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

STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2020



Fot. Monika Woroniecka



Co za rok! Rozpoczęliśmy go mocnym akcentem, od-
bierając nagrodę Bestsellera Empiku za książkę Ma-
rio Escobara Kołysanka z Auschwitz. Już wtedy wie-
dzieliśmy, że jesteśmy w przededniu premiery nowej 
powieści tego autora – Dzieci żółtej gwiazdy. Z dumą 
zaprezentowaliśmy ją czytelnikom w maju tego roku.

Po pełnym sukcesów roku 2019 z rozmachem zbu-
dowaliśmy nasz plan wydawniczy na 2020 rok. Przy-
stępując do prac nad nim, nawet nie wyobrażaliśmy 
sobie, jak bardzo będzie inny od poprzednich. Sytu-
acja, w jakiej się znaleźliśmy, zmusiła wszystkich na 
rynku, w tym także wydawniczym, do przedefiniowa-
nia swoich działań. Nieraz także do rezygnacji z części 
projektów i zamierzeń. My uznaliśmy, że w tym nieła-
twym czasie czytelnicy tym bardziej będą potrzebo-
wali swojego ukochanego pokarmu – książek. Pod-
jęliśmy zatem ryzyko i postanowiliśmy bez przerw 
publikować zaplanowane tytuły. Dziś już wiemy, że to 
była słuszna decyzja, a nasi czytelnicy z pewnością to 
docenili.
Pierwsze miesiące tego roku były czasem pojawienia 
się w naszej wydawniczej rodzinie nowych autorek, 
a  także wspaniałego rozwoju tych, które są z nami 
od dawna. Cieszy nas imponująca droga, jaką prze-
była Alicja Sinicka, od romansu do thrillera domestic 
noir. Jej Stażystka to jeden z naszych największych 
sukcesów początku tego roku. W maju ukazała się 
nowa powieść autorki – Obserwatorka. W pomysłach 
nie ustaje również Emilia Szelest, która Ryzykow-
nym wyborem kończy swoją przygodę z Weroniką 
Kardasz i  już pracuje nad nowym cyklem powieści. 
Tym razem zabierze nas w malownicze, ale też nieco 
mroczne Bieszczady. Anna Langner, która współpra-
cę z nami rozpoczęła w 2019 roku powieścią Wszyst-
ko, czego pragnę w te święta, w tym roku niejeden 
raz zaskoczy miłośniczki literatury. Do wydawniczej 
rodziny dołączyły m.in. Klaudia Muniak, Ewelina Do-
bosz, Monika Skabara czy Angelika Łabuda. Nasze 
nowe autorki z  pewnością dostarczą czytelniczkom 
wielu niezapomnianych wrażeń.

Imprint Mova, który wprowadziliśmy na rynek wy-
dawniczy jesienią 2019 roku, również ma Państwu do 
zaoferowania wiele interesujących tytułów. Pod szyl-
dem tej marki ukazują się książki poruszające ważne, 
często bardzo trudne tematy. Dzięki nim oglądamy 
świat z każdej strony i tak staramy się pokazywać go 
naszym czytelnikom.

Już na początku roku ukazały się doskonale przyjęte 
tytuły No pasa nada! Nic się nie dzieje Beaty Kowa-
lik oraz Przełęcz Diatłowa. Tajemnica dziewięciorga 
Anny Matwiejewej. Magda Omilianowicz napisała dla 
nas książkę dotykającą jednego z najtrudniejszych 
tematów i największych problemów społecznych – 
alkoholizmu kobiet. Jej Mistrzynie kamuflażu to lek-
tura wstrząsająca i bardzo potrzebna. Już w trakcie 
trwającej pandemii ukazała się jakże aktualna książ-
ka Operator 112. Relacja z centrum ratowania życia 
Romana Klasy. Komar. Najokrutniejszy zabójca na 
świecie Timothy’ego Vinegarda i Matki. Niezwykła hi-
storia macierzyństwa Sarah Knott to kolejne równie 
ciekawe tytuły, które oferujemy Państwu w wydaw-
nictwie Mova.
Rzeczywistość opowiada najbardziej zdumiewające 
historie, ale postanowiliśmy oddać głos także pro-
zaikom. Proponujemy Państwu wspaniały debiut 
Michała Pawła Urbaniaka – Listę nieobecności – oraz 
przepiękną książkę nawiązującą do najlepszych tra-
dycji realizmu magicznego – Ziemiożerczynię Dolo-
res Reyes. Jesteśmy pewni, że wielbiciele dobrej pro-
zy nie będą zawiedzeni.
W lipcu i sierpniu Mova zaproponuje Państwu tytu-
ły, które w swoisty sposób odnoszą się do sytuacji, 
w jakiej się znaleźliśmy. Książka Offline Marka Boyle’a 
pozwoli nam zastanowić się na tym, jak wyglądało-
by nasze życie całkowicie pozbawione technologii. 
Książka Lockdown Roberta Ziębińskiego, bardzo 
wszechstronnego współczesnego polskiego pisarza, 
to wciągający thriller osadzony w rzeczywistości, ja-
kiej obecnie doświadczamy. Jaskółki z Czarnobyla są 
natomiast powieścią rozgrywającą się w przerażają-
cej scenerii jednej z największych katastrof w dzie-
jach ludzkości.

Serdecznie zapraszam Państwa do naszego literac-
kiego świata!

Agnieszka Stankiewicz-Kierus
Redaktor naczelna
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Obserwatorka, Alicja Sinicka

Dzieci żółtej gwiazdy, Mario Escobar

Światło ukryte w mroku, Sharon Cameron

The Crown. Oficjalny przewodnik po serialu. Elżbieta II, Winston Churchill

i pierwsze lata młodej królowej. Tom 1, Robert Lacey

Seria z Weroniką Kardasz, Emilia Szelest

Seria Do wszystkich chłopców, których kochałam, Jenny Han
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Alicja Sinicka
Obserwatorka 

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-75-2

Oprawa: MKS
Liczba stron: 392

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 20 maja 2020
Wydawnictwo Kobiece

ALICJA SINICKA
Swoją karierę pisarską rozpoczęła od powieści ro-
mantycznych z elementami sensacji. Na począt-
ku 2020 roku zaskoczyła fanów kobiecym thrille-
rem psychologicznym Stażystka i zyskała jeszcze 
szersze grono czytelników. W swoich powieściach 
koncentruje się na ludzkich obsesjach i wstydli-
wych tajemnicach z zagadkową zbrodnią w tle.

Iza i Arek kiedyś byli przyjaciółmi. Wychowali się 
na tym samym oławskim osiedlu. Ona w ubó-
stwie, on w pięknym domu z dużymi oknami. 
Zawsze ją fascynował, ale miała wrażenie, że są 
z innych światów, które do siebie nie pasują.
Po latach spotykają się na izbie przyjęć szpitala 
w Oławie. Doktor Arkadiusz Milski z trudem roz-
poznaje w pobitej dziewczynie dawną znajomą. 
Ich relacja odżywa i budzi namiętne uczucia. 
Arek czuje, że to właśnie z Izą może ułożyć sobie 
życie po tragicznej śmierci swojej partnerki.
Ktoś chce pokrzyżować ich plany. Iza dostaje na 
Facebooku dziwne wiadomości. Pod drzwiami 
znajduje róże. Czuje, że jest obserwowana, i za-
czyna mieć pewność, że śmierć byłej dziewczyny 
Arka wcale nie była nieszczęśliwym wypadkiem. 
Czy jej też grozi niebezpieczeństwo?

Stażystka
ISBN: 978-83-66436-57-2

LEPIEJ ZASŁANIAJ OKNA PO ZMROKU.
NAWET JEŚLI NIE MASZ

NIC DO UKRYCIA.
NOWY THRILLER ALICJI SINICKIEJ!

Fot. Małgorzata Drozdowska-Słyż 
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Mario Escobar
Dzieci żółtej gwiazdy 

Cena: 44,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-45-5

Oprawa: TW
Liczba stron: 408

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 20 maja 2020
Wydawnictwo Kobiece

MARIO ESCOBAR
Pisarz, historyk. Jego książki zostały przetłuma-
czone na kilkanaście języków i zajmują wysokie 
miejsca na listach bestsellerów. Powieść Koły-
sanka z Auschwitz zdobyła nagrodę Bestsellera 
Empiku 2019 w kategorii literatura piękna.

Sierpień 1942 roku. Bracia Jakob i Moïse Stein 
przebywają u ciotki w Paryżu, będącym pod 
nazistowską okupacją. Rodzice chłopców, para 
znanych dramaturgów, zostawili ich pod opie-
ką ciotki na jakiś czas, zanim znajdą bezpieczną 
przystań dla rodziny. 
Przerażająca obława krzyżuje ich plany. Fran-
cuska żandarmeria pod rozkazami nazistów 
aresztuje chłopców i zabiera ich do Welodromu 
Zimowego – ogromnej posępnej budowli w po-
bliżu wieży Eiffla, gdzie przetrzymywane są tysią-
ce francuskich Żydów.
Jakob i Moïse wiedzą, że aby przeżyć, muszą 
uciekać i odnaleźć rodziców. Ich jedyną wska-
zówką są listy wysłane z południa Francji. Pod-
czas niebezpiecznej wędrówki przez okupowany 
kraj chłopcy spotkają wielu życzliwych ludzi go-
towych, aby ich chronić. Niektórzy z nich zapłacą 
za to najwyższą cenę.

Kołysanka z Auschwitz
ISBN: 978-83-66134-83-6

PORUSZAJĄCA OPOWIEŚĆ
O DRAMATYCZNEJ UCIECZCE,

OGROMNYM POŚWIĘCENIU I SILE NADZIEI 
W OGARNIĘTYCH WOJNĄ CZASACH.

Fot. Beata Praska
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Sharon Cameron
Światło ukryte w mroku 

Cena: 42,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-98-5

Oprawa: TW
Liczba stron: 480

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 25 marca 2020

Wydawnictwo Kobiece

PRZEJMUJĄCA POWIEŚĆ
OPARTA NA PRAWDZIWEJ HISTORII 

SIÓSTR PODGÓRSKICH,
KTÓRE PODCZAS II WOJNY 

ŚWIATOWEJ OCALIŁY 
TRZYNAŚCIORO ŻYDÓW, 

UKRYWAJĄC ICH NA PODDASZU 
WŁASNEGO DOMU.

Przemyśl, 1943 rok. Nastoletnia Stefania Podgór-
ska, nazywana od dziecka Fusią, pracuje w skle-
pie rodziny Diamantów.  Jest zaręczona z jednym 
z ich synów, co młodzi muszą jednak utrzymy-
wać w tajemnicy – ona jest katoliczką, on Żydem.
Wszystko się zmienia, kiedy do Przemyśla wkra-
cza armia niemiecka. Diamantowie zostają ze-
słani do getta, a matka i brat Fusi na roboty 
przymusowe do Niemiec. Stefania zostaje sama 
w  okupowanym mieście, mając pod opieką kil-
kuletnią siostrę Helenkę.
Nagle rozlega się pukanie do drzwi. To Max Dia-
mant, który wyskoczył z pociągu jadącego do 
obozu śmierci. Siostry podejmują odważną de-
cyzję o ukryciu Maxa, a potem dwunastu kolej-
nych Żydów.
Odtąd znów czekają na pukanie do drzwi, które 
może oznaczać koniec dla wszystkich.

Książka jest wierna prawdzi-
wej historii dzięki gruntownym 
i skrupulatnym badaniom, ja-
kich dokonała autorka, przy-
gotowując się do jej napisa-
nia. Sharon stworzyła pory-
wającą opowieść, która łączy 
w sobie poczucie wszechogar-
niającego strachu z pewną 
niefrasobliwością oraz ukazu-
je niezwykłą wewnętrzną si-
łę młodej kobiety, mojej Ma-
my. Światło ukryte w  mroku 
przekroczyło moje najśmielsze 
oczekiwania.

Ed Burzminski,
syn Stefanii Podgórskiej
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Robert Lacey
The Crown

Oficjalny przewodnik po 
serialu. Elżbieta II, Winston 

Churchill i pierwsze lata 
młodej królowej. Tom 1 

Cena: 44,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-44-8

Oprawa: TW
Liczba stron: 432

Format: 14,3 x 20,5 cm
Premiera: 3 czerwca 2020

Wydawnictwo Kobiece

PIERWSZA CZĘŚĆ
OFICJALNEGO PRZEWODNIKA

PO SERIALU
„THE CROWN”

ROBERT LACEY
Konsultant historyczny twórców serialu The Crown 
i  biograf królewskiego dworu opisuje wczesne 
lata panowania Elżbiety II. Jego książka jest prze-
pełniona fascynującymi historiami, które są roz-
winięciem serialowych wątków, oraz ekskluzyw-
nymi fotografiami.

