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Dan Brown „Kod Leonarda da Vinci” 

W Luwrze zostaje popełnione morderstwo. Jego ofiarą jest kustosz. 

Zwłoki zostają znalezione w pozycji przypominającej sławny rysunek 

witruwiański, na którym renesansowy artysta przedstawił idealne 

proporcje ludzkiego ciała. W zbrodnię zamieszany jest - według 

policji - profesor z Harvardu, znawca symboliki religijnej. 

Sprawy komplikują się, gdyż umierający kustosz pozostawił szereg 

zagadek, które mają pomóc wskazać winnych tej zbrodni i trzech 

innych popełnionych tej nocy na wpływowych mieszkańcach Paryża. 

Ale mają też doprowadzić do czegoś znacznie bardziej istotnego. 

 

 

 

Sandra Brown „Lustrzane odbicie” 

Katastrofa lotnicza, w której uczestniczy młoda dziennikarka Avery Daniels, 

odmienia życie kobiety o sto osiemdziesiąt stopni. Bohaterka wplątana w 

intrygę musi stać się całkowicie inną kobietą, przejąć jej rolę, sposób 

zachowania, nawyki oraz...męża. Co z tego wyniknie, czy sprosta zadaniu?  

 

 

 

 

Anthony Bruno „Iceman. Historia mordercy” 

Pierwszy raz zabił człowieka jako nastolatek. 

Był mistrzem w zacieraniu śladów i ukrywaniu zwłok – dlatego, choć 

przypisuje mu się ponad 200 zabójstw, przez prawie 30 lat był 

nieuchwytny dla policji. 

Zwyczajny Amerykanin o polskich korzeniach. Na co dzień był 

kochającym mężem i troskliwym ojcem. Wszyscy sąsiedzi i znajomi 

mieli go za przykładnego obywatela. Przez lata nie padł na niego 

choćby cień podejrzenia, a przecież jako bezwzględny seryjny 

morderca pozostawał na sługach mafii blisko trzy dekady. 

Żona Kuklinskiego aż do chwili jego aresztowania nie przypuszczała, 

skąd brał pieniądze na luksusowe samochody, drogie prezenty i 

wystawne kolacje. 

Na podstawie książki powstał film, w którym zagrali Michael 

Shannon, Winona Ryder, James Franco i Weronika Rosati. 

 



Harlan Coben „Bez pożegnania” 

Tylko jeden człowiek zna prawdę. 

Ken Klein. 

Posądzony przed jedenastoma laty o zgwałcenie i zamordowanie 

dziewczyny młodszego brata, Willa, ścigany przez FBI, rozpłynął się w 

powietrzu, a po jakimś czasie ludzie uznali, że zginął. Nie wszyscy. Na 

łożu śmierci matka wyznaje Willowi, że jego brat wciąż żyje, a zdjęcie 

Kena – zrobione przed dwoma laty – potwierdza, że jej słowa nie były 

majaczeniem umierającej kobiety. Will czuje, że musi odnaleźć brata, a 

kiedy znika jego ukochana, Sheilla, ta potrzeba zamienia się w 

konieczność. Czy istnieje jakiś związek między jej zaginięciem a dawną 

tragedią? 

 

 

Harlan Coben „Bez śladu” 

Niespodziewanie do Myrona Bolitara zwraca się właściciel jego dawnej 

drużyny koszykarskiej z prośbą o odnalezienie czołowego zawodnika, Grega 

Downinga, z którym Myron kiedyś konkurował - na boisku i o dziewczynę. 

 

Co się z nim stało? Czy uciekł przed gangsterami? A może przed policją w 

związku z zabójstwem kobiety, która go szantażowała? W jego domu Myron 

znajduje ślady krwi zamordowanej, które niebawem ktoś usuwa. Okazuje 

się, że sprawa ma związek z wydarzeniami z jego własnej przeszłości... 

