
k a t a l o g
w y d a w n i c z y

JESIEŃ /  ZIMA 2019





Szanowni Państwo,

2019 rok w Wydawnictwie Kobiecym zaczął się wspa-
niale. Spod naszych rąk wyszły tytuły, które znalazły 
uznanie w oczach czytelników, a nam przyniosły wie-
le satysfakcji. Wyjątkowym tytułem jest dla nas Ko-
łysanka z Auschwitz Mario Escobara, która stała się 
bestsellerem już w chwili premiery, ale co ważniejsze, 
dostarczyła ogromnych wzruszeń wielu czytelnikom. 
Bardzo się cieszymy, że dobrze przyjęli Państwo także 
kolejną psią opowieść, która trafiła na kinowy ekran. 
Mowa o książce O psie, który wrócił do domu W. Bru-
ce’a Camerona. Nastoletnim czytelnikom zapropo-
nowaliśmy drugą część historii uroczej Lary Jean 
– bohaterki książki i filmu Do wszystkich chłopców, 
których kochałam.

Ten świetnie rozpoczęty rok trwa dalej i dziś z praw-
dziwą radością przedstawiam Państwu naszą ofertę 
na jesień i zimę. Jest to czas tym ważniejszy dla każ-
dego miłośnika książek, że właśnie jesienią i zimą wy-
patrujemy w księgarniach świątecznych prezentów 
dla najbliższych. Jestem pewna, że wśród naszych 
tytułów znajdą Państwo zarówno wspaniałe upomin-
ki, które ucieszą każdego obdarowanego, jak i lekturę 
dla siebie na długie wieczory przy kominku.

Dla miłośników północnych krain i nieskażonej na-
tury mamy reporterską książkę Farma Heidy. Owce, 
Islandia i naprawianie świata. Młodzież z pewnością 
ucieszy się z trzeciej książki Jenny Han Zawsze i na 
zawsze. Dzieciom chcemy przedstawić nową kole-
żankę – Kalinka Kapitanka to dziewczynka, która całe 
życie spędza z rodzicami na jachcie. Nie zapominamy 
też o wielbicielach naszych psich historii. W kolejnych 
dwóch książkach powraca Bailey, niezwykły bohater 
książki i filmu Był sobie pies. Miłośnicy kotów także 
nie będą pokrzywdzeni. Dla nich mamy lekturę, która 
pozwoli im lepiej komunikować się ze swoimi pupi-
lami – Sekretny język kotów. Poza tym w ofercie nie 
zabraknie lubianych przez naszych czytelników po-
wieści obyczajowych, romansów i poradników.

Jesienią 2019 roku chcemy także zaproponować Pań-
stwu coś zupełnie nowego.

Mova to nowa marka Wydawnictwa Kobiecego, 
w  której będzie mowa o ważnych sprawach i nie-
zwykłych bohaterach codzienności. To miejsce na 
historie, o których można mówić godzinami. Mamy 
nadzieję, że sięgną Państwo po tytuły Movy i dołączą 
do grona jej czytelników.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą ofertą 
wydawniczą i życzę miłej lektury.

Serdecznie pozdrawiam
Agnieszka Stankiewicz-Kierus
Redaktor naczelna
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W. BRUCE CAMERON
Autor książek, dziennikarz i wielki miłośnik zwie-
rząt. Znany z zabawnych i wzruszających po-
wieści o psach. Niektóre z nich trafiły również 
na ekrany kin na całym świecie (Był sobie pies, 
O psie, który wrócił do domu, Był sobie pies 2).

Bohater bestsellera Był sobie pies powraca 
z nową misją. Wnuczka Ethana, mała Clarity June, 
opuszcza ukochaną babcię oraz jej psa i wyjeż-
dża z matką do wielkiego miasta. Psiak przeżył 
już wiele żyć i sporo się nauczył o ludziach. Miał 
różne imiona: Bailey, Toby, Ellie, Koleżka…
Kiedy powraca w nowym wcieleniu na czterech 
łapach, spotyka dorastającą Clarity. Wie, że jego 
misja jeszcze nie została wypełniona – musi pil-
nować i strzec dziewczynki. Musi być dzielnym 
psem!
Tym razem zrobi wszystko, aby pomóc ukocha-
nej pani odnaleźć prawdziwą miłość i zrealizować 
jej marzenia. Czasami będzie musiał odejść, by 
zaraz znów powrócić jako inny psi przyjaciel. Jed-
no wie na pewno: życie jest na tyle pomerdane, 
że zawsze warto trzymać się razem i nie ma lep-
szego miejsca niż u boku ukochanego człowieka!

W. Bruce Cameron
Był sobie pies 2 

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-74-6

Oprawa: MK
Liczba stron: 408

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 4 września 2019

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

O psie, który wrócił 
do domu
ISBN: 978-83-66134-93-5

Psiego najlepszego 
Był sobie pies 
na święta
ISBN: 978-83-65740-77-9

FAMILIJNA OPOWIEŚĆ 
O NOWYCH PRZYGODACH 

ZABAWNEGO PSIAKA, 
KTÓREGO POKOCHAŁ ŚWIAT!
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Alicja Sinicka
W jego oczach 
Oczy wilka. Tom 2 

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-69-2

Oprawa: MKS
Liczba stron: 368

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 4 września 2019

Wydawnictwo Kobiece

ALICJA SINICKA
Pisarka z Oławy, znana czytelnikom z powieści 
Oczy wilka i Winna. Z zawodu jest inżynierem 
i  ekonomistką, a każdą wolną chwilę poświęca 
pisaniu, które jest jej wielką pasją. Jej książki cha-
rakteryzują się wyjątkowym stylem opowiadania 
i wyrazistymi bohaterami.

Lena i Artur zaczynają nowy rozdział w swoim 
związku. Po dwóch latach wspólnego życia zarę-
czyli się. Nie wszyscy są z tego powodu zadowo-
leni, a sama Lena nie potrafi zapomnieć o prze-
szłości. Wciąż nie może pogodzić się z tym, że jej 
ukochany ma przed nią mnóstwo tajemnic.
Kiedy wokół niej zaczynają dziać się dziwne rze-
czy, w które nikt nie chce wierzyć, kobieta podej-
rzewa, że może być chora. Zupełnie jak jej ciot-
ka… Lena czuje, że jest prześladowana i z każdym 
dniem coraz mniej ufa swojemu wybrankowi.
Sytuacja pogarsza się, kiedy do ich domu wpro-
wadza się Borys, współpracownik Artura. Po-
maga mu w tajemniczym projekcie. Mężczyzna 
okazuje się zupełnym przeciwieństwem jej na-
rzeczonego. Jest ciepłem kojącym jego chłód, 
a także ostoją w trudnych chwilach, kiedy Artur ją 
odtrąca. Czy Lena złamie przysięgę, którą złożyła 
Mangano? Czy wiążąc się z mężczyzną o wilczych 
oczach, popełnia wielki błąd?

