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Związek Lary Jean i Petera przeżywa kryzys, 
kiedy chłopak spędza zdecydowanie zbyt dużo 
czasu z Genevieve. W życiu dziewczyny pojawia 
się John Ambrose, piąty adresat jej miłosnych 
listów, który nie kryje się z tym, że liczy na coś 
więcej niż przyjaźń.
Z okazji rozbiórki domku na drzewie była paczka 
znajomych organizuje zabawę. Wygrany może 
zażądać od przegranego dowolnej rzeczy. Lara 
Jean zrobi wszystko, aby Genevieve odczepiła 
się od jej chłopaka, dlatego zamierza wygrać. 
O ile wciąż będzie chciała Petera.
Czy to możliwe, że można kochać więcej niż jed-
nego chłopca jednocześnie?

Jenny Han
P.S. Wciąż cię kocham

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66134-88-1

Oprawa: MKS
Liczba stron: 376

Format: 13.5 x 20.5 cm

JENNY HAN
Autorka bestsellerowych książek dla młodzie-
ży, w tym międzynarodowego fenomenu Do 
wszystkich chłopców, których kochałam, który 
został zekranizowany przez platformę Netflix. 
Jej książki wielokrotnie znajdowały się na liście 
TOP 10 bestsellerów „New York Timesa”, na której 
utrzymywały się po kilkanaście tygodni.

Fot. Adam Krause

KONTYNUACJA HITU NETFLIXA 

„DO WSZYSTKICH 
CHŁOPCÓW, 

KTÓRYCH KOCHAŁAM”!

W przygotowaniu
Zawsze i na zawsze
ISBN: 978-83-66338-35-7

Do wszystkich 
chłopców, 
których kochałam
ISBN: 978-83-66074-79-8
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W. BRUCE CAMERON
Autor książek, dziennikarz i wielki miłośnik zwie-
rząt. Urodził się w 1960 roku w Petoskey – mieście 
położonym w stanie Michigan w USA. Poza książ-
ką Był sobie pies zasłynął również tytułem Psiego 
najlepszego. Był sobie pies na święta, a także se-
rią książek dla dzieci Był sobie szczeniak.

Kiedy Lucas Ray przygarnia małą Bellę, od razu 
wie, że ten uroczy szczeniaczek odmieni jego ży-
cie na lepsze. Piesek również czuje, że trafił na 
swojego człowieka i chce być dla niego najlep-
szym zwierzakiem na świecie.
Lucas nie może zatrzymać Belli w swoim miesz-
kaniu. Postanawia podjąć ryzyko i zabiera ją do 
szpitala, w którym pracuje. Piesek wnosi mnó-
stwo radości do życia pacjentów. Jednak Bella 
zostaje uznana za pitbulla, a ta rasa w Denver jest 
zakazana. Zrozpaczony Lucas musi rozstać się 
z ukochaną Bellą, która zostaje wywieziona do 
innego domu poza granice stanu.
Mimo wszystko piesek nie zamierza żyć z dala 
od swojego najlepszego przyjaciela i postanawia 
wziąć sprawy we własne łapy. Bella staje przed 
ważnym wyzwaniem. Musi odnaleźć drogę do 
swojego człowieka. Musi wrócić do domu. Czy 
jeszcze zobaczy Lucasa?

W. Bruce Cameron
O psie, który wrócił 

do domu

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66134-93-5

Oprawa: MK
Liczba stron: 392

Format: 13.5 x 20.5 cm

Był sobie pies
ISBN: 978-83-65506-98-6

Psiego najlepszego
ISBN: 978-83-65740-77-9

Był sobie szczeniak
ISBN: 978-83-65601-91-9

NOWA POWIEŚĆ AUTORA HITU 

„BYŁ SOBIE PIES”, 
KTÓRA TRAFIŁA NA EKRANY KIN!
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Helene Hannemann, rodowita Niemka, mieszka 
z mężem romskiego pochodzenia i ich pięcior-
giem dzieci. Pewnego poranka 1943 roku do ich 
życia wkracza niemiecka policja nasłana przez 
SS. Najbliżsi Helene mają opuścić mieszkanie 
i zostać zesłani do obozu Auschwitz-Birkenau. 
Kobieta nie wyobraża sobie życia bez rodziny 
i dobrowolnie decyduje się na zesłanie do obo-
zowego piekła.
Gdy doktor Mengele zleca założenie przedszko-
la, wyznacza Helene do opieki nad obozowymi 
dziećmi. Mają zająć baraki obok jego laborato-
rium. Kobieta nie ma złudzeń co do jego okrut-
nych intencji. Wspólnie z innymi więźniarkami 
zaczyna rozpaczliwą walkę o obozowe dzieci. 
Każdego dnia próbuje złagodzić ich cierpie-
nia, chociaż wie, że los jej podopiecznych jest 
z góry przesądzony.

Mario Escobar
Kołysanka z Auschwitz 

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66134-83-6

Oprawa: TW
Liczba stron: 240

Format: 13.5 x 20.5 cm

PORUSZAJĄCA OPOWIEŚĆ 
O WYTRWAŁOŚCI, NADZIEI I SILE 

W JEDNYM Z NAJBARDZIEJ 
PRZERAŻAJĄCYCH 

OKRESÓW 
W HISTORII ŚWIATA
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Czy którykolwiek prezydent w historii Stanów 
Zjednoczonych miał bardziej napięte relacje 
z kobietami niż Donald Trump? Co może o nich 
sądzić mężczyzna, który w jawny sposób zdra-
dzał wszystkie trzy żony i pożerał wzrokiem wła-
sną córkę?
Dziennikarka Nina Burleigh w swojej obszernej 
i prowokacyjnej książce opisuje życiorysy kobiet 
z najbliższego otoczenia 45. prezydenta Stanów 
Zjednoczonych. Opowiada o jego babci Elisa-
beth, matce Mary, żonach: Ivanie, Marli i Melanii 
oraz najstarszej córce Ivance, która odziedziczyła 
po ojcu smykałkę do interesów. Autorka wspomi-
na również o dwóch starszych siostrach Trumpa, 
o jego często pomijanej córce Tiffany, a także 
o kobietach, które zarzucały mu molestowanie 
seksualne i zostały nazwane przez niego „kłam-
czuchami”.
Książka Kobiety Donalda Trumpa przedstawia 
jego podejście do płci przeciwnej i jest analizą 
życiorysów i pochodzenia kobiet, które wywarły 
lub w dalszym ciągu wywierają wpływ na jedną 
z najpotężniejszych osób na świecie.

Nina Burleigh
Kobiety Donalda Trumpa 

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-38-3

Oprawa: MKS
Liczba stron: 448

Format: 15.0 x 22.0 cm

PRAWDZIWE I SZOKUJĄCE 
HISTORIE KOBIET 

Z NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA 
NAJBARDZIEJ KONTROWERSYJNEGO 

PREZYDENTA 
STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Fot. Gwendolen Cates

NOWOŚĆ
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EMILIA WITUSZYŃSKA
Pisarka rodzinnie i zawodowo związana z Sano-
kiem. Miłośniczka hokeja, motocykli i życia na 
pełnych obrotach. Zadebiutowała jako autorka 
opowiadań fanfiction publikowanych na blo-
gach i w serwisach internetowych. Szczególną 
popularność przyniosły jej opowiadania i książ-
ki udostępniane w serwisie Wattpad. Jak sama 
twierdzi, łatwiej jej powstrzymać się od jedzenia 
niż pisania. Niebezpieczna gra to jej pierwsza po-
wieść wydana drukiem.

Weronika Kardasz, jedna z najlepszych policjan-
tek w Wydziale Kryminalnym, traci w drama-
tycznej akcji najlepszego przyjaciela. Nie może 
uwolnić się od poczucia winy. Pewnego dnia 
komendant powierza jej ważne zadanie – musi 
chronić świadka zabójstwa.
Jest nim znany, zabójczo przystojny i nadzwy-
czaj arogancki aktor Przemysław Rej. Gwiazdor 
po mocno zakrapianej imprezie nie jest w stanie 
przypomnieć sobie wydarzeń minionej nocy. Aby 
nie wzbudzać podejrzeń otoczenia i paparazzich, 
Wera mimo wielkiej niechęci musi udawać przed 
wszystkimi jego dziewczynę.
Na pozór prosta sprawa zaczyna się kompliko-
wać, gdy okazuje się, że Rej nie mówi jej całej 
prawdy. Oboje zostają wplątani w niebezpieczną 
grę, w której stawką będzie nie tylko życie.