 

 

 

Harlan Coben „Błękitna krew” 

Kto pomógł porwać syna Jacka Coldrena, znanego golfisty? Myrion 

Bolitar z zaskoczeniem odkrywa, że sprawa ma związek z niewyjaśnionym 

morderstwem sprzed 23 lat. Jak obie sprawy się łączą? Czy uda się 

uratować chłopca? 

 

Jedyny trop, jakim dysponuje, to karta kredytowa zaginionego, z której 

ktoś ciągle korzysta. Im głębiej Bolitar wnika w sekrety rodziny golfisty, 

tym więcej pojawia się wokół niego arystokratów i... kryminalistów. 

  

 

 



Harlan Coben „Jeden fałszywy ruch” 

Kto i po co nęka telefonicznymi pogróżkami Brendę Slaughter, 

ciemnoskórą gwiazdę żeńskiej koszykówki? Myron Bolitar oddałby 

wiele, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Ale znajduje tylko… więcej 

znaków zapytania.  

Czy kłopoty Brendy mają związek z tajemniczym zniknięciem jej matki 

przed dwudziestoma laty oraz z niewyjaśnioną śmiercią żony kandydata 

na gubernatora, milionera Arthura Bradforda? 

Co stało się z ojcem Brendy, który rozpłynął się w powietrzu po 

wyczyszczeniu konta bankowego? Wspierany przez niezawodnego 

przyjaciela, Wina, Myron musi dotrzeć do sedna mrocznej tajemnicy, za 

którą jedni są gotowi umrzeć, a inni zabić. 

 

Harlan Coben „Jedyna szansa” 

Chirurg plastyczny zostaje postrzelony we własnym domu. Po 

przebudzeniu w szpitalu dowiaduje się, że jego żona nie żyje, a 

sześciomiesięczna córka zniknęła. Lekarz płaci okup, którego zażądali 

porywacze, ale dziecko nie wraca do domu. Śledztwo po 18 miesiącach 

utyka w martwym punkcie. 

 

 

Harlan Coben „Krótka piłka” 

Mecz US Open zostaje przerwany przez odgłos strzału. Ofiarą okazuje się 

tenisistka, Valerie Simpson. Próbowała wrócić do sportu po załamaniu 

nerwowym, a jako swojego agenta zaangażowała Myrona Bolitara. W tym 

czasie na krocie walczył inny klient Bolitara, Duane Richwood, i to właśnie 

on staje się podejrzanym numer 1. 

 

Myron musi działać szybko. Razem z przyjacielem, Winem, będą zmuszeni 

połączyć kawałki układanki, które pokierują ich do klubu, gdzie pewnej 

nocy popełnione zostało morderstwo... 

 

Harlan Coben „Mistyfikacja” 

Była modelka, Laura Ayars, i popularny sportowiec, David Baskin, 

wydają się stworzeni dla siebie. Piękni, młodzi, bogaci i zakochani. 

Tragiczny wypadek przerywa ich miesiąc miodowy w Australii. 

Okoliczności śmierci są niejasne, ale wszystko wskazuje na to, że David 

utonął w oceanie. 

Zrozpaczona Laura nie potrafi się pogodzić z zaginięciem ukochanego. 

Nieświadoma niebezpieczeństwa, podaje w wątpliwość oficjalną wersję 

zdarzeń i zaczyna zadawać niewygodne pytania. A komuś wyraźnie zależy 

na tym, by prawda nie wyszła na jaw. 



Harlan Coben „Tylko jedno spojrzenie” 

W ostatnie normalne popołudnie w jej życiu Grace zaczęła przeglądać 

odbitki z rodzinnej wycieczki. Uśmiechnięte twarze dzieci i Jacka – 

kochanego męża… A za chwilę – fotografia z pięcioma obcymi osobami. 

Jedna twarz wygląda jednak znajomo… Zupełnie jakby Jack, tylko 

młodszy. Ale on zaprzecza, że znajduje się na zdjęciu. A zaraz potem znika. 

