
32-letni Russell Green ma wszystko: wspaniałą żonę, uroczą 
 6-letnią córkę, prestiżową posadę dyrektora reklamy w dużej 
firmie oraz wygodny dom w Charlotte. Jego życie przypomina 
piękny sen, a szczęście skupia się wokół jego miłości, Vivian. 
Ale na lśniącej powierzchni idealnej bańki mydlanej zaczynają 
pojawiać się rysy… Ku rozpaczy i zaskoczeniu Russa, jego 
życie niespodziewanie wywraca się do góry nogami. W ciągu 
kilku miesięcy traci żonę i pracę. Musi zająć się córką 
i zaadaptować się do nowej rzeczywistości. Przyjdzie mu 
zmierzyć się z nieznanym, pokonać własne słabości, sięgnąć po 
umiejętności, z których nigdy nie korzystał. Czeka go wielki 
emocjonalny test, ale też… niespodziewana nagroda.  

  

 

 

 

 

Najbardziej przerażająca powieść Kinga. Tytułowe To stanowi 
metaforę tkwiącego w ludziach zła. Derry w stanie Maine, 
miejsce ledwie widoczne na mapie. Dochodzi tu do wyjątkowej 
eskalacji zbrodni, okrutnych morderstw, gwałtów  
i tajemniczych wypadków. W kanałach miasteczka zalęgło się 
To. Bliżej nieokreślone, przybiera najróżniejsze postacie: 
klauna, ogromnego ptaszyska, głosu w rurach. Poluje na dzieci. 
Tylko dzieci potrafią dostrzec To. I dlatego właśnie one stają do 
walki z potworem. Mija dwadzieścia kilka lat i To powraca. 
Dzieci są już dorosłymi, ale muszą odnaleźć w sobie dziecięcą 
wiarę, lojalność i odwagę, by skutecznie stawić mu czoła.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Virion- szermierz natchniony który wraz dwudziestoma 
innymi straceńcami pokonał legion Moy.  Jak Chłopak z 
dobrego domu został bezlitosną maszyną do zabijania?. 
Poznajcie historię najsłynniejszego szermierza Cesarstwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W debiutanckim zbiorze siedemnastu opowieści Tom Hanks 
dowodzi, że świat nie ma żadnych granic. Stworzeni przez 
niego bohaterowie są tak samo różnorodni i nieoczywiści jak 
jego aktorskie kreacje. Podróżują wokół ziemskiej orbity 
samodzielnie zbudowaną rakietą albo cofają się w czasie do 
1939, tam zakochują się i decydują pozostać. Dla Hanksa 
znaczenie mają zarówno dziesięcioletni Kenny, który w swoje 
urodziny po raz pierwszy lata awionetką, rozwódka 
rozpoczynająca życie na nowo, jak i bułgarski emigrant Assan, 
który dociera do Nowego Jorku i próbuje tam przetrwać bez 
znajomości języka. Opowiadania spaja motyw maszyny do 
pisania – wehikułu marzeń, przedmiotu o magicznej mocy 
otwierania na świat, przekraczania barier czasu i przestrzeni, 
 w końcu – czynienia nieśmiertelnym. Autor pozwala nam 
wierzyć, że maszyna do pisania to narzędzie, które w rękach 
właściwej osoby może wpłynąć na losy świata. 

 

 

 

 



 

Książka nagrodzona tytułem Książki Roku 2016 
lubimyczytać.pl w kategorii Literatura obyczajowa, romans. 
Nie myśl o mnie za często… Po prostu żyj dobrze. Po prostu 
żyj.  Kiedy odszedłeś to nie tylko historia o podnoszeniu się 
po utraconej miłości, lecz także inspirująca opowieść o 
nowych początkach.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co może grozić komuś, kto stracił już wszystko? W śnieżną 
wigilijną noc na tatrzańskiej przełęczy dochodzi do tragedii. 
Sześć lat później w mazurskiej chacie nad jeziorem staje się 
cud. Niektórzy ludzie, choćby mieli wszystko, nie będą 
szczęśliwi. Inni nie mają nic, a potrafią cieszyć się życiem. 
Nataniel należał do tych drugich. W przeszłości uległ 
poważnemu wypadkowi, potem zmarła jego... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Doskonale pamiętam ten moment: stoimy nad brzegiem 
morza, patrząc, jak zachodzące słońce rozświetla horyzont. 
Wtedy Anna zapytała: „Czy wciąż byś mnie kochał, 
gdybym zrobiła coś naprawdę złego?”. Co mogłem 
odpowiedzieć? Anna była kobietą mojego życia. Za trzy 
miesiące mieliśmy się pobrać. Oczywiście, że ją kochałem, 
niezależnie od tego, co zrobiła. Tak przynajmniej 
myślałem, gdy ona gorączkowo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbiór opowiadań o fabule toczącej się w świecie 
wiedźmińskim stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego. 
No tak. Upłynęło  trzydzieści lat. Wiedźmin do wynajęcia za 
trzy tysiące orenów. Gdy pojawił się w Wyzimie, w karczmie 
„Pod Lisem” nie był młodzieniaszkiem. Pobielałe włosy, 
szrama na twarzy i ten charakterystyczny, paskudny 
uśmiech. Zaczął od górnego C: trzech oprychów, potem 
strzyga i kolejne stwory – ludzkie bądź nieludzkie – 
niegodne żyć w świecie, który został nam dany. 

