
 

 

Każde miasto skrywa tajemnice, które nie powinny wyjść na światło dzienne… 

 

Elmwood Springs w Missouri to zwykłe miasteczko jakich wiele w Ameryce. Coś dziwnego jednak 

dzieje się na lokalnym cmentarzu. Spokojne Łąki, tak nazywa się to miejsce, bynajmniej nie są 

spokojne... Zdziwicie się, ale wszystkie plotki, żarty i intrygi dotyczące mieszkańców Elmwood 

Springs tu właśnie mają swoje źródło! 

Tę ciepłą i wzruszającą opowieść o życiu, poczuciu wspólnoty i trwaniu, o tym, jak ważna jest 

rodzina i przyjaciele, Fannie Flagg snuje z typowym dla siebie humorem i serdecznością, 

przetykając ją prostymi życiowymi mądrościami, które są najlepszym antidotum na stresy i 

koszmary współczesności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Wszyscy kochamy powieści o miłości… 

 

Dziennikarka Izabela Oster z dnia na dzień rzuca pracę w telewizji. Nie wszystko jednak toczy się 

po jej myśli. Nowe oferty pracy nie spływają, a pracodawcy nie pukają do jej drzwi. Na szczęście 

przyjaciółka, Kamila Rudnicka-Clement, składa jej propozycję nie do odrzucenia.  

Kobieta odziedziczyła bowiem podupadające pismo dla pań, natomiast Izabela ma jej pomóc w 

odzyskaniu dawnej świetności magazynu. 

Muszą tylko przeprowadzić się do Krakowa…  

Obydwie przyjaciółki stają przed bardzo trudnymi decyzjami. Ale właściwie dlaczego miałyby nie 

podjąć wyzwania? Życie pisze różne scenariusze, a do odważnych świat należy. 

Kobiety rzucają się w wir pracy. Los przygotował dla nich wiele niespodzianek: porywającą 

wenecką podróż, odzyskaną przyjaźń, wiosenny Kraków odkrywany na nowo, a wreszcie miłość… 

Bo wszystko jest możliwe, tylko trzeba chcieć i odważnie spoglądać w przyszłość.  

 

Romantyczna opowieść, która zabierze Was do klimatycznego miasta nad Wisłą, pięknej, słonecznej 

Wenecji, i wszędzie tam, gdzie warto się zakochać. 

 

 



 

 

 

Zabiegani, zmęczeni, przepracowani, zestresowani i stale podpięci do sieci. Tacy jesteśmy, ale czy 

musimy? Czy nasze życie musi być podporządkowane słowom: „szybciej” i „więcej”? NIE! Powiedz 

to głośno, powoli i wyraźnie. Zatrzymaj się i weź głęboki oddech. Przemyśl swoje codzienne 

czynności, nadaj im odpowiednią wagę, a przekonasz się, jak pozytywna może być siła rytuałów w 

powszednim życiu. 

 

Dzięki tej książce zmienisz rytm i organizację swoich dni, odkryjesz urok slow life, docenisz 

wartość minimalizmu. I jeszcze jedno: nie obawiaj się, że chodzi tu o skomplikowane zarządzanie 

czasem. Wręcz przeciwnie, to proste pomysły pozwolą żyć pełniej i lepiej! 

 

 



 

 

Któż jest Ciotką Zgryzotką? Czy tylko Ida? 

 

I co słychać w rodzinie Borejków? Czy nadal jest w tym samym składzie? A może nawet się 

powiększyła? 

 

Kolejny tom niezawodnej „Jeżycjady”- jak zawsze dowcipny, wzruszający i ciekawy – rozśmiesza, 

podnosi na duchu i skłania do myślenia. 

 

A przede wszystkim sprawia, że chce się radośnie żyć - pomimo wszelkich zgryzot! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Rytm życia Anny Bartákovej wyznaczają cowtorkowe wizyty w skupie. Zioła, które z pasją zbiera 

już od dzieciństwa, kontynuując rodzinne tradycje (babcia, za której duchową spadkobierczynię się 

uważa, słynęła ze swych zielarskich talentów na całą okolicę), stopniowo stają się przedmiotem 

obsesji, pieczołowicie planowane wyprawy po nie – jedynym sensem i celem życia. 

 

W ciemność to opowieść o życiu w dusznej postkomunistycznej wsi i o kontakcie z przyrodą, która 

staje się ucieczką, ale również studium rozpadu osobowości. Wszystko, o czym opowiada narratorka, 

jest jednocześnie przefiltrowane przez zakorzenioną w ludowej, magicznej wizji świata wrażliwość – 

rośliny, zwierzęta, rzeki, a nawet strychy bywają tu reprezentantami tajemniczych, nadprzyrodzonych 

sił. 

Powieść uhonorowana nagrodą Magnesia Litera. 

 



 

 

 

Kochała niezłomnego. Aby ocalić tę miłość, sama musiała stać się niezłomna Gdy jego walka się 

skończyła, ona rozpoczęła swoją 

Historia plutonowego Władysława Grudzińskiego „Pilota”, żołnierza z oddziału „Roja”, nie wyszła 

na światło dzienne przez 70 lat. Opowieść jego ukochanej pozwala spojrzeć na losy wyklętych 

inaczej. Oczami młodej dziewczyny, Anastazji. 

 

Nie mogę ślubować ci miłości oficjalnie, ale mogę to zrobić przed tym obrazem Panny Maryi oraz 

w obecności świadków – mówił on.  

Władzę ludową zdradziłaś. Z bandytą się zadawałaś! Uparta suka. Weź ją w obroty! – krzyczeli 

oprawcy. 

