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ALBATROS to nazwa nieformalnej grupy wydawniczej, którą tworzą obecnie dwie oficyny: Albatros 
A. Kuryłowicz oraz Aleksandra i Andrzej Kuryłowicz. Wiodąca rola należy do Wydawnictwa Albatros 
A. Kuryłowicz, powstałego w listopadzie 1994 roku. ALBATROS wydaje współczesną beletrystykę i literaturę
faktu, przede wszystkim przekłady z języka angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego. Do końca 2006 roku
ukazało się łącznie ponad 400 tytułów. Nasze credo to „najsławniejsi autorzy, najgłośniejsze książki, najwięk-
sze światowe bestsellery”. Oferta ALBATROSA jest zróżnicowana, obejmuje zarówno literaturę „z górnej pół-
ki”, jak i starannie wybrane najciekawsze pozycje z gatunku literatury komercyjnej. Nie stronimy od książek
kontrowersyjnych, unikamy tytułów byle jakich. 

Miniony rok był wyjątkowo pomyślny. Na rocznym zestawieniu bestsellerów, opublikowanym przez „Rzeczpo-
spolitą”, znalazło się aż 7 naszych pozycji. W kategorii literatury pięknej obcej po dwa miejsca przypadły 
Danowi Brownowi i Harlanowi Cobenowi. Nasze książki były na wszystkich listach bestsellerów „Empiku” 
i sieci księgarskiej „Matras” (często na pozycji # 1). W dorocznym podsumowaniu „Magazynu Literackiego 
Książki” ALBATROS ponownie zajął drugą lokatę (minimalnie przegrywając z krakowskim Znakiem) pod
względem liczby tytułów wprowadzonych na „top listy” księgarskie. 

Kod Leonarda da Vinci Dana Browna trzeci raz z rzędu bił rekordy popularności, ustępując jedynie kolejnemu
tomowi przygód Harry'ego Pottera. Wysoko (na pozycji # 6) w rankingu sprzedaży uplasowała się też inna
książka tego samego autora – Anioły i demony. Wznowienie pełnej humoru powieści Diabeł ubiera się u Prady
Lauren Weisberger znalazło aż 80 tys. nabywców, okazując się „czarnym koniem” list bestsellerów. Doskonałą
sprzedaż zanotowała też następna powieść tej młodej amerykańskiej pisarki – Portier nosi garnitur od Gabbany.
Jak zawsze wielką poczytnością cieszyły się nowe tytuły ulubionych przez Polaków twórców thrillerów – Harlana
Cobena (Niewinny, Błękitna krew) i Fredericka Forsytha (Afgańczyk). Świetnie sprzedawało się wznowienie
słynnych Wyznań gejszy Arthura Goldena oraz Przepaść – najnowszy bestseller Nicholasa Evansa, autora 
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Zaklinacza koni. Czytelnicy chętnie kupowali nowe książki Deana Koontza (Apokalipsa, Przepowiednia) i Da-
vida Morrella (Infiltratorzy). 

Prognozujemy równie udany rok 2007. Wśród kilkudziesięciu nowości szczególną uwagę pragniemy zwrócić na
następujące tytuły: Katedra w Barcelonie Ildefonsa Falconesa (największy hiszpański bestseller od czasu Cienia
wiatru, z ponadmilionową sprzedażą w ciągu 12 miesięcy – nasz Tytuł Roku), Mao, kontrowersyjna biografia
Mao Zedonga pióra Jung Chang, autorki Dzikich łabędzi, Obiecaj mi i Ostatni szczegół Harlana Cobena, 
Komórka Stephena Kinga, W mrocznym świecie tajemnic Syjonu Lynn Picknett i Clive Prince'a, autorów best-
sellerowych Templariuszy, Miłość to wszystko, czego potrzebujesz Tony'ego Parsonsa, Archiwum Jezusa Michaela
Baigenta, Łowca Davida Morrella, Złoto krzyżowców Davida Gibbinsa, Zemsta Ojca Chrzestnego Marka Wine-
gardnera, Ruiny Scotta Smitha, Wyspa Victorii Hislop, Dwa domki na kółkach Mariny Lewyckiej, Zemsta Nilu
Wilbura Smitha, Wybrane zagadnienia z fizyki katastrof Marishy Pessl, Na plaży Chesil Iana McEwana oraz naj-
nowsze thrillery Deana Koontza, Jamesa Pattersona, Lee Childa, Josepha Findera, Jamesa Rollinsa i Jeffa 
Abbotta. W związku z zapowiedzianą na grudzień filmową premierą superprodukcji Złoty kompas (producen-
tów Władcy pierścieni) na podstawie pierwszego tomu słynnego cyklu powieściowego fantasy Philipa Pullmana
Mroczne materie spodziewamy się doskonałej sprzedaży wszystkich tomów trylogii (Zorza północna, Magiczny
nóż i Bursztynowa luneta). 

Ofertę dla czytelników dopełniają tytuły autorów polskich. Thrillery Klucz do Apokalipsy Marcina Wolskiego
i Taniec szarańczy Wojciecha Dutki oraz nowe powieści obyczajowe Mariusza Maślanki (autora głośnego Bidula)
Na imię mam Jestem i Malwiny Kowszewicz (autorki Zakazanych gier) – Nigdy dość. Ukaże się też dawno zapo-
wiadania powieść z życia najwyższych sfer politycznych „IV Rzeczpospolitej”, znanej też jako „PRL bis” – 
Trzeci bliźniak. Autorka, Klara Weritas, w superkomiczny sposób komentuje naszą obecną rzeczywistość, w któ-
rej „normalnością” nazywa się mianowanie na wysokie stanowiska rządowe osób skazanych prawomocnymi wy-
rokami sądowymi, gdzie ludzi niesympatyzujących z władzą (znajdujących się w zdecydowanej większości) urzę-
dujący prezydent/premier (dwóch w jednym) wyzywa od zomowców. 