 

 

 

 

 

 



 

Nie miał niczego, a zdobył wszystko. Był na samym dnie, 
ale wzniósł się tam, gdzie większość ludzi nigdy nie 
dotrze. "Najlepszy" to historia o niezwykłej, 
ponadczternastoletniej walce z uzależnieniem od 
narkotyków, papierosów i alkoholu. Dzięki terapii i 
uprawianiu sportu bohater tej książki podniósł się i ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książka wydana wcześniej pt.: "JEŚLI ZOSTANĘ". 
Światowy bestseller przetłumaczony na ponad trzydzieści 
języków, na którego podstawie powstał wzruszający film z 
Chloë Grace Moretz i Jamiem Blackleyem w rolach 
głównych. Mia straciła wszystko. Czy miłość pokona 
śmierć? Po tragicznym wypadku, w którym zginęli jej 
najbliżsi, Mia trwa w stanie dziwnego zawieszenia. Musi 
podjąć decyzję, czy... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Robert Langdon, profesor Uniwersytetu Harvarda, 
specjalista w dziedzinie ikonologii religijnej i symboli, 
przybywa do Muzeum Guggenheima w Bilbao, gdzie 
ma dojść do ujawnienia odkrycia, które, na zawsze 
zmieni oblicze nauki”. Gospodarzem wieczoru jest 
Edmond Kirsch, czterdziestoletni miliarder i futurysta, 
którego oszałamiające wynalazki i śmiałe 
przepowiednie zapewniły mu rozgłos na całym... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa powieść autora bestsellerowych "13 powodów". 
Poruszająca love story dla nastolatków, której nie da się 
zapomnieć. Sierra prowadzi podwójne życie, a jego rytm 
wyznaczają święta Bożego Narodzenia. Jedno to życie w 
Oregonie, przy plantacji drzewek choinkowych, którą 
prowadzi jej rodzina. Drugie to życie świąteczne, kiedy 
przychodzi czas ich sprzedaży i wszyscy przenoszą się 
na miesiąc do Kalifornii. Gdy podczas jednej ze 
świątecznych podróży poznaje Caleba, wszystko się 
zmienia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Książka nagrodzona tytułem Książki Roku 2015 
lubimyczytać.pl w kategorii Literatura młodzieżowa. 
Ciąg dalszy losów Mii i Adama, bohaterów "Zostań, jeśli 
kochasz", światowego bestsellera, przetłumaczonego na 
ponad trzydzieści języków, na którego podstawie powstał 
wzruszający film z Chloë Grace Moretz i Jamiem 
Blackleyem w rolach głównych. Minęły trzy lata od 
tragicznego wypadku, który na zawsze zmienił życie Mii. 
Chociaż dziewczyna straciła rodziców i młodszego brata, 
postanowiła żyć dalej. Obudziła się ze śpiączki… ale 
zniknęła z życia Adama. Teraz żyją osobno po dwóch 
stronach Ameryki – Mia jako wschodząca gwiazda wśród 
wiolonczelistek, Adam jako rockman, idol nastolatek  
i obiekt zainteresowania tabloidów. Pewnego dnia los daje 
im drugą szansę… 

 

 

 

 

Ani słowa prawdy" to zbiór opowiadań o przygodach 
Arivalda z Wybrzeża. Arival był już bardem, a nawet 
najemnikiem, na którego kolanach umarł krasnoludzki 
król. W dosyć niecodziennych okolicznościach 
odziedziczył księgę, różdżkę oraz kulę. I tak właśnie 
mając ponad 50 lat postanowił zostać magiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Clay Jensen wraca do domu ze szkoły i przed drzwiami 
znajduje dziwną paczkę. W środku jest kilka taśm 
magnetofonowych nagranych przez Hannah, koleżankę z 
klasy, która dwa tygodnie wcześniej popełniła 
samobójstwo. Dziewczyna wyjaśnia, że istnieje trzynaście 
powodów, dla których zdecydowała się odebrać sobie 
życie. Clay jest jednym z nich i jeśli wysłucha nagrania, 
dowie się dlaczego. Chłopak przez całą noc kluczy po 
mieście, a za przewodnika służy mu głos Hannah. Staje się 
świadkiem jej bólu i osamotnienia, a przy okazji poznaje 
prawdę o sobie i otaczających go ludziach, której nigdy nie 
chciał stawić czoła. Z przeraźliwą jasnością dociera do 
niego, że nie da się cofnąć przeszłości, podobnie jak nie da 
się powstrzymać przyszłości… 

 

 

 

 

 

 

 

 