Winna
ISBN: 978-83-66134-79-9

MOCNO WYCZEKIWANA 
KONTYNUACJA BESTSELLERA 

„OCZY WILKA”!

Fot. Karolina Krupiak
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Po raz pierwszy spotkali się w pubie. Rachel po-
wiedziała Caine’owi, co myśli o jego kłamstwach 
i wybujałym ego. Bez wahania zaciągnął jej przy-
jaciółkę do łóżka. Zapomniał tylko wspomnieć, że 
jest żonaty. Rachel nie żałowała żadnego słowa, 
które wtedy wypowiedziała. Na idealnej twarzy 
Caine’a pojawił się jednak tylko lekki uśmiech…
Ups, chyba zaszła pomyłka.
Wyszła, mając nadzieję, że nigdy więcej go nie 
spotka. A jednak – już następnego ranka okazało 
się, że Caine jest nowym profesorem na wydziale 
muzyki w Brooklyn College. A ona właśnie zosta-
ła jego asystentką. Obydwoje niepokorni i pie-
kielnie pociągający. Czy aby na pewno po TAKIM 
pierwszym spotkaniu zdołają utrzymać odpo-
wiednią zawodową relację?

VI KEELAND
Bestsellerowa autorka romansów z czołówki ran-
kingów „New York Timesa”. Jej książki sprzedały 
się w liczbie ponad miliona egzemplarzy i trafiły 
na ponad 50 list bestsellerów. Mieszka w Nowym 
Jorku z mężem i dziećmi, gdzie przeżywa swoje 
„i żyli długo i szczęśliwie” z mężczyzną, którego 
poznała, gdy miała 6 lat.

ZNIEWALAJĄCA 
I NIESAMOWICIE KUSZĄCA

KSIĄŻKA JEDNEJ 
Z NAJPOPULARNIEJSZYCH 

AUTOREK ROMANSÓW!

Tylko dla ciebie
ISBN: 978-83-66134-13-3

Tylko twój
ISBN: 978-83-66074-32-3

Vi Keeland
Kusząca pomyłka 

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-72-2

Oprawa: MKS
Liczba stron: 376

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 18 września 2019

Wydawnictwo Kobiece
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Mara Altman
Obrzydliwa anatomia 

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-87-6

Oprawa: TW
Liczba stron: 384

Format: 14,5 x 20,5 cm
Premiera: 18 września 2019

Wydawnictwo Kobiece

KTO ZADECYDOWAŁ 
O TYM, ŻE KOBIETY POWINNY GOLIĆ 

NOGI? CZY W KAŻDYM PĘPKU 
ZBIERAJĄ SIĘ KŁACZKI?

I CZYM JEST CIAŁOPOZYTYWNOŚĆ?

MARA ALTMAN
Autorka piosenek, książek i felietonów. Najbar-
dziej ciekawią ją wstydliwe sfery życia, o których 
wszyscy obawiają się mówić. Uwielbia, gdy jej 
czytelnicy porzucają konwenanse i uwalniają się 
dzięki jej tekstom od społecznej obsesji bycia ide-
alnym. Największą radość sprawiają jej komenta-
rze: „Ja też mam hemoroidy!” czy „Też mam wło-
sy na podbródku!”.

Ta książka nie poprawi ci fryzury, nie nauczy cię, 
jak w dziesięć minut wydepilować całe ciało czy 
schudnąć przed urlopem. Pomoże ci jednak zro-
zumieć, dlaczego przejmujesz się niedoskonało-
ściami swojej urody i jak bardzo są one nieistotne.
Mara Altman z rozbrajającą szczerością opowiada 
o swoich zmaganiach z pytaniami o to, dlaczego 
kobiece ciało bywa skomplikowane. Zabiera cię 
w ciałopozytywną podróż od stóp do głów, po-
maga zaakceptować swoje obrzydliwości i  oto-
czyć je miłością.
Dzięki jej wnikliwości i humorowi przekonasz się, 
że mankamenty kobiecego ciała są jego zaleta-
mi, a obrzydliwości – supermocami. Zrozumiesz, 
że ciało jest po prostu najlepszym opakowaniem 
twojej wyjątkowej osobowości.
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Helene Hannemann, rodowita Niemka, mieszka 
z mężem romskiego pochodzenia i ich pięcior-
giem dzieci. Pewnego poranka 1943 roku do ich 
domu 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 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 bezbronne 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
Premiera: 13 marca 2019
Wydawnictwo Kobiece

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-83-8

Oprawa: MKS
Liczba stron: 240 

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 1 sierpnia 2019

Wydawnictwo Kobiece

PORUSZAJĄCA OPOWIEŚĆ 
O WYTRWAŁOŚCI, NADZIEI I SILE 

W JEDNYM Z NAJBARDZIEJ 
PRZERAŻAJĄCYCH 

OKRESÓW 
W HISTORII ŚWIATA
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Lara Jean i Peter Kavinsky, para znana z filmowe-
go hitu Netflixa „Do wszystkich chłopców, któ-
rych kochałam”, musi zmierzyć się jeszcze z wie-
loma przeciwnościami losu. Czy z każdą miłością 
tak jest? I czy pierwszą miłość nazywamy pierw-
szą, bo zawsze musi się skończyć?
Lara Jean i Peter kończą liceum. Stają przed wie-
loma ważnymi decyzjami. Co zrobią, jeżeli będą 
musieli się rozdzielić? Czy „środkowa” siostra 
Song powinna pójść w ślady Margot i za radą ich 
mamy zerwać z chłopakiem? Wydaje się, że tego 
też chce mama Petera, która boi się, że jej syn 
zaprzepaści swoją szansę na sukces w dorosłym 
życiu.
Ostatni rok w rodzinie Song przyniesie wiele wra-
żeń. Chwile smutku i radości będą przeplatać 
się niczym popisowe fryzury Kitty. Tylko czy w jej 
przyszłości jest jeszcze miejsce na pierwszą mi-
łość z czasów liceum?

Jenny Han
Zawsze i na zawsze

Chłopcy. Tom 3 

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-35-7

Oprawa: MKS
Liczba stron: 376 

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 13 listopada 2019

Wydawnictwo Young

JENNY HAN
Autorka międzynarodowego fenomenu Do 
wszystkich chłopców, których kochałam. Uwiel-
bia Nowy Jork jesienią, najlepiej pisze się jej 
w kawiarniach i cudzych domach. Jej książki wie-
lokrotnie znajdowały się na liście TOP 10 bestsel-
lerów „New York Timesa”, na której utrzymywały 
się po kilkanaście tygodni.

Fot. Adam Krause

FINAŁOWY TOM SERII
O NAJBARDZIEJ ROMANTYCZNEJ 

PIERWSZEJ MIŁOŚCI!