Nagła śmierć ojca sprawiła, że dwudziestopięcio-
letnia kobieta stojąca u progu zmagań z nową 
rolą – matki i żony – musiała zostać monarchinią. 
To właśnie wtedy Elizabeth Mountbatten stała 
się królową Elżbietą II.
Gdy Wielka Brytania wyszła z cienia wojny, Elż-
bieta II stanęła przed wielkimi wyzwaniami – nie 
tylko politycznymi, ale też osobistymi. Na prze-
strzeni lat wspięła się na wyżyny determinacji 
i  wykazała niezwykłą siłą oraz niezłomnością, 
walcząc o dobre imię królestwa.

Odkryj sekrety brytyjskiej korony ukrywane 
za zamkniętymi drzwiami pałacu Buckingham 

i 10 Downing Street!
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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
Premiera: 15 maja 2020
Wydawnictwo Kobiece

Układ idealny

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-73-2
Oprawa: MKS
Liczba stron: 288
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 26 lutego 2020
Wydawnictwo Kobiece

Ryzykowny wybór

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-57-8
Oprawa: MKS
Liczba stron: 296
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 3 czerwca 2020
Wydawnictwo Kobiece

SERIA Z WERONIKĄ KARDASZ  

EMILIA SZELEST

Weronika Kardasz to nieposkromiona, pewna siebie policjantka. Naj-
lepsza z najlepszych, jeśli chodzi o pracę pod przykrywką. Ochraniając 
znanego aktora, odkryła, że potrafi też kochać – mocno i bezgranicznie. 
Jednak wrogowie nigdy nie śpią. Każda kolejna akcja niesie ze sobą co-
raz większą dawkę ryzyka, które może ją kosztować najwyższą cenę. Ale 
jej silna osobowość i gotowość do poświęceń sprawiają, że nie zamierza 
przestać podejmować nowych wyzwań.

EMILIA SZELEST
Utalentowana i charyzmatyczna pisarka z Sanoka. Twardo stąpająca po 
ziemi kobieta, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Sukces serii z We-
roniką Kardasz tylko zaostrzył jej głód na więcej. Obecnie pracuje nad 
kolejnymi książkami, których fabuła będzie osadzona w jej rodzinnych 
Bieszczadach.

WCIĄGAJĄCA AKCJA, KTÓRA GWARANTUJE 
SKOKI ADRENALINY! KOBIETA JEST JAK BROŃ. 

NIE WOLNO SIĘ NIĄ BAWIĆ.

Fot. Monika Woroniecka
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Do wszystkich chłopców,
których kochałam
(okładka filmowa)

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66074-79-8
Oprawa: MKS
Liczba stron: 392
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 1 sierpnia 2018
Wydawnictwo Young

PS Wciąż cię kocham
(okładka filmowa)

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-03-5
Oprawa: MKS
Liczba stron: 376
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 12 lutego 2020
Wydawnictwo Young

SERIA

JENNY HAN

Lara Jean podkochiwała 
się w różnych chłopcach 
i  do każdego z nich napi-
sała miłosny list. Ukrywała 
je wszystkie przed świa-
tem w pudełku na kape-
lusze. Gdy pewnego dnia 
odkryła, że jest ono puste, 
jej świat stanął na głowie… 
Miłosne rozterki nastolat-
ki śledzą miliony czytel-
niczek z niecierpliwością 
oczekujących na kolejną 
ekranizację Netfliksa.

ZEKRANIZOWANA 
PRZEZ NETFLIX
ROMANTYCZNA 

HISTORIA, 
KTÓRĄ 

POKOCHAŁY 
NASTOLATKI NA 
CAŁYM ŚWIECIE!

Do wszystkich chłopców,
których kochałam

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

PS 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
Premiera: 13 lutego 2019
Wydawnictwo Young

Zawsze i na zawsze

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
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Przełęcz Diatłowa. Tajemnica dziewięciorga, Anna Matwiejewa

No pasa nada! Nic się nie dzieje, Beata Kowalik

Mistrzynie kamuflażu. Jak piją Polki, Magda Omilianowicz

Komar. Najokrutniejszy zabójca na świecie, Timothy C. Winegard

Operator 112. Relacja z centrum ratowania życia, Roman Klasa

Matki. Niezwykła historia macierzyństwa, Sarah Knott

Lista nieobecności, Michał Paweł Urbaniak

Ziemiożerczyni, Dolores Reyes

Offline. Jak dzięki życiu bez pieniędzy i technologii odzyskałem wolność i szczęście, Mark Boyle

Jaskółki z Czarnobyla, Morgan Audic

Lockdown, Robert Ziębiński

Farmagedon. Rzeczywisty koszt taniego mięsa, Philip Lymbery, Isabel Oakeshott

Jak robić nic. Manifest przeciw kultowi produktywności, Jenny Odell

Bezwład. Trylogia Oporu. Tom 2, Louise Boije af Gennäs
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Anna Matwiejewa
Przełęcz Diatłowa

Tajemnica dziewięciorga 

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-97-8

Oprawa: MKS
Liczba stron: 304

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 26 lutego 2020

Wydawnictwo Mova

WCIĄGAJĄCA OPOWIEŚĆ 
INSPIROWANA

JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH
ZAGADEK XX WIEKU

ANNA MATWIEJEWA
Rosyjska pisarka, dziennikarka, autorka kilku-
nastu powieści i zbiorów opowiadań. Laureatka 
nagród literackich, finalistka konkursu Bolszaja 
Kniga oraz Nacionalnyj Bestseller. Jej twórczość 
określana jest jako uralski realizm magiczny. 
Mieszka w Jekaterynburgu, który często stanowi 
tło jej powieści.

W styczniu 1959 roku grupa studentów i absol-
wentów Politechniki Uralskiej w Swierdłowsku 
(dzisiejszy Jekaterynburg) pod przywództwem 
Igora Diatłowa wyruszyła na północny Ural z za-
miarem zdobycia szczytów Otorten i Ojka-Czakur. 
Wieczorem pierwszego lutego uczestnicy wypra-
wy rozbili obóz na zboczu góry Chołatczachl, aby 
przeczekać pogarszającą się pogodę. To, co wy-
darzyło się później, pozostaje zagadką do dziś – 
wszyscy ponieśli śmierć w tajemniczych oko-
licznościach. W trakcie prowadzonego śledztwa 
powstało wiele hipotez dotyczących dramatu, 
który wydarzył się na Przełęczy Diatłowa.
Kiedy kilkadziesiąt lat później młoda pisarka 
przypadkowo trafia na informację o tragedii dia-
tłowców, jej życie zaczyna się w dziwny sposób 
splatać z wydarzeniami z 1959 roku. Anna próbu-
je dociec prawdy.

Fot. Michail Sinicyn
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Llorona, Malinche, Guadalupe. Szalona, zdrajczy-
ni i święta.
Prawdziwy macho szanuje jedynie Matkę Boską 
z Guadalupe. Reszta kobiet to zdrajczynie lub 
szalone. Zwłaszcza te, które mają odwagę mó-
wić swoim głosem. Pozostałe udają, że nic się nie 
dzieje.
Beata Kowalik w swoim reportażu ujawnia histo-
rie kobiet poznanych w Meksyku. W wioskach, 
domach, niebezpiecznych dzielnicach. Przy pra-
cy, w czasie fiesty, w osamotnieniu. Z niezwykłą 
wnikliwością opowiada o współczesnych niewol-
nicach bez przywilejów, które od pokoleń muszą 
mierzyć się z wszechobecną przemocą, maczy-
zmem i bezprawiem.

BEATA KOWALIK
Filolożka, dziennikarka, reporterka. Jej teksty 
ukazywały się między innymi na łamach „Tygo-
dnika Powszechnego”. Od ponad dziesięciu lat 
podróżuje z rodziną po świecie. Pisząc o Meksy-
ku, w którym mieszkała kilka lat, nie boi się po-
ruszać trudnych tematów – wojny narkotykowej, 
prostytucji nieletnich, miażdżącej biedy czy ła-
mania praw człowieka.

PRAWDZIWE HISTORIE
WSPÓŁCZESNYCH MUJERES.

KOBIECE OBLICZE
MĘSKIEGO ŚWIATA MEKSYKU

Beata Kowalik
No pasa nada!
Nic się nie dzieje

Cena: 42,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-65-7

Oprawa: TW
Liczba stron: 264

Format: 14,5 x 20,5 cm
Premiera: 29 stycznia 2020

Wydawnictwo Mova

Fot. Rochelle
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Magda Omilianowicz
Mistrzynie kamuflażu

Jak piją Polki

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-74-9

Oprawa: MKS
Liczba stron: 216

Format: 14,5 x 20,5 cm
Premiera: 11 marca 2020

Wydawnictwo Mova

WSTRZĄSAJĄCY REPORTAŻ
O ALKOHOLIZMIE KOBIET

MAGDA OMILIANOWICZ
Reporterka i autorka książek non-fiction, między 
innymi takich, jak: Bestia. Studium zła i Fajbus.
997 przypadków z życia. Jej teksty pojawiały się 
w  „Gazecie Wyborczej”, „Polityce”, „Głosie Ko-
szalińskim” oraz „Fortunie”. Nie boi się poruszać 
trudnych tematów społecznych.

Piją z radości. Piją z rozpaczy. Piją, bo lubią lub 
same do końca nie wiedzą dlaczego. Przecież 
wszyscy wokół piją tak samo.
Magda Omilianowicz rozmawia z kobietami, 
których życiem zawładnął alkohol, oraz z osoba-
mi z  ich otoczenia: terapeutami i dorosłymi już 
dziećmi (DDA). Z tych wstrząsających wywiadów 
i opowieści wyłania się prawdziwy obraz Polki 
w szponach nałogu. 
Reporterka szuka odpowiedzi na to, dlaczego 
kobiety coraz częściej sięgają po alkohol oraz jak 
są postrzegane przez innych i przez same sie-
bie. Przedstawia historie osób, których życie jest 
podszyte fałszywym poczuciem bezpieczeństwa, 
lękiem i wstydem. Jednocześnie skłania do prze-
myśleń: kiedy picie staje się chorobą? Gdzie leży 
granica między świadomym i kontrolowanym 
spożywaniem alkoholu a uzależnieniem?
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Bezwzględny morderca, który decydował o lo-
sach narodów i przebiegu wojen.
Przenosi destrukcyjne choroby będące przyczy-
ną bezkresnego potoku rozpaczy i śmierci.
I nie ma zamiaru przestać.
Komar, a właściwie krwiożercza komarzyca, pro-
wadzi z nami bitwę od zarania dziejów. Potrafi 
przetrwać wiele przeciwności losu z godną po-
dziwu nieustępliwością.
Pionierska książka, która przedstawia historię 
ludzkości z zupełnie nowej perspektywy. Ti-
mothy C. Winegard, wykładowca historii na Uni-
wersytecie w Mesa, w Kolorado, udowadnia, że 
przez tysiąclecia najpotężniejszą siłą, determi-
nującą losy ludzkości, był komar. Autor zabiera 
czytelnika w  ekscytującą podróż śladami tego 
niepozornego zabójcy, który wywarł wpływ na 
niemal każde większe wydarzenie w historii ludz-
kości, od starożytności po czasy obecne. Szczegó-
łowo dokumentuje jego niszczycielskie działania, 
które odebrały życie miliardom ludzi na całym 
świecie. Zupełnie tak, jakby za cel postawił sobie 
przeciwdziałanie niekontrolowanemu rozrostowi 
ludzkiej populacji. 

FASCYNUJĄCA HISTORIA
KRWIOŻERCZEGO ZABÓJCY

Timothy C. Winegard
Komar

Najokrutniejszy
zabójca na świecie

Cena: 49,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-25-7

Oprawa: TW
Liczba stron: 560

Format: 15 x 22 cm
Premiera: 13 maja 2020

Wydawnictwo Mova
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Roman Klasa
Operator 112

Relacja z centrum
ratowania życia

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-39-4

Oprawa: MKS
Liczba stron: 264

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 15 kwietnia 2020

Wydawnictwo Mova

PORUSZAJĄCE OPOWIEŚCI OPERATORA
NUMERU ALARMOWEGO

Słowo od autora:
„Ta książka to nie tylko relacja z pracy operato-
ra numeru 112, ale przede wszystkim opowieść 
o  nas, ludziach, i o naszej codzienności. O poli-
tyce, edukacji, trudach i urokach rodzicielstwa 
oraz o naszej kruchej psychice. (...) Ta książka 
to  także moja bezkompromisowa spowiedź. 
Opowiem wam o pracy operatora, o najcięższych 
zgłoszeniach i popełnionych błędach. Opiszę 
rzeczywistość, w której absurd goni absurd – na 
niewyobrażalną skalę, a ludzie za to odpowie-
dzialni wszystko sprawnie pudrują i udają, że nie 
widzą problemu”.