Pozdrawiamy naszych sympatyków, czytelników i konkurentów. Szczególne wyrazy sympatii przesyłamy wszyst-
kim wykształciuchom, „małpom w czerwonym”, lekarzom, studentom, uczniom, cyklistom i pogardzanym
przez władzę „dziadom” – bardzo nielubianym przez rządzący „układ”. Zapraszamy ich do lektury starych i no-
wych tytułów ALBATROSA. 

katalog 2007.qxd  5/10/2007  1:17 AM  Page 2



PLAN WYDAWNICZY 
2007

Tytuły i terminy wydania książek mają charakter roboczy i mogą ulec zmianie

katalog 2007.qxd  5/10/2007  1:17 AM  Page 3



katalog 2007.qxd  5/10/2007  1:17 AM  Page 4



5

I KWARTAŁ 2007

PLAN WYDAWNICZY 2007

Proza współczesna światowa – seria π

CHELSEA HANDLER
W pozycji horyzontalnej

ROBERT HARRIS
Pompeja

STEVE MARTIN
Cała przyjemność po waszej stronie

KIEN NGUYEN
Misjonarz

TERRI PADDOCK
Odwyk

MARIO PUZO
Omerta

MU ZIMEI
Popioły miłości

Proza współczesna światowa – poza serią

LAUREN WEISBERGER, 
JENNIFER WEINER i inne
Amerykańskie dziewczyny 

poszukują szczęścia

Proza historyczno-przygodowa

JOSÉ FRÈCHES
Jedwabna cesarzowa

Nefrytowy Księżyc
Oczy Buddy
Uzurpatorka

Sensacja

JEFF ABBOTT
Panika

SAM BOURNE
Trzydzieści sześć dusz

LEE CHILD
Echo w płomieniach
HARLAN COBEN

Obiecaj mi
DEAN KOONTZ

Prędkość
JAMES PATTERSON

Mary, Mary

Sensacja z wątkiem historycznym 
– seria hiszpańska

THIERRY MAUGENEST
Manuskrypt Voynicha
MATTHEW REILLY

Siedem cudów starożytności

Horror

STEPHEN KING
Komórka

GRAHAM MASTERTON
Strach ma wiele twarzy

Sfinks

Literatura dla młodzieży

MICHAEL HOEYE
Hermuks Tantamoq

Czas na mysz nie czeka
Piaski czasu

Literatura faktu, poradniki, varia

HÉLÈNE GRIMAUD
Dzikie wariacje
SIMON SINGH
Wielki Wybuch
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Proza współczesna światowa 
– seria π

RONLYN DOMINGUE
W zbawiennej próżni

KELLY JONES
Siódmy jednorożec

HITOMI KANEHARA
Języki i kolczyki

LINDA FRANCIS LEE
Diablica w Lidze Kobiet

MARC LEVY
Jeszcze się spotkamy
FRANK McCOURT

Prochy Angeli
GUILLAUME MUSSO

Uratuj mnie
TONY PARSONS

Miłość to wszystko, 
czego potrzebujesz

JEAN-CHRISTOPHE RUFIN
Globalia

IRVING WALLACE
Cud

ROBIN LYNN WILLIAMS
Asystenci

Proza współczesna światowa 
– poza serią

MELISSA P.
Zapach twojego oddechu

Proza współczesna polska

WOJCIECH DUTKA
Taniec szarańczy

MALWINA KOWSZEWICZ
Nigdy dość

MARIUSZ MAŚLANKA
Na imię mam Jestem

TOMASZ MIRKOWICZ
Lekcja geografii

MICHAŁ WOJCIECHOWICZ
Życie podziemne mężczyzny

MARCIN WOLSKI
Klucz do Apokalipsy

Proza historyczna 
i historyczno-przygodowa

ILDEFONSO FALCONES
Katedra w Barcelonie

JOSÉ FRÈCHES
Ja, Budda

TAKASHI MATSUOKA
Honor samuraja

SOPHIA McDOUGALL
Romanitas

Sensacja

HARLAN COBEN i inni
Aż śmierć nas rozłączy

TESS GERRITSEN
Autopsja

DEAN KOONTZ
Dar widzenia

ROSS MACDONALD
Pożegnalne spojrzenie

Troista droga
DAVID MORRELL

Łowca
JAMES PATTERSON

Kolekcjoner
IAN RANKIN

Zaułek szkieletów

Sensacja z wątkiem historycznym 
– seria hiszpańska

DAVID GIBBINS
Złoto krzyżowców
GONZALO GINER
Czwarte przymierze

Horror

GRAHAM MASTERTON
Duch zagłady

Wyznawcy płomienia

Literatura dla dzieci

P. B. KERR
Dzieci Lampy

Dzieci Lampy i dżinn faraona
Dzieci Lampy i królowa Babilonu

Literatura faktu, historia,
poradniki, varia

MICHAEL BAIGENT
Archiwum Jezusa

PETER CAINE
Paryż śladami 

Kodu Leonarda da Vinci
JUNG CHANG, JON HALLIDAY

Mao
MIREILLE GUILIANO

Francuzki na każdy sezon
LYNN PICKNETT, CLIVE PRINCE

W mrocznym świecie 
tajemnic Syjonu

II KWARTAŁ 2007

PLAN WYDAWNICZY 2007
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Proza współczesna światowa – seria π