PS Wciąż cię kocham
Chłopcy. Tom 2 
ISBN: 978-83-66134-88-1

Do wszystkich 
chłopców, 
których kochałam
Chłopcy. Tom 1 
ISBN: 978-83-66074-79-8

Do wszystkich 
chłopców, 
których kochałam
Chłopcy. Tom 1
(oryginalna okładka)
Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-38-1
Oprawa: MKS
Liczba stron: 392
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 13 listopada 2019
Wydawnictwo Young
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Kalinka Kapitanka to dwunastoletnia żeglarka, 
której rodzice zaszczepili miłość do słonej mor-
skiej wody, wiatru w żaglach i szumu fal. Żyjąc 
na jachcie, Kalinka zaczęła spisywać swoje wspo-
mnienia, przygody i obserwacje, które pozwalają 
jej rozumieć inne kultury, języki i sposoby życia. 
Jej błyskotliwe spostrzeżenia doceniają słucha-
cze prowadzonej przez nią audycji radiowej. To 
właśnie podczas rejsów odkryła swoją drugą 
wielką miłość – radio, w którym kojącym głosem 
opowiada rówieśnikom o spotkaniach z morski-
mi zwierzętami i zmaganiach z żywiołami.

Kalina Jakubczak
Kalinka na fali

Życie to przygoda! 

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-14-5

Oprawa: TW
Format: 16,0 x 21,5 cm

Premiera: 13 listopada 2019
Wydawnictwo Young

CZY MIESZKAJĄC NA MORZU 
TEŻ TRZEBA WSTAWAĆ NA ÓSMĄ 

I ODRABIAĆ LEKCJE?
POZNAJ KALINKĘ KAPITANKĘ,

MŁODĄ ŻEGLARKĘ, 
KTÓRA ŻYJE „NA FALI”!
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Każdy pies ma misję do wykonania, a kiedy 
uroczy szczeniak Bailey poznaje ośmioletniego 
chłopca Ethana, od razu wie, jaki jest jego cel. Ba-
wić się z nim całymi dniami!
Okazuje się jednak, że życie nie zawsze jest takie 
proste jak rzucanie piłki. Mimo wszystko psiak 
dobrze wie, że jego najważniejszą misją jest 
ochrona chłopca, którego kocha najmocniej na 
świecie. 
Poznaj zabawne przygody wesołego czworonoga 
i dowiedz się, o czym myślą psy i dlaczego chcą 
zostać najlepszymi przyjaciółmi człowieka. W ży-
ciu ludzi i psów najważniejsze  jest przecież to, 
aby być razem i otaczać się miłością!

W. Bruce Cameron
Był sobie szczeniak 

Bailey 

Cena: 29,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-29-9

Oprawa: MK
Liczba stron: 208 

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 13 listopada 2019

Wydawnictwo Young

SZCZENIĘCE
LATA PSA,

KTÓREGO POKOCHAŁ
ŚWIAT!

W. BRUCE CAMERON
Autor książek, dziennikarz i wielki miłośnik zwie-
rząt. Znany z zabawnych i wzruszających po-
wieści o psach. Niektóre z nich trafiły również 
na ekrany kin na całym świecie (Był sobie pies, 
O psie, który wrócił do domu, Był sobie pies 2).

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



Mova to nowa marka Wydawnictwa Kobiecego, któ-
ra powstała z potrzeby wydawania książek reporter-
skich, literatury faktu podejmującej tematy bliskie 
każdemu człowiekowi, odważnej, odsłaniającej szo-
kujące kulisy znanej nam rzeczywistości. To także 
miejsce na trzymające w napięciu kryminały i współ-
czesną literaturę piękną, która nadaje nowe znacze-
nie zwykłym historiom.

Jesteśmy z Podlasia, które kochamy całym sercem. 
Wielokulturowość tego regionu inspiruje nas i prze-
nika naszą działalność w wielu nieoczywistych aspek-
tach. Dlatego nazwa naszej nowej marki została za-
czerpnięta z regionalnej gwary podlaskiej, w której 
mova oznacza język, a to on jest potrzebny do mó-
wienia o tym, co ważne.
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NORBERT GRZEGORZ KOŚCIESZA
Były policjant z dziesięcioletnim stażem pracy 
w białostockiej komendzie, autor dwóch książek 
z zakresu literatury faktu oraz opowiadań i baśni 
dla dzieci. Pochodzi z gór, w których spędził dużą 
część życia. Dziesięć lat temu związał swoje życie 
z Podlasiem.

Norbert Kościesza, były policjant z dziesięciolet-
nim doświadczeniem pracy w białostockiej ko-
mendzie, odkrywa przed czytelnikiem szokującą 
prawdę o instytucji państwowej, której misją jest 
dbanie o praworządność i bezpieczeństwo.
Postacie, które przedstawia, są fikcyjne, ale opi-
sane historie wydarzyły się naprawdę. Kościesza 
w brutalny i bezpardonowy sposób ukazuje po-
licyjną codzienność zasnutą oparami alkoholu, 
której granice wyznaczają nazwiska, znajomości 
i układy. Opowiada o trudnych interwencjach, po 
których policjanci zamykają się w radiowozach 
i  płaczą jak małe dzieci. Szokuje obrazem ich 
przełożonych, dla których priorytetami są wpły-
wy i utrzymanie stanowisk. 
Uświadamiając obywatelom, co tak naprawdę 
dzieje się za drzwiami komendy, autor walczy 
o godne warunki pracy swoich kolegów. Skłania 
także do refleksji. Dlaczego jest tak źle i co zrobić, 
aby było lepiej?

Norbert
Grzegorz Kościesza

Folwark komendanta

Kulisy działania
patologicznych systemów

w polskiej policji
oczami byłego

funkcjonariusza 

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-89-0

Oprawa: MKS
Liczba stron: 256

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 2 października 2019

Wydawnictwo Mova

BYŁY FUNKCJONARIUSZ 
SZCZERZE I OSTRO 

O PATOLOGIACH W POLSKIEJ POLICJI
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Sigri Sandberg
Ciemność

 
W obronie mroku

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-92-0

Oprawa: TW
Liczba stron: 192

Format: 13,0 x 18,0 cm
Premiera: 2 października 2019

Wydawnictwo Mova

NOWE SPOJRZENIE
NA CIEMNOŚĆ

– DLACZEGO JEST NAM 
POTRZEBNA DO ŻYCIA?

SIGRI SANDBERG
Norweska dziennikarka. Przez kilka lat mieszkała 
na archipelagu Svalbard nazywanym Perłą Arkty-
ki. Autorka kilkunastu książek o naturze, filozofii, 
zmianach klimatu i regionach polarnych. Odkąd 
pamięta, boi się ciemności.