Emilia Wituszyńska
Niebezpieczna gra

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-82-6

Oprawa: MKS
Liczba stron: 312

Format: 13.5 x 20.5 cm

MOCNE POŁĄCZENIE 
OSTREGO „PITBULLA” 
I SEKSOWNYCH 
KRYMINAŁÓW 
PAULINY ŚWIST!

NOWOŚĆ

Fot. Monika Woroniecka
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ALICJA SINICKA
Pisarka z Oławy, która zadebiutowała bardzo do-
brze przyjętym w Polsce tytułem Oczy wilka. Na 
co dzień poświęca się roli matki i żony, jest też 
miłośniczką psów. Zawodowo jest inżynierem 
i ekonomistą, ale każdą wolną chwilę poświęca 
pisaniu, które jest jej wielką pasją.

Świat Wendy wypełniają toksyczni mężczyźni. Oj-
ciec, który nie potrafi wybaczyć jej zdarzeń sprzed 
lat, ale wciąż chce mieć na nią wpływ. Ukochany 
Warren, któremu oddała serce, a on ją zdradził. 
Kiedy w jej życiu pojawia się przystojny wojsko-
wy Jim, wydaje się, że los Wendy może się od-
mienić. To wreszcie jasny punkt, którego tak 
bardzo potrzebuje. 
Wkrótce okaże się, że Jim ma własny plan i mnó-
stwo tajemnic, które mogą zniszczyć Wendy i jej 
rodzinę. Dziewczyna będzie musiała zdecydo-
wać, komu może zaufać i kogo powinna chro-
nić. Jednak bez względu na to, co zrobi, i tak… 
będzie winna.

Alicja Sinicka
Winna

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66134-79-9

Oprawa: MKS
Liczba stron: 416

Format: 13.5 x 20.5 cm

DOSKONAŁE POŁĄCZENIE 
ROMANSU I SENSACJI 

SPOD PIÓRA AUTORKI BESTSELLERA 

„OCZY WILKA”

Fot. Karolina Krupiak



b e s t s e l l e r y  |  1 0

Wszystkie z tych wielkich naukowczyń były naj-
pierw małymi dziewczynkami, a później młodymi 
kobietami, które odważnie patrzyły na świat i nie 
bały się walczyć o swoje. Dzięki ich osiągnięciom 
wiadomo, że w nauce jest miejsce dla każdego.
Kosmiczne dziewczyny, wielkie odkrycia me-
dyczne, wieloletnie badania – poznaj Genialne 
dziewczyny, które potrafiły podążać za swoimi 
marzeniami i dzięki swoim poczynaniom zapisa-
ły się na kartach historii.
Każde z piętnastu ilustrowanych opowiadań 
jest dowodem na to, że osiągnięcia naukowe 
nie są zarezerwowane tylko dla mężczyzn. Ta 
piękna i wypełniona ciekawostkami ze świata 
nauki książka zainspiruje do odkrywania i re-
alizowania pasji zarówno dorosłych, jak i młod-
szych czytelników.

Vichi De Marchi, 
Roberta Fulci

Genialne dziewczyny

15 historii niezwykłych kobiet, 
które przyczyniły się 

do rozwoju nauki 

Cena: 49,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-65601-15-5

Oprawa: TW
Liczba stron: 150

Format: 18.5 x 25.0 cm

PIĘTNAŚCIE HISTORII ŻYCIA 
NIEZWYKŁYCH KOBIET,  
KTÓRE PODBIŁY ŚWIAT NAUKI!

Kosmiczne 
dziewczyny
ISBN: 978-83-65740-04-5

NOWOŚĆ
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Barry Marshall, 
Lorna Hendry

Jak zdobyć 
Nagrodę Nobla,

czyli opowieści 
dla młodych geniuszy

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66134-84-3

Oprawa: TW
Liczba stron: 192

Format: 13.8 x 19.8 cm

PEŁNA PRZYGÓD 
PODRÓŻ W CZASIE 

DLA WSZYSTKICH MAŁYCH 
GENIUSZY!

Mary od zawsze chciała zdobyć Nagrodę Nobla. 
Całymi dniami przeprowadzała eksperymenty, 
aby poznać tajniki nauki. Teraz razem z doktorem 
Marshallem może podróżować w czasie i prze-
strzeni! Wspólnie odwiedzają różnych laureatów 
nagrody, aby poznać tajniki najbardziej fascynu-
jących odkryć naukowych.
Dziewczynka obiecuje dotrzymać ich tajemnic, 
jeżeli oni zdradzą jej sekret, dzięki któremu bę-
dzie mogła zdobyć Nagrodę Nobla. Jej niezwykłe 
przygody stają się inspiracją do spełniania naj-
większych marzeń.
Autor książki Barry Marshall sam jest no-
blistą w dziedzinie fizjologii i medycyny. 
Każdy z rozdziałów kończy segment pod-
sumowujący najważniejsze odkrycia oraz eks-
perymenty, które dzieci mogą samodzielnie 
przeprowadzić w domu.
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Pascal Baudar nadaje dzikiej fermentacji nowy 
wymiar, sięgając po dziko rosnące rośliny, dzikie 
drożdże i naturalne bakterie. Jego metody są sku-
teczne, a kreatywność – zaraźliwa. Dzięki wspania-
łym ilustracjom i przejrzystym instrukcjom ta książ-
ka będzie dla ciebie źródłem niezwykłej inspiracji.

– SANDOR ELLIX KATZ, autor książek Dzika fer-
mentacja i Sztuka fermentacji

Szampan z kwiatów bzu, piwo imbirowe, kwas 
chlebowy i wino z owoców leśnych – to tylko nie-
wielki wycinek przepysznych napojów, które na-
uczysz się przyrządzać, korzystając ze wskazówek 
Pascala Baudara.
Dzięki tej książce masz okazję poznać klasyczne 
receptury unowocześnione przez autora. Baudar 
nie tylko odkrywa tradycyjne metody warzenia 
piwa i wina, ale pokazuje również, jak łatwo moż-
na przygotować pyszne napoje bezalkoholowe 
o  wyjątkowych smakach i walorach zdrowotnych. 
Kwas chlebowy, buza, cydr, pitny miód ziołowy, 
szanta czy manzanita to zaskakujące smakiem na-
poje, których przygotowywanie będzie prawdziwą 
kulinarną przygodą.

Pascal Baudar
Roślinny browar

Przepisy na fermentowane 
napoje bezalkoholowe 

oraz miody pitne, wina, piwa 
i inne fermentowane 

trunki z mocą 

Cena: 49,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-79-6

Oprawa: TW
Liczba stron: 320

Format: 16.5 x 23.5 cm

NOWY WYMIAR FERMENTACJI 
– PYSZNE NAPOJE 
NA BAZIE ROŚLIN 

PEŁNE ZDROWYCH BĄBELKÓW!

NOWOŚĆ
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Anjali Mahto
Skin beauty

Biblia pięknej i zdrowej skóry

Cena: 44,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-61-1

Oprawa: TW
Liczba stron: 304

Format: 14.5 x 20.5 cm

A gdybyś tak mogła każdego dnia uśmiechać się 
do swojego zdjęcia #nomakeup i widzieć pro-
mienną cerę bez niespodzianek?
Anjali Mahto to doświadczona dermatolożka, 
która bierze pod lupę najbardziej widoczny na-
rząd każdego człowieka. Skutecznie obala mity 
na temat drogich kremów, cudownych diet i ku-
racji, które nie przynoszą dobrego i długotrwałe-
go efektu.

Dowiesz się za to, jak skutecznie:

• wyleczyć trądzik i przyspieszyć gojenie blizn;

• pielęgnować skórę ze skłonnością do prze-
suszania i nawilżać ją od wewnątrz;

• opóźnić procesy starzenia i zapanować nad 
hormonami;

• pozbyć się cieni pod oczami i zapobiegać ich 
powstawaniu;

• dokładnie określić swój typ cery i dobrać ko-
smetyki do indywidualnych potrzeb.

POZNAJ TAJNIKI PIELĘGNACJI 
SKÓRY I CIESZ SIĘ ŚWIETLISTĄ 

I ZDROWĄ CERĄ!