Grace zrobi wszystko, aby odnaleźć Jacka i odkryć prawdę o zdjęciu. Nie 

wie jednak, że do tego samego dążą też inni – a wśród nich pewien 

zabójca… 

 

 

 

Harlan Coben „Zachowaj spokój” 

Nie ufaj nikomu – zwłaszcza własnej rodzinie. 

„Już dawno po wszystkim. Po prostu siedź cicho i wszystko będzie 

dobrze”.Mail o takiej treści otrzymuje szesnastoletni Adam Baye, 

licealista, którego przyjaciel niedawno popełnił samobójstwo. I pewnie 

nikt by się o tym nie dowiedział gdyby rodzice, zaniepokojeni jego 

dziwnym zachowaniem, nie zdecydowali się zainstalować programu 

szpiegowskiego w komputerze syna. Czy Adam ukrywa informacje na 

temat samobójstwa? Co to ma wspólnego z brutalnym morderstwem na 

przedmieściach Nowego Jorku, nad którym pracuje detektyw Loren 

Muse? Dlaczego rodziną Baye’ów zaczyna interesować się FBI? 

 

 

 

Harlan Coben „Zostań przy mnie” 

 

Życie Megan Pierce to ucieleśnienie Amerykańskiego Snu. Jednak 

Megan tęskni za swoją przeszłością striptizerki. Ray Levine – 

kiedyś gwiazda fotoreportażu, teraz topiący rozgoryczenie w 

alkoholu paparazzi. Detektyw Broome, choć tuż przed emeryturą, 

wciąż prowadzi śledztwo w sprawie zaginionego przed 17 laty 

mężczyzny.  

 

Megan, Ray i Broome. Wiele lat temu w ich życiu wydarzyło się 

coś, co mogłoby ich zrujnować. Zniknięcie kolejnego mężczyzny 

może ujawnić łańcuch zbrodni, których nikt dotąd nie powiązał.  
 

 

 



Tess Gerritsen „Umrzeć po raz drugi” 

Leon Gott, myśliwy, powieszony i oprawiony jak zwierzę wśród 

wypchanych trofeów zdobiących ściany domu. Jane Rizzoli i Maura Isles 

przypuszczają, że tak oryginalne zabójstwo będzie odosobnionym 

przypadkiem. Ale kolejne tropy śledztwa prowadzą do innych zbrodni w 

USA, a także do Afryki, gdzie przed sześcioma laty wymordowano grupę 

turystów na safari. 

 

Teraz morderca zamierza zapolować w Bostonie. Maura i Jane muszą 

wywabić go z cienia i schwytać. Nawet jeśli oznacza to zarzucenie 

przynęty, której nie oprze się żaden drapieżnik: ofiary, której kiedyś 

udało się uciec. 

 

Paula Hawkins „ Zapisane w wodzie” 

„ Alec, obudź się. Obudź się! Nel Abbott nie żyje. Znaleźli ją 

w wodzie. Skoczyła“.  

„Julio, to ja. Musisz oddzwonić. Oddzwoń. Proszę. To 

ważne. Oddzwoń, jak tylko będziesz mogła, dobrze? Chcę… 

To ważne“.  

 

Kilka dni przed śmiercią Nel Abbott dzwoni do swojej 

siostry. Jules nie odbiera, ignorując jej prośbę o pomoc.  

Nel umiera. Mieszkańcy miasteczka mówią, że „skoczyła“. A 

Jules musi wrócić do miejsca, z którego kiedyś uciekła, miała 

nadzieję, że na dobre, aby zaopiekować się swoją 

piętnastoletnią siostrzenicą.  

Julia się boi. Tak bardzo się boi. Dawno pogrzebanych 

wspomnień, starego młyna, świadomości, że Nel nigdy by 

tego nie zrobiła.  

A najbardziej boi się wody i zakola rzeki, które miejscowi 

nazywają Topieliskiem.  