Roman Klasa przez prawie sześć lat praco-
wał w  Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
w  Gdańsku jako operator numeru alarmowego 
112. Nigdy nie widział swoich rozmówców, jednak 
często to właśnie od niego zależał ich dalszy los.
Książka Operator 112. Relacja z centrum ratowa-
nia życia to poruszająca i szokująca opowieść 
człowieka, który przez lata był uczestnikiem ludz-
kich dramatów. Autor wspomina proces rekruta-
cji do CPR, przywołuje najciekawsze przypadki 
zgłoszeń na numer 112 i przedstawia realia pracy 
ludzi, którzy nie są zauważani, mimo że każdego 
dnia biorą na siebie ogromną odpowiedzialność 
za ludzkie życie i zdrowie.

Fot. Tomasz Klasa TK Foto
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Opierając się na szeregu własnych doświadczeń 
od poronienia do drugiego porodu i początków 
opieki nad niemowlęciem, Sarah Knott przyglą-
da się macierzyństwu na przestrzeni wieków.
W swojej lirycznej opowieści przywołuje listy, 
wspomnienia, pamiętniki, postaci z obrazów, 
a nawet sądowe protokoły. Ożywiając zagubione 
przez lata historie zwykłych kobiet, tworzy intym-
ny i zachwycająco piękny obraz matki.
Knott w swoich przemyśleniach zadaje odważne 
pytania i zestawia przeszłość z teraźniejszością. 
Trzymając na rękach niemowlę, przygląda się de-
cyzjom i problemom matek wczoraj i dziś, pragnie 
poznać uniwersalną definicję macierzyństwa.

FASCYNUJĄCA I PORUSZAJĄCA
OPOWIEŚĆ O ROLI MATKI

NA PRZESTRZENI WIEKÓW

Sarah Knott
Matki

Niezwykła historia
macierzyństwa

Cena: 49,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-43-1

Oprawa: TW
Liczba stron: 480

Format: 14,5 x 20,5 cm
Premiera: 20 maja 2020

Wydawnictwo Mova



m o v a  |  1 9

Michał Paweł Urbaniak
Lista nieobecności

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-46-2

Oprawa: MKS
Liczba stron: 496

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 20 maja 2020

Wydawnictwo Mova

PEŁNA NIEDOPOWIEDZEŃ,
SZCZEGÓŁÓW ORAZ ZNACZEŃ

HISTORIA PRZEMIJANIA I NIEZROZUMIENIA,
KTÓRE PROWADZI DO TRAGEDII

MICHAŁ PAWEŁ URBANIAK
Prozaik, krytyk literacki, nauczyciel kreatywne-
go pisania i nałogowy czytelnik. Publikuje teksty 
m.in. w „artPAPIERZE”, „Fabulariach”, „Nowych 
książkach” czy w „Śląsku”. Miłośnik kotów, psów, 
starych fotografii i tajemnic genealogicznych. Fa-
scynują go mroczne strony pozornie zwyczajne-
go życia. Lista nieobecności jest jego debiutem 
powieściowym.

Artur Hnat nie żyje. Teraz jego bliscy muszą zmie-
rzyć się z tym, co pozostawił. Zuzanna zatraca się 
w cierpieniu po stracie męża. Syn kobiety, Krzysz-
tof, jest spragniony miłości, ale ta staje się dla 
niego trucizną. Jego partner Jakub nie znajduje 
ocalenia w związku i podświadomie dąży do au-
todestrukcji.
Lista nieobecności jest portretem dramatów, 
które są zakorzenione głęboko w duszy i nie spo-
sób ich się pozbyć. Artur chce uciec od tragicznej 
przeszłości; zimna, rzekomo niezdolna do miło-
ści Zuzanna pragnie żyć poza kręgiem śmierci; 
Krzysztof szuka ocalenia od samotności, a Jakub 
potrzebuje bezpieczeństwa.
Codzienność bohaterów jest podszyta mrokiem 
i pragnieniem szczęścia na przekór wszelkim nie-
powodzeniom. Czy istnieje fatum i niektórzy zwy-
czajnie są skazani na życie naznaczone lękiem? 
A może wszystko jest winą człowieka?
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„Dlaczego ja, ziemio?”

Kiedy była małą dziewczynką, połknęła ziemię 
i doznała wizji, jak ojciec bije matkę na śmierć. 
Wtedy Ziemiożerczyni odkryła w sobie niezwykły 
dar, który wyznaczył jej życiu nową ścieżkę.
Wieść o lokalnej jasnowidzce roznosi się po okoli-
cy. Kolejni krewni zaginionych osób stają przed nią 
z garstką ziemi i nadzieją na rozwiązanie zagadki. 
Jednak w miejscu, gdzie zaniedbanie i  niespra-
wiedliwość względem kobiet wypływają z każde-
go zakątka, nie ma przyzwolenia na prawdę.

DOLORES REYES
Urodziła się w 1978 roku w Buenos Aires. Na-
uczycielka, feministka, aktywistka, matka sied-
miorga dzieci. Studiowała literaturę na Uniwer-
sytecie w  Buenos Aires. Ziemiożerczyni jest jej 
pierwszą powieścią.

LIRYCZNA I BRUTALNA POWIEŚĆ 
BALANSUJĄCA NA GRANICY 

PRZERAŻAJĄCEJ RZECZYWISTOŚCI
I LUDOWYCH WIERZEŃ

Dolores Reyes
Ziemiożerczyni

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-47-9

Oprawa: TW
Liczba stron: 184

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 3 czerwca 2020

Wydawnictwo Mova
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Mark Boyle
Offline

Jak dzięki życiu
bez pieniędzy i technologii

odzyskałem wolność
i szczęście

Cena: 42,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-29-0

Oprawa: TW
Liczba stron: 328

Format: 14,5 x 20,5 cm
Premiera: 15 lipca 2020

Wydawnictwo Mova

INSPIRUJĄCA OPOWIEŚĆ
O ŻYCIU BEZ TECHNOLOGII

Życie bez konta bankowego, dochodów i pienię-
dzy miało być jedynie rocznym eksperymentem, 
na który w 2008 roku zdecydował się Irlandczyk 
Mark Boyle. Eksperyment szybko stał się sposo-
bem na życie, dzięki któremu początkujący biz-
nesmen odnalazł spokój i szczęście.
Gołymi rękami zbudował dom, nauczył się rozpa-
lać ogień i czerpać wodę ze strumienia. Idealnie 
odnalazł się w prostym życiu podległym rytmom 
słońca i pór roku.
Jego powrót do źródeł wzbudza głęboką reflek-
sję nad istotą człowieczeństwa w czasach, kiedy 
granice między człowiekiem i maszyną coraz 
bardziej się zacierają. Swoją historią przemiany 
inspiruje i zachęca do zwolnienia tempa i korzy-
stania z prawdziwych uroków spokojnego życia.
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Przez Prypeć, teren dawnej zony, przetaczają się 
wycieczki turystów zafascynowanych nuklear-
nym wysypiskiem postsowieckiego świata. Pod-
czas jednej z wycieczek znalezione zostaje zma-
sakrowane ciało mężczyzny, w którym znajdują 
się… wypchane jaskółki. Para policjantów, Josif 
Melnyk i Galina Nowak, ustalają, że ciało należy 
do Leonida Sokołowa, syna niegdysiejszego 
wysokiego funkcjonariusza partii w Prypeci.
Aleksander Rybałko, były gliniarz, miał osiem 
lat, gdy w 1986 roku jego ojciec zginął w kata-
strofie w Czarnobylu. Pewnego dnia Aleksander 
przyjmuje prywatne zlecenie od Wiktora Soko-
łowa. Ma rozwiązać zagadkę tajemniczej śmierci 
jego syna.
Zaczyna się wyścig z czasem. Okazuje się, że mor-
derstwo Leonida w zatrważający sposób przypo-
mina zbrodnię dokonaną przed laty w noc wybu-
chu reaktora jądrowego numer 4. Jaką prawdę 
pragnie zatuszować zabójca?

WCIĄGAJĄCE ŚLEDZTWO,
W KTÓRYM BURZLIWA 

RZECZYWISTOŚĆ DZISIEJSZEJ 
UKRAINY SPLATA SIĘ

Z CZARNOBYLSKĄ TRAGEDIĄ

Morgan Audic
Jaskółki z Czarnobyla

Cena: 42,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-40-5

Oprawa: MKS
Liczba stron: 560

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 12 sierpnia 2020

Wydawnictwo Mova
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Robert Ziębiński
Lockdown

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-87-0

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

Wydawnictwo Mova

OKŁADKA
W PRZYGOTOWANIU

W ZDOMINOWANEJ PRZEZ 
PANDEMIĘ RZECZYWISTOŚCI 

ZDETERMINOWANA MATKA 
ZŁAMIE KAŻDĄ ZASADĘ, ŻEBY 

OCALIĆ ŻYCIE DZIECKA

Olga ma wszystko. Miliony na koncie, wielki dom, 
firmę oraz córkę, którą kocha nad życie. Za mie-
siąc otworzy swój najnowszy biznes – gigantycz-
ną galerię handlową w stolicy. Nigdy nie była ry-
zykantką. Zawsze potrafiła działać tak, by nic nie 
stracić.
Jest piątek. Olga dowiaduje się, że ktoś uprowa-
dził jej córkę Dominikę. Porywacz żąda zapłace-
nia dziesięciu milionów euro do poniedziałku. 
Zdobycie tych pieniędzy nie byłoby dla Olgi wiel-
kim problemem, gdyby nie lockdown. Odcięta 
od bankowych kont musi znaleźć sposób na zdo-
bycie pieniędzy.
Na ulicach wybuchają zamieszki, a wirus zbiera 
śmiertelne żniwo. Zaczyna się rozpaczliwy wy-
ścig z czasem. Olga będzie musiała wniknąć do 
przestępczego świata warszawskich gangsterów. 
Tylko tam może dostać to, czego szuka.

ROBERT ZIĘBIŃSKI
Polski dziennikarz i  pisarz. Pomysłodawca por-
talu kulturalnego Dzika Banda, były redaktor 
naczelny polskiej edycji „PLAYBOYA”. Jego teksty 
pojawiały się między innymi w „Nowej Fanta-
styce”, „Newsweeku” czy „Przekroju”. Na swoim 
koncie ma kilka książek, takich jak Stephen King. 
Instrukcja obsługi i Furia.
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Oto bulwersujący obraz produkcji jedzenia, które 
ląduje na naszych talerzach – obowiązkowa lek-
tura dla wszystkich, których obchodzi, czym kar-
mią siebie i swoich bliskich na co dzień.
Przez trzy lata Philip Lymbery podróżował po 
świecie i przyglądał się temu, jak wygląda „od 
kuchni” przemysłowa hodowla zwierząt oraz jak 
wpływa na ludzi, zwierzęta i planetę. Lymbery 
odwiedza m.in. fabryki w USA, Peru, Chinach, 
Meksyku i pokazuje, jak umyślnie pogarszana 
jest jakość jedzenia, które trafia na nasze stoły: od 
sztucznego przyspieszania wzrostu zwierząt, po-
przez używanie ogromnych ilości środków che-
micznych, antybiotyków i leków hormonalnych, 
po nadprodukcję zboża na paszę.
Farmagedon jest wołaniem do naszego sumie-
nia, wezwaniem do ujrzenia w hodowli przemy-
słowej jednej z najbardziej przerażających przy-
czyn marnowania żywności, cierpienia zwierząt, 
wymierania zagrożonych gatunków, zanieczysz-
czenia wód oraz rosnącej liczby chorób cywili-
zacyjnych. Autor tłumaczy, jak w prosty sposób 
każdy konsument może uchronić się przed je-
dzeniem mięsa, jajek i mleka pozyskiwanych 
w tak skandaliczny sposób.

SZOKUJĄCA RZECZYWISTOŚĆ 
PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

Philip Lymbery,
Isabel Oakeshott

Farmagedon
Rzeczywisty koszt

taniego mięsa

Cena: 49,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-45-0

Oprawa: MKS
Liczba stron: 388

Format: 16,5 x 24,0 cm
Premiera: 12 sierpnia 2020

Wydawnictwo Mova
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Jenny Odell
Jak robić nic

Manifest przeciw
kultowi produktywności

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-41-2

Oprawa: MKS
Liczba stron: 388

Format: 14,5 x 20,5 cm
Premiera: 2 września 2020

Wydawnictwo Mova

RÓB NIC I UWOLNIJ SIĘ 
OD NAŁOGU COŚRÓBSTWA

Otaczają cię rzeczy nierzeczywiste: wizualizacje 
produktów, idealne zdjęcia w mediach społecz-
nościowych, zbawienne aplikacje, dzięki którym 
zaoszczędzisz mnóstwo czasu. Bo przecież czas 
to pieniądz, a jest jeszcze tyle do zrobienia! Już 
kiedy kładziesz się do snu, w głowie pojawia się 
myśl: „Jutro muszę…”. Jeśli nie wykażesz się pro-
duktywnością, to…
…świat się nie zawali. Wręcz przeciwnie – zrobisz 
mu przysługę.
W czasach, kiedy tracenie czasu jest powszech-
nie potępiane i uznawane za najgorsze z możli-
wych marnotrawstw, Jenny Odell zachęca, aby 
swoją uwagę skierować na świat rzeczywisty  – 
pełen różnorodności i inspiracji. Przekonuje, że 
tylko zmniejszając lawinę wymagań i rozprasza-
czy, możesz dostrzec jego prawdziwe piękno, 
a także problemy i realne rozwiązania.

