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Twarz bestii
Bartłomiej Kowaliński
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-66977-07-5
376
39,90 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-66977-08-2
Cena: 34,90 zł

W

sądeckiej rzece odnaleziono zwłoki miejsco
wej dziewczyny, a ostatnią osobą, z którą się
spotkała, był jej chłopak. Przypadkowy turysta ze
znał, że widział ich kłótnię, jednak badania DNA
nie potwierdziły sprawstwa nastolatka. Śledztwo
utknęło w miejscu.
Paweł Wolski, znany dziennikarz śledczy, dostaje tajemni
czego maila z prośbą o pomoc. Kiedy po dwóch dniach trafia
w Beskid Sądecki, do wsi, z której wiadomość została wysłana,
dowiaduje się, że dziewczyna będąca rzekomym nadawcą nie
żyje od prawie trzech miesięcy. Podążając za poszlakami, odkry
wa powiązania mordercy z innym zajściem sprzed roku, a cicha
miejscowość pod lasem okazuje się sceną jeszcze wielu niewyja
śnionych historii.

oferta specjalna – pakiety						44

AUDIOBOOK
ISBN: 978-83-8271-349-7
Cena: 37,95 zł

Tytuł:
Autor:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

W zmowie z mordercą
Bartłomiej Kowaliński
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-66297-77-7
472
39,90 zł

N

ieznany sprawca uprowadził i zabił jedena
stoletnią dziewczynkę. Zakopiańska policja
szybko wszczęła postępowanie, lecz główny
podejrzany popełnił samobójstwo i motywy
przestępstwa pozostały niejasne. Sprawę za
mknięto, a śledztwo umorzono…
Mija właśnie piętnaście lat od tamtych wy
darzeń. Paweł Wolski, dziennikarz śledczy
z Warszawy, pisze artykuł na temat tej brutal
nej zbrodni i odkrywa wiele nieścisłości oraz
niezbadane przez policję wątki. Podążając ich
tropem, dochodzi do przerażającego wnio
sku: morderca może wciąż być na wolności,
a śmierć dziewczynki to zaledwie część mro
żącej krew w żyłach prawdy…

E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-82-1
Cena: 34,90 zł

BARTŁOMIEJ KOWALIŃSKI
Urodził się w 1986 roku w Krakowie i do dziś jest związany z tym miastem. Zawodowo zajmuje się doradztwem kredytowym oraz
leasingowym. Pasjonat sportu. Uprawiał narciarstwo alpejskie, lubi też piłkę nożną oraz jazdę na rowerze. Czas wolny najchętniej
spędza z żoną i synami, Arturem i Ignacym, oraz psem Tosią.
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Tytuł:
Autor:
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Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Nim padnie pierwszy strzał
Katarzyna Żwirełło
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-66977-06-8
304
39,90 zł

Tytuł:
Autor:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Bez przedawnienia
Katarzyna Żwirełło
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-66977-29-7
364
42 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-66977-35-8
Cena: 37 zł

Prędzej czy później
prawda wyjdzie na jaw

W

luksusowym warszawskim mieszkaniu dochodzi
do nietypowego zabójstwa. Ofiara okazuje się
byłym posłem, w przeszłości zamieszanym w afery
kryminalne, który niedawno wyszedł z więzienia.
Dochodzenie prowadzi młody aspirant Robert Ba
czuk. Jego kariera kręciła się dotąd wokół rodzin
nych tragedii, patologii i awantur. Śledztwa tylko roz
drapywały niezabliźnione rany i wzmacniały poczucie
braku wpływu na rzeczywistość. Upragniona „grubsza
sprawa” wydaje się szansą na zbudowanie własnej
legendy w policyjnym środowisku.
Kiedy jednak postępowanie nabiera rozpędu, za
miast przyszłej chwały przynosi coraz mocniejsze
echa przeszłości. Dopiero tutaj dawne demony ode
zwą się z całą mocą. Nie tylko w życiu aspiranta –
również tych wszystkich, którzy z nim współpracują.

AUDIOBOOK
ISBN: 978-83-8271-314-5
Cena: 37,95 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-66977-09-9
Cena: 34,90 zł

Kiedy sprawa wagi państwowej stanie się osobistą rozgrywką…

W

ydział do Walki z Terrorem Kryminalnym jest na tropie groźnego gangu. Podczas jednego z nieudanych
zatrzymań dochodzi do strzelaniny, w której ginie zasłużony funkcjonariusz, a drugi zostaje ciężko ranny.
Odtąd oczy całego kraju skupiają się na poczynaniach stołecznych organów ścigania, bez przyzwolenia na
najmniejsze błędy.
Młody i pełny zapału Alan Berg zrobi wszystko, by dopaść przestępców, którzy o mało nie zabili jego
mentora w policji i duchowego ojca. W swojej determinacji nie jest jedyny, a śledztwo mające ujawnić
kryjówkę bossów wydaje się iść jak z płatka…
…aż do zatrzymania, które miało być po prostu rutynową akcją, ale okaże się doświadczeniem, po którym
już nic nie będzie takie samo.

KATARZYNA ŻWIREŁŁO
Katarzyna Żwirełło (Vera Eikon) – urodzona w 1989 roku w Łodzi, gdzie studiowała polonistykę. Przez kilka lat mieszkała w Amsterdamie
i tam rozpoczęła pracę nad swoją pierwszą serią kryminalną Między Prawami. Po powrocie do kraju znalazła dla siebie miejsce w Warszawie,
gdzie rozgrywa się akcja jej książek. W swoich powieściach pokazuje, że nawet w najciemniejszych momentach życia można rozpalić iskrę
nadziei, wiary oraz miłości. Wyciszenie znajduje podczas górskich wędrówek, a skupienie na warszawskiej strzelnicy.
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SERIA AKTA NIKKI BOYD
Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
E-BOOK
ISBN:
ISBN: 978-83-65843-46-3 LIczba stron:
Cena: 29,90 zł
Cena:

TOM I

Wendeta
Lisa Harris
Martyna Żurawska
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-65843-05-0
368
34,90 zł

TOM I
P

o kilku latach służby w policji w Chicago Michael Keane bez
problemów potrafi zrelaksować się w dużo mniej stresującej
pracy zastępcy szeryfa w rodzinnym mieście. W Hidden Springs
w stanie Kentucky nic się przecież nie dzieje. Całkiem nic aż do
momentu, gdy na schodach budynku sądu zostaje znaleziony
martwy mężczyzna. Społeczność zaczyna czuć się nieswojo,
aczkolwiek nikt nie jest śmiertelnie przerażony. W końcu męż
czyzna był obcy. Wszystko się jednak zmienia, gdy na Main
Street zostaje zamordowany jeden z miejscowych.

N

ikki Boyd jest najlepszą agentką w Oddziale Specjalnym ds. Osób Zaginionych
w stanie Tennessee. Nie potrzebuje niczyjej zachęty do wytężonej pracy: za
gadka zniknięcia jej własnej siostry, nierozwikłana od dziesięciu lat, stanowi dla
niej źródło nieustannej motywacji. Kiedy na miejscu kolejnego przestępstwa od
krywa fotografię uprowadzonej nastolatki, wykonaną przestarzałym typem apara
tu marki Polaroid, przeszłość gwałtownie łączy się z teraźniejszością. Im bardziej
Nikki zbliża się do porywacza, tym mocniej czuje, że prowadzona sprawa nabiera
dla niej osobistego charakteru. Niepostrzeżenie dochodzi do zamiany ról: zamiast
prowadzić pościg, agentka Boyd staje się osobą ściganą.
Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Zaginiona
Lisa Harris
Martyna Żurawska
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-65843-19-7
368
34,90 zł

TOM II
Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

TOM II
E-BOOK
ISBN: 978-83-65843-47-0
Cena: 29,90 zł

A

gentka specjalna Nikki Boyd nie jest zazwyczaj wzywana w przypadku popeł
nienia morderstwa; jej domenę stanowią śledztwa w sprawie osób zaginio
nych. Kiedy jednak w domu położonym na spokojnych przedmieściach Nashville
dochodzi do podwójnego zabójstwa, a właściciele posesji znikają w niewyjaśnio
nych okolicznościach, Nikki rozpoczyna dochodzenie mające wskazać aktualne
miejsce pobytu Maca i Lucy Hudsonów. Pierwszy trop niespodziewanie wiedzie
na łódź jej najlepszego przyjaciela, Tylera Granta, a dalsze poszlaki – poprzez
labirynt karteli narkotykowych, zbliżają ją do bezwzględnego mordercy, który
nie cofnie się przed niczym, by uciszyć każdego, kto zagraża jego interesom.

TOM III
E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-17-3
Cena: 29,90 zł

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Morderstwo w sądzie
Ann H. Gabhart
Magdalena Peterson
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-65843-63-0
368
39 zł

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Ścigana
Lisa Harris
Beata Hrycak-Domke
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-65843-74-6
352
34,90 zł

L

ot Nikki Boyd do Nashville przebiegał rutynowo… do czasu lądowania awaryj
nego. Gdy sytuacja na lotnisku zostaje opanowana, Nikki orientuje się, że zagi
nęła kobieta, która w samolocie siedziała obok niej. Nikt nie chce potwierdzić jej
obecności na liście pasażerów. Kiedy Nikki dowiaduje się, że Erika Hamilton lecia
ła do Nashville pod opieką generała sił powietrznych, by zeznawać przed sądem
przysięgłych jako kluczowy świadek, zaczyna się zastanawiać, czy jej zniknięcie
z miejsca katastrofy oznacza ucieczkę przed kłopotami czy przeciwnie – wpad
nięcie prosto w nie. Nikki zostaje wraz ze swoim zespołem wciągnięta w śledz
two w sprawie zaginionej, w którym motywy są równie niejasne jak podejrzani.
LISA HARRIS
Lisa Harris to amerykańska autorka bestsellerowych kryminałów, laureatka i finalistka wielu nagród literackich, między innymi Christy Award,
oraz plebiscytu pisma Romantic Times na Najbardziej Inspirującą Książkę Roku. Wydała około trzydziestu powieści i zbiorów opowiadań.
Od kilkunastu lat przebywa wraz z rodziną w Afryce Południowej, gdzie pracuje jako misjonarka. Obecnie mieszka w Mozambiku. Więcej
informacji na stronie: www.lisaharriswrites.com.
1
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Śmierć przychodzi pocztą
Ann H. Gabhart
Magdalena Peterson
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-66297-03-6
368
39 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-04-3
Cena: 34 zł

Z

astępca szeryfa, Michael Keane, nie jest zado
wolony ze sławy bohatera Hidden Springs, jaką
zyskał po ściągnięciu samobójcy z krawędzi mo
stu nad rzeką Eagle. Działo się to na oczach wielu
świadków, a kilka osób uwieczniło te zapierają
ce dech w piersiach chwile przy pomocy swoich
aparatów. Gorączka medialna nie potrwa jednak
zbyt długo, gdyż spokój mieszkańców miastecz
ka zostanie zakłócony przez kolejny incydent.
Pocztą przychodzą zdjęcia martwej dziewczyny
i wiele wskazuje na to, że mordercą jest człowiek,
którego Michael wcześniej uratował. Policjant
usiłuje rozwikłać zagadkę dotyczącą zbrodni
w Hidden Springs, jednak przestępca wyprzedza
go o krok. Dodatkowo Keane musi chronić osoby,
które kocha, ponieważ zabójca w swoim kolej
nym ataku może wziąć za cel jedną z nich.

TOM III

N

astolatka Maggie Greene przekracza progi starej,
opustoszałej wiktoriańskiej rezydencji, by w oka
załym pokoju na wieży samotnie pisać pamiętnik.
Wie, że jeśli ktoś ją tam najdzie, będzie to oznaczać
kłopoty, chowa się więc, gdy w budynku pojawia
się pośredniczka sprzedaży nieruchomości. Jednak
w domu jest ktoś jeszcze. Ktoś, kto nawet bardziej
niż ona obawia się tego, że zostanie przyłapany.
Kiedy Maggie znajduje przy schodach ciało agent
ki, a po drugiej osobie nie ma śladu, do akcji wkra
cza zastępca szeryfa, Michael Keane. Początkowo
przypuszcza, że śmierć kobiety jest nieszczęśliwym
wypadkiem, jednak wkrótce w rezydencji zostaje
znalezione kolejne ciało. Życie Maggie również jest
zagrożone, a policjant musi schwytać mordercę, za
nim zginie następna osoba.

E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-00-5
Cena: 34 zł

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Morderstwo to nie wypadek
Ann H. Gabhart
Magdalena Peterson
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-66297-12-8
384
39 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-41-8
Cena: 34 zł

ANN H. GABHART
Do tej pory opublikowanych zostało ponad 20 jej powieści, zarówno historycznych, jak i współczesnych. Wiele z nich było nominowanych
do nagród literackich, jak również zyskało popularność wśród czytelników. Ann ma troje dzieci i dziewięcioro wnucząt. Nadal mieszka w Kentucky, niedaleko swoich rodzinnych stron, które bardzo przypominają okolice opisane w serii o mieszkańcach Hidden Springs,
choć, jak sama przyznaje, nikt nigdy nie został tam zamordowany przed budynkiem sądu. Uwielbia zajmować się wnukami, spędzać czas
z psem, jak również czytać książki i oczywiście pisać. Oprócz pracy nad książkami oddaje się też blogowaniu. Więcej na: anngabhart.com.
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Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Nieobecna
Jaime Jo Wright
Elżbieta Zawadowska
140 × 205 mm
miękka
978-83-66297-44-9
456
44,90 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-81-4
Cena: 39,90 zł

T

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

hea Reed, porzucona pod sierocińcem jako dziecko,
przysięgła odnaleźć swoją matkę. Poszukiwania wiodą ją do
zakładu dla obłąkanych w Pleasant Valley w stanie Wisconsin.
Thea wykorzystuje swoją profesję pośmiertnego fotografa, aby
dostać się do tego miejsca i zgłębić jego mroczne sekrety. Nie
spodziewa się, że jej śledztwo obudzi legendę o Misty Wayfair,
zamordowanej kobiecie, która rzekomo nawiedza okolicę,
zwiastując śmierć.
Sto lat później Heidi Lane otrzymuje od chorej na demencję
matki niepokojący list, który skłania ją do przyjazdu do
Pleasant Valley. Kiedy dostrzega upiorną kobietę nawiedzającą
ruiny zakładu, odkrywa historię Misty Wayfair – i sama zaczyna
obawiać się o własne życie.

Pod powierzchnią
Lynn H. Blackburn
Magdalena Peterson
140 × 205 mm
miękka
978-83-66297-49-4
408
44,90 zł

27

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-80-7
Cena: 39,90 zł

P

ielęgniarka onkologiczna Leigh Weston przeprowadza się do Carrington w Karolinie
Północnej i podejmuje pracę na oddziale ratunkowym miejscowego szpitala z nadzieją,
że zostawi za sobą wstrząsające przeżycia związane z obsesyjnym pacjentem. Gdy ktoś psuje
hamulce w jej samochodzie, dopada ją obawa, że prześladowca ją odnalazł. Zwraca się więc
o pomoc do kolegi ze szkolnych lat, Ryana Parkera, detektywa z wydziału zabójstw.
Ryan czerpie satysfakcję ze swojej pracy zawodowej, jednak najbardziej spełnia się jako
wolontariusz w grupie nurków wspomagającej biuro szeryfa hrabstwa Carrington. Kiedy
w jeziorze Porter zostaje znalezione ciało bogatego biznesmena, a śledztwo wykazuje
przerażające powiązania podejrzanego z Leigh Weston, ona i Parker stają w obliczu
śmiertelnego niebezpieczeństwa.