Zabiją cię, jeśli się dowiedzą. Celowo pobiją mnie tak, żebym ciebie poroniła. Lepiej nic nie 

mówić, może przetrwamy – szeptała swojemu nienarodzonemu dziecku w katowni UB. 

 

To opowieść o miłości do żołnierza wyklętego, o sile wiary w najczarniejszych czasach stalinizmu. 

O poczuciu obowiązku wobec Ojczyzny tych, którzy nie zgadzali się na zniewolenie. To historia 

dwojga ludzi toczących walkę, za którą nikt im nie dziękował i której długo nikt nie docenił. 

 

  



 
 

 

Okrutna zbrodnia i jeden świadek – piętnastoletnia dziewczyna z biednej dzielnicy. Jest notoryczną 

kłamczuchą, wiecznie na bakier z prawem. Nic zatem dziwnego, że nikt nie chce jej uwierzyć. 

Miranda Rader, funkcjonariuszka policji w Harmony w stanie Luizjana, cieszy się opinią prawej, 

uczciwej i opanowanej. Ale nie zawsze tak było. Miranda pochodzi z niewielkiego, prowincjonalnego 

miasteczka Jasper, w dodatku z jego gorszej, biedniejszej części. Szacunek kolegów i koleżanek 

oraz lokalnej społeczności zdobyła swoją ciężką pracą. Kiedy Miranda i jej partner zostają 

wezwani na miejsce przestępstwa, ofiarą okazuje się znany i lubiany wykładowca miejscowej 

uczelni. Zaskakuje ich rzadko spotykana brutalność zbrodni. Gdy Mirandzie wydaje się już, że tego 

dnia nie może się wydarzyć nic gorszego, przypadkiem trafia na coś, co mrozi jej krew w żyłach – 

wyblakły wycinek z gazety z artykułem o nocy sprzed piętnastu lat, tamtej nocy, którą usilnie 

stara się wyprzeć z pamięci, tak jak swoją przeszłość. 

 

 



 

 

Trzy kobiety, trzy biografie, trzy kontynenty, to samo pragnienie wolności. 

Indie. Smita jest Niedotykalną. Marzy, by jej córka miała inne, lepsze życie. By, jak inne dzieci, 

chodziła do szkoły. 

Sycylia. Giulia pracuje w zakładzie ojca. Gdy ten ulega tragicznemu wypadkowi, odkrywa, że 

rodzinnej firmie grozi bankructwo. 

Kanada. Sara, renomowana prawniczka, ma objąć kierownictwo w najlepszej w Montrealu kancelarii. 

Dowiaduje się, że jest śmiertelnie chora. 

 

Połączone w niezwykle intymny sposób, lecz nieświadome tej więzi, Smita, Giulia i Sara 

sprzeciwiają się losowi. Postanawiają walczyć o siebie i swoich bliskich. Głęboko ludzkie, 

poruszające historie trzech kobiet splatają się w warkocz nadziei i solidarności. 

 

Fenomen wydawniczy! Numer 1 na liście bestsellerów Amazon.fr. Debiutancka powieść Laetitii 

Colombani wywołała wielkie poruszenie, jeszcze zanim się ukazała. Była sensacją Targów Książki 

w Londynie: 27 krajów nabyło prawa do tłumaczenia. W samej Francji sprzedano ponad 200 000 

egz. W bliskiej perspektywie ekranizacja książki. 

 

 



 

 

Najnowsza powieść mistrza thrillera medycznego! Noah Rothauser jest rezydentem w Boston 

Memorial Hospital. Szpital słynie z nowoczesnego wyposażenia, w tym „hybrydowych sal 

operacyjnych przyszłości“, które wydają się istnym dobrodziejstwem - do czasu, aż w jednej z 

nich umiera pacjent. Noah obwinia światowej sławy chirurga, doktora Williama Masona, który nie 

potraktował operacji z należytą uwagą, a następnie sfałszował zapis w karcie pacjenta. Mason z 

kolei oskarża doktor Avę London, anestezjolożkę, która znieczulała pacjenta. Noah stopniowo 

zaczyna kwestionować dotychczasowe ustalenia, a także postawę Avy, która, jak się okazuje, 

prowadzi znacznie ciekawsze życie, niż mu się wydawało. Gdy stawką są jego wiarygodność i 

posada, Noah nie ma wyboru: musi ustalić, gdzie leży prawda, który z lekarzy ponosi winę i komu 

można zaufać. 

 

 

 

 



 
 

Pierwszy polski thriller psychologiczny na miarę największych światowych bestsellerów! 

 

Gdybym oświadczył jej się chwilę wcześniej, nigdy by do tego nie doszło. Nie napadnięto by nas, 

ja nie trafiłbym do szpitala, a ona nie zniknęłaby na zawsze z mojego życia. 

 

Dziesięć lat po zaginięciu narzeczonej, Damian Werner jest pewien, że nigdy więcej jej nie zobaczy. 

Pewnego dnia trafia jednak niespodziewanie na ślad ukochanej – ktoś zamieszcza jej zdjęcie na 

jednym z profili spotted, szukając dziewczyny. 

 

Werner jest gotów przyjąć, że to przypadkowe podobieństwo, spotter wgrywa jednak drugie zdjęcie. 

Zdjęcie, które zrobił jej sam Werner na kilka dni przed zaginięciem – i którego nikomu od tamtej 

pory nie pokazał. 

 

Kto szuka dziewczyny? I czy to naprawdę ona pojawiła się po dziesięciu latach? 

Damian znał swoją narzeczoną od dziecka, spędzali ze sobą każdą chwilę. Szukając odpowiedzi na 

kolejne pytania, odkrywa jednak, że nie wiedział o niej wszystkiego... 

  