JENNY ODELL
Amerykańska artystka, pisarka i pedagog. Brała 
udział w wielu międzynarodowych wystawach. 
Mieszka w Oakland w Kalifornii.
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Louise Boije af Gennäs
Bezwład

Trylogia oporu. Tom 2 

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-56-1

Oprawa: MKS
Liczba stron: 512

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 16 września 2020

Wydawnictwo Mova

LOUISE BOIJE AF GENNÄS
Jest pisarką oraz autorką sztuk teatralnych i sce-
nariuszy. Jej sztuki grano w najbardziej znanych 
sztokholmskich teatrach, a powieści stały się 
kultowe dla czytelników w różnym wieku. Swoją 
Trylogią oporu zmienia gatunek i po raz pierw-
szy oferuje czytelnikom thriller psychologiczny 
zawierający krytykę społeczną, wyraźnie nawią-
zując do wielu niewyjaśnionych szwedzkich afer.

Sarę wciąż nawiedzają koszmary. Zdecydowa-
ła się zostać w Sztokholmie mimo tego, że je-
sień w tym mieście przepełniona była dziwnymi 
i traumatycznymi wydarzeniami. Teraz musi być 
czujna bardziej niż kiedykolwiek.
Wciąż prześladuje ją uczucie, że nikomu nie 
może zaufać. Dręczą ją pytania, na które nie po-
trafi znaleźć odpowiedzi. Coraz więcej osób z jej 
otoczenia ginie. Sara musi rozwikłać zagadkę, za-
nim oprawcy dotrą do jej rodziny.
Może jednak odpowiedzi nie trzeba szukać, 
bo same się zbliżą? Bezwład może okazać się klu-
czem… W końcu dobry myśliwy musi do perfekcji 
opanować sztukę udawania martwego.

Krwawy kwiat
ISBN: 978-83-66234-73-4

DRUGI TOM PORYWAJĄCEJ
TRYLOGII KRYMINALNEJ

O WIELKIEJ SZWEDZKIEJ INTRYDZE

Fot. Anna-Lena Ahlström
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Nic za darmo, Agata Bizuk

Szepty drewnianych papug, Anna Szczęsna

Krokodyl w doniczce, Anna Szczęsna
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Agata Bizuk
Nic za darmo

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-93-0
Oprawa: MKS
Liczba stron: 271
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 25 marca 2020
Wydawnictwo Kobiece

Anna Szczęsna
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INSPIRUJĄCA HISTORIA O KOBIETACH, KTÓRE CHCĄ 
WIERZYĆ, ŻE NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO NA SZCZĘŚCIE

Mąż Michaliny ma obsesję na punkcie kontroli. Kobieta 
postanawia go opuścić. Zatrzymuje się u babci, z którą 
długo nie utrzymywała kontaktu. Nie tylko ona mierzy się 
z życiowymi problemami. Babcia i mama także borykają 
się z długo ukrywanym żalem. Czy będą potrafiły stawić 
czoła prawdzie i wybaczyć krzywdy?

PORUSZAJĄCA OPOWIEŚĆ O CHĘCI ZMIANY 
SWOJEGO LOSU

Maja nie może poradzić sobie z utratą męża, który zginął 
w tragicznym wypadku. Pewnego dnia spotyka tajemni-
czą cygankę, która twierdzi, że może cofnąć czas. Jednak 
wszystko ma swoją cenę. Maja budzi się dwadzieścia lat 
wcześniej w dniu swojej matury nieświadoma tego, że 
właśnie dostała drugą szansę na szczęście.

CZY ISTNIEJE JEDNA SŁUSZNA DROGA DO SZCZĘŚCIA?

Aldona, żwawa siedemdziesięciolatka i mistrzyni dzierga-
nia na drutach, nie radzi sobie z napadami gniewu. Paweł 
jest autorem jednego bestsellera i wielu miernych powie-
ści. Kaja właśnie spełniła marzenie o własnym mieszka-
niu. Ich losy splotą się podczas poszukiwań sposobu reali-
zacji najgłębszych pragnień.

Anna Szczęsna
Krokodyl w doniczce 

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-30-6
Oprawa: MKS
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 15 lipca 2020
Wydawnictwo Kobiece
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Żony, Tarryn Fisher

Dla jej dobra, Ellen Marie Wiseman

To, co zostawiła, Ellen Marie Wiseman
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Tarryn Fisher
Żony
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PORYWAJĄCA POWIEŚĆ O NISZCZYCIELSKIEJ SILE 
RODZINNYCH TAJEMNIC

Lata 30. XX wieku. Mała Lilly jest albinoską. Rodzice trzy-
mają ją w zamknięciu na strychu. Pewnego dnia matka 
sprzedaje dziewczynkę właścicielowi cyrku. Lata później 
dziewiętnastoletnia Julia Blackwood dostaje w spadku po 
rodzicach dom. Na jego strychu znajduje tajemnicze fo-
tografie przedstawiające osobliwą dziewczynkę w cyrku. 
Pragnie odkryć jej historię.

LEPIEJ NIE PATRZ PRAWDZIE W OCZY.
NIE JESTEŚ TĄ JEDYNĄ

Thursday jest żoną Setha. Jedną z trzech. Taki zawar-
li układ. Zżera ją jednak ciekawość, chce wiedzieć, chce 
mieć pewność, że na tle pozostałych żon wypada najle-
piej. W pewnym momencie odkrywa coś, co zmienia jej 
małżeństwo na zawsze.

FENOMENALNA HISTORIA DWÓCH KOBIET, KTÓRE 
ŁĄCZY WSTRZĄSAJĄCY SEKRET

Nikt nie wie, dlaczego matka Izzy Stone dziesięć lat 
temu zastrzeliła śpiącego męża. Siedemnastoletnia 
Izzy mieszka z rodziną zastępczą i pomaga przybra-
nym rodzicom w porządkowaniu ich muzeum. Pewne-
go dnia w stercie porzuconych przedmiotów znajduje 
stare listy. Dotyczą dziewczyny, którą ojciec zamknął 
w ośrodku psychiatrycznym.

Ellen Marie Wiseman
To, co zostawiła 

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-33-7
Oprawa: MKS
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 26 sierpnia 2020
Wydawnictwo Kobiece

Ellen Marie Wiseman
Dla jej dobra
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Tron prawdy. Duet. Tom 2, Pepper Winters
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Amerykański król. Nowy Camelot. Tom 3, Sierra Simone

Malum, część 1. Elite Kings Club. Tom 4, Amo Jones

Seria Fallen Crest, Tijan

Madeline. Dearest. Tom 3, Lex Marin

Słodki Kłamca, Katarzyna Bester

Piękne zapomnienie. Bracia Maddox. Tom 1, Jamie McGuire

Przysięgnij, że mnie kochasz, Renée Carlino

Seks, nie miłość, Vi Keeland

Naga prawda, Vi Keeland

Mrok przed świtem. Ciemność. Tom 2, Claire Contreras

Elect. Eagle Elite. Tom 2, Rachel Van Dyken

Rosyjska księżniczka. Dziedzictwo. Tom 1, Monika Skabara

Cassiano boss. Dangerous. Tom 1, Angelika Łabuda

Bad Saint, Monica James

Racer, Katy Evans

Zależna od mafii, Ada Tulińska

Grzeszny zdobywca. Seksowny duet. Tom 1, Laurelin Paige

Zakazana. Uniwersytet Gray Springs. Tom 1, Ella Fields

Grzech. Wodząc na pokuszenie. Tom 1, Gabriela L. Orione 

Zimna S, Justyna Chrobak

Fear me. Broken love. Tom 1, B.B. Reid



e r o t y k a  /  r o m a n s   |  3 2

Anna Langner
Syreny

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-50-9
Oprawa: MKS
Liczba stron: 472
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 17 czerwca 2020
Wydawnictwo Kobiece

TE WAKACJE TO KOLOROWE DRINKI, SEKS NA PLAŻY 
I CAŁE MNÓSTWO SEKRETÓW...

Majka wyjeżdża z Warszawy do spokojnego nadmorskie-
go Burzewa. Dołącza do ekipy Syren – pięknych kobiet, 
które wyruszają na eskapady po nadbałtyckich klubach, 
polując na bogatych przystojniaków. Majka ma w tym 
swój cel – chce zrealizować sekretny projekt i przy okazji 
chronić przyjaciółki przed kłopotami. Jednak ten plan za-
czyna sypać się jak zamek z piasku za sprawą pewnego 
przystojnego turysty.

Anna Langner
Napraw mnie

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-44-3
Oprawa: MKS
Liczba stron: 368
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 3 lipca 2020
Wydawnictwo Kobiece

KONTYNUACJA BESTSELLEROWEJ POWIEŚCI
„ZNISZCZ MNIE”

Amy ma złamane serce. Udaje jej się znaleźć nową pracę, 
dzięki której może zająć swój umysł czymś innym. Jest tyl-
ko jeden problem – w Black Library od kilku tygodni pra-
cuje niezwykle uzdolniony programista i spec od social 
mediów. Przystojny, wytatuowany, z gniewem w oczach. 
Los nie ma dla dla Amy litości i znów stawia Barry’ego 
na jej drodze.

Zniszcz mnie
ISBN: 978-83-66436-85-5

Fot. Anna Jaśkowiak
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Ewelina Dobosz
Nowa tożsamość

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-37-0
Oprawa: MKS
Liczba stron: 336
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 29 kwietnia 2020
Wydawnictwo Kobiece

PORYWAJĄCY DEBIUT OPOWIADAJĄCY O WIELKIM 
PRAGNIENIU MIŁOŚCI I ZEMSTY

Po brutalnym zabójstwie żony Igor staje się głównym 
podejrzanym. Udaje mu się na fałszywych papierach 
wyjechać do Nowego Jorku. Emily, młoda prawniczka, 
po ciężkim dniu postanawia zatopić smutki w alkoholu 
i spotyka przystojnego mężczyznę z Polski. Jest nim zafa-
scynowana, jednak nie zdaje sobie sprawy, jaką mroczną 
przeszłość zostawił za oceanem.

Alicja Sinicka
Oczy wilka
Tom 1

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-98-1
Oprawa: MKS
Liczba stron: 408
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 17 czerwca 2020
Wydawnictwo Kobiece

BESTSELLEROWA SERIA ALICJI SINICKIEJ – OCZY WILKA!

Lena Kajzer przeprowadza się z Katowic do małej miej-
scowości Głębia. Zaczyna nowy rozdział w swoim życiu. 
Stłuczki z terenowym bmw jednak nie było w planach. 
Podobnie jak jego właściciela. Artur Mangano to człowiek 
owiany aurą tajemnicy. Jego jasnobłękitne tęczówki przy-
pominają oczy drapieżnego wilka. Kim tak naprawdę jest 
ten człowiek o zniewalającym spojrzeniu?

W jego oczach
Oczy wilka. Tom 2
Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-69-2
Liczba stron: 368
Premiera: 4 września 2019

Stracona tożsamość
Tom 2
Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-38-2
Premiera: 12 sierpnia 2020

Otwórz oczy
Oczy wilka. Tom 3
Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-67-7
Liczba stron: 320
Premiera: 15 lipca 2020
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Whitney G.
Niegrzeczny szef
Intensywne doznania.
Tom 1
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W PRACY JEST PROFESJONALISTĄ. PO GODZINACH 
BADACZEM KOBIECYCH POTRZEB

Ambitna Natalie zostaje przeniesiona na rezydenturę do 
nowej kliniki i wcale nie jest z tego zadowolona. W życiu 
prywatnym także jej się nie układa – każda kolejna randka 
okazuje się klapą. Zrezygnowana, postanawia spotkać się 
na żywo ze swoim przyjacielem poznanym w sieci. Okazu-
je się, że jest nim doktor Garrett Ashton, pracownik słyn-
nej nowojorskiej kliniki i jej nowy przełożony.

SEKSOWNY BIUROWY ROMANS WHITNEY G.!

