
Aniołowie chaosu to jeden z 
najbardziej popularnych 
thrillerów Grahama Mastertona, 
w którym fani autora odnajdą 
zarówno wartką akcję, jak i 
doskonale skonstruowaną 
intrygę, a wątki związane z 
polską polityką zagraniczną i 
śmiercią generała Sikorskiego 
zaskoczą niejednego miłośnika 
teorii spiskowych!

Wartka akcja, para 
dynamicznych głównych 
bohaterów i sytuacja z której nie 
ma odwrotu. Wszystko to owiane
nutką grozy i udzielającej się 
czytelnikowi adrenaliny. Czy się 
uda? Czy niebezpieczeństwo 
okaże się śmiertelne? Czyje 
życie okaże się cenniejsze? 
Pozycja bez wątpienia dla 
miłośników dreszczu 
„przechadzającego się” po całym
ciele, podczas przewracania 
kolejnych stron.

W swojej najnowszej książce 
Joanna Bator nawiązuje do 
konwencji powieści gotyckiej. Nie
po to jednak, by bawić 
czytelnika: w tym, co 
niesamowite, często ukryta jest 
prawda o nas, której na co dzień 
nie chcemy pamiętać. „Ciemno, 
prawie noc” Joanny Bator to 
opowieść o poranionej rodzinie.

Fenomenalny thriller!  Uczucie 
niepokoju i niepewności, 
towarzyszy nam przez całą 
książkę, a kolejne nowo poznane 
fakty o bohaterach, tylko 
pogłębiają poczucie niewiedzy i 
mętliku w głowie.
Najszybciej sprzedający się 
debiut dla dorosłych w historii 
brytyjskiego rynku.

Harda to opowieść o kobiecie 
niezwykłej, której losy 
nierozerwalnie wplatają się w 
dzieje Polski, Szwecji, Danii, 
Norwegii i Anglii. Namiętności, 
walka o tron, krwawe bitwy oraz 
zniewalające historie to 
królestwo, po którym Elżbieta 
Cherezińska porusza się z 
lekkością i drapieżnością sokoła.

Porywająca powieść o 
początkach naszego państwa i 
wielkości jego pierwszych 
władców: Mieszka I i Bolesława 
Chrobrego. Ale przede 

wszystkim o fascynującej córce pierwszego i siostrze drugiego 
– Świętosławie.

Kontynuacja Hardej. Nadchodzi 
czas Królowej. Nowi gracze i 
nowy wymiar tej historii. Od 
Roskilde do krainy zórz 
polarnych. Od Poznania przez 
Merseburg do Budziszyna, przez 
wszystkie wielkie wojny 
Bolesława. Od Pragi po Kijów. 
Od Gniezna przez tajemniczy 
Kałdus. I do Anglii, bo przecież 
nie jest tajemnicą, kim stanie się 
„syn królowej”…

Czytelnicy fantasy poszukujący 
dobrej opowieści z interesującymi 
postaciami nie będą mogli się 
oderwać od Przywoływacza Dusz 
Gail Z. Martin. Atutami tej książki 
jest dobre tempo narracji, 
realistycznie poprowadzona akcja,
ciekawe wykorzystanie 
nadprzyrodzonych i magicznych 
elementów oraz dobrze 
przemyślana, pozbawiona dłużyzn
fabuła. Akcja rozwija się sprawnie,
a sceny walki są ekscytujące i 
wiarygodne. Ta książka to wartko 
płynąca opowieść, której 
umiejętnie skonstruowana 

narracja nie pozwala czytelnikowi się nudzić.

Harry Potter i Przeklęte Dziecko, 
nowa opowieść autorstwa J.K. 
Rowling, Jacka Thorne’a i Johna 
Tiffany’ego i nowa sztuka Jacka 
Thorne’a, to ósma historia w serii i
pierwszy autoryzowany spektakl 
teatralny ze świata Harry’ego 
Pottera. Światowa premiera 
spektaklu odbyła się na 
londyńskim West Endzie 30 lipca 
2016.



Trzecia z serii czterech książek o 
utalentowanej profilerce Saszy 
Załuskiej. Kolejne portrety 
psychologiczne zbrodniarzy krok po
kroku prowadzą ją do odkrycia 
mrocznej tajemnicy z własnej 
przeszłości.
Hipnotyzująca Łódź, tajemnicze 
miasto, które nikomu, kto choć raz 
się w nim znalazł, nie da już o 
sobie zapomnieć. I Sasza Załuska, 
która będzie musiała stawić czoła 
szalonemu podpalaczowi.