VICTORIA HISLOP
Wyspa

FRANK McCOURT
Nauczyciel

NICHOLAS SPARKS
Od pierwszego wejrzenia

PLUM SYKES
Rozwódki z Park Avenue

TAMAR YELLIN
Księga domu Szeferów
MICHAEL WALLNER

Kwiecień w Paryżu
MARK WINEGARDNER

Zemsta Ojca Chrzestnego

Proza współczesna światowa – poza serią

MARTINA COLE
Rozgrywka Maury
J.D. SALINGER

Buszujący w zbożu
Dziewięć opowiadań

Proza współczesna polska

KLARA WERITAS
Trzeci bliźniak

Proza historyczna i historyczno-przygodowa

THERESA BRESLIN
Pieczęć Medyceuszy

YVES JÉGO, DENIS LÉPÉE
Sprzysiężenie Boscha

JOHN SACK
Tajemnica franciszkanów

WILBUR SMITH
Upadek wróbla
Odgłos gromu

Sensacja

LEE CHILD
Bez litości

HARLAN COBEN
Ostatni szczegół

WILLIAM C. GORDON
Chińska szkatułka

BRIAN HAIG
Zabójca prezydenta

DEAN KOONTZ
Inwazja

JAMES PATTERSON
W sieci pająka

JAMES PATTERSON, PETER DE JONGE
Droga przy plaży

JAMES PATTERSON, MAXINE PAETRO
Piąty jeździec Apokalipsy

MARKUS C. SCHULTE VON DRACH
Furia

SCOTT SMITH
Ruiny

Sensacja z wątkiem historycznym 
– seria hiszpańska

ELIETTE ABÉCASSIS
Ostatnie pokolenie

JAVIER GONZALES
Piąta róża

JAMES ROLLINS
Czarny zakon

Horror

GRAHAM MASTERTON
Wendigo

Literatura faktu

SŁAWOMIR SIKORA, 
MICHAŁ WOJCIECHOWICZ

Spłacam dług

III KWARTAŁ 2007

PLAN WYDAWNICZY 2007
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Proza współczesna światowa – seria π

AMANDA BROWN
Prawnik Elle Woods

ROBIN HAZELWOOD
Studentka na wybiegu

KAZUO ISHIGURO
Kiedy byliśmy sierotami
DOROTHY KOOMSON

Dziewczyna mojej przyjaciółki
MARINA LEWYCKA

Dwa domki na kółkach
IAN McEWAN
Na plaży Chesil

MELISSA NATHAN
Nauczycielka

MARISHA PESSL
Wybrane zagadnienia z fizyki katastrof

Proza współczesna polska

JACKIE COLLINS
Kochankowie i gracze
FRANCISCA SOLAR

Siódme M

Proza historyczno-przygodowa

WILBUR SMITH
Zemsta Nilu

Sensacja

JOSEPH FINDER
Instynkt zabójcy

TESS GERRITSEN
Klub Mefistofelesa

JIM HOUGAN
Szyfr Marii Magdaleny

DEAN KOONTZ
Mąż

ROSS MACDONALD
Okrutne wybrzeże

MICHAEL MARSHALL
Krew aniołów

JAMES PATTERSON
Cross

Sensacja z wątkiem historycznym 
– seria hiszpańska

FRANCISCO ASENSI
Tajemnica zamku św. Anioła

MICHEL BENOîT
Tajemnica trzynastego apostoła
LYNN SHOLES, JOE MOORE

Ostatnia tajemnica

Fantasy, horror

PHILIP PULLMAN
Mroczne materie

Złoty kompas
Magiczny nóż

Bursztynowa luneta
GRAHAM MASTERTON

Okruchy strachu

Literatura dla młodzieży

MICHAEL HOEYE
Hermuks Tantamoq

Przedstawienie czas zacząć

Literatura faktu, historia, varia

CLIVE GIFFORD
Świat Mrocznych materii

BRIAN SIBLEY
Ilustrowany przewodnik po filmie 

Złoty kompas
RICHARD SMOLEY

Zakazana wiara

IV KWARTAŁ 2007

PLAN WYDAWNICZY 2007
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Proza współczesna światowa – seria π

TRACY CHEVALIER
Płonął ogień twoich oczu...

[Burning Bright]

BRIDIE CLARK
I kto jej zabroni?

[Because She Can]

NICHOLAS EVANS
Serce w ogniu

[The Smoke Jumper]

JANE FALLON
Jak pozbyć się Matthew?
[Getting Rid of Matthew]

CHARLES FRAZIER
Trzynaście księżyców

[Thirteen Moons]

WINSTON GROOM
Gump i spółka
[Gump & Co.]

ROBERT HARRIS
Duch

[The Ghost]

WENDY HOLDEN
Szkoła dla mężów

[The School for Husbands]

KAZUO ISHIGURO
Okruchy dnia

[The Remains of the Day]

Malarz świata ułudy
[An Artist of the Floating World]

Niepocieszony
[The Unconsoled]

Pejzaż w kolorze sepii
[The Pale View of the Hills]

TORSTEN KROL
Callisto

[Callisto]

MARC LEVY
Moi przyjaciele, moje kochanki

[Mes amis mes amours]

IAN McEWAN
Ukojeni

[The Comfort of Strangers]

Amsterdam
[Amsterdam]

Pokuta
[Atonement]

ANCHEE MIN
Ostatnia cesarzowa
[The Last Empress]

Perła Chin
[The Pearl of China]

NATASHA MOSTERT
Sezon czarownicy

[Season of the Witch]

GUILLAUME MUSSO
Będziesz tam?
[Seras-tu là?]

IRÈNE NÉMIROVSKY
Ciepło krwi

[Chaleur du sang]

TONY PARSONS
Moja ulubiona żona
[My Favourite Wife]

ALICE SEBOLD
Córeczka

[The Almost Moon]

ERICH SEGAL
Doktorzy
[Doctors]

11ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE 2008–2009
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NICHOLAS SPARKS
Drogi Johnie
[Dear John]

Wybór
[The Choice]

MIKLOS VAMOS
Księga ojców

[Apak konyve/The Book of Fathers]

Proza współczesna światowa – poza serią

MARTINA COLE
Łapówka

[The Take]

PIETRO DE PAOLI
Watykan 2035
[Vatican 2035]

XIAOLU GUO
Zwięzły słownik chińsko-angielski 

dla kochanków
[A Concise Chinese-English Dictionary 

for Lovers]

J.D. SALINGER
Franny i Zooey

[Franny and Zooey]