Mya nie cierpi swojego nowego aroganckiego szefa. Posta-
nawia zwolnić się z wydawnictwa i szukać szczęścia w innej 
firmie. Michael Leighton dowiaduje się o jej decyzji. Nie może 
pozwolić jej odejść – nie tylko dlatego, że jest perfekcyjna w 
swojej pracy. Ta kobieta ma w sobie coś więcej. Michael ma 
plan – jeśli Mya myślała, że ma do czynienia z niegrzecznym 
szefem, to jeszcze nie wie, na co naprawdę go stać.

SZCZERY, WYMAGAJĄCY I NIEZWYKLE SEKSOWNY

Penelope niedawno straciła dwóch ważnych klientów 
i faceta, który ją zdradził. Kiedy na horyzoncie pojawia się 
nowe zlecenie, kobieta od razu je przyjmuje. Radość koń-
czy się szaleństwem w klubie i porankiem z przystojnia-
kiem w łóżku. Brzmiałoby jak romantyczna przygoda, gdy-
by nie fakt, że mężczyzna okazuje się jej nowym klientem.

Whitney G.
Bezwstydny klient
Intensywne doznania. 
Tom 3 

Cena: 29,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-35-1
Oprawa: MKS
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 12 sierpnia 2020
Wydawnictwo Kobiece

Whitney G.
Grzeszny doktor
Intensywne doznania.
Tom 2

Cena: 29,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-52-3
Oprawa: MKS
Liczba stron: 192
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 3 czerwca 2020
Wydawnictwo Kobiece
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T. M. Frazier
Preppy: Życie i śmierć 
Samuela Clearwatera, 
Część 1
King. Tom 5

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-27-1
Oprawa: MKS
Liczba stron: 320
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 15 kwietnia 2020
Wydawnictwo Kobiece

KONTYNUACJA BESTSELLEROWEJ SERII KING – 
HISTORIA PREPPY’EGO

Samuel Clearwater najbardziej w swoim życiu ceni pyszne 
naleśniki i ostrą jazdę. Andrea to zagubiona dziewczyna 
w szponach nałogu. Gdy jest już u kresu wytrzymałości, 
spotyka mężczyznę w muszce, który tak jak ona zdążył 
poznać ciemne strony życia. Ta znajomośc nada nowy tor 
ich życiu i… śmierci. Dla większości śmierć oznacza koniec. 
Dla Dre i Preppy’ego okaże się dopiero początkiem.

Pepper Winters
Chaos zmysłów
Potwory z ciemności. Tom 3

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-32-5
Oprawa: MKS
Liczba stron: 720
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 29 kwietnia 2020
Wydawnictwo Kobiece

POŁĄCZYŁ ICH MROK, KTÓRY POWRACA, BY UPOMNIEĆ 
SIĘ O SWOJE

Brutalne wydarzenia z Rio nie pozwalają Tess wrócić do 
wspólnego życia z Q. On nie może znieść widoku cier-
piącej ukochanej. Musi coś zrobić, inaczej ich szansa na 
szczęście przepadnie bezpowrotnie. Spragniony zemsty 
zaczyna przekraczać kolejne granice, nie zauważając 
nadchodzącego niebezpieczeństwa.

Łzy Tess
Potwory z ciemności. Tom 1
ISBN: 978-83-66074-77-4

Preppy: Życie i śmierć
Samuela Clearwatera, 
Część 2
King. Tom 6
Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-28-8
Liczba stron: 280
Premiera: 15 kwietnia 2020

Kwintesencja Q
Potwory z ciemności. Tom 2
ISBN: 978-83-65442-79-6

Preppy: Życie i śmierć
Samuela Clearwatera, 
Część 3
King. Tom 7
Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-29-5
Liczba stron: 248
Premiera: 15 kwietnia 2020
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Kandi Steiner
Droga do ciebie

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-91-6

Oprawa: MKS
Liczba stron: 360

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 11 marca 2020
Wydawnictwo Kobiece

Jay Crownover
Bezpieczna przystań

Bracia Warner. Tom 2

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-39-9

Oprawa: MKS
Liczba stron: 328

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 2 września 2020

Wydawnictwo Kobiece

Tijan 
Ekipa

Crew. Tom 1

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-48-6

Oprawa: MKS
Liczba stron: 520

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 20 maja 2020
Wydawnictwo Kobiece

ROMANTYCZNA OPOWIEŚĆ O DALEKIEJ WYPRAWIE 
DWOJGA NIEZNAJOMYCH

Cooper jest kelnerką w przydrożnej knajpie i ma-
rzy o przeprowadzce do dużego miasta. Pewnego 
dnia w pracy podchodzi do wyjątkowo przystojne-
go klienta, aby przyjąć zamówienie. Okazuje się, że 

TYLKO MIŁOŚĆ MOŻE BYĆ NAJLEPSZYM 
SCHRONIENIEM

Sutton Warner czuje, że zawiódł wszystkich. Szcze-
gólnie kobietę, o której nie może zapomnieć. Uko-
chaną, która niemal straciła przez niego życie. Emry 
czuje w swoim życiu wielką pustkę i chciałaby wresz-

NOWA POWIEŚĆ NEW ADULT AUTORKI POPULARNEJ 
SERII FALLEN CREST!

Bren Monroe należy do ekipy Wilków. Właśnie za-
częła ostatni rok w Liceum Roussou i marzy o spo-
koju w towarzystwie Jordana, Zellmana i Crossa. 
Tego ostatniego w szczególności. Kiedy do ich szko-

Słowo do ciebie
ISBN: 978-83-66234-86-4

Dzikie pragnienie
Bracia Warner. Tom 1
ISBN: 978-83-66338-39-5

Księżniczka
Crew. Tom 2
ISBN: 978-83-66611-48-1
Premiera: 30 września 2020

ma on na imię Emery i jest 
w trakcie samotnego road-
tripu. Cooper podejmuje 
szaloną decyzję i wyrusza 
w drogę z nieznajomym. Ta 
spontaniczna podróż zmie-
ni ich życie w sposób, jakie-
go się nie spodziewają.

cie to zmienić. Dochodzi 
do wniosku, że musi wró-
cić tam, gdzie wszystko się 
zaczęło. Tam, gdzie miesz-
ka Sutton.

ły dołącza Race, kuzyn jej 
byłego chłopaka, pomię-
dzy ekipami robi się bardzo 
burzliwie.
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Laurelin Paige
Perwersyjny bogacz

Kuszący duet. Tom 1

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-60-2

Oprawa: MKS
Liczba stron: 296

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 22 stycznia 2020

Wydawnictwo Kobiece

Pepper Winters
Tron prawdy

Duet. Tom 2

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-69-5

Oprawa: MKS
Liczba stron: 424

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 12 lutego 2020

Wydawnictwo Kobiece

Ella Frank 
Try

Pokusa. Tom 1

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66338-34-0

Oprawa: MKS
Liczba stron: 488

Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 25 marca 2020

Wydawnictwo Kobiece

GORĄCA POWIEŚĆ LAURELIN PAIGE, KTÓRA 
PRZEKRACZA GRANICE GRZECHU

Sabrina Lind pamięta, co zrobił Donovan Kincaid 
dziesięć lat temu. Zdobył ją, mimo że marzyła o jego 
najlepszym przyjacielu, któremu też nie była obo-
jętna. Po latach spotyka Westona Kinga, obiekt 

PORYWAJĄCY DARK ROMANCE PEŁEN ZWROTÓW 
AKCJI I SKRAJNYCH EMOCJI

Penn nie może znieść myśli, że Elle nie chce go znać. 
Zapętlił się w sieci kłamstw i oddałby teraz wszyst-
ko, żeby tylko móc wyznać jej prawdę. Musi odna-
leźć dziewczynę za wszelką cenę. Tylko czy prawda 

ROZPALAJĄCA WYOBRAŹNIĘ SERIA ROMANSÓW MM!

Tate Morrison pracuje jako barman i nie narzeka na 
brak zainteresowania wśród kobiet. Nie jest jednak 
zainteresowany przelotnymi romansami. Logan 
Mitchell zawsze dostaje to, czego chce – zarówno 
od kobiet, jak i od mężczyzn. Podczas wizyty w ba-

Perwersyjna miłość
Kuszący duet. Tom 2
ISBN: 978-83-66520-51-6
Premiera: 17 czerwca 2020

Korona kłamstw
Duet. Tom 1
ISBN: 978-83-65506-22-1

Take
Pokusa. Tom 2
ISBN: 978-83-66611-22-1
Premiera: 15 lipca 2020

westchnień z przeszłości. 
Mężczyzna proponuje jej 
pracę w prestiżowej agen-
cji, którą zarządza razem 
z… Donovanem Kincaidem.

wystarczy, aby odbudować 
jej zaufanie? I czy w  ogó-
le jest szansa, że jeszcze 
ją zobaczy?

rze przystojniak stojący 
po drugiej stronie lady od 
razu przykuwa jego uwagę. 
Czy magnetyzm, który ich 
przyciąga, sprawi, że sku-
szą się na nowe doznania?
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Dom
Fallen Crest. Tom 6
Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-72-5
Liczba stron: 400
Premiera: 11 marca 2020

Na zawsze
Fallen Crest. Tom 7
Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-88-6
Liczba stron: 480
Premiera: 15 kwietnia 2020

Sierra Simone
Amerykański król
Nowy Camelot. Tom 3

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-55-8
Oprawa: MKS
Liczba stron: 560
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 22 stycznia 2020
Wydawnictwo Kobiece

Amo Jones
Malum, Część 1
Elite Kings Club. Tom 4

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66134-42-3
Oprawa: MKS
Liczba stron: 320
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 15 kwietnia 2020
Wydawnictwo Kobiece

CZWARTY TOM MROCZNEJ I OSTREJ SERII 
ELITE KINGS CLUB
 
Tillie Stuprum nie może zapewnić swojej córce normal-
nego życia. Ojcem malutkiej Micaeli jest sam Nate River-
side-Malum, jeden z Królów, najlepszy przyjaciel Bishopa 
i jego prawa ręka. Tillie zostanie postawiona przed trud-
nym wyborem. Aby ocalić siebie i córkę, będzie musiała 
odkryć najmroczniejsze karty.

NIEGRZECZNY FINAŁ KRÓLEWSKIEJ SERII 
NOWY CAMELOT

Maxen Ashley Colchester – jeden z najważniejszych przy-
wódców na świecie – nie podejrzewał, że zostanie zdra-
dzony przez najlepszego przyjaciela i wieloletniego ko-
chanka. Embry chce zostać głową państwa. Skandal goni 
skandal, a świat staje u progu politycznego rozłamu.

OSTATNIE TOMY SERII NEW ADULT O MIESZKAŃCACH 
FALLEN CREST

Dalsze losy Sam i Masona. Los stawia przed nimi nowe 
trudności do pokonania. Czy mają w sobie jeszcze wystar-
czająco dużo siły, aby zawalczyć o szczęście? Jedno jest 
pewne – Fallen Crest to już nie to samo miejsce, co kiedyś.

Tijan
Uniwersytet
Fallen Crest. Tom 5

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-67-1
Oprawa: MKS
Liczba stron: 408
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 26 lutego 2020
Wydawnictwo Kobiece
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Lex Martin
Madeline
Dearest. Tom 3

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-59-6
Oprawa: MKS
Liczba stron: 376
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 15 stycznia 2020
Wydawnictwo Kobiece

Katarzyna Bester
Słodki kłamca

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-56-5
Oprawa: MKS
Liczba stron: 248
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 15 stycznia 2020
Wydawnictwo Kobiece

Jamie McGuire
Piękne zapomnienie
Bracia Maddox. Tom 1

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-60-8
Oprawa: MKS
Liczba stron: 392
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 17 czerwca 2020
Wydawnictwo Kobiece

ŻYCIE PODSUWA POKUSY W NAJMNIEJ OCZEKIWANYM 
MOMENCIE…

Tenton Maddox kiedyś był bożyszczem dziewczyn oraz 
królem uczelni. Teraz mieszka z owdowiałym ojcem i pra-
cuje w lokalnym salonie tatuażu. Kiedy jego życie zaczyna 
na nowo się układać, spotyka osamotnioną Cami, która 
spędza pierwszy weekend bez chłopaka. Początkowo 
dziewczynie wydaje się, że to będzie nieszkodliwa dla jej 
związku znajomość. Ale kiedy ktoś z klanu Maddoxów się 
zakochuje, nic nie jest w stanie mu przeszkodzić.

FINAŁOWY TOM ROMANTYCZNEJ SERII DEAREST

Madeline już nigdy nie umówi się ze sportowcem. Nie po 
tym, jak przyłapała swojego faceta na zdradzie. Razem 
ze spakowanymi kartonami i złamanym sercem ląduje 
u przyjaciółki ze studiów. Darren, gorąca gwiazda futbo-
lu amerykańskiego, odkrywa, że jego sąsiadka ma nową 
współlokatorkę. Liczy na ciekawą znajomość… z bonusa-
mi. Czy Madeline złamie dla niego swoje postanowienie?