Od wieków uważana za wroga – zagrożenie, zło, 
a  nawet śmierć. Niegdyś trudna do pokonania, 
dziś coraz rzadziej spotykana.
Czy ciemności należy się bać? Aż 60% Europej-
czyków nie ma szansy na to, aby zobaczyć Dro-
gę Mleczną. Światło otacza nas przez całą dobę, 
zacierając granicę między nocą a dniem. Rozpra-
sza mrok dzięki żarówkom ledowym, ekranom 
smartfonów i tabletów, ulicznym światłom, dio-
dom i neonom.
Sigri Sandberg wyrusza na daleką Północ w po-
szukiwaniu całkowitej ciemności. Walcząc z wła-
snym lękiem, przekonuje się, że ciemność jest 
sprzymierzeńcem człowieka. Zwraca uwagę na 
narastający problem zanieczyszczenia świetlne-
go i związane z nim zagrożenia. Spogląda w nie-
bo i tęskni za gwiazdami. 
W swojej niezwykłej opowieści o mroku udowad-
nia, że bardziej przerażający od ciemności okazu-
je się jej brak.
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DARIA GÓRKA
Reporterka TVN24, przedstawia wnikliwą anali-
zę życia ofiar przemocy domowej. Dziennikarka 
próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie o to, dla-
czego krzywdzone kobiety latami tkwią przy swo-
ich oprawcach. Przygląda się narastającemu cier-
pieniu i bezradności, które w którymś momencie 
stają się nie do zniesienia i prowadzą do zbrodni.

Przez lata zamiast pocałunków od męża otrzymy-
wały uderzenia w twarz, a zamiast czułych słów 
słyszały wyzwiska. Były bite, kopane, poniżane, 
zastraszane, okaleczane i zmuszane do prostytu-
cji. Taki los zgotowali im ich mężowie i partnerzy, 
ci sami, którzy wielokrotnie wyznawali im miłość. 
„Czułam ból, fizyczny i psychiczny, przeszywający. 
Potem pojawiła się złość i wstręt do człowieka, 
który mi to robi, i do samej siebie. Na koniec przy-
szła nienawiść i wstyd”.
Nie wszystkie pamiętają chwilę, w której coś 
w nich pękło i odpowiedziały przemocą na prze-
moc. Nie rozumieją, dlaczego akurat wtedy 
chwyciły za nóż. 
„To chodziło o wszystko, o całe życie. W tym mo-
mencie każde doświadczenie ze mnie wypłynęło. 
Doszłam do swojej własnej granicy”.

Daria Górka

Aż do śmierci

Prawdziwe historie
przemocy domowej,
która zmusza ofiarę

do zbrodni 

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-13-8

Oprawa: MKS
Liczba stron: 256 

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 16 października 2019

Wydawnictwo Mova

TA KSIĄŻKA TO GŁOS
ODDANY KOBIETOM, KTÓRE GŁOSU

NIGDY NIE MIAŁY



l i t e r a t u r a
o b y c z a j o w a

Sekrety letniego ogrodu, Hannah Richell

Gdybyś tu był, Renée Carlino

Czas wojny, czas miłości, Victoria Gische

Świąteczne drzewko życzeń, Emily March

Stylistka podbija Manhattan, Rosie Nixon

Iskierka nadziei, Anna Szczęsna

Rozmerdane święta, Agnieszka Olejnik
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Hannah Richell
Sekrety letniego 
ogrodu

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-32-6
Oprawa: MKS
Liczba stron: 424
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 24 lipca 2019
Wydawnictwo Kobiece

Renée Carlino
Gdybyś tu był

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-97-5
Oprawa: MKS
Liczba stron: 328
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 2 października 2019
Wydawnictwo Kobiece

Emily March
Świąteczne
drzewko życzeń

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-24-4
Oprawa: MKS
Liczba stron: 352 
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 13 listopada 2019
Wydawnictwo Kobiece

PODOBNO NIE MA MIŁOŚCI BEZ BÓLU – CZY WARTO 
KOCHAĆ MIMO WSZYSTKO?

Charlotte wiedzie zwykłe życie – pracuje w kawiarni 
i mieszka z koleżanką. Wszystko się zmienia, gdy poznaje 
fascynującego malarza, Adama. Po upojnej nocy mężczy-
zna zrywa z nią kontakt. Czy prawda, którą skrywa, prze-
kreśli jego obecność w życiu Charlotte już na zawsze?

CZY WSZYSTKIE ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA MAJĄ SZANSĘ 
SIĘ SPEŁNIĆ?

Jenna szuka w małym górskim miasteczku spokoju dla 
siebie i swojego adoptowanego syna. Chłopiec przypad-
kowo kieruje nietypową prośbę o prezent do Davina, 
myśląc, że jest on Świętym Mikołajem. Mężczyzna posta-
nawia mu pomóc. Nie wie jeszcze, że te święta będą wy-
jątkowe dla nich wszystkich.

PEŁNA SEKRETÓW OPOWIEŚĆ O ZAKAZANEJ MIŁOŚCI 
I ZŁAMANYM SERCU

Maggie Oberon po zerwanych zaręczynach pragnie uciec 
na drugi koniec świata. Gdy dowiaduje się o chorobie 
babci, wyrusza do jej rezydencji w Cloudesley, która popa-
da w ruinę. Próbując ratować rodzinny majątek, Maggie 
odkrywa sekrety, które na zawsze odmienią jej życie.

TĘSKNOTA ZA MIŁOŚCIĄ JEST ZAWSZE TAKA SAMA, 
NIEZALEŻNIE OD CZASÓW

Historia rodu, którego seniorką jest Róża von Goch. Jego 
członkowie mierzą się z trudnymi wyborami, uczuciami 
i  utratą bliskich. W niespokojnych czasach wojny nie-
ustannie szukają swojego miejsca. Dokąd poprowadzą 
ich drogi z ukochanego rodzinnego Nieczujowa?

Victoria Gische
Czas wojny,
czas miłości 

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66134-14-0
Oprawa: MKS
Liczba stron: 304
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 20 listopada 2019
Wydawnictwo Kobiece
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Rosie Nixon
Stylistka podbija 

Manhattan

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-57-9

Oprawa: MKS
Liczba stron: 392

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 14 sierpnia 2019

Wydawnictwo Kobiece

Anna Szczęsna
Iskierka nadziei

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-26-8

Oprawa: MKS
Format: 13,5 x 20,5 cm

Premiera: 13 listopada 2019
Wydawnictwo Kobiece

Agnieszka Olejnik 
Rozmerdane święta

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-23-7

Oprawa: MKS
Liczba stron:  336

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 13 listopada 2019

Wydawnictwo Kobiece

WYBIEGI ŚWIATOWEJ STOLICY MODY I KAPRYSY 
WIELKICH GWIAZD!