Wyżej podnieście strop, cieśle. 
Seymour: introdukcja

[Raise High the Roof Beam, 
Carpenters & Seymour: The Introduction]

CATHERINE SANDERSON
Mała Angielka

[Petite Anglaise]

CATHERINE TOWNSEND
Miłość na jedną noc
[Sleeping Around]

Proza współczesna polska

WOJCIECH POGONOWSKI
Prima aprilis. Selenica

Proza historyczna i historyczno-przygodowa

ANTOINE B. DANIEL
Królowa Palmyry

[Reine de Palmyre]

ARNAUD DELALANDE
Pułapka Dantego

[La Piege de Dante]

KEN FOLLETT
Świat bez końca

[World Without End]

JOSÉ FRÈCHES
Imperium łez

Opiumowa wojna
[La guerre l'opium]

Księżycowy Kamień
[Le sac du Palais d'Ete]

ROBERT HARRIS
Cycero

[Imperium]

Wojna
[Tumultus]

Dyktator
[Dictator]

FRÉDÉRIC LENOIR
Wyrocznia Księżyca
[L'Oracle della Luna]

SOPHIA McDOUGALL
Rzym płonie

[Rome Burning]

NEREA RIESCO
Ars Magica

[Ars Magica]

PATRICIO STURLESE
Inkwizytor

[El inquisidor]

WILBUR SMITH
Lampart poluje w ciemności

[The Leopard Hunts in Darkness]

Płonący brzeg
[The Burning Shore]

ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE 2008–2009
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Sensacja

JEFF ABBOTT
Strach
[Fear]

Uciekaj
[Run]

PETER ABRAHAMS
Zawrót głowy

[Nerve Damage]

DAVID BALDACCI
Kolekcjonerzy tajemnic

[The Collectors]

SAM BOURNE
Ostatni testament

[The Last Testament]

JOHN BURDETT
W mrokach Bangkoku

[Bangkok Haunts]

LEE CHILD
Wróg bez twarzy

[Tripwire]

Elita zabójców
[Bad Luck and Trouble]

Gość
[The Visitor]

JOHN CASE
Tańczący z diabłem

[Ghost Dancer]

LINCOLN CHILD
Głębia

[Deep Storm]

HARLAN COBEN
W głębi lasu
[The Woods]

ALEC COVIN
Wilki Fenrydera

[Les loups de Fenryder]

JOSEPH FINDER
Gra sił

[Power Play]

ALLAN FOLSOM
Traktat Machiawelliego

[The Machiavelli Covenant]

TESS GERRITSEN
Przeszczep
[Harvest]

Ogród kości
[The Bone Garden]

JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ
Przysięga otchłani

[Le serment des limbes]

ANDREW GROSS
Niebieska strefa
[The Blue Zone]

BRIAN HAIG
Na celowniku

[Man in the Middle]

GREG HURWITZ
Widzę cię

[The Crime Writer]

GREG ILES
Anioł z Mississipi
[Turning Angel]

SIMON KERNICK
Nieugięty

[Relentless]

MATTHEW KLEIN
Zamiana

[Switchback]

ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE 2008–2009
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DEAN KOONTZ
Nieznajomi
[Strangers]

Oczy ciemności
[The Eyes of Darkness]

Braciszek Odd
[Brother Odd]

Zabójca
[The Good Guy]

PHILLIP MARGOLIN
Dowód rzeczowy
[Proof Positive]

MICHAEL MARSHALL
Intruzi

[The Intruders]

DAVID MORRELL
Podwójna tożsamość

[Assumed Identity]

Akt desperacji
[Desperate Measures]

Kompleks winy
[Extreme Denial]

MICHAEL PALMER
Piąta fiolka

[The Fifth Vial]

JAMES PATTERSON
Zdrada

[Double Cross]

JAMES PATTERSON, ANDREW GROSS
Sędzia i kat

[Judge & Jury]

JAMES PATTERSON, 
MICHAEL S. LEDWIDGE

Negocjator
[Step on a Crack]

Szybki numer
[The Quickie]

JAMES PATTERSON, MAXINE PAETRO
Szósty cel

[The Sixth Target]

Siódme niebo
[The Seventh Heaven]

JAMES PATTERSON, 
HOWARD ROUGHAN
Otrzymałeś ostrzeżenie
[You've Been Warned]

IAN RANKIN
Memento mori

[The Naming of the Dead]

Czarna księga
[The Black Book]

JAMES ROLLINS
Amazonia

[Amazonia]

LYNN SHOLES, JOE MOORE
Zejście do piekła

[The Hades Project]

GEORGE D. SHUMAN
18 sekund

[18 seconds]

Sensacja z wątkiem historycznym 
– seria hiszpańska

WILL ADAMS
Szyfr Aleksandra Wielkiego

[The Alexander Cipher]

FRANCISCO ASENSI
Krew

[Aiwa]

DAN BROWN
Klucz Salomona

[The Solomon Key]

GONZALO GINER
Tajemnica loży

[El secreto de la logia]

PATRICK GRAHAM
Ewangelia według Szatana

[L'evangile selon Satan]

14 ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE 2008–2009

katalog 2007.qxd  5/10/2007  1:17 AM  Page 14



15

DANIEL LEVIN
Prawo Koloseum

[The Colosseum Law]

BRAD MELTZER
Księga Losu

[The Book of Fate]

JULIA NAVARRO
Krew niewinnych

[La sangre de los inocentes]

JIM NISBET
Kartagiński kodeks

[The Syracuse Codex]

MATTHEW REILLY
Sześć świętych kamieni
[The Six Sacred Stones]

JAMES ROLLINS
Czarny zakon
[Black Order]

Kod Judasza
[The Judas Strain]

JAVIER SIERRA
Błękitna dama
[La Dama Azul]

Science-fiction, fantasy, horror

GORDON DAHLQUIST
Szklane księgi pożeraczy snów

[The Glass Books of Dream Eaters]

Przezroczysta fabryka dusz
[The Transparent Factory of Souls]

ROBERT HEINLEIN
Friday

[Friday]

JOE HILL
Upiory XX wieku

[20th Century Ghosts]

STEPHEN KING
To
[It]

Chudszy
[Thinner]

GRAHAM MASTERTON
Piąta czarownica
[The 5th Witch]

Duch ognia
[Fire Spirit]

Armagedon
[Manitou Armageddon]

Diabelskie drzwi
[Demon's Door]

Literatura dla dzieci i młodzieży

MELVIN BURGESS
Twarz Sary

[Sara's Face]

P. B. KERR
Dzieci Lampy

Dzieci Lampy i król Katmandu
[The Cobra King of Kathmandu]

Literatura faktu, poradniki

STEPHEN HAWKING, 
LEONARD MLODINOW

Wielki projekt
[The Grand Design]

BRETT KAHR
Kto śpi w Twojej głowie?