LYNN H. BLACKBURN
Jest autorką powieści uhonorowanej w 2016 roku nagrodą Selah Award for Mystery and Suspense oraz wyróżnieniem Carol Award. Pisarka
wierzy w moc opowieści, szczególnie tych, które przypominają nam, że prawdziwa miłość istnieje i jest darem od Tego, który jest największą miłością. Blackburn uwielbia crossfit, kawę i czekoladę oraz sprawdzanie nowych przepisów, pożywnych zarówno dla ciała, jaki i ducha.
Mieszka w Simpsonville w Karolinie Południowej wraz ze swoim ukochanym Brianem oraz trójką dzieci.
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Dom przy Foster Hill
Jaime Jo Wright
Beata Hrycak-Domke
140 × 205 mm
miękka
978-83-65843-51-7
432
44,90 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-65843-79-1
Cena: 39,90 zł

K

aine Prescott dobrze wie, co to śmierć. Dwa lata temu straciła
męża, a jej błagania o przeprowadzenie śledztwa w sprawie jego
podejrzanego wypadku trafiły w próżnię. Rozpaczliwa potrzeba roz
poczęcia nowego życia skłania Kaine do kupienia w ciemno stare
go domu w miasteczku w stanie Wisconsin, z którego pochodził jej
dziadek. Jednak rzut oka na ten upiorny opuszczony dom wystarcza,
by natychmiast zwątpiła w słuszność swej pochopnej decyzji. A kie
dy mroczne sekrety domostwa wypływają na wierzch, Kaine jest
zmuszona zmierzyć się z przerażającą prawdą, że już nie ma gdzie
się ukryć.
Sto lat wcześniej dom na Foster Hill kojarzy się Ivy Thorpe jedynie z bolesnymi
wspomnieniami. Gdy w jego pobliżu zostaje znaleziona nikomu nieznana martwa kobieta, Ivy czuje się w obowiązku
odkryć jej tożsamość. Poszukiwania wiodą ją na niebezpieczny grunt, wskrzeszając przykre wspomnienia i wymuszając
odnowienie znajomości z mężczyzną, który kiedyś złamał jej serce. Czy Ivy zdoła rozwiązać zagadkę i na nowo odnaleźć
nadzieję, zanim kolejna osoba – na przykład ona – straci życie?
JAIME JO WRIGHT
Jaime Jo Wright jest autorką Domu przy Foster Hill, za który zdobyła prestiżową nagrodę Daphne du Maurier (Daphne du Maurier Award
for Excellence in Inspirational Romantic Mystery/Suspense), oraz innych bestsellerowych powieści. Pisuje również do Publishers
Weekly. Pracuje jako dyrektorka do spraw zasobów ludzkich w Wisconsin, gdzie mieszka z mężem i dwójką dzieci. Więcej na:
jaimewrightbooks.com.

9

TERRI BLACKSTOCK
Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Kłamstwa splamione prawdą
Terri Blackstock
Joanna Olejarczyk
140 × 205 mm
miękka
978-83-66977-03-7
340
39,90 zł

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Spustoszenie
Terri Blackstock
Katarzyna Wolska
140 × 205 mm
miękka
978-83-66977-24-2
344
42 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-66977-12-9
Cena: 34,90 zł

Czy kłamstwo zwycięży, kiedy prawda nie ma sensu?

C

athy Cramer od dwóch lat zajmuje się komentowaniem
na blogu śledczym znanych spraw kryminalnych.
Chce, aby prawdziwi sprawc y zapłacili za swoje
zbrodnie, ponieważ zabójca jej narzeczonego nie został
skazany. Kiedy kobieta dostaje list z ostrzeżeniem, że
sama niedługo doświadczy podobnego osądu, uznaje
to za podły żart… do czasu, aż jej bratowa zostaje
zamordowana, a wszystko wskazuje na winę męża ofiary.
Cathy stara się rozwiązać zagadkę na własną rękę
i z pomocą dwóch sióstr oczyścić brata z zarzutów.
Niebezpieczeństwo rośnie, gdy okazuje się, że zabójstwo
nie było celem samym w sobie.

E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-34-0
Cena: 27 zł

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Dosięgnąć świąt
Terri Blackstock
Joanna Olejarczyk
133 × 188 mm
miękka
978-83-66297-16-6
272
32 zł

O

statnia rzecz, jakiej życzy sobie taksówkarz Finn Parrish, to
utknąć na cały dzień w klinice z cierpiącą na demencję staruszką
na wózku. Jednak kobieta przypomina mu matkę, którą pod koniec
życia poważnie zawiódł. Poniekąd z poczucia winy mężczyzna godzi
się na kolejne szalone pomysły starszej pani, zastanawiając się, czy
nie działa ona pod wpływem choroby… I dlaczego jej rodzina się nią
nie zajmuje.
Sydney Batson wie, że w jej kancelarii adwokackiej szykują się
zwolnienia. Aby utrzymać stanowisko, musi wygrać nieczystą spra
wę, w której występuje jako obrońca. Jej frustrację potęguje fakt, że
nawet nie ma czasu zapewnić godziwej opieki schorowanej babci.
Istnieje tylko jeden człowiek, który może zmienić życie tych dwoj
ga, tym bardziej, że czas nagli. A może nie tylko tych dwojga… Może
nawet kogoś jeszcze…
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E-BOOK
ISBN: 978-83-66977-34-1
Cena: 37 zł

Niszczycielski wybuch, bagażnik pełen dowodów i prawniczka, która zaryzykuje karierę,
by bronić w sądzie terrorysty.

T

rzy przyjaciółki wybierają się na koncert ulubionego zespołu, ale tylko jedna z nich wraca…
Kiedy policja zatrzymuje Dustina Webba z nakazem przeszukania jego bagażnika, on wie, że to pomyłka. Jest
tylko byłym żołnierzem i właścicielem firmy z zabezpieczeniami. Jednak ku jego zaskoczeniu funkcjonariusze
znajdują materiały wybuchowe, a on nie ma pojęcia, skąd się tam wzięły.
Adwokat Jamie Powell była w dzieciństwie najlepszą przyjaciółką Dustina. Nie rozmawiali ze sobą, odkąd zacią
gnął się do wojska, ale była pierwszą osobą, o której pomyślał, gdy został aresztowany. Kobieta wie, że ryzykuje
swoją karierę, broniąc oskarżonego o terroryzm, ale nie chce go opuścić. Ktoś ewidentnie wrabia Dustina, by
poniósł odpowiedzialność za wstrząsający akt przemocy… Ale dlaczego?

TERRI BLACKSTOCK
Powieści Terri Blackstock nie schodzą z list bestsellerów New York Timesa. Jej książki rozeszły się w nakładzie ponad sześciu milionów
egzemplarzy w wielu krajach świata. W ciągu przeszło dwudziestu sześciu lat kariery pisarskiej zdobyła szereg nagród. W 1994 roku, gdy
publikowała romanse, pod wpływem nawrócenia zmieniła kierunek. Rozbudzoną na nowo wiarę wyraża teraz w pełnych napięcia thrillerach. Pisze o losach zwyczajnych ludzi, którzy doświadczają śmiertelnego niebezpieczeństwa i odnajdują nadzieję w chwilach rozpaczy.
Poprzez wciągające historie skłania czytelnika do myślenia i przypomina, że w oczach Boga każdy człowiek jest cenny, a próby, na jakie jest
wystawiany, mają swój cel.
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Autor:
Tłumaczenie:
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Oprawa:
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Jezioro tajemnic
Denise Hunter
Joanna Olejarczyk
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-66297-43-2
408
42 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-62-3
Cena: 37 zł

P

o tragicznej śmierci rodziców Molly Bennett wraz z rodzeństwem łączą siły, by
spełnić ich marzenie, i postanawiają otworzyć pensjonat w zabytkowej rodzinnej
posiadłości.
Adam Bradford jest stroniącym od ludzi pisarzem, który ukrywa się pod pseudo
nimem Nathaniel Quinn i cierpi na zanik weny twórczej. Zdesperowany i ścigany
przez terminy wydawnicze, wyjeżdża w poszukiwaniu inspiracji do miasteczka nad
jeziorem w Karolinie Północnej, które wybrał na akcję najnowszej powieści.
Gdy Molly podczas remontu znajduje w ścianie budynku tajemniczy stary list, ra
zem z Adamem postanawiają odnaleźć nieszczęśliwych kochanków sprzed wielu
lat, by pomóc im rozliczyć się z przeszłością. Jednak Bradford ma własne sekrety.

W

schodząca hollywoodzka gwiazda Mia
Emerson padła ofiarą skandalu i szu
ka bezpiecznego miejsca, by ukryć się przed
dziennikarzami. Znajduje je w położonym nad
jeziorem miasteczku Bluebell w Karolinie Pół
nocnej, gdzie miała spędzić odwołany miesiąc
miodowy.
Zaraz po przyjeździe poznaje Leviego Ben
netta, który wraz z siostrami prowadzi Pensjo
nat Bluebell.
Odnaleziony pamiętnik sprzed lat zainspiru
je ich do wspólnego poszukiwania ukrytego
w pensjonacie naszyjnika z rzadkim okazem
brylantu, jednak przy okazji dojdzie do głosu
coś jeszcze. Coś, co może bezpieczniej byłoby
uciszyć…
Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Kropla błękitu
Denise Hunter
Joanna Olejarczyk
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-66297-86-9
392
42 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-95-1
Cena: 37 zł

Jesienne niebo
Denise Hunter
Joanna Olejarczyk
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-66977-02-0
344
42 zł

P

E-BOOK
ISBN: 978-83-66977-32-7
Cena: 37 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-66977-13-6
Cena: 37 zł

ensjonat Bluebell przynosi zyski, więc rodzeństwo Bennettów uznaje, że najwyż
szy czas go sprzedać i zamknąć ten rozdział życia. Jedynie Grace planuje zostać
w miasteczku nad jeziorem w Karolinie Północnej.
Wyatt Jennings jest agentem Secret Service, ale w wyniku postrzału, który przy
wołał mroczne wspomnienia, stał się czasowo niezdolny do pełnienia obowiązków.
Zostaje wysłany na przymusowy urlop i wyjeżdża do Bluebell, by przepracować
wydarzenie, które czternaście lat temu odmieniło jego życie.
Tam poznaje Grace, która oprowadza go po górach Pasma Błękitnego. Kobieta
imponuje mu siłą i poczuciem humoru, jednak oboje noszą w sobie ból, o którym
nie chcą mówić. Kiedy ich tajemnice z przeszłości wyjdą na jaw, świeżo nawiązana
relacja zostanie wystawiona na poważną próbę.
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Jeśli zostaniesz
Denise Hunter
Alicja Malinka
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-66977-20-4
352
42 zł

D

la Sophie Lawson dzień ślubu młodszej siostry oznaczałby samą radość, gdyby nie jej były chłopak, który wystąpi
w roli świadka.
Po odejściu ojca przewlekła choroba mamy wymogła na Sophie przejęcie opieki nad bratem bliźniakiem Sethem
oraz młodszą siostrą Jenną. Dziewczyna odkłada na bok marzenia o własnej księgarni w Piper’s Cove, uroczym nad
morskim miasteczku, i skupia się na zapewnieniu rodzeństwu wykształcenia.
Gdy wreszcie Seth dostaje dobrą pracę, a Jenna ma poślubić swojego ukochanego, wszystko wskazuje na to, że
Sophie nareszcie powróci do realizacji planów. Jednak wesele oznacza konfrontację z Aidenem Maddoxem, który
porzucił ją przed laty w dramatycznych okolicznościach.
W noc po przyjęciu nadciąga huragan i Aiden jest zmuszony do zatrzymania się u Sophie. W dodatku ona ma coraz
mniej czasu na przygotowanie otwarcia księgarni. Czy nie wydarzyło się już zbyt wiele, by mogli dać sobie drugą
szansę?
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Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
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Gdyby mnie zabrakło
Courtney Walsh
Beata Hrycak
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-66977-26-6
496
44,90 zł

Przełęcz Riverbend
Denise Hunter
Joanna Olejarczyk
140 × 205 mm
miękka + UV

K

iedy auto Katelyn Loveland wypada z krętej
drogi w Appalachach, wydaje się jej, że to
już koniec. Na ratunek przybywa jednak Cooper
Robinson, zastępca szeryfa, i chociaż Katie
uchodzi z życiem z wypadku… zupełnie traci
głowę.
Cooper wkrótce dowiaduje się, że kobieta,
którą ocalił w górach, jest nową dziewczyną
jego brata – co czyni ją całkowicie niedostęp
ną. Jednak pomimo usilnych starań nie może
przestać na nią wpadać. Z czasem Katie zży
wa się mocno z rodziną Robinsonów i wyja
wia Cooperowi prawdziwy powód, dla którego
przeprowadziła się do miasteczka w Karolinie
Północnej.
Jeśli uczucia dojdą do głosu, ona może utra
cić pierwszą rodzinę, jaką kiedykolwiek miała,
a on zmarnować szansę na uzyskanie stanowi
ska szeryfa. Oboje znowu stają nad przepaścią
– i tylko od nich zależy, po jaką przyszłość sięgną.

DENISE HUNTER
Jest światowej sławy autorką. Napisała ponad trzydzieści książek, w tym The Convenient Groom, która doczekała się ekranizacji. Laureatka
takich nagród, jak: The Holt Medallion, Carol Award, Nagroda Czytelników, Przedmowa Roku i finalistka konkursu RITA. W przerwach
pomiędzy pisaniem odbywa liczne podróże ze swoją rodziną, lubi delektować się kawą i grać na perkusji. Dom Denise i jej męza znajduje się
w Indianie, a jej dzieci wyfrunęły już z gniazda. Więcej na stronie: denisehunterbooks.com i na facebooku: authordenisehunter.
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E-BOOK
ISBN: 978-83-66977-33-4
Cena: 39,90 zł

Z

nana aktorka Emily Ackerman całe życie kieruje się radami z listów, które matka pisała do niej
przed śmiercią. Gdy zawodowa porażka sprowadza na nią falę krytyki, kobieta usuwa się do
rodzinnego Nantucket, by zająć się remontem i sprzedażą odziedziczonego domu. Tam staje przed
nieoczekiwanym wyzwaniem na rzecz miejscowej społeczności.
Hollis McGuire powraca na wyspę po wypadku kończącym karierę bejsbolisty. Czuje, że jego życie
jest w rozsypce. Nadzieją jest pojawienie się w miejscowości dawnej przyjaciółki… dlatego jest go
towy zrobić, co może, by ją zatrzymać.
Kiedy wszyscy wokół wydają się kłamać, Emily będzie musiała wybrać pomiędzy chronieniem
swojego serca a poczuciem, że ktoś jej potrzebuje.

COURTNEY WALSH
Pisarka, artystka, reżyserka teatralna i dramatopisarka. Jej debiutancka powieść A Sweethaven Summer znalazła się na liście
bestsellerów New York Times i USA Today oraz otrzymała nagrodę Carol Award dla najlepszego debiutu. Autorka napisała
jeszcze dwie książki z tej serii, jak również o sztuce rękodzielnictwa i kilka pełnometrażowych musicali. Courtney mieszka
w Illinois wraz z mężem i trójką dzieci.
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Dziewczyna z piosenki
Chrissy Cymbala Toledo
Laura Bigaj
140 × 205 mm
miękka
978-83-63579-89-0
288
39,90 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-65843-50-0
Cena: 34,90 zł

F

ascynująca powieść oparta na faktach. Chrissy widziała codzienne dra
maty ludzi żyjących na ulicy. Niemniej jej rodzinny dom był prawdziwą
oazą ciepła, spokoju i miłości. W pewnym momencie coś jednak burzy tę
harmonię. Jak gdyby pod wpływem złego czaru, Chrissy coraz bardziej po
grąża się w iluzji, w której wszystko koncentruje się na jednym – zewnętrz
nej doskonałości. Pragnąc akceptacji, lansuje się na dziewczynę z piosenki
i angażuje w toksyczny związek. Tajemnice i kłamstwa sprawiają, że nie po
znaje już samej siebie. Co się stanie, gdy dosięgnie dna?
Dziewczyna z piosenki to nie tylko autobiograficzna historia o losach za
gubionej dziewczyny i doświadczeniu upadku. To przede wszystkim opo
wieść o nadziei, która może wyrwać nas z największego zła i poprowadzić
ku pełni szczęścia.