NOWOŚĆ
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Wieczna młodość to marzenie niejednego z nas. 
Odpowiedzi na pytania o jej przedłużenie pro-
wadzą wprost do fascynującego świata komórek 
i źródła ich energii, czyli mitochondrium. 
Współczesne badania ujawniają, że wiele prze-
wlekłych chorób jest spowodowanych przez 
uszkodzone lub „zmęczone” mitochondria. Jed-
nak odkrycia te prowadzą również do rewolu-
cyjnych wniosków, które mogą przedłużyć ci 
życie. Wystarczy zrozumieć, jak działają nasze 
wewnętrzne elektrownie, by nauczyć się o nie 
dbać i  odpowiednio stymulować do lepszego 
funkcjonowania.
Lee Know snuje opowieść o intensywnej pracy, 
jaka odbywa się w komórkach, a także podaje 
najnowsze informacje o suplementacji i zdro-
wym stylu życia. Dowiedz się, czym jest witamina 
PQQ, jak kanabinoidy i dieta ketogeniczna oraz 
suplementacja rybozy mogą zapobiegać prze-
wlekłym chorobom i wydłużać życie nawet o kil-
kanaście lat.

Lee Know
Mądre mitochondria

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-81-9

Oprawa: MKS
Liczba stron: 336

Format: 14.5 x 20.5 cm

POZNAJ MITOCHONDRIA 
– CICHE ELEKTROWNIE TWOJEGO 

ORGANIZMU!

PREMIERA 5.06
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Dom nad jeziorem, Tasmina Perry

Przyjaciółki, Anton DiSclafani

Stylistka, Rosie Nixon

Testerka szczęścia, Anna Szczęsna
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Tasmina Perry
Dom nad jeziorem

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-65442-42-0
Oprawa: MKS
Liczba stron: 448
Format: 13.5 x 20.5 cm

Anton DiSclafani
Przyjaciółki

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-65601-07-0
Oprawa: MKS
Liczba stron: 352
Format: 13.5 x 20.5 cm

WYTWORNA OPOWIEŚĆ O BOGACTWIE, 
PRÓŻNOŚCI I SKANDALACH

Joan jest królową kolumn plotkarskich. Jej najlepsza przy-
jaciółka Cece czuje, że kobieta ukrywa przed nią sekret. 
Zaczyna podejrzewać, że tajemnica dotyczy dziwnych 
wydarzeń sprzed kilku lat. Cece za wszelką cenę próbu-
je odkryć prawdę. Czy przyjaciółki powinny mówić sobie 
o wszystkim?

PIĘKNA HISTORIA PEWNEGO ROMANSU I SZCZĘŚCIA, 
KTÓRE POTRAFI BYĆ ULOTNE

Agnieszka prowadzi bloga, na którym testuje przepisy 
na szczęście. Gdy musi znaleźć partnera na wesele sio-
stry, poznaje Bartka, który ma problemy finansowe. Pro-
wadząca do tej pory bezproblemowe życie Agnieszka 
postanawia mu pomóc, co jest początkiem gorącej, ale 
też burzliwej relacji. Czy razem znajdą prawdziwy przepis 
na szczęście?

ROMANTYCZNA OPOWIEŚĆ O ZAWIŁYCH TAJEMNICACH, 
ZŁAMANYM SERCU I UTRACONEJ MIŁOŚCI

Jennifer i Jim są dla siebie stworzeni i spędzają upalne 
lato w Savannah. Decydują się postawić wszystko na jed-
ną kartę i planują wspólną przyszłość. Sielankę przerywa 
tragedia, która złamie wiele serc i zmieni ich na zawsze. 
Czy powrót do pierwszej miłości po wielu latach może 
przynieść coś dobrego?

ZABAWNE PERYPETIE MŁODEJ STYLISTKI 
W BLASKU FLESZY

Amber Green dostaje niepowtarzalną szansę pracy jako 
asystentka słynnej stylistki gwiazd. Wkraczając w świat 
wielkiej mody i kapryśnych gwiazd Hollywood, zosta-
je też wciągnięta w intrygi swojej szefowej. Czy podbije 
czerwony dywan, zadowoli kapryśną Monę i znajdzie czas 
na randki z zabójczo przystojnymi gwiazdorami?

Rosie Nixon
Stylistka

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66134-90-4
Oprawa: MKS
Liczba stron: 416
Format: 13.5 x 20.5 cm

Anna Szczęsna
Testerka szczęścia

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-83-3
Oprawa: MKS
Liczba stron: 336
Format: 13.5 x 20.5 cm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

PREMIERA 19.06 
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Ghostwriter, Alessandra Torre

Szklany las, Cynthia Swanson

Nagranie, Małgorzata Falkowska

Mroczne szepty, Jo Macgregor

Ostatni most, Dominika van Eijkelenborg

Sieć, Lilja Sigurðardóttir
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Alessandra Torre
Ghostwriter

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66074-19-4
Oprawa: MKS
Liczba stron: 352
Format: 13.5 x 20.5 cm

Cynthia Swanson
Szklany las

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-66-6
Oprawa: MKS
Liczba stron: 448
Format: 13.5 x 20.5 cm

PORYWAJĄCY THRILLER PSYCHOLOGICZNY O SEKRECIE 
RODZINY GLASSÓW

Do Angie i jej męża Paula Glassa docierają straszne wie-
ści. Jego brat został znaleziony martwy, a bratowa zniknę-
ła bez śladu. Angie i Paul jadą do domu Glassów na skraju 
lasu, aby zaopiekować się córką jego brata. Nastolet-
nia Ruby dziwnie się zachowuje i ewidentnie nie mówi 
im całej prawdy.

WSTRZĄSAJĄCY THRILLER MEDYCZNY INSPIROWANY 
PRAWDZIWYMI ZDARZENIAMI

Gdy pod wpływem hipnozy pacjentka wyjawia psycho-
terapeutce, Megan Wright, że jest ofiarą molestowania 
i psychicznych tortur ze strony ginekologa, ta postanawia 
zbadać sprawę. Zdeterminowana, lecz zobowiązana ta-
jemnicą lekarską, będzie musiała stawić czoła niebezpie-
czeństwu i podjąć walkę ze zdeprawowanym mężczyzną.

GŁĘBOKA I MROCZNA 
OPOWIEŚĆ O RODZINNEJ TAJEMNICY

Helena Ross to słynna pisarka, która skrywa wielki sekret. 
Wspomnienia niszczą ją od środka. Kobieta wie, że niedłu-
go umrze. Postanawia napisać ostatnią powieść, w której 
wyjawi wstrząsającą prawdę. Potrzebuje jednak pomocy 
ghostwritera i zamierza powierzyć to zadanie swojej naj-
większej rywalce.

POLSKI KRYMINAŁ O TAJEMNICZYCH ZAGINIĘCIACH 
MŁODYCH TORUNIAN

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy w Toruniu zaginęło 
pięciu młodych mężczyzn. Sprawę prowadzi komisarz 
Maciej Gorczyński. Postanawia włączyć w sprawę za-
przyjaźnioną jasnowidz Sylwię Trojanowską. Nietypowy 
duet znajduje się coraz bliżej zabójcy, który śledzi każdy 
ich ruch.

Małgorzata Falkowska
Nagranie

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-69-7
Oprawa: MKS
Liczba stron: 304
Format: 13.5 x 20.5 cm

Jo Macgregor
Mroczne szepty

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-80-2
Oprawa: MKS
Liczba stron: 328 
Format: 13.5 x 20.5 cm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ PREMIERA 12.06 
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Lilja Sigurðardóttir
Sieć

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-11-6 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 304
Format: 13.5 x 20.5 cm

ŚWIAT BEZWZGLĘDNYCH PRZEMYTNIKÓW W SAMYM 
SERCU ZIMNEJ ISLANDII

Sonja jest przekonana, że udało jej się ukryć przed nar-
kotykowymi baronami z byłym mężem na czele. Jed-
nak kiedy jej syn Tomas zostaje porwany, kobieta wie, 
że nie ma wyjścia – musi wrócić do biznesu. Sonja wpada 
w przestępczą sieć, planując zemstę na tych, którzy znisz-
czyli jej życie.