[Who's Been Sleeping in Your Head?]

LYNN PICKNETT, CLIVE PRINCE
Całun turyński
[Turin Shroud. 

How Leonardo Da Vinci Fooled History]

SUNNY JACOBS
Skradzione życie

[Stolen Life]
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19TYTUŁ ROKU

TYTUŁ ROKU

Pocz¹wszy od 2007 roku wprowadzamy w naszych katalogach now¹ kategoriê – Tytu³ Roku. Kryteria wyboru
s¹ doœæ proste – zostaje ni¹ ksi¹¿ka najg³oœniejsza, o najwiêkszym potencjale, na której promocjê zamierzamy
przeznaczyæ najwiêksze œrodki. Jest oczywiste, ¿e nie bêdziemy w ten sposób wyró¿niaæ tytu³ów trzeciorzêd-
nych, kiepskich lub tylko przeciêtnych, ale naprawdê dobr¹ literaturê. Tytu³em Roku mo¿e zostaæ powieœæ
obyczajowa, sensacyjna, historyczna, literacka – pod tym wzglêdem nie ma ¿adnych ograniczeñ. 
W 2007 roku z wyborem nie by³o ¿adnych problemów – bezapelacyjnie zwyciê¿y³a Katedra w Barcelonie Ilde-
fonsa Falconesa. W 2008 roku czeka nas trudniejsze zadania, bo ju¿ teraz mamy kilku kandydatów – Œwiat bez
koñca Kena Folletta, Klucz Salomona Dana Browna (zak³adaj¹c, ¿e zostanie ukoñczona), Callisto Torstena Kro-
la i Córeczka Alice Sebold.
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KATEDRA W BARCELONIE.

Ildefonso Falcones
tłum. Magdalena Płachta

Najpopularniejsza powieœæ hiszpañska ostatnich lat – pod tym wzglêdem
mo¿na j¹ porównaæ tylko z Cieniem wiatru. Ponad 1.3 miliona egzempla-
rzy sprzedanych w ci¹gu roku. Numer 1 na hiszpañskiej liœcie bestselle-
rów nieprzerwanie przez 13 miesiêcy – od marca 2006 do marca 2007. Nu-
mer 1 we W³oszech, gdzie ukaza³a siê pod koniec lutego 2007 (szacowana
sprzeda¿ – 400 tys. egz). Przygotowywana do wydania w 30 krajach. 
Katedra w Barcelonie to napisana z wielkim rozmachem powieœæ historycz-
na, fascynuj¹ca panorama œredniowiecza, przedstawiaj¹ca blaski i cienie
feudalnej Katalonii. Jej fabu³a nasuwa porównanie ze s³ynnymi Filarami
Ziemi Kena Folletta, do czego zreszt¹ autor przyznaje siê bez ogródek. 
Akcja ksi¹¿ki toczy siê w XIV wieku, w dobie religijnych niepokojów, nie-
tolerancji i wojen. Stolica Ksiêstwa Katalonii, Barcelona, panuje na szla-
kach handlowych i rozrasta siê ku morzu. Mieszkañcy skromnej, ubogiej
dzielnicy Ribera, postanawiaj¹ w³asnymi rêkami wybudowaæ najwspanial-
sz¹ i najwiêksz¹ na œwiecie katedrê maryjn¹ – s³ynny koœció³ Santa María
del Mar. Historia budowy splata siê z losami Bernata Estanyola i jego sy-
na Arnaua, pañszczyŸnianego ch³opa i budowniczego, którzy uciekaj¹
przed okrutnym panem, a póŸniej przed inkwizycj¹. W stolicy Arnaud
zdobêdzie wolnoœæ i tytu³ pe³noprawnego obywatela, i z przymieraj¹cego
g³odem zbiega przemieni siê w zamo¿nego patrycjusza. ¯adne honory nie
ochroni¹ go jednak przed niebezpiecznym spiskiem i d³ugimi rêkami
Œwiêtego Oficjum. Arnaud, który ca³ym sercem odda³ siê budowie kate-
dry, znajdzie siê w œmiertelnym niebezpieczeñstwie. 

La catedral del mar

978-83-7359-538-5

978-83-7359-606-1
(op.twarda)

20 TYTUŁ ROKU
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21PROZA WSPÓŁCZESNA ŚWIATOWA – SERIA π

PRAWNIK ELLE WOODS 

Amanda Brown
tłum. Blanka Kwiecińska-Kuczborska

Napisana w konwencji komedii obyczajowej po-
wieœæ, na podstawie której powsta³ film Legalna
blondynka z Reese Witherspoon w roli tytu³owej. 
Elle Woods, studentka Uniwersytetu Po³udnio-
wej Kalifornii – kreatywna, przebojowa, szalona
blondynka, jest bez reszty zakochana w swoim
ch³opaku – Warnerze Huntingdonie III. Wydaje
siê, i¿ zarêczyny s¹ blisko, ale Warner niespodzie-
wanie oœwiadcza, ¿e przenosi siê na presti¿owy
Uniwersytet Stanforda, by studiowaæ prawo. Elle,
niestety, nie spe³nia jego kryteriów na ¿onê przy-
sz³ego adwokata. Ale Elle nie zamierza siê pod-
daæ... Po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych,
wraz ze swoim ukochanym psem wyrusza za by-
³ym narzeczonym. Czy istnieje bardziej nieodpo-
wiednie miejsce dla pe³nej ¿ycia blondynki, ni¿
nudna prawnicza uczelnia? I czy prawnicza uczel-
nia jest przygotowana na spotkanie z wystrza³ow¹
pann¹ Woods? 