 

 

Alex Kava „Dotyk zła” 
 

Kiedy seryjny morderca Ronald Jeffreys został skazany na śmierć i 

stracony, mieszkańcy Platte City odetchnęli z ulgą. Jednak trzy 

miesiące później znaleziono ciało kolejnej ofiary. Dziesięcioletni 

chłopiec zginął w taki sam sposób, w jaki zabijał Jeffreys. Koszmar 

powrócił ze zdwojoną siłą. Śledztwo w tej sprawie prowadzi szeryf 

Nick Morelli. Pomaga mu młoda agentka FBI Maggie O'Dell, 

wybitna specjalistka od tworzenia profili psychologicznych 

seryjnych morderców. Rozpoczyna się dramatyczna gra z czasem. 

Ginie następny chłopiec, a  siostrzeniec szeryfa zostaje porwany. 

Dochodzenie komplikuje się, każdy kolejny trop prowadzi donikąd. 

Jedyna wiarygodna poszlaka jest zbyt przerażająca, by w nią 

wierzyć... 

 

 



 Stephen King „Szkieletowa załoga” 
 

O tym, że Stephen King jest mistrzem długich, rozbudowanych powieści o 

wielu przeplatających się wątkach, wszyscy wiedzą od dawna. Utwory 

zamieszczone w niniejszym zbiorze dobitnie przeczą tezie, jakoby doskonały 

powieściopisarz nie mógł być również znakomitym twórcą krótkich form 

literackich. Lektura tych doskonale skonstruowanych, opartych na 

zaskakujących, oryginalnych pomysłach i oczywiście wspaniale napisanych 

opowiadań daje miłośnikom prozy Stephena Kinga co najmniej tyle 

satysfakcji co najobszerniejsze z jego powieści. 

 

 

 

Ildiko von Kurthy „Zawrót głowy” 
 

Zdradzona. Opuszczona. Po trzydziestce. W dodatku tkanka łączna 

najlepsze czasy ma już za sobą. Czy może być gorzej? Oczywiście! 

Linda zakochuje się w żonatym mężczyźnie. A to oznacza: konieczność 

kupowania nowej bielizny, wciągania brzucha i powstrzymywania się 

od pytania, czy on kiedykolwiek zostawi dla niej żonę. Jak długo coś 

takiego może trwać?  

Aż którejś ze stron się odechce. Tymczasem stroną, której się odechce, 

okaże się ktoś zupełnie inny. Pojawi się kompletnie niespodziewanie, na 

wpół rozebrany i w dodatku w najmniej odpowiednim momencie... 

 

 

 

 

 

 

Charlotte Link „Drugie dziecko” 
W sennym nadmorskim miasteczku w północnej Anglii 

bestialsko zamordowano studentkę. Policja drepcze w 

miejscu, gdyż morderca nie zostawił żadnych śladów. Parę 

miesięcy później, w pobliżu samotnej farmy, zamieszkałej 

przez zdziwaczałego wdowca i jego córkę, zostaje popełniona 

kolejna zbrodnia. Tym razem ofiarą pada starsza kobieta.  

Ambitna i żądna sukcesu komisarz Valerie Almond za 

wszelką cenę pragnie złapać sprawcę. Podejrzewa, że klucz 

do rozwiązania tajemniczych morderstw tkwi w przeszłości 

rodziny drugiej z ofiar. Nie przypuszcza jednak, że tajemnica 

będzie sięgać, aż czasów drugiej wojny światowej, kiedy to w 

miasteczku pojawiła się dwójka dzieci z ewakuowanego 

Londynu. Valerie odkrywa, że wszelki ślad po jednym z 

dzieci, niedorozwiniętym umysłowo chłopcu, zaginął. Co się 

stało z drugim dzieckiem? Jaką mroczną tajemnicę kryje 

odludna farma i jej dziwni mieszkańcy? 