KŁAMSTWO MA KRÓTKIE NOGI, A CZASEM RÓWNIEŻ 
UWODZICIELSKI WZROK

Stella próbuje uporządkować sobie życie od nowa po roz-
staniu. Jednak los stawia na jej drodze przeszkodę. Po-
dwójną, w postaci seksownego właściciela kawiarni oraz 
nowego kuszącego sąsiada. Każdy z nich może okazać 
się kolejnym kłamcą, ale pokusa okazuje się większa niż 
zdrowy rozsądek.

ŻYCIE PISZE NAJLEPSZE BESTSELLERY!

Emiline sięga po najnowszy bestseller tajemniczego au-
tora ukrywającego się pod pseudonimem J. Colby. Od 
razu wciąga ją historia dwojga przyjaciół z dzieciństwa, 
którzy się w sobie zakochują. Odkrywa jednak, że czyta 
o… sobie. Autorem książki jest Jase, którego nie widziała 
od ponad dekady. Musi się z nim spotkać i wyjaśnić, dla-
czego posunął się tak daleko i odważył opowiedzieć histo-
rię, o której starała się zapomnieć.

Renée Carlino
Przysięgnij, że mnie 
kochasz

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-33-2
Oprawa: MKS
Liczba stron: 360
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 15 kwietnia 2020
Wydawnictwo Kobiece
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Vi Keeland
Seks, nie miłość

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-70-1
Oprawa: MKS
Liczba stron: 416
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 12 lutego 2020
Wydawnictwo Kobiece

Vi Keeland
Naga prawda

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-49-3
Oprawa: MKS
Liczba stron: 392
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 6 maja 2020
Wydawnictwo Kobiece

Claire Contreras
Mrok przed świtem
Ciemność. Tom 2

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-25-2
Oprawa: MKS
Liczba stron: 376
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 29 lipca 2020
Wydawnictwo Kobiece

KONTYNUACJA PEŁNEJ UNIESIEŃ I TAJEMNIC POWIEŚCI 
„NIE MA ŚWIATŁA W CIEMNOŚCI”

Cole jest zmuszony wrócić do przeszłości i sprzymierzyć 
się z ludźmi, którzy wiedzieli o zniknięciu Blake. Tak jak 
ona, musi nauczyć się żyć w piekle, który zgotował im 
los. Jednak nadzieja umiera ostatnia. Czy uda im się wró-
cić do normalnego życia, zanim ciemność całkiem ich 
pochłonie?

POŻĄDANIE, KTÓRE UZALEŻNIA. CZY MA SZANSĘ 
PRZERODZIĆ SIĘ W MIŁOŚĆ?

Poznali się na weselu przyjaciół i po imprezie obudzili się 
w jednym pokoju hotelowym. Natalia od razu wiedziała, że 
Hunter to typ faceta, który łamie serca i nie angażuje się 
w poważniejsze związki. Dziewięć miesięcy później znów 
się spotykają. Tym razem Hunter tak łatwo nie da się zbić 
z tropu. Tym bardziej, że ma propozycję nie do odrzucenia…

JEŚLI DOSTAJESZ OD LOSU DRUGĄ SZANSĘ, LEPIEJ 
DOBRZE JĄ WYKORZYSTAJ

Layla Hutton pracuje w nowojorskiej kancelarii i stawia 
wszystko na karierę zawodową. Kiedy więc dostaje od szefa 
propozycję reprezentowania prestiżowej firmy, przyjmuje 
ją bez wahania. Jej nowy klient to Grayson Westbrook. 
TEN Grayson Westbrook. Ponad rok temu roztrzaskał jej 
serce na milion kawałków. Teraz stoi przed nią z nadzieją 
na drugą szansę, bardziej pociągający niż kiedykolwiek.

DALSZE LOSY BOHATERÓW MROCZNEJ „ELITY”

Nixon Abandonato dokonał wyboru. Teraz musi za niego 
zapłacić. Tracey jest miłością jego życia, ale przebywanie 
z nim uczyniło ją celem wrogów swojej rodziny. Jedynym 
sposobem na utrzymanie dziewczyny przy życiu jest prze-
konanie świata, że   nic dla Nixona nie znaczy.

Rachel Van Dyken
Elect
Eagle Elite. Tom 2

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-27-6
Oprawa: MKS
Liczba stron: 360
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 29 lipca 2020
Wydawnictwo Kobiece
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Monika Skabara
Rosyjska księżniczka
Dziedzictwo. Tom 1

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-20-7
Oprawa: MKS
Liczba stron: 272
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 15 lipca 2020
Wydawnictwo Kobiece

Angelika Łabuda
Cassiano boss
Dangerous. Tom 1

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-19-1
Oprawa: MKS
Liczba stron: 288
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 29 lipca 2020
Wydawnictwo Kobiece

Monica James
Bad Saint

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-26-9
Oprawa: MKS
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 29 lipca 2020
Wydawnictwo Kobiece

TEN FACET ZE ŚWIĘTOŚCIĄ NIE MA NIC WSPÓLNEGO

Willow zostaje porwana podczas swojego miesiąca mio-
dowego w Grecji. Związana, zakneblowana i zabrana 
w  nieznanym kierunku. Jej porywacze to rosyjscy gan-
gsterzy, ale pośród nich jest także on… Willow staje się 
niewolnicą nie tylko ekipy bad boyów, ale też własnego 
lęku i ogromnego pożądania, jakie wywołuje w niej ta-
jemniczy i władczy Saint.

SOJUSZ DWÓCH GANGÓW, ZA KTÓRY NAJWYŻSZĄ 
CENĘ ZAPŁACI ONA

Sasza Askarowa, córka rosyjskiego mafiosa, to kobieta, 
z  którą się nie zadziera. Wychowana twardą ręką w że-
laznej dyscyplinie, teraz jest prawdziwą maszyną do za-
bijania. Antonio Morinello, syn włoskiego capo, ma ją na 
celowniku. W ramach rozejmu między rodzinami zmusza 
jej ojca do oddania mu córki. Sasza nie jest jednak typem 
kobiety, którą można sobie przekazywać jak trofeum.

PAKT, KTÓRY ZMIENIŁ WIĘCEJ NIŻ JEDNO ŻYCIE

Dwudziestodziewięcioletni Cassiano Lorenzo, przystojny 
i bogaty prezes jednej z największych korporacji w Nowym 
Jorku. Co środę wysyła tajemnicze paczki do Włoch. Pięk-
na pracownica punktu nadawczego sprawi, że jego świat 
wywróci się do góry nogami. Czy zdoła ją ukryć przed swo-
ją włoską rodziną? Jaką tajemnicę skrywa za oceanem?
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Grzeszne gierki
Seksowny duet. Tom 2
ISBN: 978-83-66611-49-8
Premiera: 30 września 2020

Katy Evans
Racer

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-46-7
Oprawa: MKS
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 30 września 2020
Wydawnictwo Kobiece

Ada Tulińska
Zależna od mafii

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-54-2
Oprawa: MKS
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 30 września 2020
Wydawnictwo Kobiece

ZNIEWOLONA, NAMIĘTNA I… NIE DO KOŃCA POSŁUSZNA

Julia i jej brat Patryk czekali na wyjście ojca z więzienia 
cztery lata. Zamiast niego w ich domu zjawił się Filip 
z rodu Vendettich i zażądał spłaty długu. Julia zostaje po-
rwana.  Filipa podnieca jej opór. Chce, żeby należała do 
niego, jest jego zastawem. Ona tłumi w sobie uczucia, 
które on w niej wywołuje. Zawiera z nim niebezpieczny 
układ. Jej zadaniem będzie zbliżyć się do rosyjskiego mi-
liardera, Nikołaja Aristowa.

SZYBKIE SAMOCHODY I ZAKAZANE UCZUCIE, KTÓREGO 
NIE DA SIĘ POWSTRZYMAĆ

Lana Heyworth pracuje z jedną z ekip Formuły 1. Szuka 
nowego wyścigowego talentu. Kiedy zalicza przypadko-
wą stłuczkę z przystojnym i zadziornym facetem, jeszcze 
nie wie, że to słynny Racer Tate, król nielegalnych wyści-
gów. Oboje kochają adrenalinę i szybkie tempo. Z czasem 
połączy ich znacznie więcej.

BIZNESOWE GIERKI, KTÓRE PRZERADZAJĄ SIĘ 
W WIELKIE POŻĄDANIE

Weston King wiele zawdzięcza swojemu przyjacielo-
wi i wspólnikowi, Donovanowi. Pewnego dnia Dono-
van oznajmia mu, że ma dla niego kandydatkę na żonę. 
Weston musi ją poślubić dla korzyści biznesowych. Mło-
da Elizabeth chce ratować rodzinną firmę, którą kiedyś 
odziedziczy. Aranżowane małżeństwo wydaje się nieszko-
dliwym rozwiązaniem…

Laurelin Paige
Grzeszny zdobywca
Seksowny duet. Tom 1

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-36-8
Oprawa: MKS
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 26 sierpnia 2020
Wydawnictwo Kobiece
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Ella Fields
Zakazana
Uniwersytet Gray
Springs. Tom 1

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-54-7
Oprawa: MKS
Liczba stron: 360
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 17 czerwca 2020
Wydawnictwo Kobiece

Gabriela L. Orione
Grzech
Wodząc na pokuszenie. 
Tom 1

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-42-9
Oprawa: MKS
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 28 sierpnia 2020
Wydawnictwo Kobiece

Justyna Chrobak
Zimna S

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-52-8
Oprawa: MKS
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 16 września 2020
Wydawnictwo Kobiece

NIE ZAWSZE WARTO BRAĆ ŻYCIE TOTALNIE 
NA CHŁODNO

W życiu Malwiny nie ma miejsca na miłosne dramaty. Jest 
profesjonalna i opanowana. Jednak kiedy po latach mil-
czenia odzywa się do niej ojciec i ostrzega, że znalazła się 
w niebezpieczeństwie. Mur, który wokół siebie zbudowa-
ła, zaczyna się walić. Szczególnie kiedy nagle na jej drodze 
stają przystojny biznesmen Adam i niepokorny informa-
tyk Sebastian. A ich intencje tylko z pozoru są niewinne.

ROMANTYCZNA OPOWIEŚĆ O PIERWSZEJ O MIŁOŚCI, 
KTÓREJ NIE DA SIĘ PUŚCIĆ W NIEPAMIĘĆ

Daisy ma dwie wielkie miłości: sztukę i Quintona, z którym 
się wychowała. Po przeprowadzce z rodzicami na drugi 
koniec kraju ich kontakt się urywa. Po latach rozpoczy-
nają naukę na tym samym Uniwersytecie. Okazuje się, 
że chłopak znacznie lepiej poradził sobie z rozstaniem. 
Mimo wszystko Daisy nie odpuszcza. Jest gotowa do wal-
ki o miłość.

MIŁOSNY TRÓJKĄT I PORACHUNKI NA ŚMIERĆ I ŻYCIE

Olivia rozsmakowuje się w życiu na krawędzi. Pochłania ją 
świat bogatych turyńskich mafiosów, dla których życie to 
jedna wielka okazja. Chociaż jej serce i myśli skradł tajem-
niczy Albańczyk Simone, nie pozostaje obojętna na wzglę-
dy obrzydliwie bogatego i równie przystojnego Salvatore. 
Olivia zaczyna prowadzić podwójną grę. Jednak mężczyź-
ni których wybrała potrafią być zabójczo niebezpieczni.

KSIĄŻĘ Z BAJKI NIE ISTNIEJE. JEDYNE, CO SIĘ LICZY,
TO STRACH

Keiran Masters nęka Lake Monroe, odkąd ta skończyła 
siedem lat. Nic się nie zmieniło. On zawsze widział w tym 
jeden cel – objąć nad nią pełną kontrolę i mieć poczucie, 
że dziewczyna jest jego własnością. Jednak po latach oka-
zuje się, że niepozorna Lake ma w sobie potężną odwagę 
i siłę, które w zderzeniu z mrocznym charakterem Keirana 
stworzą emocjonalny rollercoaster.

B.B. Reid
Fear me
Broken love. Tom 1

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-57-3
Oprawa: MKS
Liczba stron: xx
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 30 września 2020
Wydawnictwo Kobiece
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Seria Królowa, Emily King

Mroźne łzy. Tom 2, Bree Barton

Wskazówki czasu. Elementals. Tom 5, Michelle Madow

Nasze wszystkie światła, Jamie McGuire

Tam gdzie mieszkam, Brenda Rufener

Zdarzyło się wczoraj, Maura Ellen Stokes

Drugie podejście, Christine Riccio

Papierowy Mag. Mag. Tom 1, Charlie N. Holmberg

Hurt/Comfort, Weronika Łodyga

Brzydsza siostra, Sarah Wilson
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Bree Barton
Mroźne łzy
Tom 2

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-65170-23-1
Oprawa: MKS
Liczba stron: 488
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 25 marca 2020
Wydawnictwo Young

Emily King
Ognista królowa
Królowa. Tom 2

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-63-3
Oprawa: MKS
Liczba stron: 352
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 22 stycznia 2020
Wydawnictwo Young

NOWE TOMY WCIĄGAJĄCEJ SERII O MAGICZNYM 
ŚWIECIE ŻYWIOŁU OGNIA!