Legally Blonde

978-83-7359-568-2

W ZBAWIENNEJ PRÓŻNI

Ronlyn Domingue
tłum. Anna Kołyszko

Dwie powi¹zane ze sob¹ historie mi³osne o uczu-
ciu silniejszym od œmierci, opowiedziane z per-
spektywy ducha. W klimacie s³ynnej Nostalgii
anio³a Alice Sebold. 
Nowy Orlean, lata 20. M³oda kobieta Raziela No-
lan prze¿ywa w³aœnie swoj¹ pierwsz¹, wielk¹ mi-
³oœæ. O krok od szczêœcia, w dniu, w którym ma
przyj¹æ oœwiadczyny ukochanego, ginie niespo-
dziewanie w tragicznym wypadku. Œmieræ nie jest
jednak koñcem jej drogi – zakochana dziewczyna
trafia do œwiata „pomiêdzy”, sk¹d snuje swoj¹
opowieœæ o niespe³nionej mi³oœci. Mijaj¹ dziesiê-
ciolecia. Duch Razieli b³¹ka siê w zawieszeniu,
usi³uj¹c dociec dalszych losów ukochanego.
W zwi¹zku pary m³odych, ma³¿eñstwa Amy
i Scotta, dostrzega echo w³asnych prze¿yæ i ujaw-
nia dawno skrywane sekrety. 

W POZYCJI HORYZONTALNEJ

Chelsea Handler
tłum. Anna Kołyszko

Erotyczna autobiografia autorki – bardzo, bardzo
niegrzecznej dziewczyny! Bezpruderyjny, szoku-
j¹cy i nieprawdopodobie zabawny – tak w skrócie
mo¿na okreœliæ ten debiut literacki popularnej sa-
tyryczki i dziennikarki z Los Angeles. To ksi¹¿ka
o seksie – seksie z kobiecego punktu widzenia.
Handler pije, pali, eksperymentuje z narkotyka-
mi, k³amie jak najêta, imprezuje, bez namys³u
rzuca siê w przygody seksualne, a jednak zjednu-
je sobie nasz¹ sympatiê. Dlaczego? Swoje perype-
tie autorka opisuje z ogromn¹ ironi¹ i wdziêkiem,
a dziêki lekkoœci pióra i trafnym komentarzom
potrafi nas rozbawiæ do ³ez. 

The Mercy of Thin Air

978-83-7359-454-8
352 s.

My Horizontal Life

978-83-7359-334-3
320 s.
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POMPEJA....

Robert Harris
tłum. Andrzej Szulc

Oparty na historycznych podstawach thriller o za-
g³adzie staro¿ytnych Pompei. Do ekranizacji
ksi¹¿ki wzi¹³ siê Roman Polañski, a bud¿et filmu
wyniesie a¿ 150 mln dolarów. 
Upalne lato roku 79 n. e. Bogaci obywatele Impe-
rium Rzymskiego ucztuj¹ i za¿ywaj¹ k¹pieli w wil-
lach nad Zatok¹ Neapolitañsk¹. Nic nie m¹ci ich
dobrego samopoczucia. Tylko jeden cz³owiek ma
powody do obaw – m³ody in¿ynier Atiliusz Pri-
mus, od niedawna zarz¹dzaj¹cy akweduktem do-
starczaj¹cym wodê do miast wokó³ zatoki. Jego po-
przednik zagin¹³ w tajemniczych okolicznoœciach.
Z ró¿nych stron nadchodz¹ sygna³y zbli¿aj¹cego
siê kataklizmu. Atiliusz podejrzewa, ¿e Ÿród³em
niepokoj¹cych zdarzeñ jest góruj¹cy nad zatok¹
Wezuwiusz. Przekona siê, ¿e istniej¹ si³y, nad któ-
rymi ani cz³owiek, ani nawet bogowie nie s¹ w sta-
nie zapanowaæ. Nie bacz¹c na nic, powraca do p³o-
n¹cych Pompei, by ratowaæ ukochan¹... 

Pompeii

978-83-7359-467-8
336 s.

STUDENTKA NA WYBIEGU

Robin Hazelwood
tłum. Renata Kopczewska

Która z dziewcz¹t nie marzy³a kiedyœ o karierze
modelki? Siedemnastoletnia Emily Woods staje
przed wielk¹ ¿yciow¹ szans¹ – mo¿e zostaæ gwiaz-
d¹ wybiegów i ok³adek ekskluzywnych czasopism.
Jej debiut w œwiecie mody zbiega siê z rozpoczê-
ciem studiów na presti¿owym Uniwersytecie Co-
lumbia. Pomiêdzy sesj¹ zdjêciow¹ a pokazem, po-
miêdzy kolejnymi wyjazdami, Emily rozpaczliwie
stara siê znaleŸæ czas na naukê. Jej droga do s³awy
jest okupiona wieloma wyrzeczeniami – utrat¹
kontaktu z przyjació³mi, kator¿niczymi æwicze-
niami i diet¹. Czy poradzi sobie z licznymi poku-
sami, oprze siê narkotykom, alkoholowi i nieusta-
j¹cej presji? Czy potrafi pogodziæ studia i nabiera-
j¹c¹ tempa karierê? 

WYSPA........