CHRISSY CYMBALA TOLEDO
Chrissy jest szczęśliwą żoną Ala Toledo – przyjaciela na dobre i na złe. Mają troje dzieci i prowadzą Chicago Tabernacle, tętniący życiem
Kościół pełen ludzi różnych narodowości, położony w północnej części Chicago. Pasją Chrissy jest prowadzenie dziewcząt (w każdym
wieku) ku wolności, którą można odnaleźć poprzez relację z Chrystusem.

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
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LIczba stron:
Cena:

Obietnice poranka
Carrie Turansky
Renata Czernik
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-65843-37-1
504
42 zł
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Rysa na szkle
Laura Anderson Kurk
Joanna Olejarczyk
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-66977-23-5
368
39,90 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-66977-31-0
Cena: 34,90 zł

TOM II

K

iedy Meg Kavanagh zaczyna się w coś anga
żować, od razu napotyka kłopoty – najpierw
z Jo Russell, ekscentryczną artystką z demencją, któ
rej chciała pomóc, a potem z Quinnem O’Neillem,
intrygującym samotnikiem, który próbuje rywalizo
wać z Henrym o jej uczucia. Ostatni rok liceum nie
wygląda tak, jak planowała, ale czasami to, co naj
lepsze, przydarza się w najmniej spodziewanych
momentach.
Henry Whitmire wyjeżdża na rok do pracy w sie
rocińcu w Nikaragui. Tysiące kilometrów od Meg
i rodzinnego rancza uczy się, czym jest zaufanie.
Kiedy jest się tak daleko od domu, odkrycie rysy na
swoim idealnym wizerunku może napawać przera
żeniem.
Jednak w napotykanych nieszczęściach człowiek
przegląda się jak w kryształowym lustrze.
Rysa na szkle Laury Anderson Kurk to opowieść
o dojrzewaniu do miłości, stracie, która odbiera siły,
i pojednaniach, które przywracają życie.

TOM I
E-BOOK
ISBN: 978-83-65843-87-6
Cena: 37 zł

W

spokojnym zakątku edwardiańskiej Anglii Margaret Louns
bury pracuje ciężko w należącym do jej babki sklepie z ka
peluszami, a po godzinach opiekuje się młodszą siostrą. Kilka
lat wcześniej tragiczny wypadek brutalnie przerwał ich rodzinne
szczęście oraz postawił przyszłość obu dziewcząt pod znakiem za
pytania. Maggie jest niezwykle energiczna i zrobi wszystko, aby
ochronić swoją siostrzyczkę Violet. Utrata rodziców nie przestaje
jej jednak ciążyć na sercu. Z biegiem czasu dziewczyna zaczyna
się poważnie zastanawiać, czy tamten wypadek na jeziorze… na
prawdę był wypadkiem.
Kiedy umiera William Harcourt, bogaty wynalazca i przemysłowiec, ze służby w Królewskiej Marynarce Wojennej
powraca jego syn – oraz dawny przyjaciel Maggie – Nathaniel. Mężczyzna dziedziczy okazałą posiadłość ojca
w Morningside. Przejmuje także część udziałów w ojcowskim przedsiębiorstwie oraz obowiązek spłaty daw
nego długu rodzinie Lounsburych. Całe lata spędzone oddzielnie zdążyły wbić klin pomiędzy Nate’a i Maggie.
Czy Maggie zdoła przezwyciężyć dawną urazę i wybaczyć przyjacielowi z dzieciństwa…? Czy poszukiwa
nie prawdy o śmierci jej rodziców zbliży tych dwoje, czy wręcz przeciwnie – złamie im serca?
CARRIE TURANSKY
Jest autorką kilkunastu powieści i opowiadań, wielokrotnie nagradzanych w konkursach prozy o tematyce społecznej
i religijnej. Pisane przez nią romanse historyczne zyskują sobie coraz liczniejsze grono oddanych czytelniczek. Carrie
mieszka wraz z mężem Scottem w stanie New Jersey. Ma pięcioro dorosłych dzieci i sześcioro wnucząt.
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Dziewczyna ze szkła
Laura Anderson Kurk
Joanna Olejarczyk
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-66297-88-3
356
39,90 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-97-5
E-BOOK
Cena: 34,90 zł
ISBN: 978-83-65843-88-3
Cena: 32 zł

M

eg Kavanagh musi się zmierzyć ze śmiercią brata, jednocze
śnie odkrywając, że jej rodzice nie są idealni, życie nie jest
cukierkowe, a zmarli nie odpisują na listy. Jej mama, słynna ar
tystka, wskutek żałoby popada w depresję, a jej ojciec, by uporać
się ze stratą, przeprowadza rodzinę do niewielkiego miasteczka
w Wyoming. Meg spotka tam kogoś nieoczekiwanego…
Henry Whitmire pokazuje jej, że najlepsze rzeczy w życiu – na
przykład miłość czy bycie łaskawym dla siebie i innych – wymaga
ją nie lada odwagi.
Laura Anderson Kurk przedstawia poruszającą historię z gatun
ku young adult, która zachwyca bogatą paletą nastrojów i ekspre
syjną narracją.

LAURA ANDERSON KURK
Bohaterowie Laury Anderson Kurk są nazywani „autentycznie nieidealnymi”, a jej pisarstwo „wymownym w swojej delikatności”.
Mieszka w Teksasie wraz z mężem i dwójką dorosłych dzieci. Zanim zaczęła pisać powieści, tworzyła teksty na potrzeby uniwersytetów, agencji public relations oraz korporacji. Studiowała literaturę na Texas Agricultural and Mechanical University, gdzie zgłębiała
przede wszystkim twórczość amerykańskich autorek. Laura tworzy literaturę młodzieżową, ponieważ gatunek ten daje jej swobodę
w snuciu szczerych opowieści. Jej debiutancka powieść Dziewczyna ze szkła to niekonwencjonalna, słodko-gorzka historia o miłości.
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Oddać serce
Lindsay Harrel
Renata Czernik
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-65843-99-9
368
44,90 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-33-3
Cena: 39,90 zł

M
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Przystań Nadziei
Irene Hannon
Emilia Niedzieska
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-65843-25-8
400
41 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-65843-71-5
Cena: 36 zł

T

racy Campbell nigdy nie chciała wyjeżdżać z Przystani Nadziei
w pochmurnym Oregonie ani opuszczać należącej do jej rodziny od
trzech pokoleń sielskiej plantacji żurawiny, na której dorastała. Jednak
perypetie życiowe (i miłosne) pokrzyżowały jej plany. Kiedy tragiczne
wydarzenia ponownie wywracają jej świat do góry nogami, postanawia
wrócić do rodzinnego miasta i dźwignąć kulejącą plantację. Nie ma
w planach kolejnej miłości…
Nie ma jej też Michael Hunter. Turysta z Chicago skrywa w swym sercu
mroczne sekrety. Gdy jednak Tracy werbuje go do pomocy w miejscowej
organizacji charytatywnej, w Przystani Nadziei daje się wyczuć powiew
zmian, przynoszących pocieszenie i nadzieję wielu ludziom – w tym
także Tracy i Michaelowi.
IRENE HANNON
Jest autorką wielu bestsellerowych i nagradzanych romansów i powieści z dreszczykiem. Uzyskała dyplom z psychologii oraz
dziennikarstwa. W przeszłości pracowała jako kierownik do spraw komunikacji korporacyjnej w firmie mieszczącej się w rankingu
Fortune 500. Irene Hannon siedmiokrotnie była nominowana do nagrody RITA, zaś trzy spośród jej utworów zostały nagrodzone
w kategorii powieści religijnej. Znajduje się też w gronie szesnastu pisarzy, którzy zostali wpisani do amerykańskiej Galerii Sław
Autorów Romansów.
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E-BOOK
ISBN: 978-83-65843-77-7
Cena: 39,90 zł

P

egan Jacobs od zawsze marzyła o zdrowym sercu. Całe dzieciństwo
spędziła w szpitalach, podczas gdy jej siostra bliźniaczka, Crystal,
uprawiała sporty, podrywała chłopaków i dobrze się bawiła. Niestety nawet
przeszczep nie pomógł Megan czerpać z życia garściami. Teraz pracuje jako
pomocnik biblioteczny i mieszka z rodzicami, marząc o przygodzie, którą
przeżyje, „gdy tylko poczuje się lepiej”.
Kiedy otrzymuje pamiętnik swojej dawczyni serca – wraz z listą rzeczy do
zrobienia przed śmiercią – postanawia zdobyć się na odwagę i spełnić ma
rzenia nastolatki. Crystal chce dołączyć do niej z własnych powodów, ale
Megan z radością przyjmuje jej propozycję jako okazję do naprawienia ich
wątłej relacji.
Zwiedzając niezwykłe miejsca rozsiane po całym świecie, siostry wyrusza
ją jednocześnie w głąb siebie, a „żyć naprawdę” może się okazać o wiele
większym wyzwaniem niż trudy podróży.

LINDSAY HARREL
Lindsay Harrel jest molem książkowym i mieszka w Arizonie z rodziną oraz dwoma golden retrieverami, które zdecydowanie potrzebują
tresury. Przez lata zajmowała się różnorodnymi pracami pisarskimi i redakcyjnymi, a obecnie łączy pisanie powieści z byciem etatową mamą.
Kiedy nie pisze ani nie ugania się za swoimi dziećmi, lubi wygłupiać się na zumbie lub czytać Jane Austen, zajadając się kwaśnymi cukierkami.

Wierna Tobie
Becky Wade
Joanna Żelazny
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-65843-23-4
464
44,90 zł
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o druzgocącym rozstaniu trzy lata temu Nora Bradford, genealog i właści
cielka osady historycznej, uciekła w pracę i wyimaginowany świat ze swoich
ulubionych książek i filmów. W przeciwieństwie do Nory były komandos mary
narki wojennej, John Lawson, śmiało idzie przez życie skupiony na wyzwaniach,
jakie przynosi ono każdego dnia. Gdy mężczyzna otrzymuje diagnozę lekarską
dotyczącą wady genetycznej, jest zmuszony zgłębić tajemnice swojego pocho
dzenia. Wynajmuje Norę do pomocy w odnalezieniu biologicznej matki. Praca
ramię w ramię może pomóc tej pełnej przeciwieństw dwójce odkryć to, cze
go nie widać na zewnątrz, ale co, jeżeli pośród tego znajdują się również rany
z przeszłości?

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
E-BOOK
ISBN:
ISBN: 978-83-66297-19-7 LIczba stron:
Cena: 39,90 zł
Cena:

Zakochana w Tobie
Becky Wade
Renata Czernik
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-65843-94-4
464
44,90 zł

S

ławna modelka Willow Bradford upaja się ciszą i pokojem w swoim rodzin
nym mieście aż do momentu, kiedy staje twarzą w twarz ze swoim dawnym
chłopakiem Corbinem Stewartem.
Były zawodnik amerykańskiego footballu jest silny, czarujący i przywykł,
że dostaje wszystko, czego chce… Jedynym wyjątkiem jest Willow. Ni
gdy nie był w stanie o niej zapomnieć, jednak ona daje mu jasno do zrozumienia, że nie zamierza ponownie wystawić swojego serca na zranienie.
Dawna tajemnica rodziny Corbina ponownie krzyżuje ich drogi, ale czy może
połączyć złamane w przeszłości serca, i to jeszcze pośród tylu komplikacji?
Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Urocza dla Ciebie
Becky Wade
Renata Czernik
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-66297-46-3
480
44,90 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-47-0
Cena: 39,90 zł

B

ritt i Zander są najlepszymi przyjaciółmi, odkąd poznali się trzynaście
lat temu. Britt nie ma pojęcia, że przez ten cały czas Zander był w niej
szaleńczo zakochany.
Niezależna i żądna przygód Britt Bradford ma talent do tworzenia czeko
ladek, które sprzedaje w Słodkiej Sztuce, swoim sklepie. Zander Ford jest
uznanym pisarzem, a ostatnie półtora roku spędził w podróży po świecie.
Osiągnął bardzo wiele, lecz nadal brakuje mu tego, co ma dla niego szcze
gólne znaczenie – serca Britt.
Kiedy wuj Zandera umiera w tajemniczych okolicznościach, ten wraca
do Waszyngtonu zbadać sprawę. Britt jest gotowa, by mu pomóc. Wspól
ne śledztwo jeszcze bardziej zbliża ich do siebie, jednak wiedzą, że ro
mans może zagrozić tej wyjątkowej przyjaźni.

BECKY WADE
Pochodzi z Kalifornii. Studiowała na Uniwersytecie Baylor, a obecnie wraz z mężem i trójką dzieci mieszka w Dallas w Teksasie. Jest autorką
pogodnych, podnoszących na duchu romansów, za które otrzymała wiele nagród, m.in. Carol Award, Inspirational Reader’s Choice Award czy
INSPY Award przyznawaną przez blogerów najlepszym powieściom inspirowanym wiarą. Więcej na: www.beckywade.com.
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Niedostępny spadek
Elizabeth Camden
Magdalena Peterson
145 × 215 mm
miękka + UV
978-83-66297-08-1
368
49 zł

G

E-BOOK
ISBN: 978-83-65843-32-6
Cena: 44 zł

Śmiałe przedsięwzięcie
Elizabeth Camden
Magdalena Peterson
145 × 215 mm
miękka + UV
978-83-65843-32-6
368
49 zł

aroline Delacroix obraca się wśród
elit Waszyngtonu jako sekretarka
pierwszej damy Stanów Zjednoczonych.
Ukrywa jednak szokującą tajemnicę – je
śli nie rozwikła sieci szpiegowskich po
wiązań, jej brat może zostać skazany na śmierć za zdradę stanu.
Nathaniel Trask, nowo zatrudniony szef tajnych służb, natychmiast nabiera
podejrzeń wobec Caroline, mimo że pociąga go jej błyskotliwość i urok oso
bisty. Chcąc chronić głowę państwa, nie może pozwolić sobie na to uczucie,
zwłaszcza gdy wokół prezydenta narasta zagrożenie.
Wśród blichtru złotej ery Waszyngtonu na próbę zostanie wystawione
wszystko, co Caroline i Nathaniel wiedzą o miłości i poświęceniu.

osalind Werner, doktor chemii mieszkająca w Nowym Jorku na początku
XX wieku, poświęca swoje życie, by znaleźć sposób na wyeliminowanie cho
rób przenoszonych przez wodę. Jest bliska opracowania przełomowej technolo
gii oczyszczania wody doprowadzanej do domów w mieście.
Nowo mianowany komisarz do spraw Wody w stanie Nowy Jork, Nicholas Drake, jest
niezwykle sceptyczny wobec Rosalind i działań jej zespołu. Kiedy kontrowersyjna spra
wa w sądzie zmusi go do bezpośredniej konfrontacji z tą kobietą, będzie zaskoczony
spotkaniem.
Rosalind i Nick zmierzą się z wzajemnym przyciąganiem, a jednocześnie staną
po przeciwnych stronach barykady.
Niezniszczalna nadzieja
Elizabeth Camden
Magdalena Peterson
145 × 215 mm
miękka + UV
978-83-66297-85-2
376
49 zł

E

E-BOOK
ISBN: 978-83-66977-36-5
Cena: 39,90 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-89-0
Cena: 44 zł

loise Drake pogodziła się z wygnaniem i porzuceniem i w końcu stworzyła dla sie
bie stabilny świat. Jako geniusz matematyczny i świetna księgowa, pracuje przy
największym projekcie inżynieryjnym w Nowym Jorku. Niestety związane z tym za
dania sprawiają, że spotyka na swej drodze mężczyznę, który kiedyś złamał jej serce.
Alex Duval jest burmistrzem miasteczka znajdującego się na krawędzi zniszczenia.
Stan Nowy Jork zamierza zetrzeć je z powierzchni ziemi, zalać dolinę i wybudować
nowy zbiornik retencyjny. Mężczyzna jest zszokowany, gdy dowiaduje się, że kobie
ta, którą niegdyś kochał, należy do zespołu mającego oczyścić teren. Kiedy jego świat
zaczyna się rozpadać, Alex obmyśla śmiały plan ocalenia rodzinnego Duval Springs.
Jednak do jego realizacji będzie potrzebował Eloise i jej wyjątkowych zdolności.
Czy bohaterowie, różni pod każdym względem, zdołają pokonać dzielącą ich
przepaść i ocalić miasteczko?
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Pozłacana dama
Elizabeth Camden
Magdalena Peterson
145 × 215 mm
miękka + UV
978-83-66977-25-9
400
44,90 zł
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E-BOOK
ISBN: 978-83-66977-11-2
Cena: 39,90 zł

ray Delacroix spędził życie na budowaniu światowej sławy przedsiębior
stwa handlującego przyprawami. Po wielu latach podróżowania wrócił do
rodzinnej posiadłości, by wspomóc rodzeństwo, zanim wszystko wymknie się
im spod kontroli.
Annabelle Larkin niedawno otrzymała posadę botanika w waszyngtońskim
muzeum. Tam postawiono przed nią arcytrudne zadanie – pozyskanie dostę
pu do prywatnej kolekcji roślin ekscentrycznego przedsiębiorcy. Jeśli jej się
nie uda, straci pracę, a gospodarstwo jej rodziców w Kansas zbankrutuje.
Kobieta nie spodziewa się, że wejście w świat rodziny Delacroix wciągnie
ją w niebezpieczne intrygi polityczne i rozgrywki różnych grup interesów –
i postawi przed wyborem między uczuciem a lojalnością wobec ojczyzny.

