
Miłość leczy rany to pierwszorzędne połączenie kryminału  

z historią o głębokim uczuciu.  

Królowa polskiego kryminału powraca z pierwszą częścią 

nowego cyklu „Wiara, Nadzieja, Miłość”. Historia pary Igora  

i Tośki. On jest znachorem i joginem. Przed laty przyjechał do 

Polski z Kazachstanu, gdzie w obronie własnego honoru zabił 

oprawców z lokalnego gangu. Teraz jego dziewczyna ma 

wątpliwości czy wie kim jest jej chłopak. Powieść inspirowana 

prawdziwą historią.  



 

Kolejna odsłona sagi kryminalnej o policjantach z Lipowa. 11 tom 

pod tytułem Pokrzyk przynosi historię osadzoną we Wnykach, 

gdzie mieszkańcy wierzą, że jeśli ktoś odwiedzi stary dwór pod 

lasem, to umrze. Emerytowana komisarz Klementyna Kopp 

zostaje przyłapana przy ciele zmarłej staruszki. Policjant Daniel 

Podgórski nie wierzy w jej winę, mimo że Komisarz sama 

przyznała mu się do zbrodni. Stara maska klauna pęka na 

kawałki, w lesie schylać strzały, pojawiają się nowe pytania i 

nowe ciała.  



 

Najpoczytniejszy polski autor kryminałów tym razem w odsłonie 

science fiction.  

Chór zapomnianych głosów to fantastyka w szybkim tempie  

i z niespodziewanym zakończeniem. Załoga Accipitera 

przemierzającego przestrzeń kosmiczną pogrążona jest w stanie 

hibernacji i nieświadoma dramatu na pokładzie. Astrochemik 

Lindberg budzi się z kriogenicznego snu i widzi jak jego załoga 

zostaje zdziesiątkowana. Czy zrobił to człowiek czy jakaś inna 

siła?  



Wojenna korona to czwarty tom cyklu Odrodzone królestwo. 

Władysław Łokietek zostaje koronowany. Będzie musiał 

zmierzyć się z potężną armią Jana Luksemburskiego, która 

kieruje się na królestwo polskie. W tle krzyżackie intrygi i cichy 

wróg, który czyha na życie syna Łokietka. Dyplomacja, historia, 

sojusze, zemsta za królobójstwo i wojna.  



Gabriela Gargaś, autorka poczytnych powieści obyczajowych 

takich jak Szczęście przy kominku i Kiedyś się odnajdziemy łączy 

pisarskie siły z Marcelem Woźniakiem, który stworzył 

kryminalny cykl o Leonie Brodzkim (Powtórka, Mgnienie  

i Otchłań) oraz biografię Leopolda Tyrmanda.  

Tysiąc obsesji to historia kochanków. Ona jest zaręczona, a on 

żonaty. Chociaż mieli ten romans trzymać w ukryciu do sieci 

wyciekają ich wspólne zdjęcia. Namiętna gra, romans, obsesja, 

wielki świat biznesu. Na Dworcu Centralnym zostają znalezione 

zwłoki mężczyzny… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agnieszka Krawczyk, autorka cyklu Uśmiech losu, Tylko dobrych 

wiadomości i Księgarni przy ulicy Wiśniowej rozpoczyna nowy 

cykl Ulica Wierzbowa. Najmilszy prezent to pełna uczuć i 

wzruszeń powieść obyczajowa mieszkańców dziewięciu domów 

przy ulicy Wierzbowej, ich codziennych trosk, problemów i 

marzeń. Wśród nich dobry duch okolicy Flora Majewska, dla 

której to mogą być ostatnie święta dlatego postanawia zostawić 

coś osobistego sąsiadom.   



Autorka serii Siedem Sióstr powraca z piękną nostalgiczną sagą 

rodzinną Pokój motyli. Niezwykła historia o miłości, stracie  

i drugiej szansie. Posy Montague dobiega siedemdziesiątki. 

Mieszka rodzinnym domu, w którym spędziła cudowne 

dzieciństwo, ale obecnie wygląda na to, że będzie musiała 

sprzedać dom,z którym wiąże się tyle pięknych wspomnień.  

W dodatku pojawia się mężczyzna, który 50 lat temu złamał jej 

serce, jej pierwsza miłość.  



Jestem nieletnią żoną Laily Shukri to wstrząsająca opowieść  

o dwunastoletniej Salmie z Jordanii. Mimo dziewczynka marzyła 

o zostaniu lekarką jej rodzina wydaje ją za 15 lat starszego od 

niej Ahmada. Salma zostaje nieletnią żoną. Shukri pokazuje w 

swojej nowej książce problem aranżowanych małżeństw z 

dziećmi. Problem, który niestety nadal jest aktualny w pewnych 

częściach naszego współczesnego świata.  



 

Kontynuacja bestsellerowego  Jak mniej myśleć.  

Christel Petitcollin w tym popularnym podręczniku dzieli się 

wskazówkami jak pozytywnie wykorzystywać ludzki umysł, 

który jest niesamowitym narzędziem, ale czasem przysparza 

nam dużo problemów, gdy za dużo analizujemy. Jak odnaleźć 

spokój  

i szczęście w życiu prywatnym i zawodowym? Jak lepiej 

zrozumieć siebie i swój umysł? Odpowiedzi na te i wiele innych 

istotnych pytań czytelnik znajdzie w tej ciekawej książce.   



 

 

Urocza książeczka dla najmłodszych z pięknymi rozkładanymi 

ruchomymi elementami opowiadająca o emocjach. Kolorowy 

potwór ma bałagan w uczuciach.  

Z pomocą dziewczynki uświadomi sobie co czuje i jak ważne jest 

by dbać o swoje potrzeby i emocje. Dzięki tej książce mali 

czytelnicy nauczą się w bardzo ciekawy sposób podstaw 

zarządzania całą gamą emocji: smutkiem, radością, strachem i 

gniewem. Nauczą się też, że każda emocja jest potrzebna, bo 

każda jest ważną informacją dla nas. 