Victoria Hislop
tłum. Hanna Pawlikowska-Gannon

Trzecia najlepiej sprzedaj¹ca siê ksi¹¿ka w Wiel-
kiej Brytanii w 2006 roku (ponad 700 tys. egzem-
plarzy!). 
Sofia Fielding nigdy nie mówi³a o swojej prze-
sz³oœci, wspomina³a jedynie, ¿e przed przyjazdem
do Londynu w wieku 18 lat, wychowywa³a siê
w ma³ej wiosce na Krecie. Gdy jej córka Alexis,
stoj¹ca przed powa¿n¹ decyzj¹ ¿yciow¹, postano-
wia poznaæ rodzinne sekrety, matka daje jej list do
starej przyjació³ki Fotini, obiecuj¹c, i¿ wszystkie-
go dowie siê od niej. Po przyjeŸdzie do Grecji Ale-
xis ze zdumieniem odkrywa, ¿e Plaka le¿y o rzut
kamieniem od dawnej kolonii trêdowatych – osa-
dy na niewielkiej, kamienistej wysepce Spinaloga.
Co wi¹¿e obie kobiety z tym smutnym, zapomnia-
nym przez Boga miejscem? Krok po kroku Alexis
odkrywa historiê swojej rodziny, a tak¿e wielki se-
kret, który od lat ³¹czy kolejne pokolenia kobiet
z niegoœcinn¹ Spinalog¹.

Model Student

978-83-7359-578-1

The Island

978-83-7359-561-3
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KIEDY BYLIŚMY SIEROTAMI  

Kazuo Ishiguro
tłum. Andrzej Appel

Po trosze baœniowa, po trosze realistyczna po-
wieœæ nominowana do Nagrody Bookera i Nagro-
dy Whitbreada – najbardziej presti¿owych nagród
brytyjskich. 
Anglia, lata 30. S³ynny brytyjski detektyw Chri-
stopher Banks wierzy, ¿e klucz do ocalenia œwiata
przed nadci¹gaj¹c¹ katastrof¹ le¿y w przesz³oœci.
Wychowany w kryj¹cym wiele sekretów, politycz-
nie zaanga¿owanym Szanghaju, wyrusza w realn¹
i duchow¹ podró¿ do tego miasta, by odnaleŸæ ro-
dziców, którzy w zagadkowych okolicznoœciach
zaginêli tam, gdy by³ ma³ym ch³opcem. Wêdrów-
ka przez zrujnowan¹ metropoliê staje siê równie¿
wêdrówk¹ w czasie, jawa przeplata siê ze snem,
a prawda wci¹¿ pozostaje poza zasiêgiem. Paro-
diuj¹ca kryminalne schematy historia przekszta³-
ca siê w miêdzynarodowy thriller polityczny,
a bliscy bohatera stopniowo odkrywaj¹ swoje
mroczne tajemnice.

When We Were Orphans

978-83-7359-570-5

SIÓDMY JEDNOROŻEC

Kelly Jones
tłum. Agnieszka Nowakowska

W sprawach sztuki i mi³oœci, zawsze jest jakaœ hi-
storia... 
Alex Pellier, kuratorka w paryskim muzeum sztu-
ki œredniowiecznej Cluny, w poszukiwaniu dzie³
sztuki wyje¿d¿a do za³o¿onego w XIII wieku
klasztoru pod Lyonem. Wyprawa przynosi intry-
guj¹ce odkrycie romantycznych starofrancuskich
wierszy oraz rysunków na pergaminie, ukrytych
w œredniowiecznym modlitewniku. Alex jest
przekonana, ¿e maj¹ one bezpoœredni zwi¹zek
z nigdy nie odnalezion¹ tkanin¹ – siódm¹ tapise-
ri¹ ze s³ynnego cyklu Dama z jednoro¿cem. Czy ta-
piseria faktycznie istnieje? Alex pragnie, by zawi-
s³a w jej muzeum. Nie tylko ona pragnie j¹ zdo-
byæ... Tymczasem do Pary¿a przyje¿d¿a Jake
Bowman, utalentowany, niezrealizowany arty-
stycznie malarz – mi³oœæ Alex z czasów studenc-
kich. Jake nadal j¹ kocha... 

JĘZYKI I KOLCZYKI

Hitomi Kanehara
tłum. Witold Nowakowski

Niezwyk³y debiut dwudziestojednoletniej pisarki,
uhonorowany w 2004 roku najwy¿sz¹ japoñsk¹
nagrod¹ literack¹ im. Ryonosuke Akutagawy. Po-
wieœæ kultowa, napisana mocnym, brutalnym jê-
zykiem. Postrzegana jako manifest m³odego ja-
poñskiego pokolenia, które ca³kowicie zerwa³o
z tradycjami rodziców. Ponad milion sprzeda-
nych egzemplarzy! 
Znudzona ¿yciem, dziewiêtnastoletnia Lui spoty-
ka w nocnym barze Amê – ch³opaka o dziwacz-
nym, rozdwojonym jêzyku. Zafascynowana mo¿-
liwoœci¹ „modyfikacji cia³a”, bez cienia namys³u
wkracza w œwiat piercingu, seksualnych perwer-
sji, sadomasochizmu, a nawet zbrodni. ¯ycie
stopniowo wymyka siê jej spod kontroli. Czy na-
prawdê nie ma ju¿ dla niej przysz³oœci? 

The Seventh Unicorn

978-83-7359-455-5
376 s.

Hebi ni Piasu
Snakes and Earrings

978-83-7359-335-0
104 s.
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DZIEWCZYNA MOJEJ PRZYJACIÓŁKI  

Dorothy Koomson
tłum. Elżbieta Piotrowska

Kamryn i Adele by³y sobie bardzo bliskie. Ich
przyjaŸñ wydawa³a siê silniejsza ni¿ ca³e z³o tego
œwiata. Do czasu. Gdy Kamryn dowiaduje siê, ¿e
jej narzeczony zdradzi³ j¹ z jej najlepsz¹ przyja-
ció³k¹, dla dziewczyny staje siê jasne, ¿e w jej ¿y-
ciu nie ma ju¿ miejsca dla dwóch najbli¿szych do-
t¹d osob. S¹ rzeczy, których wybaczyæ nie mo¿na
– nale¿y do nich sytuacja, w której inna kobieta
rodzi dziecko twojego ukochanego. Kilka lat po
burzliwym rozstaniu Kamryn otrzymuje list,
w którym Adele prosi j¹ o wizytê w szpitalu.
Umieraj¹ca kobieta b³aga dawn¹ przyjació³kê
o to, by adoptowa³a jej córeczkê. Ka¿de spojrzenie
na piêcioletni¹ Tegan przypomina Kamryn
o utraconym szczêœciu. Czy mo¿na wymagaæ ta-
kiego poœwiêcenia? 