Pułapka
ISBN:  978-83-66134-11-9

W przygotowaniu
Klatka
ISBN: 978-83-66338-51-7

Dominika van Eijkelenborg
Ostatni most

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN:  978-83-66234-72-7 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 336
Format: 13.5 x 20.5 cm

ZNAKOMITY, PORUSZAJĄCY THRILLER AUTORKI 
„TKANEK”

W Seen w północnej Holandii tonie kobieta, pozostawia-
jąc za sobą szereg niewyjaśnionych tajemnic. Sprawą zaj-
muje się policjantka Marieke van Haan, która walczy ze 
strachem przed wodą i tym, co się pod nią kryje. Tymcza-
sem nie tylko śmierć młodej kobiety zaczyna łączyć Ma-
rieke z tym żywiołem.

Tkanki
ISBN:  978-83-65601-86-5

Kiedy będziemy deszczem
ISBN:  978-83-65506-84-9

NOWOŚĆ
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Magnat, Katy Evans

Drań z Hollywood, Alessandra Torre

Pokusa Erin, Elizabeth O’Roark

Hate to love you, Tijan

Wiosna w sercu, Carrie Elks

Pocałuj mnie wiosną, Emily March

Włoskie lato, Carrie Elks

Zakochani rozbitkowie, Julie Johnson

Władczyni mroku, K.C. Hiddenstorm

Korona kłamstw, Pepper Winters

Kwintesencja Q, Pepper Winters

Przywódca, Katy Evans

Amerykański książę, Sierra Simone

Mroczna miłość, T.M. Frazier

Mroczne pożądanie, T.M. Frazier

Tacet a Mortuis, Amo Jones

Jak poderwać drania. Ezekiel, Sara Ney

Dandelion, Lex Martin

Słowo do ciebie, Kandi Steiner

Nie ma światła w ciemności, Claire Contreras

Z łapą na sercu, Jenn McKinlay



e r o t y k a  /  r o m a n s  |  2 1

Katy Evans
Magnat

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-12-3 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 288
Format: 13.5 x 20.5 cm

Alessandra Torre
Drań z Hollywood

Cena: 39,90 zł z VAT 
ISBN: 978-83-66234-64-2 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 480
Format: 13.5 x 20.5 cm

KAMERA, AKCJA, ROMANS!

Hollywoodzki playboy Cole Masten przybywa do małego 
miasteczka, aby po raz pierwszy stanąć po drugiej stronie 
kamery. Jednak to, co go kręci, to niepokorny charakter 
Summer Jenkins. Czy Cole, który przyzwyczaił się do tego, 
że ma cały świat u stóp, sprawi, że Summer również pod-
da się jego urokowi?

GORĄCA POKUSA, KTÓREJ CIĘŻKO SIĘ OPRZEĆ

Kennedy Clarke rozpoczyna studia przekonana, że bę-
dzie to dla niej nowy start z dala od niebezpiecznych 
i seksownych facetów. Jednak kapitan drużyny futbolo-
wej i najpopularniejszy chłopak w kampusie, Shay Cole-
man, szybko uświadomi jej, że ten plan może być trudny 
do zrealizowania.

ROZPALAJĄCY ZMYSŁY ROMANS Z PRZYSTOJNYM 
MAGNATEM

Bajecznie bogaty Aaric Christos jest bezwzględny nie tyl-
ko w interesach. Bryn Kelly kiedyś odrzuciła jego wzglę-
dy. Teraz kobieta potrzebuje wsparcia i Aaric jest jedyną 
osobą, która może jej pomóc. Czy dalej coś do niej czuje?

PORYWAJĄCA POWIEŚĆ O CIENKIEJ GRANICY MIĘDZY 
MIŁOŚCIĄ A NIENAWIŚCIĄ

Erin nigdy nie ukrywała, że gardzi takimi kobieciarzami 
jak Brendan. Dziewczyna ma już narzeczonego i nie inte-
resują jej faceci, którzy zmieniają kobiety jak rękawiczki. 
Woli ich unikać i nie ulegać pokusom. Tylko jak to zrobić, 
kiedy drań mieszka tuż za ścianą?

Elizabeth O’Roark
Pokusa Erin

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-65-9 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 448
Format: 13.5 x 20.5 cm

Tijan
Hate to love you

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-68-0 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 408
Format: 13.5 x 20.5 cm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ
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Carrie Elks
Wiosna w sercu

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-63-5 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 424
Format: 13.5 x 20.5 cm

Emily March
Pocałuj mnie wiosną

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-87-1 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 344
Format: 13.5 x 20.5 cm

SUBTELNA, ROMANTYCZNA OPOWIEŚĆ O MIŁOŚCI, 
NA KTÓRĄ WARTO CZEKAĆ

Ambicja i pewność siebie pomogły Caitlin wspiąć się 
na szczyt kariery, lecz kobieta postanawia zmienić swo-
je życie. Kiedy na ślubie przyjaciółki poznaje Josha, czuje, 
że to coś więcej niż przelotny romans. Czy miłość i tro-
ska pięknej Caitlin uratują seksownego mechanika przed 
jego demonami?

EMOCJONALNA OPOWIEŚĆ O SILE PRZETRWANIA 
I POTĘDZE ZAKAZANEJ MIŁOŚCI

Wyjazd na Fidżi ma być dla Violet Anderson przygodą ży-
cia. Samolot, którym leci, rozbija się, a z katastrofy ucho-
dzi z życiem tylko troje pasażerów. Odcięci od reszty świa-
ta czekają na pomoc. Violet zaczyna żywić do jednego 
z rozbitków uczucie, które nie powinno się narodzić.

CZARUJĄCA OPOWIEŚĆ O UCZUCIU, KTÓRE NADCHODZI 
NIESPODZIEWANIE

Stąpająca twardo po ziemi i rozważna prawniczka spo-
tyka pociągającego biznesmena, który potrzebuje jej 
pomocy. Czy służbowe podróże po romantycznych zakąt-
kach świata skłonią ich do porzucenia swoich surowych 
zasad i zaufania rodzącemu się uczuciu?

EKSCYTUJĄCA OPOWIEŚĆ O MIŁOŚCI MIĘDZY 
ODWIECZNYMI WROGAMI

Cesca Shakespeare decyduje się na samotny letni wyjazd 
do willi położonej nad malowniczym jeziorem Como, gdzie 
będzie miała szansę poukładać myśli. Okazuje się, że nie 
tylko ona szuka tam azylu. Spotyka hollywoodzkiego ido-
la, Sama Carltona, z którym łączy ją burzliwa przeszłość.

Carrie Elks
Włoskie lato

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66074-07-1 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 408 
Format: 13.5 x 20.5 cm

Julie Johnson
Zakochani rozbitkowie

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-77-2 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 264
Format: 13.5 x 20.5 cm

NOWOŚĆNOWOŚĆ

PREMIERA 5.06 PREMIERA 19.06 
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K.C. Hiddenstorm
Władczyni mroku

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-75-8 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 408
Format: 13.5 x 20.5 cm

Pepper Winters
Korona kłamstw

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-65506-22-1 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 424
Format: 13.5 x 20.5 cm

PEŁNA TAJEMNIC I ZWROTÓW AKCJI HISTORIA 
UZALEŻNIAJĄCEJ MIŁOŚCI

W dniu dziewiętnastych urodzin Elle wymyka się na ulice 
Nowego Jorku, aby przez chwilę poczuć się jak normalna 
nastolatka. Pada ofiarą brutalnej napaści, a z opresji ratu-
je ją tajemniczy Bezimienny. Parę lat później Elle spotyka 
Penna, który wydaje jej się dziwnie znajomy.

ELEKTRYZUJĄCA OPOWIEŚĆ O ZDRADZIE, 
MROKU I WŁADZY

Narzekająca na nudne życie Megan zauważa, że ma nad-
przyrodzone moce, a wokół niej dzieją się dziwne rzeczy. 
Kiedy spotyka tajemniczego i nieziemsko przystojnego 
Nicholasa Marlowe’a, nie może oprzeć się wrażeniu, że do-
skonale go zna. Zupełnie jakby spędziła z nim wieczność.

Pepper Winters
Kwintesencja Q

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-65442-79-6 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 504
Format: 13.5 x 20.5 cm

MROCZNA KONTYNUACJA GRZESZNEJ SERII 
POTWORY Z CIEMNOŚCI

Q każdego dnia walczy o to, aby nie stać się potworem 
jak jego ojciec. Od kiedy poznał Tess wierzy, że mrok 
w jego duszy można ujarzmić i pokochać. Obiecuje ko-
biecie, że pomoże jej w zemście na mężczyznach, którzy 
ją skrzywdzili.

