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Autor bestsellerowego Chłopca w pasiastej piżamie 

po raz kolejny zaskakuje i wzrusza! 

Gdy mały Pierrot zostaje sierotą, musi opuścić swój 

dom w Paryżu i rozpocząć nowe życie 

ze swoją ciotką Beatrix - służącą w zamożnej 

austriackiej rodzinie. Jest rok 1935, a II wojna 

światowa zbliża się wielkimi krokami. 

Miejsce, do którego trafia chłopiec nie jest zwykłym 

domem, bowiem jest to Berghof, rezydencja Adolfa 

Hitlera. 

Pierrot szybko zostaje wzięty pod skrzydła Hitlera

i wrzucony do coraz bardziej niebezpieczny nowy 

świat: świat terroru, tajemnic i zdrady, z którego 

nigdy nie będzie w stanie uciec…



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 wygrał prestiżowe zawody Double Ironman w USA 

(prawie 8 kilometrów pływania, 360 kilometrów jazdy 

rowerem i 84 kilometry biegu). Jerzy Górski, były 

narkoman i monarowiec, a jednocześnie legenda 

polskiego triathlonu, jest symbolem walki z własnymi 

słabościami. Jego życie to gotowy scenariusz na kilka 

książek. Sięgnij jednak po tę jedyną, którą autoryzowa

i poczuj, jak to jest piąć się na sam szczyt tylko dzięki 

własnej determinacji i pomocy przyjaciół.



Thriller moralny z kryminalną zagadką. Powieść
zekranizowana przez Agnieszkę Holland w filmie 

POKOT.

W oddalonej od reszty świata górskiej osadzie 

w pięknej Kotlinie Kłodzkiej mieszka ze swoimi psami 

Janina Duszejko – nieco ekscentryczna starsza pani, 

miłośniczka astrologii, która w wolnych chwilach 

dogląda domów nieobecnych sąsiadów i tłumaczy 

poezjęWilliama Blake’a.

Niespodziewanie przez tę spokojną okolicę
przetacza się fala morderstw, których ofiarą padają
miejscowi myśliwi. Czy to możliwe, by to zwierzęta –

jak sugeruje Duszejko – zaczęły czyhać na życie 

swych oprawców? Wszak Blake pisał: „Błąkająca się
Sarna po lesie / Ludzkiej Duszy niepokój niesie”…



O co zapytałbyś Boga, gdybyśmógł z Nim porozmawiać?

Huk, błysk. Chwilę potem gorąca fala powietrza, która 

podrzuca w niebo nawet najcięższe przedmioty. Augustin 

niewiele pamięta z momentu wybuchu. Widział sprawcę, 

to pewne.

Ale kim była postać, która mu towarzyszyła?

Tego Augustin nie jest pewien i nikomu nie chce o tym 

mówić.

Od dziecka ukrywa swój dar. Widzi więcej. Widzi tych, którzy 

odeszli. Czy jego niezwykła zdolność pozwoli zapobiec 

kolejnemu nieszczęściu?

Eric-Emmanuel Schmitt to mistrz filozoficznych przypowieści. 

Tym razem zastanawia się, jak to możliwe, że w świecie, 

w którym pragniemy miłości, jest równieżmiejsce na zło. 

Jak to się dzieje, że ludzie w imię Boga dopuszczają się
najgorszych zbrodni.

Mały Oskar z "Oskara i Pani Róży" pisał do Pana Boga listy, 

dorosły Augustin przeprowadza z Nim wywiad. 



Autor bestsellerów  Chłopiec w pasiastej piżamie 

i   Chłopiec na szczycie góry w kolejnej wyśmienicie 

nakreślonej opowieści wojennej!

W dniu wybuchu I wojny światowej ojciec Alfiego 

Summerfielda obiecał, że nie pojedzie na front –

ale nazajutrz złamał tę obietnicę. Cztery lata później 

Alfie nie wie, gdzie podziewa się jego ojciec, wie tylko, 

że wykonuje on jakąś specjalną, tajnąmisję. 

Pewnego dnia, czyszcząc buty na dworcu King’s Cross, 

Alfie niespodziewanie widzi nazwisko ojca

w dokumentach należących do wojskowego lekarza. 

Oszołomiony i zdezorientowany chłopiec zdaje sobie 

sprawę, że ojciec leży w pobliskim szpitalu – miejscu,

w którym leczy się chorych na nerwicę frontową.

Alfie nie bardzo wie, co to takiego nerwica frontowa, 

lecz postanawia wyratować ojca z tego dziwnego, 

niepokojącego miejsca. 