Waleczna Kalinda musi nauczyć się korzystać ze swojej 
potężnej mocy władania ogniem. Krwawy turniej i śmierć 
tyrana były jedynie początkiem jej problemów. Na hory-
zoncie pojawiają się kolejni wrogowie, którzy stanowią za-
grożenie dla imperium. Tylko ona może ocalić jego miesz-
kańców przed totalnym chaosem.

PEŁNA MAGII I ZASKAKUJĄCYCH ZWROTÓW AKCJI 
KONTYNUACJA „SERCA Z CIERNI”

Mia Rose powraca do świata żywych. Musi odnaleźć swo-
ją matkę w mroźnym królestwie Lumii. To jedyna szansa, 
aby ocalić bliskich. Pilar uwalnia się od uroku Angelyne. 
Chce dotrzeć do Śnieżnego Wilka, legendarnego zabójcy 
czarownic. Wszyscy muszą zmierzyć się z bolesną prze-
szłością i zdradą. Czy zdołają dotrzeć do magicznego kró-
lestwa, zanim będzie za późno?

Wyklęta Królowa
Królowa. Tom 3
ISBN: 978-83-66520-26-4
Premiera: 15 kwietnia 2020

Waleczna królowa
Królowa. Tom 4
ISBN: 978-83-66611-24-5
Premiera: 29 lipca 2020

Michelle Madow
Wskazówki czasu
Elementals. Tom 5

Cena: 34,90 zł z VAT
 ISBN: 978-83-66436-61-9   
 Oprawa: MKS
 Liczba stron: 248
 Format: 13,5 x 20,5 cm
 Premiera: 15 stycznia 2020
 Wydawnictwo  Young

GDY RZECZYWISTOŚĆ PRZEPLATA SIĘ Z MAGIĄ, 
A TAJEMNICA GONI TAJEMNICĘ

Wojna zbliża się wielkimi krokami. Czas na ostateczną 
rozgrywkę. W obliczu niebezpiecznych wyzwań członko-
wie drużyny Elementals muszą być gotowi nie tylko na 
ostateczną bitwę. Czeka ich podjęcie trudnej decyzji do-
tyczącej tego, kto z nich powinien poświęcić swą duszę, 
aby ocalić świat.
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Jamie McGuire
Nasze wszystkie
światła

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-90-9
Oprawa: MKS
Liczba stron: 488
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 11 marca 2020
Wydawnictwo Young

Brenda Rufener
Tam gdzie mieszkam

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-31-8
Oprawa: MKS
Liczba stron: 344
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 15 kwietnia 2020
Wydawnictwo Young

Maura Ellen Stokes
Zdarzyło się wczoraj

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-89-3
Oprawa: MKS
Liczba stron: 312
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 11 marca 2020
Wydawnictwo Young

SZCZERA OPOWIEŚĆ O MŁODEJ DZIEWCZYNIE, 
KTÓRA MUSI ZMIERZYĆ SIĘ Z UTRATĄ 
NAJBLIŻSZEJ PRZYJACIÓŁKI

Czternastoletnia Sam jest bardzo związana ze swoją przy-
jaciółką. Jednak to, co zdarzyło się wczoraj, sprawiło, że 
jej świat legł w gruzach. Nagła śmierć Reagan na boisku 
obudziła w Sam bolesne uczucia samotności i bezradno-
ści. Jak ma dalej żyć bez osoby, którą tak bardzo kochała?

WZRUSZAJĄCA I PEŁNA ZWROTÓW AKCJI OPOWIEŚĆ 
O PRZYJAŹNI

Elliott i Catherine przyjaźnili się od dziecka. Pewnego dnia 
chłopak musiał opuścić miasto. Akurat w dniu, w którym 
mała Catherine potrzebowała go najbardziej. Gdy ponow-
nie się spotykają, są już innymi ludźmi. Okazuje się, oboje 
zmagają się z własnymi demonami i skrywają przed sobą 
wielkie tajemnice.

PORUSZAJĄCA HISTORIA NASTOLETNIEJ DZIEWCZYNY, 
KTÓRA CZUJE SIĘ GORSZA OD INNYCH

Linden Rose jest bezdomna. Gdy wszyscy opuszczają 
szkolny budynek, zakrada się do niego, aby nie spać pod 
gołym niebem. To wielki sekret. Pewnego dnia jedna z jej 
szkolnych prześladowczyń, Bea, zostaje pobita. Żeby jej po-
móc, Linden musi ujawnić swoją wstydliwą tajemnicę.

PIĘKNA OPOWIEŚĆ O WKRACZANIU W DOROSŁE ŻYCIE 
I ODWADZE, ABY WZIĄĆ LOS W SWOJE RĘCE!

Poza nauką życie Shane jest wypełnione nudą i samotno-
ścią – dziewczyna nie ma przyjaciół ani chłopaka. Pragnie 
odczarować swój los i postanawia zrobić drugie podejście 
do dorosłego życia. Wyjeżdża do Londynu. Czy w nowym 
mieście będzie mogła wreszcie rozwinąć skrzydła i zostać 
tym, kim pragnie?

Christine Riccio
Drugie podejście 

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-66-0
Oprawa: MKS
Liczba stron: 504
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 3 czerwca 2020
Wydawnictwo Young
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Charlie N. Holmberg
Papierowy Mag
Mag. Tom 1 

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN:  978-83-66520-59-2 
Oprawa: TW
Liczba stron: 264
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 3 czerwca 2020
Wydawnictwo Young

Weronika Łodyga
Hurt/Comfort

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-37-5 
Oprawa: MKS
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 2 września 2020
Wydawnictwo Young

Sariah Wilson
Brzydsza siostra

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-66-4
Oprawa: MKS
Liczba stron: 368
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 26 lutego 2020
Wydawnictwo Young

PIĘKNA KSIĘŻNICZKA ZAKLEPUJE SOBIE KSIĘCIA 
I ZOSTAWIA BRZYDSZĄ SIOSTRĘ W CHMURZE KURZU

Mattie Lowe jest mistrzynią użalania się nad swoim lo-
sem. W szkole nie jest popularna, w domu zawsze mniej 
porządna od idealnej siostry, a o idealnym chłopaku może 
tylko pomarzyć. Jednak przychodzi czas, że postanawia 
wziąć los w swoje ręce i startuje w wyborach na przewod-
niczącą szkoły.

WCIĄGAJĄCE FANTASY W STEAMPUNKOWYM WYDANIU 

Ceony całe życie marzyła o tym, aby zostać Wytapiaczem – 
specjalistką od magii metalu. Zdeterminowana ukończyła 
Szkołę Magów Tagis Praff z wyróżnieniem. Nie tak wyobra-
żała sobie jednak dalszy rozwój kariery. Okazuje się, że bra-
kuje magów władających magią papieru. Czy dziewczyna 
odnajdzie się w świecie papierowych magów?

OD ZRANIENIA DO MIŁOŚCI

Artur ma osiemnaście lat i jeszcze nie wie wielu rzeczy. Nie 
wie, jak zacząć rozmowę z własnym ojcem, gdzie przeby-
wa obecnie jego matka i dlaczego Magda, jego przyjaciół-
ka, na siłę próbuje go swatać. Janek od niedawna uczy się 
w tej samej szkole co Artur. Nie wstydzi się tego, kim jest. 
Czy pomoże Arturowi odnaleźć siebie? Czy ci dwaj zupeł-
nie różni chłopcy mają szansę się polubić?

Królowa balu
ISBN: 978-83-66611-23-8



d l a  d z i e c i

Dom na kurzych łapach, Sophie Anderson

Kalinka na fali. Życie to przygoda!, Kalina Jakubczak

Seria Był sobie szczeniak, W. Bruce Cameron
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Sophie Anderson
Dom na kurzych
łapach

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-64-0
Oprawa: TW
Liczba stron: 328
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 29 stycznia 2020
Wydawnictwo Young

Kalina Jakubczak
Kalinka na fali
Życie to przygoda!

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-14-5
Oprawa: TW
Liczba stron: 336
Format: 16,0 x 21,5 cm
Premiera: 23 marca 2020
Wydawnictwo Young

BAŚŃ FOLKLORYSTYCZNA O PRZEZNACZENIU
I SILE PRZYJAŹNI ORAZ RODZINNYCH WIĘZÓW

Marinka mieszka w domu na kurzych łapach z babcią, 
która jest Babą Jagą. Ich dom lubi wędrować i ukrywać 
się przed ludźmi. Dziewczynka najbardziej na świecie pra-
gnie mieć przyjaciela. Przez jej nieposłuszeństwo Baba 
Jaga znika. Marinka musi zrobić wszystko, żeby ją odna-
leźć. Dom na kurzych łapach ma jednak inne plany.

MORSKIE OPOWIEŚCI NASTOLETNIEJ ŻEGLARKI

Kapitanka Kalinka mieszka z rodzicami na jachcie. Tam 
odrabia lekcje, uczy się zdalnie, odkrywa tajniki żeglarstwa 
i poznaje świat, bujając się na falach! W swojej pierwszej 
książce dzieli się ciekawostkami z życia na morzu i fascy-
nującymi relacjami z dalekich podróży.

W. Bruce Cameron
Był sobie szczeniak
Molly

Cena: 29,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-34-9
Oprawa: MK
Liczba stron: 224
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 15 kwietnia 2020
Wydawnictwo Young

SZCZENIAKI Z „BYŁ SOBIE PIES” POWRACAJĄ!

Był sobie szczeniak to seria dla dzieci o losach psiaków 
znanych z bestsellerowych książek W. Bruce’a Camerona. 
Pięknie ilustrowane powieści dla najmłodszych wzruszą 
też niejednego dorosłego miłośnika zwierząt!

Był sobie szczeniak
Ellie
ISBN: 978-83-66520-22-6
Premiera: 19 lutego 2020

Był sobie szczeniak
Bailey
ISBN: 978-83-66436-29-9
Premiera: 13 listopada 2019
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Dom na kurzych łapach, Sophie Anderson

Kalinka na fali. Życie to przygoda!, Kalina Jakubczak

Seria Był sobie szczeniak, W. Bruce Cameron
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w wychowaniu pupila, Marcin Konefał
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Znaki. Jak odczytywać sygnały, które wysyła wszechświat, Laura Lynne Jackson

Uzdrawianie energetyczne dla kobiet, Keith Sherwood, Sabine Wittmann

Zen jak cholera. Opanuj sztukę olewania i lśnij jak ten pieprzony klejnot,
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Wędrówka dusz, dr Michael Newton

Przeznaczenie dusz. W poszukiwaniu życia po życiu, dr Michael Newton
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i budowaniu lepszego świata, Mike Dooley, Tracy Farquhar
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Johanna Gillbro
Zrozum swoją skórę
Fakty, mity i porady

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-68-8
Oprawa: TW
Liczba stron: 312
Format: 14,5 x 20,5 cm
Premiera: 26 lutego 2020
Wydawnictwo Kobiece

Marcin Konefał
Sekret grzecznego psa
Jak rozwiązać dziesięć 
najczęstszych problemów 
w wychowaniu pupila

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-40-0
Oprawa: MKS
Liczba stron: 216
Format: 14,5 x 20,5 cm
Premiera: 29 kwietnia 2020
Wydawnictwo Kobiece

POZNAJ SEKRET GRZECZNEGO PSA!

Co zrobić, jeśli twój pies ciągnie na smyczy, skacze na lu-
dzi, zachowuje się agresywnie lub – przeciwnie – lękliwie 
ucieka i nie reaguje na przywołania? 
Dzięki wskazówkom autora, zaklinacza psów, nauczysz 
się dostrzegać prawdziwe potrzeby psa oraz wychowy-
wać go zgodnie z jego naturą.

RADOSNE POŻEGNANIE Z PIELUCHAMI

Twoje dziecko wybiera się niedługo do przedszkola, a ty 
martwisz się, że ciągle nie sygnalizuje, kiedy chce zrobić 
siku lub kupę? A może wciąż zasikuje łóżko i nie umie 
przyzwyczaić się do nocnika? Nie martw się! Ten poradnik 
pomoże Ci rozwiązać te i inne problemy bez przekupy-
wania pociechy cukierkami i bez innych wątpliwych sztu-
czek. Przejdź bez stresu i z uśmiechem przez etap poże-
gnania z pieluchami Twojego malucha.

ZAPEWNIJ SWOJEJ SKÓRZE ODPOWIEDNIĄ TROSKĘ!