E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-39-5
Cena: 44 zł

elegrafistka Lucy Drake biegle włada alfabetem Morse’a i jest cenioną pracowni
cą agencji informacyjnej Associated Press. Jednak gdy w konkurencyjnej Agencji
Reutera niespodziewanie pojawia się sir Colin Beckwith, jej kariera staje pod zna
kiem zapytania. Ten zdolny, przystojny i nieznośnie uroczy mężczyzna skrywa ta
jemnicę, która może zagrozić jego reputacji.
Mimo rywalizacji pomiędzy nimi Lucy nie może zaprzeczyć, że Colin posiada zna
jomości, które mogą się okazać pomocne w zakończeniu wieloletniego procesu,
jaki jej rodzina toczy w sprawie należnego im spadku.
Lucy i Colin z trudem zaczynają odnajdywać porozumienie, lecz zdrady i oszu
stwa, które napotykają na swej drodze, niosą ze sobą znaczne niebezpieczeństwo.
Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Nadzieja
i Honor

Król przypraw
Elizabeth Camden
Magdalena Peterson
145 × 215 mm
miękka + UV
978-83-66977-04-4
384
44,90 zł

L

uke Delacroix, uroczy bywalec wa
szyngtońskich salonów, nie stroni
od ryzyka i nowych wyzwań. W swoich
dziennikarskich publikacjach śledzi prace
Kongresu, a potajemnie chce storpedować ponowne uzyskanie mandatu przez
Clyde’a Magrudera.
Sytuacja komplikuje się, gdy poznaje jego błyskotliwą córkę Marianne, która
jako rządowy fotograf ma wstęp do miejsc nieosiągalnych dla zwykłych śmiertel
ników. Ta znajomość zapoczątkuje niebezpieczną grę. Rodziny Marianne i Luke’a
dzielą trzy pokolenia wrogości, a zawieszenie broni już teraz wydaje się naiwnym
marzeniem. Gdy działalność Luke’a wywoła polityczny huragan, zakazana miłość
upomni się o poważne odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.

ELIZABETH CAMDEN
Jest autorką powieści historycznych i laureatką kilku nagród literackich. Z wykształcenia historyk i bibliotekoznawca, za dnia pracuje w bibliotece, a nocami szlifuje kolejne książki. Mieszka wraz z mężem na Florydzie. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
elizabethcamden.com.
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Ku odległym brzegom
Elizabeth Camden
Magdalena Peterson
145 × 215 mm
miękka + UV
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obieta, by być silna, nie potrzebuje mężczyzny” – tego nauczyły Emmę
Chandler jej waleczne ciotki. Kierując się tym przekonaniem, założyła żeńską
osadę w Harper’s Station w Teksasie. Jednak gdy mieszkanki doświadczają pogróżek
od nieznanego napastnika, Emma będzie zmuszona przyznać, że przyda im się męż
czyzna, który potrafi walczyć – a ona dobrze zna kogoś takiego.
Malachi Shaw pracuje przy budowie kolei jako ekspert od materiałów wybuchowych.
Gdy otrzymuje telegram od Emmy, natychmiast udaje się do Harper’s Station, aby spła
cić dług wdzięczności wobec przyjaciółki, która kiedyś uratowała mu życie. Tyle że ona
nie jest już dzieckiem, ale niezależną i zaradną kobietą o cudownym uśmiechu.

rudne dzieciństwo sprawiło, że pielęgniarka Jenny Bennett
dzielnie stawia czoła wyzwaniom w dorosłym życiu, podczas
pracy w bazie wojskowej w Presidio. Jednak nagły powrót przy
stojnego oficera marynarki wojennej, który sześć lat temu złamał
jej serce, burzy jej wewnętrzny spokój.
Porucznik Ryan Gallagher był jednym spośród garstki ludzi zdol
nych wypełnić trudną zagraniczną misję. To zadanie zniszczyło jego
reputację i złamało serce kobiety, którą prawdziwie pokochał. Tym
czasem honor nie pozwala mu ujawnić, gdzie przebywał przez te
wszystkie lata, ponadto zagroziłoby to powodzeniu misji i naraziło
życie tysięcy ludzi.
Dawne rany Jenny nie pozwalają zaufać Ryanowi, mimo iż on nie
daje za wygraną i próbuje odzyskać jej względy.

G
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Tajemnice Bostonu
Elizabeth Camden
Martyna Żurawska
145 × 215 mm
miękka + UV
978-83-63579-92-0
384
44,90 zł

race Mallory odnalazła schronienie w kobiecej
kolonii Harper’s Station. Kiedy jednak okazuje
się, że prześladowca wie o jej miejscu zamieszkania,
zaczyna się obawiać, że ponownie będzie musiała
wyjechać.
Amos Bledsoe jest uważany za dziwaka. Nie popi
suje się siłą, jeździ na bicyklu, a rozmowy przez te
legraf ceni sobie bardziej niż spotkania z kobietami
ze swojego otoczenia. Tajemnicza Panna G., z którą
co wieczór wymienia wiadomości, wydaje się nawet
kimś, z kim mógłby dzielić życie.
Gdy mężczyzna wreszcie decyduje się pójść za
głosem serca i spotkać z telegrafistką, wychodzi na
jaw, że grozi jej niebezpieczeństwo. Amos stanie
przed wyzwaniem, by porzucić bezpieczny kokon
i stać się bohaterem, którego potrzebuje Grace.

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:

E-BOOK
ISBN: 978-83-65843-32-6
Cena: 39,90 zł

rtystyczny talent Stelli West uczynił z niej czołową postać londyńskiej bohemy. Kiedy jednak jej ukochana
siostra ginie w tajemniczych okolicznościach, kobieta rzuca wszystko i udaje się do Bostonu. Z deter
minacją walczy o przerwanie zaklętego kręgu milczenia wokół śmierci Gwendolyn. Gdy spotyka Romulusa
White’a, wydawcę posiadającego liczne znajomości wśród miejscowych oficjeli, szybko uświadamia sobie,
że mógłby on okazać się ważnym sprzymierzeńcem w jej prywatnym śledztwie.
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Niezłomne serca
Karen Witemeyer
Magdalena Peterson
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-66297-87-6
408
42 zł

Wszystkie moje jutra
Karen Witemeyer,
Jody Hedlund,
Elizabeth Camden
Magdalena Peterson
Anna Rojkowska
Martyna Żurawska
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-65843-98-2
352
42 zł
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Serce na linii
Karen Witemeyer
Magdalena Peterson
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miękka + UV
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E-BOOK
ISBN: 978-83-66977-14-3
Cena: 37 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-22-7
Cena: 37 zł

K

aren Witemeyer, Jody Hedlund i Elizabeth Camden
należą do grona najbardziej poczytnych autorek ro
mansu historycznego. Tym razem trzy znakomite pisarki
przeniosą nas w świat miłosnych opowiadań… jak za
wsze, z historią w tle.
Warta czekania – Karen Witemeyer zabiera czytel
niczki do kobiecej kolonii w Harper’s Station, gdzie sa
motna matka musi pokonać dawny ból i strach, by za
ufać pewnemu burkliwemu, choć poczciwemu, dostawcy. Mężczyzna pomaga kobietom się usamodzielnić i rozwijać
dobrze prosperujący interes.
Przebudzone serce – Jody Hedlund towarzyszy młodej kobiecie w jej wyprawach po zaułkach Nowego Jorku, gdzie –
wraz z nowo mianowanym pastorem – walczy o lepszy los dla ubogich i skrzywdzonych przez życie.
W stronę słońca Elizabeth Camden to opowieść o studentce medycyny, która zmaga się z surowością swoich przeło
żonych… oraz z własnym pociągiem do pewnego przystojnego, niedostępnego prawnika.
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

KAREN WITEMEYER
Tworzy ciepłe romanse historyczne dla tych, którzy uwielbiają uśmiechać się podczas czytania. Absolwentka psychologii, laureatka nagród literackich i rozchwytywany mówca na warsztatach i konferencjach pisarskich. Wraz z mężem i trojgiem dzieci mieszka w Teksasie.
Więcej na: karenwitemeyer.com.
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Najlepsze chęci
Susan Anne Mason
Elżbieta Zawadowska
145 × 215 mm
miękka + UV
978-83-66297-07-4
400
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E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-37-1
Cena: 39,90 zł

G

race chce odebrać siostrzeńca rodzinie szwagra, która ją odtrą
ciła z powodu dzielącej ich różnicy klas. Nie ujawniając swojej
tożsamości, zostaje nianią chłopca, by obserwować jego życie we
wspaniałym, bogatym domu. Jednak znajomość z prawnym opie
kunem dziecka okaże się dla niej zaskakującym wyzwaniem.

E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-60-9
Cena: 39,90 zł
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Wielkie nadzieje
Susan Anne Mason
Elżbieta Zawadowska
145 × 215 mm
miękka + UV
978-83-66297-50-0
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Przystań dla jej serca
Susan Anne Mason
Alicja Malinka
145 × 215 mm
miękka + UV
978-83-66977-05-1
440
39 zł

E

mmaline przez całe życie tęskniła za ojcem, którego straciła, gdy była jeszcze
niemowlęciem. Po śmierci dziadka dziewczyna znajduje w jego biurku listy,
z których wynika, że jej ojciec, Randall, jednak żyje i mieszka w Kanadzie.
Emma podejmuje decyzję, by odbyć podróż przez ocean i go odnaleźć.
Randall Moore ma nadzieję że jego niechlubna angielska przeszłość nigdy
nie wyjdzie na jaw, a już na pewno nie w momencie, kiedy jest na dobrej
drodze do zdobycia burmistrzowskiego stołka.
Konfrontacja ich dążeń może minąć się z oczekiwaniami. Jednak nauka, co
w życiu jest najważniejsze, ma swoją cenę.
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Susan Anne Mason
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E-BOOK
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uinten Aspinall pragnie spełnić obietnicę daną zmarłemu ojcu. Udaje się
więc do Kanady, by odszukać rodzeństwo, wysłane do niewolniczej pracy
podczas jego pobytu na wojnie. Pracodawca zleca mu przy okazji sprowadzenie
swojej bratanicy, która uciekła z kanadyjskim żołnierzem. W nagrodę Aspinall
otrzyma własną farmę, dzięki czemu zapewni dom chorej matce i rodzeństwu.
Przyjazd Julii Holloway do Toronto okazał się katastrofą. Gdy przybywa pra
cownik jej wuja i ratuje ją z opresji, dziewczyna postanawia odpłacić się za jego
dobroć, pomagając mu w znalezieniu siostry. Jednak druzgocące wieści, jakie
właśnie otrzymała, zmienią w jej życiu wszystko.
Czy Quinn będzie musiał wybrać pomiędzy połączeniem rodziny a ochroną
Julii i własnym szczęściem?
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M

łoda Włoszka Olivia Rosetti wychodzi na wolność po dwóch latach w zakładzie popraw
czym dla kobiet w Toronto. Pragnie zacząć żyć normalnie, jednak bez pracy i wsparcia
rodziny nie może znaleźć dachu nad głową. Bezdomną dziewczynę znajduje zamożna wdowa,
Ruth Bennington. Podobna bolesna przeszłość skłania kobiety do stworzenia domu pomocy
dla samotnych matek. Jednak pojawia się ktoś, kto zamierza pokrzyżować ich plany…
Grecki wdowiec Darius Reed chce za wszelką cenę uchronić córkę przed prześladowaniami
rasowymi, które doprowadziły do śmierci jego żony. W tym celu dąży do małżeństwa z kobietą
z szanowanej kanadyjskiej rodziny. Pragnie także wkupić się w łaski przełożonego, zmuszając
Ruth do sprzedaży posiadłości pod inwestycje.
Wtedy w jego poukładany świat wkracza Olivia, której przeszłość może zagrozić wszystkim
jego dążeniom.
SUSAN ANNE MASON
Autorka opisuje swój styl literacki jako romanse okraszone wiarą. W swoich powieściach lubi
szczególnie poruszać tematy przebaczenia i odkupienia. Irlandzkie Łąki to jej pierwsza powieść
historyczna, dzięki której wygrała konkurs Fiction from the Heartland sponsorowany przez
organizację Mid-American Romance Authors. Susan mieszka pod Toronto, w stanie Ontario,
razem z mężem, dwójką dzieci i dwoma kotami. Więcej informacji o Susan i jej książkach można
znaleźć na stronie: www.susanannemason.com.
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Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

TOM I
E-BOOK
ISBN: 978-83-65843-34-0
Cena: 34 zł

W obliczu niepewnej przyszłości,
czasem pozostaje jedynie
mieć odwagę, by marzyć.

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Lady Jayne zaginęła
Joanna Davidson Politano
Magdalena Peterson
145 × 215 mm
miękka + UV
978-83-66977-21-1
392
42 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-66977-30-3
Cena: 37 zł

Irlandzkie Łąki
Susan Anne Mason
Anna Pliś
145 × 215 mm
miękka + UV
978-83-63579-79-1
400
39 zł

O

jciec Aurelie Harcourt umiera w więzieniu
dla dłużników, pozostawiając córce jedy
nie swój znany pseudonim literacki i bogatą
rodzinę, której ona dotąd nie poznała. Krewni
przyjmują dziewczynę bez entuzjazmu, a na
wet z niechęcią. Tylko nieliczni mieszkańcy re
zydencji wydają się cieszyć z jej obecności.
Nie mając innego pomysłu na życie, Aurelie
próbuje odnaleźć się w antypatycznej rodzinie
i nauczyć zasad towarzyskich wyższych sfer.
Jednocześnie, pod pseudonimem ojca, posta
nawia kontynuować pisanie jego ostatniej po
wieści – powieści o tajemniczym zaginięciu jej
matki. Lecz aby ją dokończyć, będzie musiała
odkryć prawdziwą historię, jaką skrywają mury
tego zamku.
Zachwycający debiut literacki Joanny David
son Politano, rozgrywający się w wiktoriańskiej
Anglii, zauroczy czytelników oryginalną fabu
łą, stylowym miejscem akcji i żywymi kreacja
mi postaci.