 

 

 

 

 

 



Charlotte Link „Echo winy” 
W pobliżu skalistej wyspy Skye tonie jacht niemieckiego małżeństwa, 

Livii i Nathana Moore. Rozbitkowie uchodzą z życiem, ale tracą cały 

dobytek. Ocalałym z katastrofy oferują gościnę angielski bankier 

Frederic Quentin i jego żona Virginia, zabierając gości do małego 

miasteczka w Norfolk, na skraju którego mają posiadłość. Wraz z 

pojawieniem się tajemniczej pary cudzoziemców z miasteczka 

zaczynają nagle znikać małe dziewczynki, które policja odnajduje po 

czasie martwe i zgwałcone. Na mieszkańców pada strach. Ale do 

Virginii, matki kilkuletniej dziewczynki, wydaje się nie docierać groza 

sytuacji i niebezpieczeństwo czyhające na jej córeczkę. Całą jej uwagę 

pochłania Nathan, którym jest coraz to bardziej zafascynowana. 

 

 

 

Liza Marklund „Dożywocie” 

Policjantka Nina Hoffman odkrywa zwłoki swojego kolegi ze 

służby, Davida Lindholma, Obok ciała denata funkcjonariusze 

odnajdują wstrząśniętą i przerażoną żonę – Julię. Z jej 

nieskładnych słów można wywnioskować, że do mieszkania 

wtargnęła jakaś kobieta, zastrzeliła Davida, po czym porwała 

ich czteroletniego synka i uciekła. Jednak wszystkie dowody 

zaczynają wskazywać na winę samej Julii. Grozi jej dożywocie. 

Mimo własnych kłopotów Annika angażuje się w sprawę. 

Odkrywa, że przeszłość zamordowanego policjanta kryje wiele 

mrocznych tajemnic, a Julia jest niewinna. Rozpoczyna się 

wyścig z czasem, w trakcie którego dziennikarka musi oczyścić 

Julię z podejrzeń i odnaleźć jej zaginionego syna.  
 

 

 

Senait G. Mehari „Żar serca” 
Autorka jest obecnie młodą, uśmiechniętą kobietą i z sukcesem robi 

w Niemczech karierę piosenkarki. Jej straszna historia zaczęła się, 

gdy matka, pozbawiona środków do życia, wystawiła niemowlę w 

walizce na ulicę. Wychowywana przez włoskie zakonnice, została 

oddana ojcu, który sprzedał ją do powstańczej armii. Sześciolatka 

rozpoczęła lata głodu, pragnienia, chorób, bicia i wojskowej 

dyscypliny... 

 

 

 



 

Jo Nesbo „Człowiek nietoperz” 
Norweski policjant Harry Hole przybywa do Sydney, aby wyjaśnić 

sprawę zabójstwa swej rodaczki, Inger Holter, być może ofiary 

seryjnego mordercy. Z miejscowym funkcjonariuszem, Aborygenem 

Andrew Kensingtonem, Harry poznaje dzielnicę domów publicznych i 

podejrzanych lokali, w których handluje się narkotykami, wędruje 

ulicami, po których snują się dewianci seksualni. 

Przytłoczony nadmiarem obrazów i informacji początkowo nie łączy 

ich w logiczną całość. Zrozumienie przychodzi zbyt późno, a Harry za 

wyeliminowanie psychopatycznego zabójcy zapłaci wysoką cenę. 

 

 

 

 

 

Jo Nesbo „Karaluchy” 
W domu publicznym w stolicy Tajlandii znaleziono ciało norweskiego 

ambasadora. W Oslo pospiesznie tworzony jest plan uniknięcia skandalu. 

 

Policjant Harry Hole wsiada do samolotu skacowany z zastrzykami 

witaminy B12 i wkrótce zaczyna krążyć po zaułkach Bangkoku: wśród 

świątyń, palarni opium, dziecięcych prostytutek i barów go-go. Odkrywa, 

że w tej sprawie chodzi o coś więcej niż o morderstwo: za ścianami pełza 

coś, co nie znosi dziennego światła. 

 

 

 

 

 

 

James Patterson „ Cross” 
W początkach swojej kariery w waszyngtońskiej policji Alex Cross 

przeżył wielką osobistą tragedię - na oczach detektywa 

niezidentyfikowany snajper zastrzelił jego ciężarną żonę Marię, 

pozostawiając go z trójką małych dzieci. Minęło kilkanaście lat. 