Kompleksowy przewodnik na temat pielęgnacji skóry, 
dzięki któremu dowiesz się, w jaki sposób analizować 
własną cerę i odpowiednio o nią zadbać. Johanna Gill-
bro, doświadczona dermatolożka, podpowiada, jak sku-
tecznie dobrać produkty do pielęgnacji twojej skóry, aby 
osiągnąć najlepsze efekty – nie dając się nabrać na rekla-
mowe slogany i nie wydając majątku na kolejne maści, 
kremy i toniki. 

NAJSŁODSZA KSIĄŻKA TEGO ROKU! 

Hodowla pszczół w domu? To możliwe! Poradnik przezna-
czony dla początkujących i zaawansowanych pszczelarzy 
rozwiewa wszelkie wątpliwości na temat samodzielnej 
hodowli pszczół. Zaletą pszczelarstwa jest coś więcej niż 
pyszny i zdrowy miód. To fascynujące i dające mnóstwo 
satysfakcji hobby, które może przerodzić się w prawdziwą 
pasję i jest niezwykle ważne dla naszej planety! Zakłada-
jąc własną pasiekę, ratujesz świat, niezależnie od tego, czy 
mieszkasz na wsi, czy w mieście.

James E. Tew
Miodzio!
Jak założyć ul, hodować 
pszczoły i produkować 
własny miód

Cena: 42,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-94-7
Oprawa: TW
Liczba stron: 368
Format: 14,5 x 20,5 cm
Premiera: 1 kwietnia 2020
Wydawnictwo Kobiece

Jamie Glowacki
Mamo, chcę kupę!
Jak skutecznie nauczyć 
malucha robić siku i kupę 
tam gdzie trzeba

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-87-5
Oprawa: MKS
Liczba stron: 328
Format: 14,5 x 20,5 cm
Premiera: 17 czerwca 2020
Wydawnictwo Kobiece
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Marianne Williamson
Do szczęścia przez łzy
Jak pokonać trudne
chwile i odnaleźć spokój

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-65442-47-5
Oprawa: MKS
Liczba stron: 288
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 12 lutego 2020
Wydawnictwo Kobiece

CIERPIENIE I SMUTEK JAKO NIEZBĘDNE LEKCJE NA 
DRODZE DO SZCZĘŚCIA

Zajrzyj w głąb swojej duszy i przekonaj się, że znajdziesz 
w niej nie tylko przyczyny własnych emocji, ale także roz-
wiązania, dzięki którym pozbędziesz się blokad w drodze 
do odczuwania radości.
Cuda zaczynają się w duszy – wsłuchaj się w nią i przekuj 
łzy w życiową mądrość i szczęście!

Jego Świątobliwość
Dalajlama,
Renuka Singh 
Dalajlama
o mistycyzmie

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-62-2
Oprawa: TW
Liczba stron: 152
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 20 maja 2020
Wydawnictwo Kobiece

INSPIRUJĄCE WYPOWIEDZI MISTRZA DUCHOWEGO 
DALAJLAMY

Człowiek może być radosny i wdzięczny nawet w obliczu 
ogromnych przeciwności losu.  Dalajlama tłumaczy, jak 
uwalniać się od przygnębiających i gorzkich myśli oraz na-
wiązywać kontakt z innymi ludźmi w życzliwy i pełen mi-
łości sposób, który przynosi ulgę. Dzięki temu skutecznie 
otwiera oczy, rozszerza inteligencję oraz wzmacnia serca.

DUCHOWY ASPEKT POCZĘCIA DZIECI

Christine Nightingale to mistrzyni Reiki, terapeutka oraz 
nauczycielka, która pomaga nawiązać kontakt z duszami 
przyszłych dzieci i przepracować przeszkody blokujące 
ich pojawienie się na świecie. Dzięki temu możesz odkryć, 
dlaczego masz problemy z zajściem w ciążę lub co pra-
gnie ci przekazać dusza twojego przyszłego dziecka.

Christine Nightingale
Dziecięce dusze

Cena: 34,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-58-9
Oprawa: MKS
Liczba stron: 184
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 22 stycznia 2020
Wydawnictwo Kobiece

Arun Gandhi
Dar gniewu

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-65-3
Oprawa: TW
Liczba stron: 288
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 3 czerwca 2020
Wydawnictwo Kobiece

DODAJĄCE OTUCHY LEKCJE OD MAHATMY GANDHIEGO

Co może ocalić człowieczeństwo? Czy we współczesnym 
świecie wiara w miłość, dobro i spokój jest tylko nierzeczy-
wistym marzeniem? Na te i wiele innych pytań odpowia-
da wnuk Mahatmy Gandhiego, Arun. Przywołując dzie-
sięć ważnych lekcji, które otrzymał od swojego dziadka, 
rzuca nowe światło na rozwiązanie duchowych proble-
mów współczesnego człowieka.
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Jill Blakeway
Medycyna
energetyczna
Akupunktura, medycyna 
chińska i inne naturalne 
metody uzdrawiania

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-63-9
Oprawa: MKS
Liczba stron: 248
Format: 14,5 x 20,5 cm
Premiera: 17 czerwca 2020
Wydawnictwo Kobiece

Denise Hesselroth
Tarot intencyjny
Jak świadomie używać
kart tarota

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-31-3
Oprawa: MKS
Liczba stron: 304
Format: 14,5 x 20,5 cm
Premiera: 29 lipca 2020
Wydawnictwo Kobiece

INNOWACYJNA METODA PRACY Z KARTAMI TAROTA

W tarocie intencyjnym możesz już na początku świado-
mie operować odkrytymi kartami, postulując intencje. 
Opisane techniki i rozkłady zarówno z tradycyjnej, jak i in-
tencyjnej metody odczytywania kart pozwolą ci odkryć, 
która z nich bardziej odpowiada twoim potrzebom.

NATURALNE UZDRAWIANIE ENERGIĄ 

Autorka książki obserwowała, jak jej bliscy i pacjenci za-
skakująco szybko zdrowieją, kiedy korzystają z tzw. alter-
natywnych metod leczenia. Postanowiła zbadać temat, 
sięgając do fachowej literatury oraz źródeł. Z książki do-
wiesz się m.in., kiedy warto stosować akupunkturę, a kiedy 
medycynę chińską.

Arin Murphy-Hiscock
Księga urody
czarownicy
Magiczne sposoby
na dbanie o ciało
i duszę

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-30-1
Oprawa: MKS
Liczba stron: 232
Format: 14,5 x 20,5 cm
Premiera: 29 kwietnia 2020
Wydawnictwo Kobiece

ZADBAJ O SIEBIE W CZARUJĄCY SPOSÓB!

Cudowny poradnik autorki kultowej książki Green Witch, 
dzięki któremu dowiesz się, jak pielęgnować ciało i duszę 
ziołowymi preparatami, zaklęciami oraz rytuałami inspi-
rowanymi magią. Poznaj metody odzyskiwania równowa-
gi psychicznej oraz wewnętrznej siły, odkrywania autode-
strukcyjnych nawyków i ich zmiany na zdrowsze.

Green Witch
Magia ziół, kwiatów, olejków 
eterycznych i innych darów 
matki natury
ISBN: 978-83-66234-78-9
Premiera: 5 czerwca 2019

Zaklęcia ochronne
Jak pozbyć się negatywnej 
energii i odzyskać swoją moc
ISBN: 978-83-66520-64-6
Premiera: 17 czerwca 2020
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Monica Sweeney
Zen jak cholera
Opanuj sztukę olewania 
i lśnij jak ten pieprzony
klejnot, którym jesteś

Cena: 36,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-58-0
Oprawa: MKS
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 16 września 2020
Wydawnictwo Kobiece

MOŻESZ BYĆ CHOLERNIE BEZCZELNA, JEŚLI TYLKO 
SPRAWIA CI TO RADOŚĆ

Jeżeli cicha medytacja i kojące mantry to nie twoja 
bajka – ten dziennik jest dla ciebie. Z jego pomocą uda ci 
się zgromadzić całe pieprzone dobro, które jest wokół cie-
bie, i kopniesz w tyłek całą resztę. Toruj swoją drogę tym 
dziennikiem pełnym pozytywnych afirmacji i wyzwalają-
cych zadań, które przybliżą cię do cholernego szczęścia.

NAUCZ SIĘ WYRAŻAĆ SWOJĄ KOBIECĄ ENERGIĘ

Każda kobieta obdarzona jest nieograniczonymi zasoba-
mi sił, kreatywności i blasku. Ta książka pozwoli odkryć 
i w pełni korzystać z tej bezgranicznej mocy. Za pomocą 
odpowiednich ćwiczeń uda ci się uzdrowić swoje ciało, 
duszę i ducha, a także przywrócić harmonię na wszyst-
kich poziomach życia.

Keith Sherwood,
Sabine Wittmann
Uzdrawianie
energetyczne
dla kobiet

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-53-5
Oprawa: MKS
Format: 14,5 x 20,5 cm
Premiera: 16 września 2020
Wydawnictwo Kobiece

WSZECHŚWIAT NASŁUCHUJE. ZAWSZE

Wszyscy otrzymujemy znaki z drugiej strony, a zrozu-
mienie tajnego języka Wszechświata jest umiejętnością, 
którą każdy z nas może opanować. Kiedy nauczymy się 
formułować prośby i rozpoznawać dawane nam w odpo-
wiedzi znaki, zaczniemy dostrzegać znaczenie tam, gdzie 
do tej pory go nie widzieliśmy.

NOWE, ROZSZERZONE WYDANIE KSIĄŻKI BERENIKI 
TERN, SPECJALISTKI OD MAGII ŚWIEC

Jak urzeczywistnić życzenie? Zgłębiając tajniki magii 
świec, możesz pomóc własnym pragnieniom i sprawić, że 
staną się rzeczywistością. Stosując się do wskazówek au-
torki, zaprogramujesz swoje intencje tak, by mogły wła-
ściwie realizować się w planie materialnym i duchowym.

Berenika Tern
Tajniki magii świec

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66520-38-7
Oprawa: MKS
Liczba stron: 368
Format: 14,5 x 20,5 cm
Premiera: 29 kwietnia 2020
Wydawnictwo Kobiece

Laura Lynne Jackson
Znaki
Jak odczytywać sygnały, 
które wysyła wszechświat

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-34-4
Oprawa: MKS
Format: 14,5 x 20,5 cm
Premiera: 2 września 2020
Wydawnictwo Kobiece
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Mike Dooley,
Tracy Farquhar
Pozdrowienia
z kosmosu
Rozmowy o świadomości, 
Wszechświecie
i budowaniu
lepszego świata

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-21-4
Oprawa: MKS
Liczba stron: 280
Format: 13,5 x 20,5 cm
Premiera: 15 lipca 2020
Wydawnictwo Kobiece

CO MOŻEMY ZROBIĆ, ABY STWORZYĆ LEPSZY ŚWIAT, 
ZACZYNAJĄC OD TERAZ?

Niezwykły przewodnik po nowej erze, czerpiący z do-
świadczeń i mądrości cywilizacji Franka. Frank wiedzą, 
przez co obecnie przechodzimy, ponieważ ich cywilizacja 
ma to już za sobą. Osiągnęła punkt, w którym może za-
oferować świadome i współczujące spojrzenie na nasze 
ziemskie próby, udręki i triumfy.

dr Michael Newton
Wędrówka dusz

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66436-62-6
Oprawa: MKS
Liczba stron: 432
Format: 14,5 x 20,5 cm
Premiera: 29 stycznia 2020
Wydawnictwo Kobiece

MIĘDZYNARODOWY BESTSELLER –
PONAD 600 000 SPRZEDANYCH EGZEMPLARZY!

Pierwsza tak wnikliwa i ważna książka odkrywająca ta-
jemnicę nieśmiertelności ludzkiej duszy, która zmienia ży-
cie oraz pomaga zrozumieć cel naszego istnienia na Zie-
mi. Dr Michael Newton, doświadczony hipnoterapeuta, 
przedstawia niezwykłe historie pacjentów, którzy zdołali 
sięgnąć pamięcią do wspomnień z życia po śmierci.

dr Michael Newton
Przeznaczenie dusz
W poszukiwaniu życia
po życiu

Cena: 39,90 zł z VAT
ISBN: 978-83-66611-59-7
Oprawa: MKS
Format: 14,5 x 20,5 cm
Premiera: 30 września 2020
Wydawnictwo Kobiece

FASCYNUJĄCA PODRÓŻ DO CENTRUM 
DUCHOWEGO ŚWIATA

Siedemdziesiąt nowych relacji z wędrówek między wcie-
leniami, które pomagają dostrzec znaczenie tzw. flashbac-
ków i znaków z drugiej strony. Tym razem dr  Newton 
ukazuje m.in. kanały, którymi dusze nawiązują kontakt, 
znaczenie kolorów aury dla odczytywania ich przesłań, 
a także terapeutyczną wartość tych wiadomości.



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