B

rianna i Colleen O’Leary wiedzą, że ich ojciec – irlandzki imigrant osiadły w Stanach
Zjednoczonych – oczekuje, że dobrze wyda za mąż swoje córki. W ostatnim czasie
naciska na nie coraz mocniej, insynuując wręcz, że przyszłość ich stadniny na Long
Island, zwanej Irlandzkimi Łąkami, zależy od tego, czy znajdą bogatych mężów. Jed
nakże obie siostry mają inne wizje na przyszłość.
Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Szlachetne serce
Susan Anne Mason
Anna Pliś
145 × 215 mm
miękka + UV
978-83-63579-93-7
416
39 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-65843-35-7
Cena: 34 zł

Czy irlandzkiej dziewczynie uda się znaleźć
prawdziwą miłość w Ameryce?

M

aggie Montgomery od dawna pragnęła zobaczyć Amerykę. Jej marzenie
nareszcie się spełnia. Odwiedza ukochanego brata Rylana, uciekając tym
samym od niechcianych zalotów Neilla Fitzgeralda. Ponadto Maggie skrywa pe
wien sekret. Planuje zostać w Ameryce, aby znaleźć tu nie tylko szczęście, ale też
miłość swojego życia. Gdy przybywa do Irlandzkich Łąk, spotyka intrygującego
mężczyznę. Na początku myśli, że to jeden ze stajennych, ale kiedy Rylan do
maga się, by trzymała się z daleka od Adama O’Leary’ego, Maggie uświadamia
sobie, że to brat Colleen, który niedawno wyszedł z więzienia. Nie potrafi jednak
sprawić, by jej serce podporządkowało się prośbie Rylana.

TOM III
E-BOOK
ISBN: 978-83-65843-36-4
Cena: 34 zł

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Przysięga miłości
Susan Anne Mason
Anna Pliś
145 × 215 mm
miękka + UV
978-83-65843-12-8
432
39 zł

Kiedy dwie zranione dusze odnajdują
uzdrowienie, nieopodal musi czaić się miłość.

P

o udarze mózgu u matki studiująca medycynę Deirdre O’Leary musi podjąć
trudną decyzję i zarzucić na jakiś czas swoją karierę, by zająć się chorą.
Odnajduje doktora Matthew Clayborne’a, który jest wybitnym specjalistą znanym
ze szczególnych wyników w pracy z tego rodzaju pacjentami. Kiedy kontaktuje się
z nim, prosząc o pomoc, okazuje się, że jest on trudny i gburowaty. Deirdre ma już
dość skomplikowanych związków z mężczyznami. Po tym, gdy rzucił ją narzeczony,
przyrzekła sobie już nigdy nie powierzyć swojego serca takiemu człowiekowi.
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JOANNA DAVIDSON POLITANO
Pracuje jako freelancerka dla małego wydawnictwa zajmującego się literaturą faktu. Sporo czasu poświęca też na snucie opowieści,
w których próbuje uchwycić barwne i kunsztowne detale codziennego życia. Za powieść Lady Jayne zaginęła jeszcze przed publikacją
uzyskała wyróżnienia w kilku konkursach, między innymi 2016 Genesis Award from ACFW, zdobyła także nagrody Cascade Award oraz
Maggie Award for Excellence. Razem z mężem i dwójką dzieci mieszka w domu w lesie w pobliżu jeziora Michigan. Historie, które ją
poruszają, przedstawia na swojej stronie internetowej: www.jdpstories.com.
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E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-20-3
Cena: 37 zł

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Spadkobierca
Susan Anne Mason
Elżbieta Zawadowska
145 × 215 mm
miękka + UV
978-83-65843-95-1
352
42 zł

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

K

N

iedy chłopiec stajenny Nolan Price dowiaduje się od swojej umierającej mat
ki, że jest synem lorda Stainsby, czuje, że jego plany na przyszłość właśnie le
gły w gruzach. Gdy zostanie już oficjalnie dziedzicem majątku i tytułu, nie będzie
mógł poślubić Hannah Burnham – dziewczyny z niskich sfer.
Nolan nie chce rezygnować z ukochanej i planuje ożenić się z nią potajemnie.
Ucząc się jednak zwyczajów panujących w arystokratycznym świecie, dostrzega,
że uwiązł pomiędzy marzeniami o jutrze a surowymi wymaganiami lorda.
Los rozdziela zakochanych na każdym zakręcie, a szczęśliwe rozwiązanie pro
blemów coraz bardziej się oddala. I chyba tylko cud może połączyć ich na nowo.
Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Koronkarka
Laura Frantz
Elżbieta Zawadowska
145 × 215 mm
miękka + UV
978-83-66297-11-1
432
44,90 zł

ajwiększym marzeniem Claire Laurent jest uznanie
w artystycznym świecie. Na drodze dziewczyny sta
je jednak ojciec, który naciska, by córka zajmowała się
fałszerstwem. Zaledwie rok po zakończeniu wojny se
cesyjnej jest zmuszona uciekać z Nowego Orleanu do
Nashville, gdzie jej losy krzyżują się z losami adwokata
Suttona Monroego. Choć spotykają się w niezbyt kom
fortowych okolicznościach, prawnik traktuje ją jak dar
niebios. Obracając się pośród elit Nashville, artystka wie
rzy, że spełnienie marzenia, by wywrzeć niezapomniane
wrażenie w świecie sztuki, jest na wyciągnięcie ręki…
Pod warunkiem, że jej nielegalna przeszłość nie zostanie
odkryta.

E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-38-8
Cena: 39,90 zł
E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-21-0
Cena: 44,90 zł

P

anna Elisabeth Lawson uważa małżeństwo tylko za rodzaj umowy. Jej ojciec, za
stępca gubernatora – tym bardziej. Już nawet wybrał jej narzeczonego. Kiedy
jednak wypisuje się z odpowiedzialności za życie córki, a kolonialny Williamsburg
zaczyna wrzeć w przededniu rewolucji amerykańskiej, Elisabeth ogląda życie w zu
pełnie innym świetle.
Zmagając się z trudnościami, by zarobić na utrzymanie, i podejrzeniami o szpiego
stwo na rzecz znienawidzonych Brytyjczyków, musi podjąć trudną decyzję. Stanąć
po stronie rewolucjonistów czy pozostać wierna swym angielskim korzeniom?
A przecież żaden wybór nie obędzie się bez strat…

LAURA FRANTZ
Poczytna autorka romansów historycznych wkracza z pełną napięcia opowieścią o miłości, zdradzie i nowych początkach.
Dbałość o nawet najdrobniejsze szczegóły i talent pozwalający na tworzenie żywych, prawdziwych postaci sprawiają, że Frantz
wciąż zachwyca czytelników fikcji historycznej lubiących czuć się częścią opowiadanej historii.

E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-61-6
Cena: 39,90 zł

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Wyryte w sercu
Tara Johnson
Elżbieta Zawadowska
145 × 215 mm
miękka + UV
978-83-66297-42-5
328
44,90 zł

K

eziah Montgomery żyje pod ciężarem oczekiwań ze strony rodziny, zagorzałych
konfederatów, zmuszona do ukrywania swojej epilepsji w obawie przed skanda
lem. Gdy do ich domu w Savannah wkraczają napięcia związane z wojną secesyjną,
Keziah nie widzi powodu, by uczestniczyć w balach i flirtach.
Doktor Micah Greyson nigdy nie waha się postępować zgodnie z poczuciem obo
wiązku, nawet gdyby miało się to dla niego okazać niebezpieczne – dopóki w jego
życie nie wkracza czarująca Keziah. Rozdarty między dotychczasowym życiem
w Savannah i walką o abolicję, Micah próbuje realizować Boży plan w burzliwych
czasach wojny secesyjnej.
TARA JOHNSON
Gorąca miłośniczka opowieści, Tara Johnson, posługuje się fikcją, historią, pieśnią i śmiechem, by dać świadectwo o tym, jak Pan Bóg
wyprowadził ją na wolność po całych latach życia w okowach oczekiwań innych ludzi. Pisarka należy do Amerykańskiego Stowarzyszenia
Pisarzy Chrześcijańskich, mieszka w Arkansas z mężem i trojgiem dzieci. Złóż jej wizytę na stronie: www.tarajohnsonstories.com.
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Niezapomniane wrażenie
Tamera Alexander
Anna Pliś
145 × 215 mm
miękka + UV
978-83-65843-31-9
576
49,90 zł

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

E-BOOK
ISBN: 978-83-65843-80-7
Cena: 44,90 zł

Niespotykane piękno
Tamera Alexander
Anna Pliś
145 × 215 mm
miękka + UV
978-83-65843-97-5
672
49,90 zł

P

od słodkim różem sukni skrywa doświadczenia wojny… a będzie ją czekać
kolejna. Pospolitej urody Eleonora Braddock uważa, że nigdy nie wyjdzie za
mąż. Jedynym, co nadaje sens jej życiu, jest chęć odnalezienia wdowy po żoł
nierzu, którego słowa słyszała tuż przed jego śmiercią. Zmagając się z trudno
ściami i opieką nad ojcem, przyjeżdża do rezydencji Belmont, do ciotki Adelicii
Acklen, najbogatszej kobiety w Ameryce… Eleonora dobrze wie, co podpo
wiada jej serce, ale także… że ciotka nigdy nie pochwali jej wysiłków…
Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Niedocenione dźwięki
Tamera Alexander
Anna Pliś
145 × 215 mm
miękka + UV
978-83-66297-15-9
544
49,90 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-40-1
Cena: 44,90 zł

U

talentowanej skrzypaczce, Rebece Carrington, szkolonej w Wiedniu, pod
stępem udaje się dostać na przesłuchanie do nowo powstającej filharmo
nii w Nashville. Jednak powszechnie uważa się, że kobiety są „zbyt słabe i deli
katne”, aby sprostać wymaganiom pracy w orkiestrze. Stąd też nadzieje Rebeki
szybko pryskają, gdy okazuje się, że dyrygent, pragnący zaistnieć w muzycznym
świecie, tańczy, jak mu opinia publiczna zagra.
Doceniany w całym kraju muzyk, Nathaniel Tate Whitcomb, ma kierować
nową orkiestrą. Pomimo chwilowego wypalenia, coraz częstszego brzęczenia
w uszach i nawracających bólów głowy musi ukończyć kompozycję na uroczy
stość otwarcia nowego budynku. Co ważniejsze, chce to zrobić dla kogoś, kto
zasiał w nim miłość do muzyki – dla umierającego ojca. Kiedy dolegliwości Tate’a
się nasilają, kompozytor zaczyna wierzyć, że Rebeka może mu pomóc ukończyć
dzieło. Jak jednak ma odzyskać zaufanie kobiety, której sam zniszczył marzenia?

TAMERA ALEXANDER
Jest bestsellerową powieściopisarką. Stworzone przez nią postacie zyskały popularność wśród czytelników na całym świecie, a większość
książek została nagrodzona lub nominowana do wielu nagród, w tym Christy Award, RITA i Carol Award. Po siedemnastu latach pobytu
w Kolorado Tamera i jej mąż powrócili na swoje rodzinne południe i mieszkają w Tennessee, gdzie spędzają czas z dwójką dorosłych dzieci.
Więcej na: www.tameraalexander.com.
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SERIA NIEBO

TOM II

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Dom na farmie
Ruth Logan Herne
Joanna Olejarczyk
140 × 205
miękka + UV
978-83-65843-38-8
384
37 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-65843-88-3
Cena: 32 zł

TOM I

C

zy porzucony mężczyzna i kobieta pozbawiona nadziei
będą umieli współpracować dla dobra dwójki wspania
łych dzieci?
Po tym, jak bracia Nicka Stafforda wyjechali w pogoni za
własnymi pasjami, on pozostał w stanie Waszyngton, pracu
jąc na rozległym rodzinnym ranczu. Jednak najcięższą pracą
okazuje się dla niego samotne wychowywanie córek. Gdy
obie dziewczynki przejawiają problemy emocjonalne, Nick
ponownie musi rozważyć swój powzięty w uporze plan.

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Pokój w dolinie
Ruth Logan Herne
Joanna Olejarczyk
140 × 205
miękka + UV
978-83-65843-96-8
400
37 zł

TOM III

NAD ALASKĄ

E-BOOK
ISBN: 978-83-65843-56-2
Cena: 37 zł

K

ate Evans jest niezależną i odważną młodą kobietą, obdarzoną duchem
pionierstwa. Gdy opuszcza rodzinny dom w stanie Waszyngton,
podążając za marzeniem pilotowania samolotu w alaskiej głuszy, zdaje sobie
sprawę, że czeka ją walka. Nie spodziewa się jednak, że będzie aż tak trudno.
Jako samotna kobieta w męskim świecie przekonuje się, że stawianie czoła
ludzkim oczekiwaniom jest niemal równie niebezpieczne, jak pilotowanie
samolotu w szalejącej arktycznej burzy.

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

T

rey Walker Stafford zawdzięcza życie swojemu wujo
wi Samowi Staffordowi, który ocalił go i przygarnął
po śmierci rodziców. Trey kilka lat temu opuścił ranczo
Double S, by wbrew woli Sama tworzyć muzykę, jednak
teraz wraca do centralnego Waszyngtonu, gdy dowiadu
je się, że może uratować życie przybranego ojca, zostając
dawcą przeszczepu.
Czy Trey nauczy się przebaczać dawne błędy i odnaj
dzie wewnętrzny pokój, którego tak poszukuje?

