley niewiele mówi. Odzywa się tylko wtedy, gdy musi. 
Kocha dwie rzeczy. Pierwsza z nich to koszykówka – jest 
rozgrywającym w szkolnej drużynie. Druga natomiast – 
patrzenie w gwiazdy z Erin. Obie pozwalają mu 
zapomnieć o problemach, od których stara się uciec. 
Pewnego dnia trener zwraca się do niego z nietypową 
prośbą… 
"Niezbędnik obserwatorów gwiazd" jedna z trzech 
powieści młodzieżowych Matthew Quicka, to książka  
o potędze przyjaźni, która jest receptą na szczęście. 
 
 

 
 
 
 
 
Zbliża się Boże Narodzenie. W kamienicy w centrum Parmy 
ginie stara kobieta. Jej serce pocięto nożem na drobne 
kawałki. Dochodzenie prowadzi komisarz Soneri,  
mruk i indywidualista z trudem mieszczący się w ramach 
policyjnych schematów. Szukając mordercy, będzie 
zmuszony wrócić do bolesnej osobistej przeszłości.  
Okaże się przy tym, że nikogo – nawet swych najbliższych – 
nie znał tak dobrze, 
 jak mu się wydawało. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasjonujący thriller retro rozgrywający się w Łodzi końca 
XIX wieku. Z pałacu fabrykanta Friedricha Neumanna 
zostaje nocą porwany jego 6-letni syn. Po kilkunastu dniach 
znika też dziecko inżyniera Szałkowskiego z fabryki 
Scheiblera. W tym samym czasie do Łodzi przyjeżdża 
Andrzej Potulicki, zlicytowany szlachcic, i również 
przepada bez wieści. Rozpoczyna się wyścig z czasem… 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Rzym, rok 168 przed naszą erą, państwo jest obecnie 
republiką rządzoną przez dwoje konsulów, wybieranych na 
roczną kadencję, stojących na czele senatu. Wódz rzymskiej 
armii Emiliusz Paulus odniósł właśnie wielkie zwycięstwo 
pokonując Macedończyków w bitwie pod Pydną. I choć jest 
to ogromny sukces militarny to cieniem na wojskowej 
potędze Rzymu kładzie się Kartagina, miasto-państwo, które 
już raz pokonane znów rośnie w siłę i zagraża Rzymowi. 
Tego wroga nie wystarczy pokonać, trzeba go 
zniszczyć. Doprowadzić do wojny na wyniszczenie, wojny 
totalnej. 
 
 
Sherlock Holmes - ikona detektywistyki powraca! 
Najnowsza część przygód Sherlocka Holmesa dotyczy 
historii, której wcześniej nie można było ujawnić ze względu 
na charakter sprawy i pozycję zamieszanych w nią osób. 
Gdy doktor Watson przybywa z kilkudniową towarzyską 
wizytą na Baker Street, nie spodziewa się, że dane mu będzie 
wziąć udział w kolejnej niezwykłej przygodzie u boku 
najwybitniejszego z detektywów. I nawet gdy z prośbą 
 o pomoc zjawia się u Sherlocka Holmesa pewien marszand 
 z Wimbledonu, zaplątany w transatlantycką awanturę, nic 
jeszcze nie zwiastuje rychłego ujawnienia afery z udziałem 
czołowych postaci londyńskiej socjety.  
 
 
 

 
I tom "Sagi o Wojnie Demonów" !Taredhele – prastara rasa 
elfów zwana Gwiezdnym Ludem – znaleźli sposób na 
przedostanie się przez wszechświat do Midkemii. W swoim 
świecie elfy te toczą wojnę z krwiożerczymi demonami, a ich 
niegdyś ogromne imperium jest bliskie upadku. Taredhele 
wierzą, że tak naprawdę pochodzą z mitycznego Domu, 
świata, o którym zapomnieli w miarę upływu czasu. Teraz 
dochodzą... 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
Poruszające świadectwo okrutnego świata łagrów i 
sowieckiej rzeczywistości Wrzesień 1939 roku. Andrzej 
Krasicki, pełniący służbę jako obserwator w samolocie 
Karaś, bierze udział w walkach z niemieckimi siłami 
powietrznymi. Zestrzelony przez messerschmitty, doznaje 
poważnych ran i trafia do szpitala w Tarnopolu. Jest 
świadkiem zajęcia miasta przez Armię Czerwoną. Sowieci, z 
NKWD na czele,... 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Mało kto wie, że w czasie II wojny światowej niemal 100 
tysięcy Brytyjczyków i 50 tysięcy Amerykanów 
zdezerterowało ze swych armii, uszczuplając siły aliantów 
 o równowartość dziesięciu dywizji!  
W ogromnej większości byli to żołnierze z pierwszej linii 
frontu, którzy załamali się pod nieustannym ostrzałem,  
mając dość życia pod gołym niebem, nieudolności dowódców  
i wszechobecnej śmierci. Wielu... 
 
 
 
 
 

 
 
 