Łzy Tess
ISBN: 978-83-66074-77-4

NOWOŚĆ
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Katy Evans
Przywódca

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-65740-20-5

Oprawa: MKS
Liczba stron: 320

Format: 13.5 x 20.5 cm

Sierra Simone
Amerykański książę

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-76-5

Oprawa: MKS
Format: 13.5 x 20.5 cm

T.M. Frazier
Mroczna miłość

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-65601-99-5

Oprawa: MKS
Liczba stron: 344

Format: 13.5 x 20.5 cm

ZAKAZANY ROMANS W ŚWIECIE WIELKIEJ POLITYKI

Charlotte jest córką senatora, a Matthew synem 
prezydenta. W świecie wielkiej polityki obydwoje 
zaczną stąpać po bardzo cienkim lodzie, ryzykując 
nie tylko uczucie, ale i szansę na wygraną.

PIKANTNA MIŁOŚĆ NA NAJWYŻSZYCH 
SZCZEBLACH WŁADZY

Pierwsza dama, piękna Greer, została uprowadzo-
na. Wiceprezydent Embry Moore musi ją odnaleźć. 
Czy zdoła zapobiec pozornie nieuniknionej tragedii?

HISTORIA NIEPOKORNEGO I NIEBEZPIECZNEGO 
ZABÓJCY ZNANEGO Z SERII KING!

Jake i Abby poznają się w nietypowych okoliczno-
ściach. Oboje noszą w swoich sercach mrok, jednak 
nie przeszkodzi on rodzącemu się uczuciu.

Mr. President
ISBN: 978-83-66074-66-8

Amerykańska królowa
ISBN: 978-83-65601-49-0

T.M. Frazier
Mroczne pożądanie
Premiera: 27 lutego
Cena: 24,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-65601-76-6
Oprawa: MKS
Liczba stron: 112
Format: 13.5 x 20.5 cm

PREMIERA 19.06 
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Amo Jones
Tacet a Mortuis

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66134-81-2

Oprawa: MKS
Liczba stron: 368

Format: 13.5 x 20.5 cm

Sara Ney
Jak poderwać drania. 

Ezekiel

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-65601-35-3

Oprawa: MKS
Liczba stron: 424

Format: 13.5 x 20.5 cm

Lex Martin
Dandelion

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-65740-40-3

Oprawa: MKS
Liczba stron: 336

Format: 13.5 x 20.5 cm

TRZECI TOM MROCZNEJ SERII ELITE KINGS

Madison i Bishop zadają sobie ból i są o siebie za-
zdrośni. Łączy ich wielkie uczucie, głęboko skrywa-
ne tajemnice i silne pożądanie. Wreszcie muszą roz-
liczyć się z własnych błędów.

NIEGRZECZNA OPOWIEŚĆ O KUSZĄCYM DRANIU

Zeke Daniels to rasowy podrywacz. Nieśmiała i ci-
cha Violet zostaje jego korepetytorką i stara się nie 
zwracać uwagi na liczne zaczepki. Chłopak czuje, że 
dla niej może zmienić swoje przyzwyczajenia.

SEKSOWNA I PEŁNA NAPIĘCIA OPOWIEŚĆ 
O DRUGIEJ SZANSIE

Gwiazdor futbolu Jax Avery na swojej imprezie 
urodzinowej poznaje studentkę Dani Hart. Między 
nimi od razu iskrzy, ale mimo to ich drogi szybko 
się rozchodzą. Wkrótce okazuje się, że Dani to nowa 
współlokatorka siostry Jaxa.

Srebrny łabędź 
ISBN: 978-83-65601-83-4

Marionetka
ISBN: 978-83-65740-26-7

Jak poderwać drania.
Sebastian
ISBN: 978-83-66134-00-3

Clementine
ISBN: 978-83-66074-13-2
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Kandi Steiner
Słowo do ciebie

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-86-4
Oprawa: MKS
Liczba stron: 360
Format: 13.5 x 20.5 cm

Claire Contreras
Nie ma światła 
w ciemności

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-91-8
Oprawa: MKS
Liczba stron: 280
Format: 13.5 x 20.5 cm

EMOCJONUJĄCA I PEŁNA NAPIĘCIA POWIEŚĆ 
O TRUDNEJ MIŁOŚCI

Blake zmaga się z traumą po śmierci rodziców. Nie umie 
poradzić sobie z nocnymi koszmarami, wspomnieniami, 
pytaniami. Coraz częściej myśli o Cole’u, z którym przyjaź-
ni się, odkąd trafiła do rodziny zastępczej.

ROMANTYCZNA POWIEŚĆ SPECJALISTKI 
OD „EMOCJONALNYCH ROLLERCOASTERÓW”

Młoda rozwódka przyjeżdża do górskiej miejscowości, aby 
poukładać myśli po trudnym rozstaniu. Na miejscu pozna-
je równie zagubionego jak ona Andersona Blacka. Okazu-
je się, że będą sąsiadami. Burzliwie rozpoczęta znajomość 
okaże się dla nich szansą na odkrycie życia na nowo.

DWA SERCA SPRAGNIONE MIŁOŚCI I UROCZE 
ZWIERZAKI, KTÓRE JE POŁĄCZĄ

Zach i Jessie są sąsiadami. Mężczyzna wiedzie kawaler-
skie życie, choć nie czuje się do końca szczęśliwy. Jess 
samotnie wychowuje dwie dziewczynki, które zaprzyjaź-
niają się z Zacharym. Czy mimo złamanego serca Jessie 
pozwoli mu zagościć na dłużej w ich życiu?

Jenn McKinlay
Z łapą na sercu

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66134-64-5
Oprawa: MKS
Liczba stron: 384
Format: 13.5 x 20.5 cm

Zakochani po uszy
ISBN: 978-83-66074-33-0

Wyszczekana miłość
ISBN: 978-83-66134-06-5

PREMIERA 19.06 PREMIERA 12.06 
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Setna królowa, Emily R. King

Mów szeptem, Agnieszka Olejnik

Ogień i kość, Rachel A. Marks

Killer T, Robert Muchamore

Cedyno, Melissa Darwood

Dziewczyna taka jak ja, Ginger Scott

Klub samobójców, Rachel Heng

Zasada jednego, Ashley Saunders, Leslie Saunders

Klan, Adrienne Young
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Emily R. King
Setna królowa

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66134-85-0
Oprawa: MKS
Liczba stron: 368
Format: 13.5 x 20.5 cm

Agnieszka Olejnik
Mów szeptem

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66134-80-5
Oprawa: MKS
Liczba stron: 328
Format: 13.5 x 20.5 cm

PORUSZAJĄCA HISTORIA DWOJGA SAMOTNYCH 
NASTOLATKÓW

Magda przyjeżdża do Polski z Irlandii, żeby tutaj skończyć 
liceum. Witek to oustsider, który ma opinię samotnika. 
Nowa koleżanka od razu wpada mu w oko i chłopak po-
stanawia ją bliżej poznać. W obliczu tragedii okazuje się, 
że mogą liczyć tylko na siebie.

ŚWIAT, W KTÓRYM NOWY PORZĄDEK JEST WIELKIM 
NIEBEZPIECZEŃSTWEM

Harry i Charlie są nastolatkami, w których drzemie bunt.  
Ich znajomość rozkwita w niedalekiej przyszłości znane-
go nam świata. Terroryści, którzy stworzyli niebezpieczny 
dla ludzkości wirus Killer T, domagają się miliarda dola-
rów za opracowanie szczepionki.

PORYWAJĄCA OPOWIEŚĆ O WOJOWNICZEJ 
REWOLUCJONISTCE

Kalinda jest sierotą i pragnie zostać w zakonie sióstr, które 
ją wychowały. Jednak okrutny radża ma względem niej 
inne plany. Dziewczyna ma zostać jego setną królową. Za-
nim to się stanie, Kalinda musi wziąć udział w turnieju na 
śmierć i życie, by udowodnić swoją wartość.

„PLOTKARA” W MITYCZNYM PÓŁŚWIATKU HOLLYWOOD

Siedemnastoletnia Sage żyje na ulicach Los Angeles. Kie-
dy zostaje wciągnięta do mitycznego świata Hollywood 
i wplątana w intrygę wielkich celtyckich rodów, musi zade-
cydować, komu może zaufać. Jako zaginiona córka bogi-
ni ognia jest zmuszona stawić czoła nowej rzeczywistości.