Zabawna opowieść o perypetiach młodej stylist-
ki w Nowym Jorku. Amber tym razem zmierzy się 
ze skandalami towarzyskimi, kapryśną diwą i przy-
tłaczającym wyścigiem o popularność. Czy uda jej 

POKRZEPIAJĄCA SERCA OBYCZAJOWA OPOWIEŚĆ 
W ŚWIĄTECZNYM KLIMACIE

Mały Tomek spotyka starszą panią, która opatruje 
go po bolesnym upadku. Zauważa, że kobieta jest 
nieszczęśliwa – jej dorosły syn w ogóle nie interesu-
je się jej losem. Chłopiec nazywa nową przyjaciółkę 

ŚWIĄTECZNA OPOWIEŚĆ O UROCZYM PSIAKU, 
KTÓRY ODMIENIA ŻYCIE LUDZI

Olgierd mieszka z nadopiekuńczą matką, Krystyną. 
Stefan próbuje ułożyć sobie życie po odejściu żony, 
Sara chce spełnić swoje marzenie, a Małgorzata 
odczuwa ciężar samotnego macierzyństwa. Jest 

Stylistka
ISBN: 978-83-66134-90-4

Testerka szczęścia
ISBN: 978-83-66234-83-3

Mów szeptem
ISBN: 978-83-66134-80-5

się ugryźć słodki kęs mo-
dowego świata Wielkiego 
Jabłka?

„Iskierką” i dzięki niemu 
w  kobiecie budzi się na-
dzieja na szczęście.

jeszcze Ziyo – psiak, które-
go życie ratuje przypadek. 
Te święta będą dla nich 
wszystkich wyjątkowe.



k r y m i n a ł  / 
s e n s a c j a  /
t h r i l l e r

Klatka. Reykjavik Noir. Tom 3, Lilja Sigurðardóttir

On cię okłamuje, Amanda Reynolds
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Amanda Reynolds
On cię okłamuje

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-75-3
Oprawa: MKS
Liczba stron: 400
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 4 września 2019
Wydawnictwo Kobiece

MYŚLISZ, ŻE WIESZ O SWOIM MĘŻU WSZYSTKO. 
CO JEDNAK, JEŚLI… ON CIĘ OKŁAMUJE?

Dziesięć lat temu Jess Tidy oskarżyła swojego nauczyciela 
Marka Wintera o molestowanie. Skazano go na trzy lata 
więzienia. Teraz śmierć matki Jess przywiodła ją z po-
wrotem do wioski, w której Mark nadal mieszka ze swoją 
żoną. Prawda, która zniszczyła życie ich obojga, w końcu 
ma wyjść na jaw.

Blisko mnie
ISBN: 978-83-66134-15-7

Lilja Sigurðardóttir
Klatka
Reykjavik Noir. Tom 3

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-51-7
Oprawa: MKS
Liczba stron: 312
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 14 sierpnia 2019
Wydawnictwo Kobiece

W KLATCE NAWET NAJWIĘKSZY WRÓG 
MOŻE STAĆ SIĘ SPRZYMIERZEŃCEM

Agla kończy odsiadkę i nie zamierza wracać za kratki. 
W tym samym czasie Sonja przybywa do Reykjaviku, aby 
rozprawić się ze swoimi wrogami, a narkotykowy boss In-
gimar próbuje chronić swoje przestępcze imperium. Losy 
ich wszystkich splotą się w niespodziewanym momencie.

Pułapka
Reykjavik Noir. Tom 1
ISBN: 978-83-66134-11-9

Sieć
Reykjavik Noir. Tom 2
ISBN: 978-83-66234-11-6



e r o t y k a  /
r o m a n s

Jesienny pocałunek, Carrie Elks

Bez końca. Uwikłani. Tom 6, Laurelin Paige

Pokochać Jasona, Ella Maise

Wszystko, czego pragnę w te święta, A.N. Reeves

Ring girl, K.N. Haner

Z widokiem na miłość, Kate Sterritt

Damien. Bracia Slater. Tom 5, L.A. Casey

Alannah. Bracia Slater. Tom 5.5, L.A. Casey

Potentat. Manhattan. Tom 2, Katy Evans

Więcej niż on. Więcej. Tom 3, Jay McLean

Próba. Fallen Crest. Tom 4, Tijan
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Laurelin Paige
Bez końca
Uwikłani. Tom 6

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-88-3
Oprawa: MKS
Liczba stron: 392
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 18 września 2019
Wydawnictwo Kobiece

NOWY ELEKTRYZUJĄCY TOM BESTSELLEROWEJ 
SERII UWIKŁANI

Hudson i Alayna wiodą szczęśliwe rodzinne życie, które 
zakłóca niespodziewane pojawienie się kobiety z prze-
szłości miliardera. Celia będzie próbowała wedrzeć  się do 
ich rodziny, a Hudson zrobi wszystko, by uchronić Alaynę 
przed  ciemną stroną swojej przeszłości.

Carrie Elks
Jesienny pocałunek

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-84-5
Oprawa: MKS
Liczba stron: 392
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 18 września 2019
Wydawnictwo Kobiece

ROMANTYCZNA OPOWIEŚĆ O MIŁOŚCI
W PIĘKNYCH BARWACH JESIENI

Juliet nie szuka miłości. Ma na głowie swój biznes, rozwód 
i opiekę nad córką. W jej sąsiedztwie pojawia się przystoj-
ny samotny ojciec. Mimo że oboje starają się ignorować 
swoje uczucia, nie mogą przestać na siebie wpadać i pod-
dawać się romantycznej jesiennej atmosferze.

Włoskie lato
ISBN: 978-83-66074-07-1

Na zawsze
Uwikłani. Tom 3
ISBN: 978-83-65170-19-4

Wiosna w sercu
ISBN: 978-83-66234-63-5

Obsesja
Uwikłani. Tom 2
ISBN: 978-83-65170-17-0

Miłość zimową porą
ISBN: 978-83-66074-88-0

Pokusa
Uwikłani. Tom 1
ISBN: 978-83-65170-15-6
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Ella Maise
Pokochać Jasona

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-16-9
Oprawa: MKS
Liczba stron: 416
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera:
16 października 2019
Wydawnictwo Kobiece

A.N. Reeves
Wszystko, czego 
pragnę w te święta

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-22-0
Oprawa: MKS
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 13 listopada 2019
Wydawnictwo Kobiece

CZY NIEGRZECZNE DZIEWCZYNKI TEŻ MOGĄ 
LICZYĆ NA PREZENTY? 

Ewa prowadzi spokojne, poukładane życie. Kiedy przy-
jeżdża do rodzinnego domu na święta nie spodziewa się, 
że  spotka tam pociągającego łobuza, który wprowadzi 
chaos i niebezpieczeństwo do jej życia, łóżka i serca. Do-
kąd zaprowadzi ich ryzyko, którego oboje się podejmą?

GORĄCY HOLLYWOODZKI ROMANS! 

Olive Taylor właśnie napisała swoją pierwszą książkę, któ-
ra zostanie zekranizowana. W rolę głównego bohatera 
ma się wcielić gwiazdor Hollywood – Jason Thorn. To wła-
śnie on lata temu złamał dziewczynie serce. Teraz będą 
musieli ze sobą współpracować.