"Noc ognia" to wyjątkowa książka
w dorobku Erica-Emmanuela 
Schmitta, autora bestsellerowych 
"Papug z placu d’Arezzo", 
"Trucicielki" i "Oskara i pani 
Róży". Dzieląc się z czytelnikami 
głęboką refleksją i własną 
historią, Schmitt uczy, jak 
wykorzystać niepowtarzalną 
szansę, by na zawsze zmienić 
siebie – i swoje życie – na lepsze

Arcydzieło współczesnej literatury 
dla każdego wrażliwego czytelnika
od lat 10 do 110! Jedna z tych 
książek, które zmieniają Twoje 
spojrzenie na świat i życie, które 
uczą empatii i humanizmu. Jedna 
z tych książek, których nie możesz
przegapić!

Odważna, pełna czarnego 
humoru, głęboko poruszająca 
opowieść o chłopcu, jego ciężko 
chorej matce i 
niezapowiedzianym, potwornym 
gościu.

Nosiła wiele imion: z domu 
Margaretha Geertruida Zelle; na 
Jawie była panią MacLeod; 
Niemcy nadali jej kryptonim H21
Mata Hari – kobieta-szpieg. 
Egzotyczna tancerka, powiernica i
kochanka najbogatszych, 
najbardziej wpływowych 
mężczyzn Belle Époque, postać o
tajemniczej przeszłości, budząca 
zazdrość dam z paryskiej 
arystokracji. Łamała męskie 
serca, moralne nakazy i 
drobnomieszczańskie obyczaje. 
Za niezależność zapłaciła 
najwyższą cenę.

Miłość pokazuje nam, kim chcemy 
być.

Wojna pokazuje, kim jesteśmy.

Dwie siostry, Isabelle i Vianne, dzieli
wszystko: wiek, okoliczności ,w 
jakich przyszło im dorastać, i 
doświadczenia. Kiedy w 1940 roku 
do Francji wkracza armia niemiecka,
każda z nich rozpoczyna własną 
niebezpieczną drogę do 
przetrwania, miłości i wolności.

Wędrówki w przeszłość mogą być 
niebezpieczne, a pewnych spraw 
lepiej nie ruszać. Powiedzcie to Kat 
Donovan! Detektyw nowojorskiej 
policji, której dziwnym zbiegiem 
okoliczności nadarza się okazja, 
żeby wyjaśnić i zamknąć dawne 
sprawy. Obie dotyczą 
najważniejszych mężczyzn w jej 
życiu - byłego narzeczonego, który 
porzucił ją dawno temu, i ojca, 
zamordowanego przed kilkunastu 
laty policjanta.

Ciężko jest oprzeć się dawnej 
kochance. Dowiaduje się o tym Myron 
Bolitar, kiedy nad ranem odbiera 
telefon i słyszy słowa: „Przyjedź do 
Paryża”. Ale czy obietnica namiętnego
weekendu jest bezinteresowna, skoro 
Terese jest podejrzewana o 
zamordowanie byłego męża? I do 
nikogo oprócz Myrona nie może 
zwrócić się o pomoc?

Pakiet 8 tytułów sagi Wiedźmin 
Sapkowskiego.
Andrzej Sapkowski, arcymistrz 
światowej fantasy, zaprasza do 
swojego Neverlandu i przedstawia
uwielbianą przez czytelników i 
wychwalaną przez krytykę 
wiedźmińską sagę! W komplecie: 
Wiedźmin: Ostatnie życzenie, 
Miecz przeznaczenia, Sezon burz,
Krew elfów, Crzest ognia, Czas 
pogardy, Wieża Jaskółki, Pani 
Jeziora.

Księżniczka z lodu / 
Kaznodzieja / Kamieniarz / Ofiara
losu. Pakiet Camilli Läckberg. 
Tomy 1-4Bestsellerowy cykl o 
Fjällbace, niewielkiej, malowniczo 
położonej miejscowości na 
zachodnim wybrzeżu Szwecji. 
Bohaterami są pisarka Erika Falk i 
jej mąż Patrik Hedström. Saga 
osiągnęła wielki światowy sukces 
czytelniczy. To nie tylko mroczne 
thrillery, ale również doskonałe 
powieści obyczajowe.