Rachel A. Marks
Ogień i kość

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66134-87-4
Oprawa: MKS
Liczba stron: 528
Format: 13.5 x 20.5 cm

Robert Muchamore
Killer T

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-70-3
Oprawa: MKS
Liczba stron: 488
Format: 13.5 x 20.5 cm

NOWOŚĆ
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Melissa Darwood
Cedyno

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-84-0
Oprawa: MKS
Liczba stron: 240
Format: 13.5 x 20.5 cm

TRZECI TOM SERII, W KTÓREJ MIŁOŚĆ 
JEST SILNIEJSZA OD ŚMIERCI

Zuza postanawia wyruszyć do Guerry, aby uwolnić jej 
więźniów. Mają w tym pomóc tajemniczy ludzie Cedyno. 
Ich lider, Jordan, nie jest jednak osobą, z którą można so-
bie pogrywać. Czy misja Zuzy i pozostałych Wysłanników 
się powiedzie?

Larista
ISBN: 978-83-66074-09-5

Guerra
ISBN: 978-83-66134-01-0

KONTYNUACJA BESTSELLERA „CHŁOPAK TAKI JAK TY”

Joss kilkakrotnie uniknęła śmierci. Za każdym razem ra-
tował ją jeden chłopak. Chłopak, który ponownie zniknął. 
Joss nie może przestać myśleć o wskazówkach, które zo-
stawił jej Wess. Chociaż nikt jej nie wierzy, że chłopak żyje, 
ona stara się go odnaleźć. 

Ginger Scott
Dziewczyna taka jak ja

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-90-1
Oprawa: MKS
Format: 13.5 x 20.5 cm

Chłopak taki jak ty
ISBN: 978-83-65740-42-7

PREMIERA 12.06 

PREMIERA 19.06 
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Rachel Heng
Klub samobójców

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66134-16-4
Oprawa: MKS
Liczba stron: 408
Format: 13.5 x 20.5 cm

Ashley Saunders, 
Leslie Saunders
Zasada jednego

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66134-86-7
Oprawa: MKS
Liczba stron: 360
Format: 13.5 x 20.5 cm

DWIE SIOSTRY, KTÓRE MUSZĄ STAWIĆ CZOŁA 
OKRUTNYM REGUŁOM

Według obecnie panującego prawa posiadanie więcej niż 
jednego dziecka jest nielegalne. Ava musi strzec swojej 
największej tajemnicy – siostry bliźniaczki, z którą dzieli 
się własnym życiem. Kiedy ich sekret zostaje ujawniony, 
dziewczyny muszą  uciekać. Czy uda im się przeżyć?

OPOWIEŚĆ O ŚWIECIE, W KTÓRYM ŚMIERĆ 
JEST TOWAREM LUKSUSOWYM 

W świecie, w którym życie wieczne jest na wyciągnięcie 
ręki, tajemniczy Klub Samobójców walczy o przywróce-
nie prawa do śmierci. Nieśmiertelna Lea spotyka swojego 
ojca, który należy do tej zagadkowej grupy aktywistów. 
Dziewczyna postanawia razem z nimi przeciwstawić się 
idealnemu porządkowi.

PORYWAJĄCA I DZIKA MIESZANKA „WONDER WOMAN” 
I „WIKINGÓW”

Eelyn z plemienia Asków jest prawdziwą wojownicz-
ką. Kiedy odkrywa, że jej brat walczy po stronie wrogie-
go klanu Rikich, pragnie zemsty. Jednak oba plemiona 
muszą połączyć siły, aby stanąć do walki ze wspólnym 
wrogiem. Czy Eelyn uda się pogodzić zwaśnione rody 
i przebaczyć bratu?

Adrienne Young
Klan

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-67-3
Oprawa: MKS
Liczba stron: 315
Format: 13.5 x 20.5 cm

NOWOŚĆ
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Bjørn Roar Vassnes
Nieznane życie 
lodowców
Jak lód z kół 
podbiegunowych wpływa 
na życie planety

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66134-92-8 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 216
Format: 13.5 x 20.5 cm

Blair Braverman
Witajcie na cholernej 
Arktyce
Moja walka o niezależność 
na surowej Północy

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-65442-58-1 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 328
Format: 13.5 x 20.5 cm

PORYWAJĄCA OPOWIEŚĆ O ŻYCIU W KRAINIE LODU

Prawdziwa historia Blair Braverman, młodej kobiety 
ze słonecznej Kalifornii, która postanawia rzucić wszyst-
ko i wyjechać na Arktykę. Odbywa trudną podróż przez 
śnieżyce, poznaje tajniki psich zaprzęgów i stawia czoła 
wyzwaniom dużo większym niż śnieg i mróz.

HISTORIA NIEZWYKŁEJ KOBIETY, KTÓREJ NIE MÓGŁ 
SIĘ OPRZEĆ ŻADEN MĘŻCZYZNA

Fascynująca biografia Valtesse de la Bigne, XIX-wiecznej 
kurtyzany, która dzięki swojej urodzie i sprytowi potrafi-
ła zawrócić w głowie każdemu mężczyźnie. Poznaj kulisy 
paryskich salonów i szalone życie kobiety, która zawsty-
dziłaby niejedną współczesną celebrytkę.

ODKRYJ SEKRETY NAJMROŹNIEJSZYCH 
ZAKAMARKÓW PLANETY

Jakie naprawdę są skutki topniejących lodowców? Bjørn 
Vassnes zabiera czytelnika w ekscytującą i intrygującą 
podróż przez historię lodu, z którego pochodzi wszelkie 
życie na Ziemi. Udowadnia, że lód na biegunie północ-
nym ma większy wpływ na nasze życie, niż moglibyśmy 
przypuszczać.

PRAWDZIWA HISTORIA WIELKIEJ PRZYJAŹNI, 
KTÓRA PRZEZWYCIĘŻY WSZYSTKO

Niezwykła biografia dwóch wybitnych kobiet: Rut Dajan, 
Izraelki, żony Mosze Dajana, oraz palestyńskiej dzienni-
karki Raymondy Tawil, teściowej Jasira Arafata. Przepięk-
na opowieść o przyjaźni na tle ogarniętego wojną kraju 
i zaciętej walce o pokój.

Anthony David
Nieprawdopodobna 
przyjaźń
Izraelka, Palestynka 
i ich wspólna walka 
o pokój

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-65601-22-3 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 352
Format: 13.5 x 20.5 cm

Catherine Hewitt
Paryska kochanka
Prawdziwa historia 
kurtyzany, która zbudowała 
imperium na kłamstwie

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66074-29-3 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 368
Format: 15.0 x 22.0 cm

NOWOŚĆ
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Kate Moore
Kolej na Felix

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-35-2 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 312
Format: 13.5 x 20.5 cm

Paul Osborne
Sherlock
Prawdziwa historia 
psiego strażaka

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-71-0 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 256
Format: 13.5 x 20.5 cm

PRAWDZIWA HISTORIA ODWAŻNEGO PSA, 
KTÓRY MA NOSA DO RATOWANIA LUDZI

Sherlock jest partnerem zawodowym i jednocześnie 
najlepszym przyjacielem strażaka Paula Osborne’a. 
Na co dzień stawiają czoła wielkim niebezpieczeństwom 
w walce z żywiołem ognia. Przeszukują pogorzeliska i po-
magają ludziom. Dowiedz się, jak wygląda praca psiego 
strażaka!

NIEZWYKŁA HISTORIA KOTKI, KTÓRA MA ŁAPY 
PEŁNE ROBOTY!

Kiedy pracownicy dworca Huddersfield przygarniają 
małą puszystą kuleczkę, nie podejrzewają, że Felix pod-
bije serca tysięcy ludzi z całego świata. Ta cudowna kotka 
owija sobie wszystkich wokół ogona. Dowiedz się, jak zdo-
była wielką sławę dzięki chęci pomocy ludziom.

Andrew Root
Duchowe życie psów

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-37-6 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 192
Format: 13.5 x 20.5 cm

POUCZAJĄCA I SZCZERA PRÓBA ODPOWIEDZI 
NA PYTANIA DOTYCZĄCE PSIEJ DUSZY

Teolog Andrew Root, który stracił ukochanego czworo-
noga, tłumaczy, jak człowiek i pies zostali najlepszymi 
przyjaciółmi. To książka dla tych, którzy zastanawiają się, 
o czym myśli ich pies, oraz dla rodziców, którzy próbują 
wytłumaczyć swoim pociechom, czy psy też idą do nieba.