PASJA, UKRYTE PRAGNIENIA I ZAKAZANY ZWIĄZEK

ONA – córka byłego mistrza Świata w boksie.
ON – pretendent do tytułu.
Jedna gala boksu wywraca ich życie do góry nogami. Czy 
odnajdą się w świecie, który oboje równie mocno kochają, 
co nienawidzą? Czy tajemnice, które mają przed sobą, nie 
przeszkodzą im w drodze do szczęścia?

K.N. Haner
Ring girl

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-30-2
Oprawa: MKS
Liczba stron: 280
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 3 lipca 2019
Wydawnictwo Kobiece

Zapomnij o mnie
ISBN: 978-83-66074-52-1
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Kate Sterritt
Z widokiem na miłość

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-73-9

Oprawa: MKS
Liczba stron: 296

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 14 sierpnia 2019

Wydawnictwo Kobiece

L.A. Casey
Damien

Bracia Slater. Tom 5

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-66-1

Oprawa: MKS
Liczba stron: 480

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 28 sierpnia 2019

Wydawnictwo Kobiece

Katy Evans 
Potentat

Manhattan. Tom 2

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-28-2

Oprawa: MKS
Liczba stron: 288

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 20 listopada 2019

Wydawnictwo Kobiece

CZASAMI OSTROŻNA GRA W MIŁOŚCI JEST 
NAJWIĘKSZYM RYZYKIEM

Holly Ashton jest całkowicie pochłonięta pracą 
w najbardziej prestiżowej firmie architektonicz-
nej w Sydney. Przypadkowe spotkanie z Ryanem 
Davenportem, dyrektorem generalnym firmy de-

NOWE TOMY BESTSELLEROWEJ SERII BRACIA 
SLATER – HISTORIA DAMIENA I ALANNAH

Alannah słabo radzi sobie z własnymi uczuciami.  
Do Irlandii wraca Damien, chłopak, który kiedyś pra-
wie ją zniszczył. Czy oprócz ogromnego bólu, łączy 
ich coś jeszcze?

CZY BIZNESMEN O ŻELAZNYM SERCU POTRAFI 
SZCZERZE POKOCHAĆ?

Sara pracuje w luksusowym nowojorskim hote-
lu, w którym akurat zatrzymuje się Ian, przystojny 
pracoholik. Nie mogą się powstrzymać i spędzają 
ze sobą wyjątkowo upojną noc. Kiedy ich drogi się 

Kocham tylko tak
ISBN: 978-83-66074-00-2

Alannah
Bracia Slater. Tom 5.5

Cena: 29,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-67-8
Oprawa: MKS
Liczba stron: 168
Format: 13.5 x 20.5 cm
Premiera: 28.08.2019
Wydawnictwo Kobiece

Magnat
Manhattan. Tom 1
ISBN: 978-83-66234-12-3

weloperskiej, wywraca jej 
ściśle kontrolowany świat 
do góry nogami. Czy mają 
szansę na udany związek, 
skoro żadne z nich nie wie-
rzy w szczęśliwe zakończe-
nia?

rozchodzą, Sara nie może 
zapomnieć o jego oczach, 
ciele i ustach. Czy jesz-
cze się spotkają?
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Tijan Meyer
Próba
Fallen Crest. Tom 4

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-62-3
Oprawa: MKS
Liczba stron: 424
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 18 września 2019
Wydawnictwo Kobiece

ŻYCIE W FALLEN CREST JEST PEŁNE NIESPODZIANEK

Samantha ma za sobą trudny rok. Mason właśnie szy-
kuje się do wyjazdu. Sprawę pogarsza jego brat, Logan, 
który przyznaje się do tego, że kocha Sam. Dziewczy-
na właśnie rozpoczyna naukę w ostatniej klasie, ale nic 
nie wskazuje, że ten rok w Fallen Crest będzie dla niej 
łatwiejszy niż poprzednie. Czy uda jej się przejść próbę, 
na jaką wystawia ją los?

Szkoła
Fallen Crest. Tom 3
ISBN: 978-83-66074-65-1

Rodzina
Fallen Crest. Tom 2
ISBN: 978-83-65442-49-9

Akademia
Fallen Crest. Tom 1
ISBN: 978-83-65740-94-6

Jay McLean
Więcej niż on
Więcej. Tom 3

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-60-9
Oprawa: MKS
Liczba stron: 352
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 14 sierpnia 2019
Wydawnictwo Kobiece

FINAŁOWY TOM ROMANTYCZNEJ TRYLOGII WIĘCEJ

Logan i Amanda nie widzieli się przez rok. Gdy chłopak 
powraca, musi rozliczyć się z przeszłością. Amanda posta-
nawia mu w tym pomóc. Razem próbują posklejać swoje 
złamane serca. Czy jest jeszcze dla nich szansa?

Więcej niż my
Więcej. Tom 1
ISBN: 978-83-66074-94-1

Więcej niż ona
Więcej. Tom 2
ISBN: 978-83-66134-82-9



l i t e r a t u r a
m ł o d z i e ż o w a

Za głosem serca, Joanne Macgregor

Pieśń syreny, Alexandra Christo

Nie igraj z ogniem, Amanda Searcy

Cry baby, Ginger Scott

Królestwo, Jess Rothenberg

Mroczne dzieje Elizabeth Frankenstein, Kiersten White

Portal do Kerberosu. Elementals. Tom 4, Michelle Madow
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Joanne Macgregor
Za głosem serca

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-37-1
Oprawa: MKS
Liczba stron: 336
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 9 lipca 2019
Wydawnictwo Young

Alexandra Christo
Pieśń syreny

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-58-6
Oprawa: MKS
Liczba stron: 424
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 14 sierpnia 2019
Wydawnictwo Young

Amanda Searcy
Nie igraj z ogniem

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-65-4
Oprawa: MKS
Liczba stron: 344
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 28 sierpnia 2019
Wydawnictwo Young

SĄ TAJEMNICE, KTÓRE POZOSTAWIAJĄ PO SOBIE 
ZGLISZCZA

Przeprowadzka do ojca i zmiana otoczenia były dla Jen-
ny koniecznością. Nie uwalnia jej to jednak od uzależnie-
nia, które spala dziewczynę od środka. Codziennie woła 
ją ogień. Nie może go powstrzymać od czasu wypadku 
sprzed lat. Czym jest płonąca głęboko w niej prawda?

NOWOCZESNY ROMANS ZAINSPIROWANY 
MAŁĄ SYRENKĄ

Romy ma jedno marzenie: chce ocalić morskie i oceanicz-
ne zwierzęta. Logan to popularny aktor, który przyjechał 
do Kapsztadu, aby nakręcić nowy film. Ich drogi krzyżu-
ją się, gdy Romy ratuje Logana przed utonięciem. W ra-
mach podziękowania otrzymuje pracę na planie. Czy war-
to dla niego porzucić marzenia?

MROCZNA WERSJA BAŚNI O MAŁEJ SYRENCE

W podmorskich głębinach zamieszkałych przez krwio-
żercze syreny żyje księżniczka, która za karę zostaje prze-
mieniona w człowieka – najgorszą z istot. Z wody ratuje ją 
książę, który jest zabójcą syren. Okazuje się, że odwieczni 
wrogowie mogą mieć wspólny cel.