E-BOOK
ISBN: 978-83-65843-88-3
Cena: 32 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-65843-89-0
Cena: 39,90 zł

É

velyne Marche, brytyjska pielęgniarka z Oxfordu, mieszka podczas I wojny świato
wej w okupowanej przez Niemców Brukseli, dzieląc czas pomiędzy pracę w szpitalu
w dzień i w kawiarni wieczorem. A przynajmniej takie stwarza pozory… Nikt nie podej
rzewa, że wypełnia również ważną szpiegowską misję dla belgijskiego ruchu oporu.
Pewnego dnia Éve dostrzega spadający samolot. Kiedy jako pierwsza dociera na miej
sce wypadku, w rannym pilocie rozpoznaje kapitana Królewskiego Korpusu Lotniczego,
Simona Forrestera. Ryzykując życie, ukrywa go przed Niemcami, jednak niebezpieczeń
stwo narasta i mnożą się tajemnice…

KATE BRESLIN
Kate Breslin, urodzona na Florydzie, wyemigrowała na północno-zachodnie wybrzeże USA, gdzie przez wiele lat sprzedawała książki.
Spełniając się w roli pisarki, zdobyła nagrodę Carol Award, jak również stała się finalistką konkursów RITA i Christy Award. Mieszka
z mężem w Seattle w stanie Waszyngton. Więcej informacji na stronie: www.katebreslin.com.
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TOM II
E-BOOK
ISBN: 978-83-65843-57-9
Cena: 37 zł

harakter i odwaga zawsze pomagały jej przetrwać trudne chwile. Czy
jednak ma w sobie dość wytrwałości, by doprowadzić każdą sprawę do
końca?
Chociaż Kate Evans jest kobietą w „męskim” zawodzie, plasuje się w ścisłej
czołówce najlepszych alaskich pilotów. Gdyby tylko jej życie osobiste nie było
tak skomplikowane… Rozdarta między uczuciem do Mike’a Conlina, kolegi po
fachu, i lekarza Paula Andersona, marzy o pokoju serca. Kiedy jednak dochodzi
do strasznego nieszczęścia, być może los podejmie decyzję za nią…

TOM III

Bliżej nieba
Kate Breslin
Elżbieta Zawadowska
140 × 205
miękka + UV
978-83-65843-65-4
464
44,90 zł

Skrzydła nadziei
Bonnie Leon
Beata Hrycak-Domke
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-65843-20-3
432
42 zł

C

RUTH LOGAN HERNE
Jest autorką ponad pięćdziesięciu powieści, których nakład przekroczył pięćset tysięcy egzemplarzy. Ruth najbardziej lubi pisać powieści,
które wnoszą ciepło do serc czytelników, a także potrafią ukoić dusze pełne niepokoju. W swoich książkach pisze zarówno o mieszkańcach
małych miejscowości, jak i zagłębia się w wielkie aglomeracje. Ruth jest także jedną z założycielek Seekerville – popularnego w USA bloga
z publikacjami pisarzy. Mieszka wraz ze swoim mężem na farmie w północnej części stanu Nowy Jork. Więcej na: www.ruthloganherne.com.
Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Sięgając chmur
Bonnie Leon
Beata Hrycak-Domke
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-63579-96-8
448
42 zł

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-36-4
Cena: 37 zł

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Ulotna radość
Bonnie Leon
Beata Hrycak-Domke
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-66297-10-4
384
42 zł

T

ęskni za niebem, lecz życie wciąż sprowadza ją na ziemię. Czy przyszłość
Kate w końcu przyniesie jej spełnienie?
Kate Evans i Paul Anderson w końcu się pobierają i zakładają dom. Gdy Kate
zachodzi w ciążę, nie posiadają się z radości, wkrótce jednak na horyzoncie
pojawiają się ciemne chmury. Czy powinna nadal wykonywać swój jakże nie
bezpieczny zawód alaskiej pilotki? A może wcale nie nadaje się do roli żony?
Kiedy dochodzi do tragedii, życie zaczyna się komplikować, a Kate boi się, że
straci Paula na zawsze.
Ulotna radość to kolejna pasjonująca powieść Bonnie Leon, pełna podnieb
nych przygód, w której wątek miłosny splata się z życiowymi dramatami.
BONNIE LEON
Jest autorką ponad dwudziestu powieści. Po wypadku samochodowym, w wyniku którego stała się niepełnosprawna,
odnalazła swój nowy cel w pisaniu. Jest żoną, matką trójki dorosłych dzieci oraz babcią ośmiorga wnucząt. Wraz z mężem
Gregiem mieszka w górach południowego Oregonu. Więcej na: www.bonnieleon.com.
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E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-05-0
Cena: 74 zł

Tytuł:
Autor:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Tytuł:
Autor:
Ilustracje
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Dorożka nr 13
Ksawery de Montépin
150 × 225 mm
twarda + UV
978-83-65843-90-6
1136
79 zł

K

to pokona smoka? Jaką tajemnicę skrywa król Władysław? I gdzie
podziało się smocze jajo?
Pewnego razu do wsi Cicha Woda przybywa królewski goniec z ważnym
obwieszczeniem: król wyznaczył wysoką nagrodę za przegonienie
smoka, który co dzień atakuje mury zamku. Na ochotnika zgłasza się
ubogi Janek. Cała sprawa okazuje się jednak bardziej skomplikowana, niż
ktokolwiek się spodziewał. A smok może mieć poważny powód, że tak się
zachowuje.
Smocze jajo to wartka i pełna humoru opowieść o tym, że zwycięstwo
nie zawsze zależy od siły i uzbrojenia. Za to dar przyjaźni może się
okazać… potężną bronią.

C

zy doskonale zamaskowana zbrodnia sprzed dwudziestu lat
może ujrzeć światło dzienne?
Książę Jerzy de la Tour-Vaudieu wzbogacił się podstępem. Po
pokonaniu wrogości rodziny dziś jest jednym z najbardziej wpły
wowych ludzi Paryża. W jaki sposób może mu zagrażać córka
straconego dawno temu skazańca? A tym bardziej kartka zna
leziona w londyńskim hotelu przez spóźnionego podróżnego?
Dziewiętnastowieczna powieść Ksawerego de Montépina to
przykład mistrzowsko obmyślanej intrygi, wartkiej akcji pełnej
nieoczekiwanych zwrotów i galerii barwnych postaci. Trzyma
w napięciu, wzrusza, bawi, urzeka… A przede wszystkim budzi
wiarę, że zło nigdy nie zwycięża na zawsze.

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Ilustracje
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Żebraczka spod kościoła
Świętego Sulpicjusza
Ksawery de Montépin
Władysław Izdebski
Raymond de La Nézière
150 × 225 mm
twarda + UV
978-83-65843-14-2
1040
69,90 zł

H

Tytuł:
Autor:
Ilustracje
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:
E-BOOK
ISBN: 978-83-65843-81-4
Cena: 64,90 zł

rabia Emmanuel d’Areynes, stojąc u progu śmierci po ataku
apopleksji, myśli już tylko o rozporządzeniu swoim majątkiem
tak, by nie dostał się on w niepowołane ręce: pruskiego najeźdźcy
lub męża bratanicy – cynicznego rozpustnika i hulaki, Gilberta
Rollina. Bratanek hrabiego, młody i nieskazitelny ksiądz Raul,
przychodzi z pomocą w sporządzeniu testamentu w taki sposób,
aby kapitał został zabezpieczony dla mającego się narodzić
dziecka Gilberta i Marii Henryki.
Żebraczka spod kościoła Świętego Sulpicjusza to oryginalna
bogato ilustrowana powieść francuska z XIX wieku, której akcja
rozgrywa się częściowo w realiach wojny francusko-pruskiej
oraz rządów Komuny Paryskiej i wersalczyków. Przedstawia
niezwykłą wielowątkową historię przesiąkniętą wiarą w to, że
nawet największy triumf zła nie jest triumfem ostatecznym.

KSAWERY DE MONTÉPIN
1823–1902 r. Popularny, niezwykle płodny powieściopisarz i dramatopisarz francuski.
Jego dzieła wydawane były w odcinkach przez francuskie gazety.
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Smocze jajo
Paweł Gołuch
Marcelina Gradowska
203 × 254 mm
twarda + UV
978-83-66977-00-6
80
39,90 zł

Smoczy kamień
Paweł Gołuch
Marcelina Gradowska
203 × 254 mm
twarda + UV
978-83-66977-22-8
100
41,90 zł

J

aki sekret skrywa królewna Karolina? Gdzie udaje się
w tajemnicy przed Jankiem? I jaką historię pamięta las,
z którego podobno nikt nie wraca?
Janek, świeżo upieczony książę, śledzi swoją żonę, by
odkryć, dokąd wymyka się z zamku. Podążając za nią,
dociera do opuszczonego klasztoru w Ciemnoborze,
a w nim odnajduje figurę pięknej śpiącej kobiety
w koronie. Gdy tylko poznaje pochodzenie niezwykłej
rzeźby, postanawia pomóc żonie zdjąć klątwę, która
położyła się cieniem na jej życiu. A w tym celu muszą
wyruszyć razem w niebezpieczną podróż.
Smoczy kamień to pasjonująca opowieść o świecie,
w którym liczy się życzliwość i odwaga – nie tylko ta
do władania mieczem, ale przede wszystkim ta, dzięki
której pokonujemy uprzedzenia i zdobywamy nowych
sprzymierzeńców.
PAWEŁ GOŁUCH
Urodził się w 1981 roku i od urodzenia mieszka w Skoczowie. Od najmłodszych lat pasjonowało go programowanie. Ukończył informatykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Po kilku latach pracy w zawodzie programisty przejął rodzinną firmę i wspólnie
z żoną Marzeną zajęli się renowacją wyrobów ze skóry. Wychowują dwóch synów – Szymona i Piotra. To właśnie dla nich zaczął pisać
i teraz nie wyobraża sobie, aby przestać. Poza rymowaniem uwielbia siatkówkę, górskie wycieczki i grę na gitarze. Więcej na stronie
pawelrymuje.pl.
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E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-79-1
Cena: 24 zł

Tytuł:

Tytuł:
Autor:
Ilustracje:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Autor:
Ilustrator:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Czwarta władza
szóstej B
Adam Studziński
Maksymilian Wiszniewski
122 × 187 mm
zintegrowana + UV
978-83-66297-53-1
160
29 zł

N

iepotrzebne rzeczy wreszcie mają głos! Do udziału
w swoim show zaprasza je Spytko O’Wszytko. Co powie
mu raz noszona bluzka, niezjedzona bułka czy superdrogi
telewizor, do którego dobrał się chomik?
Spytko Show – gadając z rzeczami! to pełen humoru talk
-show poruszający ważne tematy w lekki i przystępny
sposób. Kupuj z umiarem, bądź odpowiedzialnym konsu
mentem – to przesłanie najnowszej książki Adama Studziń
skiego, który poprzez swoje zabawne, a nieraz nawet zwa
riowane historie pokazuje młodym czytelnikom, jak mądrze
poruszać się w świecie Internetu, mediów i reklamy…

AUDIOBOOK
ISBN: 978-83-8271-038-0
Cena: 29,95 zł

N

owy! On jeden wiedział, jaką władzę dają media. Można mieć wpływ nie tylko na sprawy innych
uczniów, lecz także na decyzje dyrektora szkoły. A może nawet na ujęcie groźnego przestępcy…?
Współczesne media są pełne manipulacji. Dlaczego tak jest i jak się przed nią bronić? To opowieść, która
obnaża mechanizmy społecznego przekazu, pokazuje wartość krytycznego myślenia i przestrzega przed
bezmyślnym przyjmowaniem sensacyjnych newsów.
Tytuł:
Autor:
Ilustrator:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Wiewiórczy Zakątek
Adam Studziński
Monika Urbaniak
164 × 195 mm
twarda + UV
978-83-66297-13-5
124
34 zł

Spytko Show – gadając
z rzeczami!
Adam Studziński
Dariusz Wanat
155 × 215 mm
twarda + UV + tłoczenie
978-83-66297-84-5
80
32 zł

AUDIOBOOK
ISBN: 978-83-8194-497-7
Cena: 25 zł

Tytuł:
Autor:
Ilustrator:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

AUDIOBOOK
ISBN: 978-83-8233-545-3
Cena: 27,95 zł

Chciejosztuczki. Książka
zakazana przez Chciejokorp
Adam Studziński
Dariusz Wanat
155 × 215 mm
twarda + UV + tłoczenie
978-83-65843-73-9
112
32 zł

M

ania uwielbia zabawki. A najbardziej plasti
kowe kucyki, na których punkcie ma małego
bzika. Małego? To za mało powiedziane! Wszystko
zmieni się jednak, kiedy w opakowaniu po nowym
koniku znajdzie coś jeszcze…

P

oznajcie Tolę, dziewczynkę, która chce dostawać lajki. Mnóstwo lajków. W tej historii będzie też dużo wie
wiórek i jedna piła mechaniczna. Pojawi się również król Hugon, piękne księżniczki i bardzo rozkojarzony
krawiec.
Wiewiórczy Z@kątek to opowieść o mediach społecznościowych. O tym, jak dzięki nim można zmieniać świat
na lepszy, ale i o tym, jak poprzez nieumiejętne korzystanie z nich można wpaść w poważne kłopoty.
Wiewiórczy Z@kątek to lektura obowiązkowa przed pierwszym zalogowaniem się do jakiegokolwiek serwisu
społecznościowego!
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ADAM STUDZIŃSKI
Zawodowo zajmuje się marketingiem i PR-em. Ponieważ jest ojcem, postawił sobie za cel, by poprzez swoje książki ustrzec małych
i większych czytelników przed negatywnym wpływem mediów, serwisów społecznościowych i reklamy. Solidne porcje wartościowej
wiedzy w tym zakresie podaje w formie lekkostrawnych, barwnych i pełnych akcji opowieści.
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Tytuł:
Autor:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Elora. Wielka wyprawa
Krzysztof Niedźwiedzki
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-63579-98-2
320
32 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-65843-82-1
Cena: 27 zł

E-BOOK
ISBN: 978-83-65843-68-5
Cena: 24 zł

AUDIOBOOK
ISBN: 978-83-8146-455-0
Cena: 27,95 zł

Tytuł:
Autor:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Mietek i tajemnica starej willi
Marta H. Milewska
145 × 195 mm
twarda + UV
978-83-65843-22-7
160
29 zł

T

o miały być najlepsze wakacje w ich życiu.
W nagrodę za świetną grę trener zorgani
zował całej drużynie obóz piłkarski z najsil
niejszym klubem w mieście. Wszystko dla nich
– nowoczesny hotel, baseny i wypasione bo
iska. Miały być… no właśnie.
Ale – jak to mówi babcia – w życiu pewne są
tylko zmiany. Kiedy nic nie jest takie, jak mia
ło być, może się okazać, że to właśnie będzie
początek czegoś wyjątkowego. Zwłaszcza gdy
ma się jeszcze na głowie dziewczyny, które
niczego się nie boją! Nawet „nawiedzonych”
miejsc!

E-BOOK
ISBN: 978-83-66297-78-4
Cena: 24 zł

AUDIOBOOK
ISBN: 978-83-8194-478-6
Cena: 29,95 zł
Tytuł:
Autor:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

L

eśnej polanie, będącej ostoją dla gromady jeży, zagraża stado turni. W takich sytuacjach jeże za
zwyczaj opuszczały swój dom, by szukać nowych siedlisk, tym razem jednak sytuacja wydaje się
bardziej skomplikowana.
Podczas gdy Rada Wielkiego Kamiennego Kręgu opracowuje plan zapobieżenia napaści, kilka mło
dych jeży potajemnie wyrusza na poszukiwanie Elory – krainy wiecznej szczęśliwości, o której opowia
dają legendy.
Przywódca młodzików, żywiołowy, marzycielski urwis Krążek nie spodziewa się nawet, jak wielką
próbą charakteru okaże się dla niego ta przygoda… i jak przypieczętuje ich przyjaźń.
Dokąd prowadzi tajemnicza mapa z groty? I jaki los ostatecznie spotka gromadę jeży? Przekonajcie
się sami.
KRZYSZTOF NIEDŹWIEDZKI
Twórca, autor tekstów i reżyser teatralno-kabaretowej grupy Formacja Chatelet, redaktor satyrycznego pisma Nowy Pompon,
autor i reżyser spektakli teatralnych: Atrament dla leworęcznych, Święci tego tygodnia, Teatr telewizji oraz Stroiciel grzebieni
wystawianych w krakowskim teatrze KTO. Twórca satyrycznych tekstów na potrzeby audycji radiowych i telewizyjnych, autor
opowiadania Stroiciel grzebieni.
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Mietek i skarb Wejhera
Marta H. Milewska
145 × 195 mm
twarda + UV
978-83-66297-52-4
136
29 zł

AUDIOBOOK
ISBN: 978-83-82710-06-9
Cena: 27,95 zł

M

ietek i jego drużyna zawsze są tam, gdzie coś się dzieje. Tym razem na międzynarodowym turnieju
w nadmorskiej miejscowości. I właśnie podczas ich pobytu zaczynają się dziać zagadkowe rzeczy – zni
kają dzieła sztuki, a nawet… ludzie. A do tego jeszcze kręci się wokół nich jakiś podejrzany surfer dziwak.
Mietek i skarb Wejhera to najnowsza część przygód osiedlowej drużyny piłkarskiej. To też książka o tym, że
wygrana nie jest najważniejsza, a babcia zawsze zdąży na czas.
MARTA HONORATA MILEWSKA
Medioznawca, malarka, a przede wszystkim mama trzech fantastycznych synów i żona fajnego męża. Absolwentka Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk społecznych w zakresie
nauk o mediach. Urodziła się nad morzem, studiowała w pięknej Wielkopolsce, a zamieszkała w sercu Polski – na Mazowszu. Tu
urodzili się i grają w piłkę (oraz w szachy) jej trzej synowie.
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Tytuł:
Autor:
Ilustrator:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Koń na receptę
Agata Widzowska
Piotr Parda
145 × 195 mm
twarda + aksamit
978-83-66297-92-0
80
29,90 zł

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Ilustrator:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

E-BOOK
ISBN: 978-83-63579-63-0
Cena: 24,90 zł

M

iłość do koni bywa lekiem. Przekonała się o tym grupa dzieci spędzająca
wakacje na wsi w ośrodku hipoterapii. Między podopiecznymi a zwie
rzętami wytwarza się coraz mocniejsza więź. Szczególnie ważny staje się ty
tułowy koń na receptę, Szogun, którego chce odebrać ośrodkowi jego wła
ścicielka. Dzieci, szukając rozwiązania, zamierzają opublikować i sprzedawać
napisany przez siebie tomik Wiersze na jedno kopyto.
E-BOOK
ISBN: 978-83-63579-64-7
Cena: 24,90 zł

Tytuł:
Autor:
Ilustrator:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

ili jest zwykłą dziewczynką… choć może nie do końca. Jako niemowlę zo
stała znaleziona przez starą kwiaciarkę i przez nią wychowana jak córka.
Gdy ma już dziewięć lat, postanawia odnaleźć swoją mamę i wyrusza na dłu
gą wędrówkę w nieznane. Jednak już niebawem na jej drodze stanie dziwny
wędrowiec i od tej pory wszystko potoczy się inaczej… Lili w Krainie Baśni to
niezwykła opowieść o trosce o innych, odwadze i poszukiwaniu swojego
miejsca w świecie, a przede wszystkim o tym, że dobro zawsze zwycięża.