PORUSZAJĄCA OPOWIEŚĆ, KTÓRA ZAINSPIROWAŁA 
TYSIĄCE LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE

Adopcja psa stała się dla Erica O’Greya początkiem wiel-
kiej przyjaźni i jednej z największych zmian w jego ży-
ciu. Po wielu latach walki z nadwagą wreszcie osiągnął 
to, o czym marzył. Historia ich wspólnych wędrówek 
po zdrowie to także niezwykła opowieść o pokonywaniu 
własnych słabości.

Eric O’Grey, 
Mark Dagostino
Peety. Pies, który 
uratował mi życie

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-65601-27-8
Oprawa: MKS
Liczba stron: 384
Format: 13.5 x 20.5 cm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

PREMIERA 10.07 
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Weganizm daje moc, Brendan Brazier

Kawa dla zdrowia, Bob Arnot

Dieta ketogeniczna w walce z rakiem, Miriam Kalamian

Zbrodnie fast foodów, dr Joel Fuhrman, Robert Phillips

Żyj przytulnie, Melissa Alvarez

Przestań się oceniać, Gabrielle Bernstein

Joga 7/7, Gertrud Hirschi

Dom w zgodzie z naturą, Cristine Liu

Moja i twoja astrologia, Gary Goldschneider

Królowa oszczędzania, Cait Flanders

Astrologia księżycowa, Amy Herring

Green Witch, Arin Myrphy-Hiscock

Sztuka fermentacji, Sandor Ellix Katz

Kosmetyki naturalne DIY, Lena Sokolovska, Jovita Vysniauskiene, Migle Tylaite

Tarot przy kuchennym stole, Melissa Cynova

Kwantowy świat, dr Amit Goswami

Cud terapii Gersona, Charlotte Gerson, Morton Walker

Fenomenalna kuracja dr Wahls, Terry Wahls, Eve Adamson

Szczęśliwe jelita, Vincent Pedre

Siła zdrowych nawyków, dr Joseph Mercola
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Brendan Brazier
Weganizm daje moc
200 przepisów na roślinne 
dania, które dają siłę

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-65601-16-2 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 344
Format: 16.5 x 23.5 cm

Bob Arnot
Kawa dla zdrowia
Energia, smak i sposób 
na długowieczność

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-65601-60-5 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 352
Format: 14.5 x 20.5 cm

WSZYSTKO, CO CHCESZ WIEDZIEĆ O KAWIE 
I JEJ ZBAWIENNYM DZIAŁANIU

Książka, która zmieni życie kawoszy na lepsze. Znaj-
dziesz w niej wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać 
najzdrowszy gatunek i sposób przygotowywania kawy, 
a także rewolucyjną dietę, która pomaga niwelować ne-
gatywne skutki jej picia i wydłuża życie!

ZATRWAŻAJĄCA PRAWDA O PUŁAPKACH 
ŻYWNOŚCIOWYCH

Wstrząsająca analiza przemysłu spożywczego i produk-
tów, którymi karmisz siebie i swoich bliskich. Szokująca 
biografia fast foodów, które wpędziły nas w niszczący na-
łóg i zbierają żniwo każdego dnia. Dowiedz się, jak zerwać 
z tym uzależnieniem i nie paść ofiarą niezdrowej przetwo-
rzonej żywności.

PRZEPISY NA ROŚLINNE DANIA, KTÓRE DODAJĄ ENERGII

Jeśli trenujesz intensywnie i potrzebujesz dostarczyć or-
ganizmowi regularnych porcji zdrowych kalorii i minera-
łów, sięgnij po wskazówki Brendana Braziera. Były kultu-
rysta, triatlonista i dwukrotny zwycięzca ultramaratonu 
poleca 200 przepysznych dań na bazie roślin.

REWOLUCYJNA DIETA W WALCE Z CHOROBAMI

Dieta ketogeniczna szturmem zdobywa serca lekarzy, 
dietetyków i pacjentów. Jedz tłuszcze i spalaj tłuszcz – 
tak w skrócie można opisać jej działanie. Poznaj jej za-
lety, bezpiecznie przetestuj na sobie i sprawdź, jak dzię-
ki dobrym nawykom żywieniowym poprawia się stan 
twojego zdrowia.

Miriam Kalamian
Dieta ketogeniczna 
w walce z rakiem
Plan leczenia terapią 
ketogeniczną

Cena: 39,90 zł z VAT 
ISBN: 978-83-65601-71-1 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 432
Format: 16.5 x 23.5 cm

dr Joel Fuhrman, 
Robert B. Phillips 
Zbrodnie fast foodów
Jak wyjść z pułapki 
przetworzonej żywności

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-62-8 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 432
Format: 14.5 x 20.5 cm

NOWOŚĆ
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Melissa Alvarez
Żyj przytulnie
Magia codziennych
przyjemności

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-65506-04-7 
Oprawa: TW
Liczba stron: 240
Format: 13.5 x 20.5 cm

Gabrielle Bernstein
Przestań się oceniać
Jak pozbyć się nawyku 
osądzania i rozwinąć swój 
potencjał?

Cena: 34,90 zł z VAT 
ISBN: 978-83-66134-91-1 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 248
Format: 13.5 x 20.5 cm

CIESZ SIĘ WSPANIAŁYM ŻYCIEM PEŁNYM 
POZYTYWNEJ ENERGII

Odkryj cenne wskazówki, dzięki którym zaczniesz cie-
szyć się wewnętrznym spokojem i lepszymi relacja-
mi z otoczeniem. Sprawdź, co zrobić, by wyjść z zaklę-
tego kręgu oceniania, rozwinąć empatię i pozbyć się 
emocjonalnych blokad.

ZACZNIJ PRODUKOWAĆ MNIEJ ŚMIECI I DBAĆ 
O ŚRODOWISKO KAŻDEGO DNIA

Inspirująca książka, dzięki której twój domowy azyl bę-
dzie bardziej ekologiczny – bez radykalnych zmian. Do-
wiedz się, jak żyć w duchu minimalizmu, marnować 
mniej jedzenia i przedmiotów, samodzielnie przygoto-
wać ekologiczne kosmetyki i wydawać mniej pieniędzy 
na zbędne rzeczy.

ODKRYJ SZTUKĘ PRZYTULNEGO ŻYCIA I CELEBRUJ 
JE KAŻDEGO DNIA

Hygge, lagom, ikigai – te wszystkie koncepcje szczęścia 
łączy jedno – przytulność, której każdy z nas chce do-
świadczyć. Dowiedz się, jak celebrować ją na co dzień, 
zwolnić tempo życia i ocieplić przestrzeń wokół siebie. 
Otocz się komfortem, spokojem i żyj przytulnie!

WPROWADŹ DO SWOJEGO ŻYCIA RÓWNOWAGĘ 
ORAZ SPOKÓJ DZIĘKI JODZE

7 minut przez 7 dni w tygodniu. Tyle potrzebujesz, 
by praktykować łagodną jogę, która pomoże ci uspo-
koić nerwy, nastawić się pozytywnie do otoczenia, roz-
ciągnąć ciało i wzmocnić różne partie mięśni. Poznaj 
codzienny program łagodnej jogi i ciesz się lepszym 
zdrowiem i kondycją.

Gertrud Hirschi
Joga 7/7
Codzienna praktyka jogi 
dla zabieganych

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-65601-36-0 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 360
Format: 13.5 x 20.5 cm

Christine Liu
Dom w zgodzie z naturą
Żyj prosto, zdrowo 
i ekologicznie

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66134-41-6 
Oprawa: TW
Liczba stron: 160
Format: 17.0 x 23.0 cm

NOWOŚĆ
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Gary Goldschneider
Moja i twoja astrologia
Jak zrozumieć i poprawić 
relacje z innymi dzięki 
znakom zodiaku

Cena: 59,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66134-36-2 
Oprawa: TW
Liczba stron: 416
Format: 19.0 x 22.9 cm

Cait Flanders
Królowa oszczędzania
Mój rok bez zakupów

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-65170-30-9 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 248
Format: 14.0 x 20.0 cm

INSPIRUJĄCA HISTORIA EKSPERYMENTU 
– ROK BEZ ZAKUPÓW

To nie jest kolejna książka o tym, jak żyć w duchu minima-
lizmu – to prawdziwa historia, która pokazuje, jak piękne 
jest życie bez rzeczy, których nie potrzebujesz. Cait Flan-
ders opowiada o swoim eksperymencie roku bez zaku-
pów, dzieląc się przy tym cennymi wskazówkami na te-
mat oszczędzania.