PORYWAJĄCA OPOWIEŚĆ O MŁODYCH LUDZIACH, 
KTÓRZY MUSZĄ DOROSNĄĆ ZBYT SZYBKO

Siedemnastoletni Tristan Lopez jest wiernym członkiem 
gangu. Riley Rojas nigdy nie pasowała do jego świata. 
Przypomniała mu jednak, że istnieje dla niego inna przy-
szłość. Nawet gdy ją od siebie odpychał, ona wracała. Była 
jego marzeniem, pokusą. Czy stanie się też powodem 
jego zguby?

Ginger Scott
Cry baby

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-64-7
Oprawa: MKS
Liczba stron: 384
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 4 września 2019
Wydawnictwo Young
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WITAJ W FUTURYSTYCZNYM KRÓLESTWIE,
GDZIE SPEŁNIĄ SIĘ WSZYSTKIE TWOJE MARZENIA

Ana i jej siostry to Czarodziejki, które są główną atrakcją 
Królestwa, nowoczesnego parku rozrywki. Są zaprojekto-
wane tak, aby spełniać każde marzenie gości. Kiedy jed-
nak Ana zostaje oskarżona o zabicie pracownika parku, 
okazuje się, że nie wszystko da się zaprogramować.

Jess Rothenberg
Królestwo

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-90-6
Oprawa: MKS
Liczba stron: 352
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera:
2 października 2019
Wydawnictwo Young

Kiersten White
Mroczne dziej
Elizabeth Frankenstein

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-91-3
Oprawa: MKS
Liczba stron: 400
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera:
30 października 2019
Wydawnictwo Young

HISTORIA FRANKENSTEINA OPOWIEDZIANA NA NOWO

Mała Elizabeth zostaje sprzedana rodzinie Frankenste-
inów. Ma zostać towarzyszką zabaw odosobnionego 
chłopca, Victora. Gdy dorastają, chłopak wyjeżdża na stu-
dia. Elizabeth postanawia go odnaleźć. Nie wie jeszcze, 
że odkryje mrożącą krew w żyłach prawdę o mrocznym 
przyjacielu z dzieciństwa.

CZWARTY TOM PEŁNEJ ŻYWIOŁÓW SERII ELEMENTALS

Po stracie Kate członkowie grupy Elementals nie mogą 
pozwolić sobie na żałobę. Właśnie ich zdradzono. Blake 
wraz z głową Meduzy został porwany do Kerberosu. Nico-
le, Chris i Danielle muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, 
aby ocalić przyjaciela.

Michelle Madow
Portal do Kerberosu
Elementals. Tom 4

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-63-0
Oprawa: MKS
Liczba stron: 216
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 18 września 2019
Wydawnictwo Young

Głowa meduzy
Elementals. Tom 3
ISBN: 978-83-66074-91-0

Krew Hydry
Elementals. Tom 2
ISBN: ISBN 978-83-66074-76-7

Proroctwo cieni
Elementals. Tom 1
ISBN: 978-83-65740-38-0



l i t e r a t u r a
f a k t u

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

Farma Heidy, Owce, islandzka wieś i naprawianie świata, Steinunn Sigurðardóttir

Ayla. Lis, który oczarował świat, Leiv Magnus Grøtte / Silje Elin Matnisdal
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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
Premiera: 10 lipca 2019
Wydawnictwo Kobiece

Steinunn Sigurðardóttir
Farma Heidy
Owce, islandzka wieś 
i naprawianie świata

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-15-2
Oprawa: MKS
Liczba stron: 312
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera:
30 października 2019
Wydawnictwo Kobiece

PORUSZAJĄCA OPOWIEŚĆ, KTÓRA ZAINSPIROWAŁA 
TYSIĄCE LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE

Adopcja psa stała się dla Erica O’Greya początkiem praw-
dziwej 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.

NIEZWYKŁA HISTORIA SUPERWOMAN Z ISLANDII

Heida Ásgeirsdottír rzuciła pracę modelki w Nowym 
Jorku i wróciła na islandzką farmę, aby zająć się hodow-
lą pięciuset owiec. To właśnie tu, u stóp wulkanu Katla, 
z nieśmiałej i skromnej dziewczyny zmieniła się w pewną 
siebie kobietę, która podjęła heroiczną walkę o ochronę 
dóbr naturalnych Islandii.

Leiv Magnus Grøtte
Silje Elin Matnisdal
Ayla
Lis, który oczarował świat

Cena: 49,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66134-49-2
Oprawa: TW
Liczba stron: 208
Format: 20,5 x 22,5 cm
Premiera: 20 listopada 2019
Wydawnictwo Kobiece

NIEPRAWDOPODOBNA HISTORIA LISA, KTÓRY ZOSTAŁ 
GWIAZDĄ INSTAGRAMA

Silje Matninsdal ocaliła lisa przed śmiercią, ratując go 
z fermy. Zwierzak z wdzięczności nie odstępował jej na 
krok. Kobieta zaczęła publikować ich wspólne zdjęcia 
w sieci. Internauci  na całym świecie pokochali Aylę, która 
pokazała im, jak wiele pięknych uczuć może mieć w sobie 
zwykłe małe zwierzę.



p o r a d n i k i

Magia glamour. Jak w czarujący sposób dostać wszystko,

czego pragniesz, Deborah Castellano

Zioła, które leczą. Nowoczesna roślinna apteka

w twoim domu, Thomas Easley, Steven Horne

Magiczne kryształy. Proste rytuały na szczęścia, Richard Webster

Życie według Kintsugi. Jak pokochać niedoskonałości, Kumai Candice

Sekretny język kotów, Susanne Schötz

Umysł doskonały, Norman Rosenthal

Anatomia zdrowia. Jak kompleksowo zadbać o ciało,

umysł i duszę, Agnieszka Leszczyńska

Cud terapii Gersona, Charlotte Gerson, Morton Walker

Fenomenalna kuracja dr Wahls, Teery Wahls, Eve Adamson

Szczęśliwe jelita, Vincent Pedre

Siła zdrowych nawyków, Joseph Mercola
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Deborah Castellano
Magia glamour
Jak w czarujący sposób 
dostać wszystko,
czego pragniesz

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-68-5
Oprawa: zintegrowana
Liczba stron: 256
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 28 sierpnia 2019
Wydawnictwo Kobiece

Thomas Easley,
Steven Horne
Zioła, które leczą
Nowoczesna roślinna 
apteka w twoim domu

Cena: 49,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-33-3
Oprawa: TW
Liczba stron: 368
Format: 16,5 x 23,5 cm
Premiera: 14 sierpnia 2019
Wydawnictwo Kobiece

LEKI ZIOŁOWE, KTÓRE ZROBISZ SAMODZIELNIE  
– ODKRYJ MOC ROŚLINNEJ APTEKI!