NADIIA PRYSTAI
Urodziła się w 1977 roku w Tarnopolu na Ukrainie, w polsko-ukraińskiej rodzinie. Od dziecka chciała zostać pisarką, jej ulubionym
zajęciem było rysowanie oraz czytanie fantastyki i literatury przygodowej. Studiowała grafikę komputerową. W 2014 roku autorka
przeprowadziła się na stałe do Polski i wraz ze swoją córką mieszka w Krakowie.
Tytuł:
Autor:
Ilustrator:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

K
AUDIOBOOK
ISBN: 978-83-7927-839-8
Cena: 21,95 zł

Tytuł:
Autor:
Ilustrator:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

AUDIOBOOK
ISBN: 978-83-65864-04-8
Cena: 24,95 zł

Galopem do gwiazd
Agata Widzowska
Ksenia Berezowska
145 × 195 mm
twarda + aksamit
978-83-63579-77-7
176
29,90 zł

O
AUDIOBOOK
ISBN: 978-83-65864-24-2
Cena: 24,95 zł

statnia część opowieści o Szogunie – niezwy
kłym koniu na receptę. Tym razem grupa przy
jaciół z Dąbrówki staje w obliczu tajemniczych
zjawisk występujących w przyrodzie i próbuje rozwikłać zagadkę podejrzanej rośliny, znamion na końskich
brzuchach i siwiejących ogonów. Atrakcją wakacji jest
wizyta ekipy filmowej z reżyserem Sebastianem Nieziem
skim na czele, która zamierza nakręcić dokument o histo
rii Szoguna.

AGATA WIDZOWSKA
W roku 2001 zdobyła II nagrodę w konkursie Andrzeja Wajdy Pomysł na film współczesny. Jest współautorką książki Trójkowa Bridget Jones.
W 2004 roku zadebiutowała książką o Beatlesach dla dzieci pt. Bitelsiaki. Rok później wydała książkę z wierszykami dla dzieci pt. Co uciął
Gucio?. Została również laureatką konkursu Gazety Wyborczej na tekst piosenki z okazji Dnia Matki, wydanej na płycie Arki Noego, oraz
zdobyła wyróżnienie w konkursie na „trzeszczące wierszyki”.
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AUDIOBOOK
ISBN: 978-83-8233-518-7
Cena: 24,95 zł

L

Grzywą malowane
Agata Widzowska
Ksenia Berezowska
145 × 195 mm
twarda + aksamit
978-83-66297-93-7
192
29,90 zł

olejne przygody Jagody i grupy dzieci, spędzają
cych wakacje w Dąbrówce, widziane oczami nowej
bohaterki, Gai.
W okolicy dzieją się niezwykłe rzeczy: inwazja kró
lików, podejrzane ucieczki koni i innych zwierząt go
spodarskich, dziwne malunki na murach Starego Mły
na, muzyka dobiegająca z lasu i przemykająca postać
Czarnego Maxa. To tylko niewielka część pasjonują
cych wydarzeń, które sprawiają, że dzieci ponownie
jednoczą siły, aby rozwikłać tajemnicę białej klaczy
i kolorowych koni.

Lili w Krainie Baśni
Nadiia Prystai
Grażyna Jenczelewska-Stolarczyk
Olga Synyshyn
195 × 240 mm
twarda + UV
978-83-66297-14-2
112
39,90 zł

O dziewczynkach i chłopcach
dla chłopców i dziewczynek
Asia Olejarczyk
Monika Urbaniak
195 × 240 mm
twarda + UV + aksamit
978-83-63579-78-4
48
29,50 zł

W

życiu każdego dziecka nadchodzi taki moment, w którym obserwując
siebie, swoich rówieśników i otaczający świat, zaczyna zadawać pytania
dotyczące życia, rodziny i płci.
Ta bogato ilustrowana książeczka ma za zadanie pomóc nam – rodzicom,
wychowawcom i nauczycielom przedszkolnym w wyjaśnieniu wielu istotnych
zagadnień, uwzględniając przy tym wrażliwość i możliwości percepcyjne ma
luchów. Pomóżmy dzieciom odkryć w sobie niezmierzone pokłady miłości
i czułości. Nauczmy je chronić własną intymność. Mówmy do nich prostym
językiem o trudnych i ważnych sprawach.

Tytuł:
Autor:
Ilustrator:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Misja Tality
Asia Olejarczyk
Beata Konopka-Kruć
164 × 195 mm
twarda + UV
978-83-65843-92-0
48
32 zł

M

Przekazujemy Wam tę książeczkę, życząc
ciepłych, ciekawych i mądrych rozmów.
Autorka i wydawnictwo

ała dziewczynka, która wyrusza na wielką misję. Mroczny
las, w którym ktoś czeka na ratunek. Płomień Żywego
Ognia, który może rozświetlić najczarniejszą ciemność.
Misja Tality to chrześcijańska baśń o tym, jak ogromną siłę
do walki z przeciwnościami losu daje nam Bóg.
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Tytuł:
Autor:
Ilustrator:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Pampiludki i tajemnice wiary
Asia Olejarczyk
Agnieszka Filipowska
155 × 215 mm
twarda + UV
978-83-93094-18-9
64
24,90 zł

Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Ilustrator:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

P

ampiludki i tajemnice wiary to książka
jakiej jeszcze nie było: z prostotą i dzie
cięcą wrażliwością wyjaśnia znaczenie
trudnych zagadnień wiary chrześcijańskiej,
a każda przygoda bohaterów uchyla przed
Czytelnikiem kawałek Nieba.

Tytuł:
Autor:
Ilustrator:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

AUDIOBOOK
ISBN: 978-83-8146-740-7
Cena: 19,95 zł

CAROLYN LARSEN
Napisała ponad czterdzieści książek dla dzieci i dorosłych. Najbardziej znana jest z serii Opowieści biblijnych dla małych dziewczynek,
która sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy. Autorka często występuje na konferencjach chrześcijańskich i warsztatach w Stanach
Zjednoczonych oraz za granicą. Jest współzałożycielką grupy Flashpoint, zachęcającej kobiety i dziewczynki do lepszego poznania Boga
przez teatr, śpiew i humor. Wraz z mężem i trójką dzieci mieszka w Glen Ellyn w stanie Illinois.

P
AUDIOBOOK
ISBN: 978-83-8146-774-2
Cena: 19,95 zł

Tytuł:
Autor:
Ilustrator:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Pampiludki na Szlaku Szczęścia
Asia Olejarczyk
Agnieszka Filipowska
155 × 215 mm
twarda + UV
978-83-63579-99-9
64
24,90 zł

T

AUDIOBOOK
ISBN: 978-83-8146-854-1
Cena: 19,95 zł

ym razem baśniowe pampiludki za
bierają małego czytelnika na wędrów
kę, która przybliży mu znaczenie Ośmiu
Błogosławieństw. W jaki sposób możemy
„łaknąć sprawiedliwości”? Jak ktoś ci
chy może na własność posiąść ziemię? Co
w ogóle znaczy „błogosławiony”?
No i kim jest Sara, nowa przyjaciółka
Gideona i Alimemka?

ASIA OLEJARCZYK
Bajkopisarka, marzycielka, mama. Wciąż pamięta, jak fajne jest dzieciństwo. Mimo że zwiedziła kawał świata i przeprowadzała się już
osiem razy, wciąż uważa, że najlepiej jest we własnym pokoju. Chociaż zna kilka języków, najbardziej fascynują ją słowa wymyślane
przez małe dzieci. Ani szkoły, ani uniwersytet nie nauczyły jej tyle, co bycie mamą. Uwielbia zapach deszczu, sernik mamy i śmiech
dzieci. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego; w życiu akademickim zajmuje się badaniem humoru w języku i kulturze.
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M

ałe królewny pokochają opowieści o kobietach z Biblii. Poznają lojalną Rut,
mądrą Deborę, śmiałą Esterę… i wiele innych.
Co najważniejsze, dzięki tej książce odkryją, że one też są królewnami –
córkami Króla. Czytając te historie, nauczą się kochać Boga i zachowywać
Jego słowa.

Pampiludki
i Królestwo Niebieskie
Asia Olejarczyk
Agnieszka Filipowska
155 × 215 mm
twarda + UV
978-83-63579-75-3
64
24,90 zł

ampiludki i Królestwo Niebieskie to
zbiór opowiadań o mieszkańcach
baśniowej Pampilii, które w wyjątkowy
sposób objaśniają najmłodszym czytel
nikom zagadnienia Modlitwy Pańskiej
Ojcze nasz.

Królewny z Biblii
Carolyn Larsen
Anna Rojkowska
Sergey Eliseev
203 × 254 mm
twarda + UV
978-83-66297-91-3
128
34,90 zł

Tytuł:
Autor:
Ilustrator:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Piękna Pani
Lidia Miś
Justyna Skoczylas
203 × 254 mm
twarda + UV
978-83-66297-06-7
88
34,90 zł

P

ewnego razu w małej alpejskiej miejscowości dwójka dzieci zoba
czyła w górach świetlistą postać. Piękna Pani, bo tak Ją nazywali
Melania i Maksymin, obwieściła im ważne orędzie, na koniec którego
przykazała: „A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi”.
Wezwani nakazem Matki Bożej, pragniemy przybliżyć Młodemu Czy
telnikowi treść orędzia wraz z wydarzeniami i osobami związanymi
z objawieniem 19 września 1846 roku w La Salette we Francji. Wierzy
my, że ta bogato ilustrowana opowieść pomoże Dzieciom nie tylko le
piej poznać, ale i pokochać Piękną Panią.
Autorka i zespół wydawnictwa

LIDIA MIŚ
Autorka książek dla dzieci, właścicielka wydawnictwa Dreams. Absolwentka studiów ekonomicznych, pedagogicznych
i scenariopisarstwa filmu fabularnego. Urodzona 27 marca 1977 roku, w Międzynarodowy Dzień Teatru, z książką i teatrem
związana od dzieciństwa. Debiutowała baśnią dla dzieci w 2004 roku. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, m.in. Wyróżnienia
Feniks 2018.
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D

o teatru lalek przybywa nowa marionetka Perełka. Jest niedoświadczona i ni
gdy nie występowała na scenie. Do roli aktorki pomagają jej przygotować
się nowi przyjaciele: Kamilla, Babcia, Miś i Kaczka. Plejada marionetek,
jawajek i pacynek wiedzie na pozór beztroskie życie, co rusz wcielając się
w nowe kreacje. Okazuje się jednak, że aktorstwo niesie ze sobą wiele wyzwań, a teatr
jest czymś więcej niż pracą – jest całym ich światem!
Książka W pewnym teatrze lalek w sposób zabawny, a zarazem wzruszający opo
wiada o kształtowaniu charakteru, partnerskich relacjach i przynależności do grupy.
To opowieść o budowaniu własnej tożsamości, rozpoznawaniu emocji oraz o otwar
tości na potrzeby innych.

Tytuł:
Autor:
Ilustrator:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

AUDIOBOOK
ISBN: 978-83-65843-02-9
Cena: 21,95 zł

Tytuł:
Autor:
Ilustrator:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

W pewnym teatrze lalek
Lidia Miś
Laura Aldofredi
164 × 240 mm
twarda + UV + aksamit
978-83-63579-42-5
128
29,90 zł

D

ziadzio Józef żył naprawdę. Mieszkał w drewnianym domku pokrytym starą ceglaną dachówką. To właśnie
tu, z dala od miejskiego zgiełku, schodziły się nie tylko jego wnuki, ale całe gromady dzieciaków, by posłu
chać ciepłych biblijnych opowieści.
Autorka w biblijne wątki wplata swoje prawdziwe przygody, jakie zapamiętała z dzieciństwa. Wspomina za
bawy z siostrą i kuzynostwem oraz swojego dziadzia Józefa, który był cudownym gawędziarzem.

Tytuł:
Autor:
Ilustrator:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Opowieści biblijne dziadzia Józefa
(Tom II Stary Testament)
Lidia Miś
Ewa Ludwikowska
200 × 245 mm
twarda + UV
978-83-63579-15-9
104
35 zł

Zawiera opowiadania:
Arka Noego, Wieża Babel,
Mojżesz wybrańcem Boga, Dawid i Goliat,
Mądrość króla Salomona

Pamiętnik z Aniołem Stróżem
Lidia Miś
Nadzieja Zawadskaya
145 × 195 mm
twarda, o strukturze płótna
+ wstążeczka
978-83-65843-02-9
195
32 zł

Prowadź swój pamiętnik
i pokoloruj go jak chcesz!

Tytuł:
Autor:
Ilustrator:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

M

ój Anioł Stróż stale mi towarzyszy… w domu, w szkole, na podwórku. Choć go nie widzę, to wiem, że każdy dzień
spędzam razem z nim. Dany mi został od Boga, aby mnie strzegł i pomagał w wędrówce przez życie.
W Pamiętniku z Aniołem Stróżem możesz opisywać swoje przeżycia, snuć marzenia, układać modlitwy, podejmo
wać postanowienia i dowiadywać się ciekawych rzeczy!
Zaproś swojego Anioła Stróża, by przeprowadził Cię przez ważne dla Ciebie wydarzenia i sprawy. Razem z nim przy
glądaj się życiu na ziemi i życiu w niebie, a kolorując ilustracje, nadaj swojemu pamiętnikowi taki wygląd, jaki tylko
podpowie Ci fantazja!

Tytuł:
Autor:
Ilustrator:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Zawiera opowiadania:
Narodziny Jezusa, Jan Chrzciciel,
Dzieje Jezusa, Śmierć i Zmartwychwstanie

D

awno temu, w roku 1170 w Hiszpanii przycho
dzi na świat Dominik Guzman, chłopiec, który
w przyszłości stanie się założycielem Zakonu Ka
znodziejów.
Książka ta prezentuje w obrazach historię życia
świętego Dominika. Współczesne ikony oraz na
wiązujące do nich ilustracje przedstawiają opo
wieść o dzieciństwie, nauce, przyjaźniach, marze
niach, zaufaniu Panu Bogu i powstaniu zakonu
braci głoszących Słowo Boże.
Książkę polecamy dla małych, dużych i całkiem
dorosłych czytelników. Życzymy dobrych chwil
spędzonych wspólnie na czytaniu tej opowieści,
oglądaniu ilustracji i studiowaniu ikon.