Trzy kobiety. Trzy sposoby na życie. Jedna tajemnica czy 

może – jedno olśnienie?

To powieść o losach Leny, Marii i Aliny, które dzieli tak 

wiele, że nie powinny mieć ze sobą nic wspólnego. Oto one: 

stylistka w magazynie kobiecym, kucharka w barze mlecznym 

i była gwiazda dziennikarstwa. Nie wiedzą o sobie, 

ale są połączone niewidzialną nicią. 

Każda ma za sobą przeszłość, o której wolałaby zapomnieć. 

Każda z nich stoi na własnym, życiowym zakręcie. Muszą
dokonać i dokonują wyboru. 

Bohaterki Ałbeny Grabowskiej są klasycznymi kobietami

- bywają kapryśne, nieprzewidywalne, popełniają błędy. 

Dramaty, które przeżywają bolą, ale też dają szansę
na przebudzenie.

Zalety powieści - ciekawy pomysł, tajemnica, humor, 

namiętność, wyraziste postacie bohaterek i zaskakujące 

zakończenie udowadniają, że literatura kobieca wcale 

nie musi smakować jak pralinka. 



Pierwsza część niezwykłej serii z gatunku urban 

fantasy.

Garet James nie jest taka jak inni młodzi, 

przebojowi single z Nowego Jorku. Tyle tylko, 

że jeszcze o tym nie wie. Zaczyna się od starej 

srebrnej szkatułki zamkniętej na amen. Garet 

ma ją po prostu otworzyć na prośbę słabowitego 

właściciela sklepu z antykami. Któż by nie odmówił

pomocy? Jednak zaraz potem, ni stąd, ni zowąd, 

wszystko się zmienia. Miasto, w którym się
wychowała, zaczyna ukazywać długo skrywane 

oblicze – mroczne i niebezpieczne: równoległy 

świat chaosu, dymu i krwi. Puszka Pandory została 

otwarta, a to, co z niej wyszło, wcale nie zamierza 

wracać z powrotem…



W parku miejskim znalezione zostaje zmasakrowane 

ciało jedenastoletniego chłopca. Naoczni świadkowie

i odciski palców nie pozostawiają wątpliwości: 

sprawcą zbrodni jest jeden z najbardziej lubianych 

obywateli Flint City. To Terry Maitland, trener drużyn 

młodzieżowych, nauczyciel angielskiego, mąż i ojciec 

dwóch córek.

Detektyw Ralph Anderson, którego syna Maitland 

kiedyś trenował, nakazuje przeprowadzić
natychmiastowe aresztowanie w świetle jupiterów. 

Maitland ma wprawdzie alibi, ale Anderson 

i prokurator okręgowy wkrótce zdobywają kolejny 

niezbity dowód: ślady DNA. Sprawa wydaje się
oczywista.

Porywająca opowieść Kinga wchodzi na wyższe 

obroty, napięcie narasta, aż staje się niemal 

Nie do zniesienia. Terry Maitland na pozór jest miłym 

człowiekiem, ale czy ma drugie oblicze? Odpowiedź
szokuje – tak jak szokować potrafi tylko Stephen King. 



Małe miasteczko, zwykły poniedziałek, wieczór. 

Grupa nastolatek spotyka się na opuszczonym 

poddaszu. Jedna z nich przechodzi inicjację, która 

ma być jej przepustką do tego zamkniętego 

klubu. Trochę dziwnych rytuałów, wymiana 

fantów i… po wszystkim. Dziewczyna jednak nie 

wraca do domu. I życie żadnej z uczestniczek tego 

wieczoru nie będzie już takie samo.

Wydarzenie to wpływa również na życie ich 

rodzin, sąsiadów, którzy już zawsze będą
podejrzliwie na siebie spoglądać, szukając tego, 

który nie wahał się zrobić krzywdęmłodej 

dziewczynie. A zasłony w oknach będą już zawsze 

szczelnie zasłonięte. Czy można ufać ludziom, 

którzy nas otaczają? Co ukrywają osoby pozornie 

dobrze nam znane?



Pierwsza polska książka uhonorowana 

Międzynarodową Nagrodą Bookera

i  Literacką Nagrodą Nike. 

Jedna z najgłośniejszych i najszerzej 

komentowanych powieści ostatnich lat.

Co mamy wspólnego z biegunami – prawosławnym 

odłamem starowierców, ludźmi, którzy zło 

oswajają ruchem? Ile jest w nas z biegunów?

