
 

Pozycja obowiązkowa dla każdej fanki serii "Dimily"! A jeśli jeszcze nie 

czytałaś "Dimily" - możesz zacząć od tej książki... bądź zostawić sobie ją na 

koniec, jako lekarstwo na "kaca książkowego", który z pewnością będzie 

Ci doskwierał po odłożeniu na półkę ostatniego tomu!  

 

  

 

Dane James był moim sąsiadem. Silny i sumienny, stanowił dla mnie 

zakazany owoc. Ale zakochaliśmy się w sobie od pierwszego wejrzenia. 

Choć pragnęliśmy być razem, nie mogliśmy poddać się uczuciu. 

Kochaliśmy się przez większość życia, ale los miał dla nas inne plany. 

Wiedział, że się zakochamy, wiedział, że… 

 

  

 

Próba miłości to kolejna część bestsellerowej sagi rodu Petrycych, w 

której autorka w mistrzowski sposób opisuje, jak budowane przez lata 

szczęście rozpada się w jednej chwili przez ślepe zrządzenie losu. 

Najtrudniejsze wydarzenia przychodzą niespodziewanie. I odmieniają nas 

na zawsze.  

Zranione uczucia, niepewna przyszłość i miłość, która może ocalić. 

Przeczytaj naprawdę warto!  

 

  

 

 „Jeden błąd” to poruszająca historia kobiety, której udało się przetrwać 

piekło, jakie zgotował najbliższy jej człowiek, oraz chłopaka, który za 

piekło uważał własne życie. Czy po tym wszystkim, co przeszli, tych dwoje 

będzie potrafiło otworzyć się na prawdziwą miłość?  

 

  



 

Bohaterowie Dnia Ojca borykają się z problemami, jakie mogą zdarzyć się 

w życiu każdego z nas. Zdrada, traumy z dzieciństwa, brak zdrowych 

relacji z najbliższymi, żałoba, utrata nienarodzonego dziecka... Jak 

poradzić sobie z toksycznymi emocjami, które zatruwają codzienność? Ta 

pełna wzruszeń opowieść o życiu i o tym, co w nim piękne, trudne i 

bolesne daje nam wiarę, że w każdej chwili wszystko można zmienić i 

wyjść szczęściu naprzeciw. Ono jest tuż za zakrętem... 

  

 

Drugi tom cyklu o Audrinie. Posiadłość rodu Whitefern i jej serce - wielki 

wiktoriański dom - pochłonęły dzieciństwo Audriny. Teraz mroczne cienie 

zagrażają jej dorosłemu życiu. Audrina Lowe pamięta lepsze czasy, kiedy 

jej mąż Arden był jeszcze młody, czuły i kochający. Nie uwierzyłaby 

wówczas, że potrafi być też chorobliwie ambitny, bezwzględny i okrutny. 

Przełomem staje się śmierć jej taty.  Kiedy się okazuje, że ojciec w 

testamencie przekazał córce… 

  

 

Pierwsza tak szczera historia buntu młodego, dorastającego chłopaka 

opowiedziana przez ojca, który za wszelką cenę próbuje walczyć z 

uzależnieniem syna. Porywająca i rozdzierająca serce opowieść o miłości 

rodzica do dziecka, studium zdobywania życiowej mądrości. Przejmujące 

świadectwo ojca, który zadaje sobie pytanie, co zrobił albo czego nie 

zrobił, że jego wspaniałe, zdolne i wrażliwe dziecko zaczęło się buntować, 

popełniać błędy i pogrążać w uzależnieniu. Czy jest odpowiedzialny za 

nałóg własnego syna? 

  

 

Randka, kolejna powieść bestsellerowej autorki takich przebojów, jak: 

Siostra, Prezent i Surogatka, to trzymający w napięciu thriller, który nie 

pozwoli ci zasnąć aż do świtu. 

 



 

Trzyletnia dziewczynka znika bez śladu z domku letniskowego bogatych 

rodziców. Alarm przez całą noc był włączony, a okna i drzwi zamknięte. 

Śledczy nie odnajdują żadnych poszlak świadczących o porwaniu i 

podejrzewają, że dziecko nie żyje. Doświadczona prawniczka, Joanna 

Chyłka, i jej początkujący podopieczny, Kordian Oryński, podejmują się 

obrony małżeństwa, któremu prokuratura stawia zarzut zabójstwa. 

Proces ma charakter poszlakowy, mimo to wszystko zdaje się wskazywać 

na winę rodziców – wszak gdy wyeliminuje się to, co niemożliwe, 

cokolwiek pozostanie, musi być prawdą… 

  

 

Rok po ucieczce od męża Kasandra Reimann prowadzi spokojne, 

ustatkowane życie za granicą. Jest przekonana, że udało jej się zostawić 

wszystko za sobą – także konsekwencje tego, co zrobiła, by ratować 

siebie i dziecko. Do czasu. Pewnego dnia jej syn nie wraca do domu po 

wizycie u kolegi, a jedyny ślad prowadzi do Opola. 

Zrozpaczona matka zrobi wszystko, by odnaleźć dziecko, nawet jeśli 

będzie oznaczało to ponowne spotkanie z człowiekiem, którego życie 

zniszczyła…. 

  

 

Druga część Misji 100, która zainspirowała twórców popularnego serialu 

The 100. Kass Morgan w swej kolejnej powieści z cyklu sprawia, że 

czytelnikowi zaczyna żywiej bić serce: ujawnia tajemnice z przeszłości, 

stawia bohaterów przed trudnymi wyzwaniami i sprawdza, czy ich uczucia 

przetrwają w nowej rzeczywistości…. 

  

 

Scholka to imię niewidomego i autystycznego dziecka, które w stanie 

całkowitego wycieńczenia przebywało w jednym z domów Matki Teresy 

w Kalkucie. Znalazła je tam autorka, wówczas też niewidoma, 

zaopiekowała się nim przy pomocy sióstr franciszkanek z Bangalore i po 

wielu perturbacjach przywiozła dziewczynkę do Polski, gdzie została jej 

adopcyjną mamą. Wtedy też w ich życiu zaczęły dziać się rzeczy trudne i 

wspaniałe. Książka ta pokazuje krzepiącą drogę ku światły, gdzie słabi 

potrafią robić rzeczy niezwykłe… 



 

Richard C. Lukas w swojej książce opisuje wojenne losy dzieci polskich i 

żydowskich. Bazując na zebranych świadectwach oraz zestawiając fakty i 

statystyki, ukazuje tragiczny los młodych ludzi tak samo skazanych na 

eksterminację…. 

 

  

 

„Czapkins” to historia o miłości i samotności; uzależnieniu i wyzwoleniu; 

poszukiwaniu prawdy i walce z własnym ego. A także o niezwykłym 

marzeniu, które zmieniło życie Mackiewicza i ludzi wokół niego. Ale 

przede wszystkim to opowieść o wolności, jej pragnieniu i wcielaniu w 

życie. Wolności, która nigdy nie ogranicza wolności innych; wolności, 

która jest bardzo blisko związana z poczuciem odpowiedzialności – za 

partnerów wspinaczkowych, za przyjaciół i bliskich. Wolności do końca.  

 

 