ODKRYJ SIŁĘ NATURALNEJ MAGII ORAZ UZDRAWIANIA 
ZIOŁAMI, KWIATAMI I OLEJKAMI ETERYCZNYMI

Nowoczesne kompendium naturalnego uzdrawiania 
pełne przepisów na domowe leki i kosmetyki. Odkryj 
energię drzemiącą w darach matki natury i naucz się 
ją wykorzystywać do swoich celów, aby zachować zdrowie 
i młodość na dłużej.

WSZYSTKO, CO CHCESZ WIEDZIEĆ O CECHACH 
ZNAKÓW ZODIAKU

Jak zaimponować Wadze, poprosić Strzelca o podwyż-
kę lub zakończyć związek z Wodnikiem? Okazuje się, 
że do poprawy relacji z innymi ludźmi wystarczy data 
urodzin. Oto przewodnik po znakach zodiaku, dzięki któ-
remu zaczniesz z łatwością podejmować dobre decyzje 
w codziennym życiu.

SPÓJRZ W NIEBO I ODCZYTAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Genialnie proste instrukcje odczytywania i tworzenia 
horoskopu osobistego! Odkryj nowoczesną astrologię 
księżycową, która pomoże ci lepiej poznać siebie, zro-
zumieć swoje przeznaczenie oraz poprawić kontakty 
z otoczeniem.

Amy Herring
Astrologia księżycowa
Odkrywcza podróż 
przez znaki zodiaku

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-60-4 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 336
Format: 14.5 x 20.5 cm

Arin Murphy-Hiscock 
Green Witch
Magia ziół, kwiatów, 
olejków eterycznych 
i innych darów 
matki natury

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-78-9 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 264
Format: 14.5 x 20.5 cm

NOWOŚĆ PREMIERA 5.06 
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Sandor Ellix Katz
Sztuka fermentacji
Praktyczne wskazówki 
z całego świata 
na temat procesu 
kiszenia i fermentacji 
warzyw, owoców, miodu, 
ziaren, nabiału, strączków 
i innych produktów

Cena: 49,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-88-8 
Oprawa: MK
Liczba stron: 656
Format: 16.5 x 23.5 cm

Lena Sokolovska, 
Jovita Vysniauskiene, 
Migle Tylaite 
Kosmetyki naturalne DIY
Receptury na pachnące 
i naturalne kremy, toniki, 
balsamy, maski, płukanki, 
szampony, masła do ciała 
i sole do kąpieli 
prosto od założycielki firmy 
Uoga Uoga

Cena: 44,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-92-5 
Oprawa: MK
Liczba stron: 272
Format: 22.0 x 22.5 cm

PRZEPISY NA NATURALNE KOSMETYKI, 
KTÓRE ZROBISZ SAMA!

Receptury na naturalne kosmetyki, które są proste 
do wykonania w domowym zaciszu, powalają swoim 
pięknym zapachem i nie uczulają skóry. Zacznij produko-
wać własne kremy, balsamy, masła, toniki i inne produkty 
do pielęgnacji.

FIZYKA KWANTOWA BEZ TAJEMNIC

Autor w przystępny i zrozumiały sposób przybliża temat 
fizyki kwantowej wszystkim tym, którzy chcieliby zrozu-
mieć nasz związek z wszechświatem. Według niego jest 
ona nie tylko przyszłością, ale także kluczem do zrozumie-
nia ludzkiej świadomości i tajemnicy życia.

BIBLIA FERMENTACJI, KTÓRA INSPIRUJE 
DO KULINARNYCH EKSPERYMENTÓW

Ponad 600 stron unikalnej, gromadzonej przez wiele lat 
wiedzy o tym, jak ukisić dosłownie każdą jadalną roślinę, 
oraz sprawdzone przepisy z całego świata na fermento-
wane pyszności. Odkryj zalety fermentowania żywności 
i zainspiruj się do przygotowania własnych kiszonek.

POGADUSZKI PRZY KARTACH, KTÓRE OTWORZĄ 
CIĘ NA NOWE PODEJŚCIE DO TAROTA

Nowoczesne spojrzenie na sztukę odczytywania kart 
tarota prosto od doświadczonej tarocistki. Poznaj pod-
stawy pracy z kartami, naucz się interpretować symbole 
i dowiedz się, jak wybrać odpowiednią talię oraz omawiać 
rozkłady i odczytywać przyszłość.

Melissa Cynova
Tarot 
przy kuchennym stole
Pogaduszki o przyszłości 
zapisanej w kartach

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-74-1 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 272
Format: 14.5 x 20.5 cm

dr Amit Goswami
Kwantowy świat
Książka ze wszystkimi 
odpowiedziami

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-00-0 
Oprawa: MKS
Liczba stron: 320
Format: 14.5 x 20.5 cm
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Charlotte Gerson, 
Morton Walker
Cud terapii Gersona
Sprawdzony program 
żywieniowy leczenia raka 
i innych chorób

Cena: 44,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-99-4 
Oprawa: MK
Liczba stron: 484
Format: 16.5 x 24.0 cm

Terry Wahls, 
Eve Adamson
Fenomenalna kuracja 
dr Wahls
Plan leczenia 
stwardnienia rozsianego 
i innych chorób 
autoimmunologicznych

Cena: 44,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-98-7 
Oprawa: MK
Liczba stron: 400
Format: 16.5 x 24.0 cm

REWOLUCYJNA METODA, KTÓRA DAJE NADZIEJĘ 
CHORYM NA STWARDNIENIE ROZSIANE

Szczegółowy, czytelny i rzetelny opis metody opracowa-
nej przez genialną lekarkę. Kuracja ta pomaga powrócić 
do zdrowia osobom chorym na SM i inne choroby auto-
immunologiczne. Zawiera zalecenia dietetyczne, przepi-
sy, propozycje łagodnych ćwiczeń ruchowych oraz opis 
konwencjonalnych metod leczenia.

PROSTE CODZIENNE NAWYKI, KTÓRE WYDŁUŻAJĄ ŻYCIE

Słynny doktor Joseph Mercola, znany specjalista od me-
dycyny naturalnej i autor bestsellerów, ujawnia 9 prostych 
kroków do zdrowia. To zbiór cennych wskazówek, które 
pomogą wzmocnić odporność i stosować proste techniki 
samouzdrawiania.

NAJPOPULARNIEJSZY NATURALNY PROGRAM 
LECZENIA RAKA

Książka, która ujawnia skuteczne metody leczenia raka 
i innych chorób cywilizacyjnych diagnozowanych jako 
przewlekłe lub nieuleczalne. Najbardziej aktualna publi-
kacja kompleksowo opisująca zasady sprawdzonej tera-
pii żywieniowej ze szczegółowym opisem suplementacji 
i wariantów terapii.

ZDROWIE ZACZYNA SIĘ W JELITACH

28-dniowy program, który oczyszcza i poprawia pracę je-
lit. Pozbądź się problemów z wagą i metabolizmem, chro-
nicznymi bólami brzucha, przewlekłym zmęczeniem, 
a także pożegnaj się z sezonowymi alergiami.

Vincent Pedre
Szczęśliwe jelita
Program oczyszczania, 
który pomoże ci 
wyeliminować ból, pozbyć 
się toksyn i pasożytów 
oraz schudnąć

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-93-2 
Oprawa: MK
Liczba stron: 424
Format: 14.5 x 20.5 cm

Joseph Mercola 
Siła zdrowych 
nawyków
Proste codzienne 
czynności, które pomogą 
ci wzmocnić odporność, 
zapobiec chronicznym 
chorobom i żyć dłużej

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66234-94-9 
Oprawa: MK
Liczba stron: 288
Format: 14.5 x 20.5 cm

NOWE WYDANIE 

NOWE WYDANIE 

NOWE WYDANIE 

NOWE WYDANIE 



ul. Andersa 40A
15-113 Białystok

www.wydawnictwokobiece.pl
www.facebook.com/kobiece
www.instagram.com/wydawnictwo.kobiece

SEKRETARZ REDAKCJI
tel.: 731 019 059
e-mail: redakcja@wydawnictwokobiece.pl

DZIAŁ HANDLOWY
tel.: 739 200 932
e-mail: zamowienia@wydawnictwokobiece.pl

DZIAŁ PROMOCJI
tel.: 794 200 931
e-mail: promocja@wydawnictwokobiece.pl