Od dawnych sułtańskich pałaców przez 

siedemnastowieczne gabinety osobliwości po 

współczesne hale odlotów – Olga Tokarczuk 

zabiera czytelników w niezwykłą podróż przez 

różne miejsca i czasy. Zaprasza do wspólnego 

oswajania migotliwej, fragmentarycznej 

rzeczywistości, 

do porzucania utartych szlaków. Ta powieść nie 

ma granic – dzieje się na całym świecie. 



Romans, który przywraca uśmiech i wiarę w ludzi.

Marianna, lat kilkadziesiąt z lekkim plusem, nie jest specjalnie 

przebojowa i żadna z niej superbohaterka . Jest za to kobietą, 

z którą chce się przebywać i towarzyszyć jej w życiowych 

perypetiach. Bliską. Niemal znajomą.

Po ocknięciu się z żałoby po siostrze Lilce walczy z zalanym 

mieszkaniem i remontem, jednocześnie poszukuje pracy 

i próbuje zrozumieć fakt, że w życiu jej ojca pojawiła się nowa 

kobieta. Jak małe dziecko, Marianna jest o tatę zazdrosna. 

Sfrustrowana i samotna odnajduje radość w mailowaniu 

z Antonim – dawnym znajomym, teraz pracującym w Korei 

Południowej. By uciec od codziennego zgiełku, Mańka 

przyjmuje zaproszenie na krótki wypad do Korei. 

Nieoczekiwanie rozmawia z kobietami z różnych stron świata, 

które zdecydowały się żyć tak, jak chcą, i odnalazły w ten 

sposób szczęście. Rezultat tego „desperackiego susa”

zaskakuje ją samą. Okazuje się, że najlepsze w jej życiu wcale 

nie minęło, a dopiero się zaczyna. 



Identyczne oczy, identyczne włosy, identyczne 

usta... Interweniująca w Brooklinie policyjna 

ekipa jest przekonana, że ma przed sobą zwłoki 

doktor Maury Isles . Tymczasem Maura staje 

przed nimi - cała i zdrowa, choć nieco zaskoczona 

,że policyjne wozy blokują dojazd do jej 

mieszkania.

Groźba ? Okrutny żart? Przypadek? Żadna z tych 

możliwości nie wchodzi w rachubę . 

Zamordowana kobieta nie tylko wygląda jak 

Maura – ma tę samą datę urodzenia, budowę
ciała, ten sam kod DNA.

Dwie siostry, które nie miały o sobie pojęcia . 

Dwie historie życia , które pobiegły tym samym 

torem. Tajemnica, która przyniosła… wolność. 



Alaska, 1974.

Nieobliczalna. Bezlitosna. Dzika.

Dla rodziny w kryzysie jest to ostateczny test na przetrwanie.

Ernt Allbright, były jeniec wojenny, wraca do domu po wojnie 

w Wietnamie całkowicie. Kiedy traci kolejną pracę, podejmuje 

impulsywną decyzję: przeniosą się całą rodziną na północ, 

na Alaskę, gdzie będą żyli bez prądu i wody – w ostatniej dzikie

części Ameryki.

Dorastająca trzynastoletnia Leni, dziewczynka w trudnym 

wieku, uwikłana w burzliwy związek rodziców, ma nadzieję, że 

w nowej krainie czeka lepsza przyszłość dla rodziny. Jej matka, 

Cora, zrobi wszystko i pójdzie wszędzie dla mężczyzny, którego 

kocha, nawet jeśli oznacza to pójście w nieznane.

Ale wraz z nadejściem zimy i ciemnościami obejmującymi 

Alaskę, kruchy stan psychiczny Ernta pogarsza się. Wkrótce 

niebezpieczeństwa na zewnątrz bledną w porównaniu

z zagrożeniami wewnątrz. W ich małej chacie, pokrytej 

śniegiem, przez osiemnaście godzin nocy, Leni i jej matka 

poznają straszliwą prawdę: są sami. Na zewnatrz nie ma 

nikogo, kto by mógł ich uratować.



Czerwiec 1998. Catherine Coombs, lat 27, znana też
jako Cat, nie ma lekkiego życia. Mieszka w Londynie, 

pracuje jako dziennikarka i ostro imprezuje. Na lunch 

spożywa w barze kilka kieliszków wina,

wieczory niewiele się od lunchu różnią,

bo na codziennych imprezach Cat bez ograniczeń
korzysta z darmowych trunków i darmowego 

jedzenia. Gdy odkrywa tożsamość swojego 

prawdziwego ojca, którego nigdy 

nie poznała, jej życie rozpada się na kawałki. 