Historia o świętym Dominiku
Małgorzata Dudek
Paweł Koniarek OP
Anna Sędziwy
195 × 240 mm
miękka
978-83-65843-03-6
28
15 zł

MAŁGORZATA DUDEK
Urodziła się w 1957 roku w Bydgoszczy. Od trzeciego roku życia mieszka w Rzeszowie. Studiowała w Rzeszowie i Krakowie. W 1990 roku
założyła jedną z pierwszych w Polsce społeczną szkołę podstawową. W wydawnictwie Bernardinum ukazała się jej „trylogia” o mszy
świętej (W kościele, O Mszy Świętej, Jestem na Mszy Świętej).
PAWEŁ KONIAREK OP
Urodził się w 1985 roku w Bytomiu. W 2006 roku wstąpił do Zakonu Braci Kaznodziejów. W 2013 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jako
dominikanin w Krakowie, Jarosławiu i Rzeszowie współtworzył tzw. „liturgię dla dzieci”. Koordynuje duszpasterstwo młodzieży przy
dominikańskich klasztorach.
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Opowieści biblijne dziadzia Józefa
(Tom III Nowy Testament)
Lidia Miś
Ewa Ludwikowska
200 × 245 mm
twarda + UV
978-83-63579-36-4
120
37 zł

Tytuł:
Autor:
Ilustrator:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Opowieści biblijne dziadzia Józefa
(Tom IV Nowy Testament)
Lidia Miś
Ewa Ludwikowska, Jolanta Ludwikowska
200 × 245 mm
twarda + UV
978-83-63579-90-6
104
37 zł

Zawiera opowiadania:
Zesłanie Ducha Świętego, Nawrócenie Szawła,
Działalność świętego Piotra, Podróże misyjne
Pawła, Apokalipsa według świętego Jana
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Tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Format:
Oprawa:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Kult miłości
Jennifer Dukes Lee
Anna Pliś
140 × 205 mm
miękka + UV
978-83-63579-87-6
272
37 zł

Tytuł:
Autor:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:
E-BOOK
ISBN: 978-83-65843-59-3
Cena: 32 zł

N

a pewno tego doświadczyłaś – to głębokie pragnienie, by ludzie cię cenili, szanowali… i kochali. Ciężko pracu
jesz, by zasłużyć na akceptację i uznanie. Chcesz sprawić, aby inni myśleli, że jesteś poukładana, gdy tymcza
sem w środku czujesz, że się sypiesz. Wielokrotnie słyszałaś to jedno pytanie wybrzmiewające w twoich uszach: „Co
ludzie o mnie pomyślą?”.
Kult miłości pomoże ci pokonać to, co dzieli cię od głębokiego związku z Bogiem i doświadczyć niesamowitej
wolności życia przeżywanego w prawdziwej miłości.

Tytuł:
Autor:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Pakiet: Pampiludki 1–3
Asia Olejarczyk
978-83-66297-54-8
192
59 zł

P

ampiludki to seria trzech książeczek dla najmłod
szych, pełnych krótkich opowiadań, które w przy
stępny sposób tłumaczą zagadnienia ważne dla każdego
chrześcijanina. Wyrusz z pampiludkami do Pampilii, nad
rzeczkę Szszsz oraz w góry Ho-ho i odkryj wraz z nimi ta
jemnice wiary, modlitwy i Nieba.

Pakiet: Dla Oblubienicy
Jennifer Dukes Lee, Lauren Scruggs,
Lisa Velthouse
978-83-66297-70-8
560
55 zł

A

utorki książek zabierają nas w podróż, którą przebyły same –
w podróż ku odkrywaniu wartości siebie samej jako kobiety.
Pokazują na własnym doświadczeniu, że piękno nie kończy się
tam, gdzie nie mamy już czym zachwycić świata. Ono się właśnie
tam zaczyna.
Pakiet zawiera książki: Twoje piękne serce, Kult miłości.

JENNIFER DUKES LEE
Jako wielokrotnie nagradzana dziennikarka zajmowała się kwestiami przestępstw, polityki i klęsk żywiołowych. Teraz wykorzystuje swoje
talenty dziennikarskie, by tropić najbardziej sensacyjny materiał w dziejach ludzkości – historię Odkupienia.
LAUREN SCRUGGS
Absolwentka Dallas Baptist University, dziennikarka, założycielka i redaktorka naczelna LOLO Magazine – internetowego czasopisma
poświęconego modzie, urodzie i zdrowiu. Pracowała za kulisami pokazów mody Michaela Korsa. Prowadziła relacje z Tygodni Mody
w Nowym Jorku, Paryżu i Montrealu. Jest autorką książki Still LoLo – pamiętnika z czasu jej wypadku i drogi ku zdrowiu.
LISA VELTHOUSE
Jest autorką i współautorką pięciu książek, między innymi Twojego pięknego serca. Często występuje jako mówca na konferencjach o tematyce wiary i życia rodzinnego. Więcej na stronie: http://lisavelthouse.com.

Tytuł:
Autor:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

D

Opowieści biblijne
dziadzia Józefa 1–4
Lidia Miś
978-83-66297-51-7
432
119 zł

ziadek Józef zawsze znajdzie sposób na za
interesowanie opowieściami biblijnymi swo
ich wnuków. Osobisty tekst Lidii Miś oparty na
wspomnieniach szczęśliwego dzieciństwa wy
pełnionego wizytami u ukochanych dziadków,
pokazuje małym czytelnikom, że każdy, nieza
leżnie od tego, kim jest i co robi w życiu, może
spotkać Jezusa na swojej drodze.

Tytuł:
Autor:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Tytuł:
Autor:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Pakiet: Przygoda
na końskim grzbiecie 1–3
Agata Widzowska
978-83-66297-94-4
448
75 zł

Pakiet: Anty - Mamo, kup mi!
Adam Studziński
978-83-66977-27-3
192
49,90 zł

J

akie promocje w sklepach przekonują Cię naj
bardziej? A może nawet nie potrzebujesz pro
mocji, by nabrać apetytu na nową rzecz? Spytko
i Lesio nauczą Cię, jak nie dać się reklamom i co
zrobić, kiedy zdarzyło Ci się kupić za dużo.
Pakiet zawiera książki: Spytko Show – gadając
z rzeczami! i Chciejosztuczki. Książka zakazana
przez Chciejokorp.

G

rupa przyjaciół pragnie uratować
wspaniałego „konia na receptę”. Tym
czasem z pobliskiego lasu dobiega muzy
ka, a na ścianach Starego Młyna pojawiły
się dziwne malunki. Tak, to na pewno da
się jakoś wytłumaczyć. Ale skąd się wzięły
znamiona na końskich brzuchach i dla
czego króliki oszalały?
Spędź wakacje w Dąbrówce i weź udział
w niesamowitych przygodach!
Pakiet tworzą: Koń na receptę, Grzywą
malowane, Galopem do gwiazd.

Tytuł:
Autor:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

P

Pakiet: Dla małego czytelnika
Asia Olejarczyk, Nadiia Prystai
978-83-66297-98-2
160
59 zł

akiet Dla małego czytelnika idealnie
sprawdzi się jako prezent dla aktyw
nych, ciekawych świata przedszkolaków
oraz ich rodziców.
O dziewczynkach i chłopcach dla chłopców i dziewczynek wyjaśnia zagadnienia
dotyczące życia, rodziny i płci, uwzględ
niając przy tym wrażliwość i możliwości
percepcyjne maluchów.
Lili w Krainie Baśni to niezwykła opo
wieść o trosce o innych, odwadze i po
szukiwaniu swojego miejsca w świecie,
a przede wszystkim o tym, że dobro za
wsze zwycięża.

Tytuł:
Autor:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Pakiet: Odzyskać nadzieję
Irene Hannon, Kristy Woodson Harvey
978-83-66297-64-7
784
59 zł

Tytuł:
Autor:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

P

akiet zawiera poruszające historie o po
święceniu i oddaniu. Bohaterowie Przystani Nadziei to ludzie z bagażem życiowych
doświadczeń, lecz to nie powstrzymuje ich,
by nieść innym pomoc i pocieszenie. Droga
Karolino… udowadnia, że okoliczności na
szego życia nas kształtują, ale nie definiują,
a rodzina to nie tylko kwestia krwi, ale też
wyboru.

Tytuł:
Autor:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

P

Najdłuższa podróż
Chrissy Cymbala Toledo, Lindsay Harrel
978-83-66297-67-8
656
69 zł

akiet opowiada o bohaterach, dla których
podróż to nie tylko zwiedzanie zakątków
świata, ale również wyprawa w głąb siebie.
Dziewczyna z piosenki jest powieścią auto
biograficzną o upadku i poszukiwaniu drogi
do pełni szczęścia.
W książce Oddać serce bliźniaczki odbywa
ją podróż do miejsc z listy, którą pozostawiła
dawczyni serca jednej z nich. Wyjazd staje się
okazją, by naprawić zerwane więzi.

R

Pakiet: Pensjonat Bluebell 1–3
Denise Hunter
978-83-66977-17-4
1144
99 zł

odzeństwo Bennettów pragnie spełnić
marzenie rodziców i otworzyć pensjonat
w zabytkowej posiadłości. Niebawem w ich
progach zaczną się pojawiać niecodzienni
goście – znany pisarz, popularna aktorka
i agent ochrony – a urocze miasteczko nad
jeziorem stanie się areną nie tylko rodzą
cych się uczuć.
Pakiet zawiera powieści: Jezioro tajemnic,
Kropla błękitu i Jesienne niebo.

Tytuł:
Autor:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

M

Pakiet: Przypadki sióstr Bradford 1–3
Becky Wade
978-83-66297-63-0
1408
109 zł

istrzyni czekolady, sławna model
ka i zaczytana pani genealog… Trzy
siostry Bradford i trzy intrygujące historie,
w których życiowe perypetie splatają się
z próbami odkrycia zagadek przeszłości.
Pakiet zawiera powieści: Wierna Tobie,
Zakochana w Tobie, Urocza dla Ciebie.

Tytuł:
Autor:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Pakiet: Niebo nad Alaską 1–3
Bonnie Leon
978-83-66297-57-9
1264
99 zł

Tytuł:
Autor:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Pakiet: Powieści Karen Witemeyer
Karen Witemeyer, Elizabeth Camden,
Jody Hedlund
978-83-66977-16-7
1136
99 zł

S

eria Niebo nad Alaską to historia nieza
leżnej kobiety, która odważyła się zostać
pilotem w alaskiej głuszy i wciąż napotyka
na swojej drodze trudności. Rozdarta mię
dzy uczuciem do dwóch wyjątkowych męż
czyzn, marzy o pokoju serca.
Pakiet zawiera powieści: Sięgając chmur,
Skrzydła nadziei i Ulotna radość.

Tytuł:
Autor:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

S

W

powieściach Niezłomne serca i Serce na linii
autorka zabiera czytelników do żeńskiej
kolonii w Teksasie, gdzie znalazły schronienie
kobiety po trudnych przejściach. W książce
Wszystkie moje jutra do Karen Witemeyer dołą
czą jeszcze dwie autorki, przedstawiając nam
postacie innych silnych kobiet. Wszystkie bo
haterki łączy wiara i odwaga do stawienia czoła
niepewnej przyszłości.

Pakiet: Rezydencja Belmont 1–3
Tamera Alexander
978-83-66297-56-2
1792
125 zł

eria Rezydencja Belmont to historie trzech
kobiet, które pragnąc odmienić swój los, tra
fiają pod skrzydła jednej z najbogatszych dam
w Nashville. Zainspirowana życiem Adelicii
Acklen, Tamera Alexander zabiera czytelni
ków w świat sztuk plastycznych, przyrody
i muzyki.
Pakiet zawiera powieści: Niezapomniane
wrażenie, Niespotykane piękno i Niedocenione dźwięki.

Tytuł:
Autor:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

P

Pakiet: Zakazana miłość
Susan Anne Mason, Laura Frantz
978-83-66297-66-1
784
75 zł

akiet zawiera powieści o uczuciach szczerych,
głębokich, lecz budzących kontrowersje
Spadkobierca to historia chłopaka, który do
wiaduje się, że jest synem lorda, i wbrew ocze
kiwaniom ojca postanawia poślubić swoją uko
chaną, dziewczynę z niskich sfer.
Koronkarka to opowieść z wątkiem szpiegow
skim o miłości, zdradzie i nowych początkach
w czasach rewolucji amerykańskiej.

Tytuł:
Autor:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Pakiet: Mieć Odwagę, by Marzyć 1–3
Susan Anne Mason
978-83-66297-26-5
1248
95 zł

Tytuł:
Autor:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

M

T

ieć Odwagę, by Marzyć to seria romansów
z historią w tle, w której skład wchodzą:
Irlandzkie Łąki, Szlachetne serce i Przysięga
miłości.

Tytuł:
Autor:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

P

elegrafistka, doktor chemii oraz geniusz
matematyczny… Czy wyobrażasz sobie
życie tych kobiet na początku XX wieku?
Poznaj bohaterki, których niebywała od
waga i inteligencja mogą stać się inspiracją
dla każdego, kto nie boi się walczyć o swo
je marzenia.
Pakiet zawiera powieści: Niedostępny spadek, Śmiałe przedsięwzięcie, Niezniszczalna
nadzieja.

Pakiet: Obiecane szczęście
Kate Breslin, Carrie Turansky
978-83-66297-65-4
968
75 zł

akiet zawiera powieści pełne intryg i ryzy
kownych wyborów, w których bohaterowie
poszukują drogi do lepszego jutra.
Obietnice poranka to historia przyjaciół
rozdzielonych w wyniku tragedii rodzinnej,
rozgrywająca się w scenerii pięknej, ale burz
liwej edwardiańskiej Anglii.
Powieść Bliżej nieba opowiada o pielęgniar
ce, która wypełnia szpiegowską misję w cza
sie I wojny światowej i narażając życie, stara
się ocalić brytyjskiego pilota.

Pakiet: Nowojorskie kobiety 1–3
Elizabeth Camden
978-83-66977-19-8
1112
119 zł

Tytuł:
Autor:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

C

Pakiet: Kanadyjskie wyprawy 1–3
Susan Anne Mason
978-83-66977-18-1
1192
109 zł

o przekonałoby Cię do nieplanowanej
podróży na drugą półkulę? Powinność,
tęsknota… a może obawy o los bliskich?
Każdy z tych powodów jest wystarczająco
poważny, by wyruszyć w nieznane. A tam
możemy odkryć, że życie jest o wiele bo
gatsze, niż zakładaliśmy.
Pakiet zawiera powieści: Najlepsze chęci,
Wielkie nadzieje, Najpiękniejszy sen.

Tytuł:
Autor:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

Pakiet: Akta Nikki Boyd 1–3
Lisa Harris
978-83-66297-27-2
1088
85 zł

N

ikki Boyd jest najlepszą agentką w Od
dziale Specjalnym ds. Osób Zaginionych.
Nierozwikłana zagadka zniknięcia jej wła
snej siostry stanowi dla niej źródło nieustan
nej motywacji.
Pakiet zawiera powieści: Wendeta, Zaginiona
i Ścigana.

Tytuł:
Autor:
ISBN:
LIczba stron:
Cena:

P

Pakiet: Zagadki Hidden Springs 1–3
Ann H. Gabhart
978-83-66297-59-3
1120
95 zł

o kilku latach służby w Chicago Michael
Keane zostaje zastępcą szeryfa w rodzin
nym miasteczku. Nie spodziewa się stresują
cej pracy – w Hidden Springs nic się przecież
nie dzieje. Urocza, sentymentalna prowincja
okazuje się jednak zdolna do zbrodni, a wokół
mnożą się tajemnice.
Pakiet zawiera powieści: Morderstwo w sądzie, Śmierć przychodzi pocztą i Morderstwo to
nie wypadek.
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