Alex awansował, zrobił karierę w FBI, stał się jednym z najbardziej 

cenionych specjalistów do tropienia seryjnych zabójców. Po jednej 

z niebezpiecznych akcji agent decyduje się opuścić FBI i otworzyć 

własną praktykę psychiatryczną. Kiedy o pomoc prosi go dawny 

partner, John Sampson, Alex nie odmawia. Nie potrafi. W sprawie, 

którą prowadzi Sampson - seryjnego gwałciciela i mordercy 

Michaela Sullivana, który terroryzuje kobiety pokazując im zdjęcia 

ofiar - pojawił się trop wskazujący na nierozwiązane zabójstwo 

Marii sprzed 12 lat. Czy tym razem sprawiedliwość zatriumfuje? 

 



 

Beata Pawlikowska „ W dżungli życia” 
Szukałam w życiu szczęścia. Wyruszałam w podróż po drogach dobrze 

oznakowanych i prowadzących, jak mi się wydawało - we właściwym 

kierunku. Kiedy okazywało się, że te wydeptane trakty w rzeczywistości są 

bezdusznym pustkowiem, zaczęłam szukać dziewiczych ścieżek, przez które 

przedzierałam się wbrew woli i chęci innych ludzi. Ostrzegano mnie, że źle 

skończę, a ja organizowałam następną wyprawę do Ameryki Południowej, 

Afryki czy Azji. Wiele razy rzeczywiście byłam bliska utonięcia w 

trzęsawiskach i bagnach dżungli amazońskiej i życiowych pułapek takich jak 

narkotyki, alkohol, anoreksja, bulimia, samotność czy przemoc. Ale zawsze 

w ostatniej chwili ratował mnie wewnętrzny głos, który zaczynał krzyczeć, 

że przecież nie tego szukałam i nie o to mi chodziło. Nie chciałam kończyć 

nieszczęśliwie jako bohaterka tragedii. Chciałam żyć i być szczęśliwa. 

 

 

 

 

Allison Pearson „Nie wiem jak ona to robi” 
Kate Reddy to Bridget Jones, której marzenia się spełniły: jest idealną 

matką, idealną żoną i idealną pracownicą. Kate dwoi się i troi, aby 

pogodzić pracę na eksponowanym stabowisku z życiem rodzinnym. Z 

niepokojem dostrzega, że traci kontakt z dziećmi i oddala się od męża. 

Musi znaleźć wyjście z sytuacji, a przecież nie chce zostać kurą 

domową… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Puzyńska „Nora” 
Berenika jest zbuntowana i lubi chadzać własnymi ścieżkami. Po raz 

kolejny znika z domu. Jednak tym razem wszystko wydaje się być nie tak, 

jak zazwyczaj. Co gorsza w sprawę zaangażowany jest ojciec jednego z 

policjantów. Tymczasem w odległym o kilkadziesiąt kilometrów szpitalu 

psychiatrycznym zostaje zabita pacjentka. Na kilka godzin przed śmiercią 

wysyła enigmatyczną wiadomość z prośbą o pomoc. Czyżby wiedziała, że 

ktoś targnie się na jej życie? Jaki ma z tym wszystkim związek brutalnie 

okaleczone ciało odnalezione obok niedziałającej już dawno karuzeli? Co 

kryje studnia w zagajniku wśród pól? Czy aspirant Daniel Podgórski 

uporządkuje wreszcie swoje życie prywatne i zdoła powstrzymać mordercę 

zanim zginie ktoś jeszcze? 

 

 

 

 

 

 



 

Jarosław Rabenda „Kiedy ślepiec płacze” 
Mgła jak z tanich horrorów. Tyle że prawdziwa, bliska swej strasznej 

doskonałości. Niepokój urasta do lęku, chciałoby się przemieścić w 

stronę konkretu, ale która to strona? 