Popełnia kosztowne błędy – płaci za nie rodzącą się
przyjaźnią z kobietami ,które okazały jej wielkie 

serce. A potem wszystko się zmienia.



Weronika Przybyszewska dorasta w czasach, w których 

lepiej się nie wyróżniać i nie marzyć. Mimo to, realizuje 

pragnienia – pracuje w wymarzonym zawodzie i spotyka 

miłość, o jakiej marzą wszystkie kobiety. W szczęśliwym 

życiu Weroniki dochodzi jednak do tragedii – Sławek, 

miłość jej życia, ginie w wypadku spowodowanym przez 

pijanego kierowcę. W jednej chwili świat Weroniki 

rozsypuje się w proch. Czy uda się jej stworzyć nowy? 

Jakim kosztem? Lot nisko nad ziemią to studium 

powrotu do życia po trudnych doświadczeniach 

życiowych, które nie dają jednoznacznych odpowiedzi. 

To także doskonale napisane studium życia współczesnej 

kobiety – jej marzeń, szczęścia i rozpaczy, trzymające w 

napięciu 

od pierwszych stron, aż do zaskakującego zakończenia. 

„Pisząc tę książkę chciałam pokazać, że nawet smutna 

historia może być piękna. Sądzę, że nie trzeba bać się
trudnych tematów. Strata, żal i ból są trudne, ale warto 

pokazać jak rodzi się nadzieja.”

Ałbena Grabowska 



Poznań pod zaborem pruskim, 1913 rok.

W mieście panuje strach przed zbliżającym się
nieuchronnie konfliktem zbrojnym; strach przed wojną, 

która ma być ostatnią.

W tej atmosferze dochodzi do okrutnej zbrodni – ktoś zabija 

i brutalnie okalecza nastoletnią dziewczynkę, po czym 

porzuca jej zwłoki na Wasserstrasse. Śledztwo przydzielone 

zostaje komisarzowi Heinrichowi Windelbandowi z 

poznańskiej Kriminalpolizei. Tymczasem wyniki sekcji zwłok 

budzą wątpliwości przeprowadzającego ją lekarza 

sądowego, Anzelma Schoena. Ciało ofiary oraz zadane rany 

wskazują, 

że nie było to zwykłe morderstwo. Patolog kontaktuje się
z przyjacielem, doktorem psychiatrii Sigmundem 

Jeremiasem, i razem postanawiają przeprowadzić własne 

śledztwo. Wkrótce detektywi-amatorzy łączą siły 

z komisarzem Windelbandem i odkrywają, że wszystkie 

poszlaki wskazują na wroga, z którym niełatwo się zmierzyć.

Czyżby widmo wojny i jej okrucieństw wyzwalało w 

mieszkańcach miasta demony?



Młoda kobieta, którą policja znajduje błąkającą się po 

cmentarzu w Los Angeles, nie pamięta, jak się nazywa. 

Kiedy zgłasza się po niąmąż, Cassie Barrett dowiaduje 

się ze zdumieniem, że jest nie tylko uznanym

antropologiem, ale też żoną Aleksa Riversa, jednego 

z najpopularniejszych hollywoodzkich gwiazdorów. 

Stopniowo wraca jej pamięć: szalony romans w Tanzanii, 

ważne odkrycie naukowe, którego tam dokonała, kariera 

Aleksa, za którą zapłacił emocjonalnym rozchwianiem. 

Ale Cassie nie może się odnaleźć w swoim luksusowym 

życiu i na pozór doskonałym małżeństwie. Kiedy znajduje 

w łazience test ciążowy z pozytywnym wynikiem, nagle 

wracają do niej ponure wspomnienia. Cassie czuje, 

że musi natychmiast uciec przed swoją przeszłością
i przed Aleksem.



To opowieść o niespełnionych miłościach, o smutku, 

bólu, cierpieniu i strachu. Właściwie każdy z bohaterów 

spędza swoje życie szukając zastępstw wypełniających 

pustkę po straconej miłości życia i młodości.

Tytułowa dziewczyna ma na imię Ida. Poznajemy ją przez 

obiektyw aparatu Midasa, kiedy oboje przypadkowo 

spotykają się w lesie na St. Hauda's Land.

Spotkanie trwa krótko i nie zwiastuje dłuższej 

znajomości, jednak oboje nie mogą zapomnieć o sobie 

nawzajem. Każde z nich pozostawia w drugim uczucie 

tajemnicy. Midasa zaintrygowały niepasujące do kruchej 

dziewczyny wielkie, policyjne buciory, a Idęmiłość do 

fotografii i wielka nieśmiałość chłopaka.