Współczesne kompendium leków ziołowych to najbar-
dziej nowoczesny poradnik ziołolecznictwa, dzięki któ-
remu samodzielnie przygotujesz roślinne lekarstwa na 
niemal każdą przypadłość. Wystarczy krótka wycieczka 
na pobliską łąkę lub do lasu, żeby zdobyć składniki nie-
zbędne do stworzenia kompletnej naturalnej apteczki.

ODKRYJ JAPOŃSKĄ SZTUKĘ KINTSUGI 
I POKOCHAJ NIEDOSKONAŁOŚCI ŻYCIA

Kintsugi to japońska sztuka naprawiania wyrobów cera-
micznych, która polega na zdobieniu pęknięć metalami 
szlachetnymi, co nadaje im dodatkowej urody. Dowiedz 
się, jak dzięki kintsugi odżywiać ciało, umysł i duszę.

PEŁEN MAGII PORADNIK
DLA WSPÓŁCZESNYCH CZAROWNIC

Czy istnieją sprawdzone sposoby na to, aby szczęście za-
wsze ci dopisywało? Oczywiście, że tak! Odkryj pełne uro-
ku rytuały, eksperymenty i ćwiczenia, które w czarujący 
sposób pomogą ci osiągnąć każdy upragniony cel.

WYSTARCZY JEDEN KRYSZTAŁ,
ABY ZADZIAŁA SIĘ MAGIA! 

Prosty i inspirujący przewodnik po pracy z kryształami. 
Poznaj aż pięćdziesiąt zastosowań kryształów, dzięki któ-
rym między innymi uwolnisz się od stresu, poprawisz pa-
mięć i koncentrację, a także zwiększysz swoją motywację 
oraz silę woli.

Richard Webster
Magiczne kryształy
Proste rytuały 
na szczęście

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-98-2
Oprawa: MKS
Liczba stron: 264
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera:
2 października 2019
Wydawnictwo Kobiece

Candice Kumai
Życie według Kintsugi
Jak pokochać 
niedoskonałości

Cena: 49,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-27-5
Oprawa: TW
Liczba stron: 336
Format: 17,0 x 23,0 cm
Premiera: 20 listopada 2019
Wydawnictwo Kobiece
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Norman E. Rosenthal 
Umysł doskonały

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-31-9
Oprawa: MKS
Liczba stron: 408
Format: 14,5 x 20,5 cm
Premiera: 24 lipca 2019
Wydawnictwo Kobiece

PROSTE ĆWICZENIA NA POLEPSZENIE WYDAJNOŚCI 
PRACY MÓZGU

Znany psychiatra opisuje prostą i dostępną dla każdego 
metodę, która pomaga wykorzystać pełnię możliwośći 
intelektualnych. Dowiedz się, jak zapewnić sobie maksy-
malną wydajność umysłu i osiągnąć sukces.

Agnieszka Leszczyńska
Anatomia zdrowia
Jak kompleksowo zadbać 
o ciało, umysł i duszę

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-12-1
Oprawa: MKS
Liczba stron: 224
Format: 14,5 x 20,5 cm
Premiera:
30 października 2019
Wydawnictwo Kobiece

ZDROWE CIAŁO, UMYSŁ I DUSZA
KLUCZEM DO DŁUGOWIECZNOŚCI!

Kompleksowy poradnik dla każdego, kto chce zadbać 
o siebie na wszystkich poziomach. Autorka podaje w nim 
receptę na długowieczne życie bez oznak zmęczenia za-
równo ciała, jak i duszy.

JAK DOGADAĆ SIĘ ZE SWOIM KOTEM?

Miłośnicy kotów na całym świecie doskonale wiedzą, 
że potrafią one mówić. W tej fascynującej książce autorka 
dzieli się spostrzeżeniami ze swoich długoletnich badań 
nad komunikacją kotów. Udowadnia, że te zwierzęta roz-
mawiają nie tylko ze sobą, ale także ze swoimi opiekunami.

Susanne Schötz
Sekretny język kotów

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-25-1
Oprawa: MKS
Liczba stron: 240
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 13 listopada 2019
Wydawnictwo Kobiece

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
Wydawnictwo Kobiece

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.
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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
Wydawnictwo Kobiece

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.

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
Wydawnictwo Kobiece

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
Wydawnictwo Kobiece



p a k i e t y /
w y d a n i a
k i e s z o n k o w e
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Pakiet Chłopcy

Jenny Han
Do wszystkich chłopców, których kochałam
Chłopcy. Tom 1 (okładka filmowa)

Jenny Han
PS Wciąż cię kocham
Chłopcy. Tom 2

Cena: 59,90 zł z VAT 
ISBN: 978-83-66436-39-8

Pakiet Był sobie pies

W. Bruce Cameron 
Był sobie pies

W. Bruce Cameron 
O psie, który wrócił do domu

Cena: 69,90 zł z VAT 
ISBN: 978-83-66436-40-4

Pakiet Uwikłani 

Laurelin Paige 
Pokusa
Uwikłani. Tom 1

Laurelin Paige 
Obsesja
Uwikłani. Tom 2

Laurelin Paige 
Na zawsze
Uwikłani. Tom 3

Cena: 84,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-46-6 
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Katy Evans
Manwhore +1
Manwhore. Tom 2
ISBN: 978-83-66234-44-4
Cena: 14,90 zł z VAT

Katy Evans
Manwhore
Tom 1
ISBN: 978-83-66234-42-0 
Cena: 14,90 zł z VAT

Vi Keeland
Gracz 
ISBN: 978-83-66436-09-1 
Cena: 14,90 zł z VAT

Vi Keeland
Bossman
ISBN: 978-83-66436-08-4
Cena: 14,90 zł z VAT

Alicja Sinicka
Winna
ISBN: 978-83-66436-06-0
Cena: 14,90 zł z VAT

K.N Haner
Zapomnij o mnie
ISBN: 978-83-66074-52-1
Cena: 14,90 zł z VAT

Laurelin Paige
Obsesja
Uwikłani. Tom 2
ISBN: 978-83-66234-41-3
Cena: 14,90 zł z VAT

Laurelin Paige
Pokusa
Uwikłani. Tom 1
ISBN: 978-83-66234-40-6
Cena: 14,90 zł z VAT

Whitney G.
Niewinna
Domniemanie niewinności. Tom 2
ISBN: 978-83-66234-46-8
Cena: 14,90 zł z VAT

Whitney G.
Oskrażyciel
Domniemanie niewinności. Tom 1
ISBN: 978-83-66234-47-5
Cena: 14,90 zł z VAT

Whitney G.
Turbulencja
ISBN: 978-83-66234-43-7  
Cena: 14,90 zł z VAT

Laurelin Paige
Pierwszy dotyk
Pierwszy i Ostatni .Tom 1
ISBN: 978-83-66234-45-1
Cena: 14,90 zł z VAT



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