Trzeba trwać, jak inni. Stoją, ani drgną, związani bagnem lepkiej, gęstej 

skropliny. Koślawe posągi swego bytu, z kartą choroby na pokrytych 

brudną mżawką obliczach, na zmianę: abominacja, zmęczenie, apatia. 

Jedynie oczy gdzieś leniwie błądzą, najczęściej w kierunku nieodległego 

horyzontu, gdzie tory giną za mgielną kurtyną. Niech no tylko niebo się 

otworzy, ukazując czoło lokomotywy, a byty zaczną się 

przepoczwarzać. Póki co trwają, nie tracąc energii… 

 

 

 

 

Nora Roberts „ Koniec rzeki” 
Czteroletnia Olivia Tanner jest świadkiem zabójstwa matki, hollywoodzkiej 

gwiazdy filmowej. Po tej tragedii dziewczynką opiekują się dziadkowie, 

którzy prowadzą górskie schronisko w pięknym zakątku Kalifornii. Ze 

wszystkich sił starają się, żeby Olivia zapomniała o wydarzeniach z 

dzieciństwa. Ale po dwudziestu latach przeszłość niespodziewanie ożywa. 

W górskim ustroniu pojawia się młody reporter kryminalny, usiłujący 

odkryć prawdę o słynnej zbrodni. Olivia staje twarzą w twarz z koszmarem 

sprzed lat i z rodzącym się w jej sercu uczuciem. 

 

 

 

 

 

 

Nora Roberts „Mroczne tajemnice” 
Tajemnica, przed którą uciekała przez całe życie, w końcu jej 

dosięgnęła. 

Dawno temu debiutująca rzeźbiarka Clare Kimball wyjechała z 

Emmitsboro w stanie Maryland do Nowego Jorku, by tam zdobyć 

uznanie świata sztuki. Teraz jest najsłynniejszą artystką swojego 

pokolenia. Ale żadne sukcesy nie mogą przerwać pasma koszmarnych 

snów, które ją dręczą – ani wspomnień o samobójstwie ojca. W chwili 

gdy gwiazda Clare zaczyna świecić jaśniejszym niż kiedykolwiek dotąd 

blaskiem, młoda kobieta porzuca Nowy Jork, żeby stawić czoło 

własnym demonom.  

 

 

 

 

 



Nora Roberts „Zrodzone ze śmierci” 
Nowy Jork, rok 2060. Czy porucznik Eve Dallas odnajdzie zaginioną kobietę i 

rozwikła tajemnicę brutalnych zabójstw, powiązanych ze światem nowojorskiej 

finansjery? Mimo postępu technicznego w 2060 roku w Nowym Jorku dzieci 

rodzą się tak samo, jak rodziły się od wieków. I chociaż porucznik Eve Dallas 

prowadzi śledztwo w sprawie dwóch brutalnych zabójstw, nie może w takiej 

chwili zostawić swojej ciężarnej przyjaciółki. 

 

 

 

 

 

 

Nora Roberts „Zwycięzca bierze wszystko” 
Brooke ciężko zapracowała na sukces zawodowy. Dziewczyna bez rodziny, 

znajomości i grosza przy duszy zaczynała jako goniec, dziś jest cenioną 

reżyserką. Teraz ma nakręcić reklamę, w której wystąpi znany baseballista 

Parks Jones. Brooke nie lubi pracować z gwiazdami sportu, jednak musi 

przyznać, że Parks świetnie sobie radzi przed kamerą i posłusznie słucha 

wszystkich poleceń. Ale gdy nagranie dobiega końca, próbuje narzucić swoje 

zasady i zmienić charakter ich znajomości. To miłe, że tak uparcie zabiega o 

względy Brooke, tylko że ona bardzo ceni swoją niezależność. 

 

Światem rozrywki rządzą mężczyźni… Kto jak kto, ale Johanna, córka 

wpływowego producenta, wie o tym najlepiej. Latami pracowała na sukces, 

bez wolnych weekendów, bez urlopów. Jej teleturniej bije rekordy oglądalności, a ona wciąż musi 

udowadniać, że umie zrobić dobry program. Nie lubi mężczyzn z show-biznesu, niechętnie zgadza się 

współpracować z Samem Weaverem, wschodzącą gwiazdą Hollywood. Jej obawy są uzasadnione. 

Sam od początku znajomości próbuje zmienić jej zwyczaje i przyzwyczajenia. 

 

 

 

Paullina Simons „Samotna gwiazda” 
Kilka tygodni przed wyjazdem do college’u Chloe z chłopakiem i 

dwójką przyjaciół wyrusza na wielką europejską wyprawę. Ich 

celem jest Barcelona, która obiecuje romans i tajemnicę. Jednak 

wcześniej muszą przejechać przez kilka miast Europy 

Wschodniej, by uregulować stary rodzinny dług. 

Podróżując pociągiem przez obcy krajobraz 

postkomunistycznego świata, Chloe poznaje chłopaka, który 

jedzie na wojnę. Johnny wiezie ze sobą gitarę, ma urzekający 

uśmiech, a jego życie jest pełne sekretów. Wyprawa staje się 

zdradliwą podróżą do najmroczniejszej historii Europy i 

przeszłości Johnny’ego – podróżą, która może rozerwać więzi 

łączące przyjaciół od lat. W drodze z Rygi przez Treblinkę do 

Triestu, Chloe musi stawić czoło najgłębszym pragnieniom, które 

nie przystają do przyszłości, o jakiej do niedawna marzyła. 

Dla Chloe i Johnny’ego jedno jest pewne. Bez względu na cel podróży, ich życie już nigdy nie będzie 

takie samo. 

 

 

 



Ania Szado „Studio Saint-Ex” 
Trwa wojna. Zagubiony wśród francuskich emigrantów 

w Nowym Jorku, jak Mały Książę na pustyni, Antoine 

de Saint-Exupery pisze jedną z najpopularniejszych 

książek wszech czasów. 

Czy znajdziemy w niej ślady jego uwikłania w miłość do 

dwóch kobiet – pięknej, zmysłowej latynoskiej Róży i 

młodej projektantki mody? 

Studio Saint-Ex to przejmująca historia o wielkich 

namiętnościach i równie wielkich ambicjach pary 

sławnych i bogatych arystokratów – pilota, pisarza i 

poety Atoine’a i jego żony Consuelo – zauroczonych 

dziewczyną, która nie ma nic poza talentem, 

pracowitością i świetnymi pomysłami.  

Ta powieść jest utkana jak olśniewające projekty 

młodziutkiej Mignonne – z najlepszych materiałów, z 

dbałością o detale. To mądra i piękna historia życia i 

twórczości pisarza, który zawładnął wyobraźnią ludzi na 

całym świecie dzięki swej ostatniej książce – bajce dla 

dzieci o bardzo nieamerykańskim, niedziecinnym, ale 

jakże prawdziwym zakończeniu. 

 

 

S. K. Tremayne „Bliźnięta z lodu” 

 
Książka nominowana w Plebiscycie Książka Roku 2015 

lubimyczytać.pl w kategorii Kryminał sensacja Thriller. 

 

Rok po tym, jak w wypadku ginie jedna z bliźniaczek 

jednojajowych, Lydia, Angus i Sarah Moorcroft przeprowadzają się 

na maleńką szkocką wysepkę, którą Angus odziedziczył po babci. 

Liczą na to, że będą mogli tam podnieść się z traumy. Jednak gdy 

ich żyjąca córka, Kirstie, twierdzi, że pomylili jej tożsamość – i że w 

rzeczywistości jest Lydią – koszmar powraca. Zbliża się zima i 

Angus jest zmuszony opuścić wyspę, by podjąć pracę. Sarah czuje 

się odizolowana, a Kirstie (a może to Lydia) staje się coraz bardziej 

niespokojna. Gdy potężny sztorm odcina od świata Sarę i jej 

córeczkę, zmuszone są stawić czoła temu, co naprawdę wydarzyło 

się tamtego feralnego dnia. 