My Best Friend's Girl

978-83-7359-579-8

DIABLICA W LIDZE KOBIET

Linda Francis Lee
tłum. Anna Kołyszko

Fredericka Ware nale¿y do ekskluzywnego Klubu
Kobiet w Willow Creek, elitarnej organizacji dla
dam z najlepszych sfer. Podstawowy warunek
przyjêcia do klubu to odpowiednie pochodzenie.
Kiedy jej przystojny m¹¿ prawnik okazuje siê pa-
so¿ytem, którego jedynym zajêciem s¹ niezliczone
romanse i trwonienie maj¹tku ¿ony, Frede posta-
nawia wzi¹æ sprawy w swoje rêce i odzyskaæ sprze-
niewierzone pieni¹dze. Pomo¿e jej w tym miesz-
kaj¹cy po s¹siedzku adwokat, prawdziwy tygrys
palestry uwa¿any za gbura i prostaka, Howard
Grout. W zamian za swoje us³ugi Grout ¿¹da, by
Frede wprowadzi³a do Klubu Kobiet jego ¿onê.
Nieobyta Nikki, która nie odró¿nia homara od
krewetki, sprawi wiele k³opotów, zanim przeobra-
zi siê w nadaj¹c¹ siê na salony damê. 
Pe³na humoru powieœæ Lee to satyra na snobi-
styczne elity, po troszê romans, krymina³ i kome-
dia. 

JESZCZE SIĘ SPOTKAMY

Marc Levy
tłum. Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak

Sequel popularnej komedii romantycznej Jak
w niebie. Francuska „powieœæ roku” 2005. 11 tygo-
dni na pierwszym miejscu list bestsellerów i po-
nad 700 tys. sprzedanych egzemplarzy. 
Spotkanie Lauren i Arthura nast¹pi³o w sytuacji
niezwyk³ej – ona jako zjawa dziewczyny le¿¹cej
w œpi¹czce powróci³a do mieszkania, które on
w³aœnie wynaj¹³. Tak zaczê³a siê ich wielka mi-
³oœæ. Arthur uratowa³ Lauren, ale w pamiêci cu-
dem ocalonej dziewczyny nie zachowa³ siê nawet
cieñ minionych wydarzeñ. Uciekaj¹c przed drê-
cz¹cymi go wspomnieniami, Arthur wyje¿d¿a do
Pary¿a. Tymczasem m³oda lekarka nie potrafi za-
pomnieæ tajemniczego mê¿czyzny, który czuwa³
przy jej szpitalnym ³o¿u, gdy budzi³a siê ze
œpi¹czki. Kim by³ – cz³owiekiem, którego zna³a
przed wypadkiem, czy ksiêciem z bajki? Prze-
wrotny los ponownie ich po³¹czy – i jeszcze raz
rozdzieli...

The Devil 
in the Junior League

978-83-7359-541-5
400 s.

Vous revoir

978-83-7359-459-3
264 s.
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DWA DOMKI NA KÓŁKACH  

Marina Lewycka
tłum. Anna Jęczmyk

Nowa powieœæ autorki Zarysu dziejów traktora po
ukraiñsku. Po³¹czenie opowieœci o robotnikach se-
zonowych w Wielkiej Brytanii i s³odkiej komedii
mi³osnej. 
Zbiorem truskawek na polach w hrabstwie Kent
zajmuje siê grupka imigrantów z ró¿nych stron
œwiata, pomieszkuj¹ca obok miejsca pracy w przy-
czepach kempingowych. Ile osób, tyle osobowo-
œci. Dwie Polki – przekonana o swojej nieomylno-
œci Jola i jej ultrareligijna kuzynka – dziel¹ lokum
z dwiema Chinkami i Ukraink¹ Irin¹. Okazalsza
przyczepa zosta³a zasiedlona przez kwiat p³ci mê-
skiej – podkochuj¹cego siê w Irinie Andrija, me-
lancholijnego Tomasza i Vitalija, pocz¹tkuj¹cgo
biznesmena. Nasi bohaterowie musz¹ zmierzyæ
siê z nieuczciwymi pracodawcami, brytyjskim
prawem i uzbrojonym po zêby szefem miejscowe-
go gangu. Czy w tych niesprzyjaj¹cych warunkach
mo¿na odnaleŸæ szczêœcie? 

Two Caravans

978-83-7359-571-2

CAŁA PRZYJEMNOŚĆ PO WASZEJ STRONIE

Steve Martin
tłum. Andrzej Szulc

Nowa powieœæ s³ynnego amerykañskiego aktora
i re¿ysera, skrz¹cy siê dowcipem obraz ¿ycia m³o-
dego, neurotycznego, spragnionego mi³oœci mê¿-
czyzny. 
Daniel Cambridge boi siê krawê¿ników i nie mo-
¿e zasn¹æ, jeœli ³¹czna moc zapalonych w mieszka-
niu ¿arówek nie wynosi dok³adnie 1125 watów.
Odzyskuje spokój, konstruuj¹c magiczne kwadra-
ty i licz¹c p³ytki na suficie. W jego uporz¹dkowa-
nym œwiecie s¹ obecne trzy kobiety: odwiedzaj¹ca
go dwa razy w tygodniu m³oda terapeutka Claris-
sa, farmaceutka Zandy, u której realizuje recepty,
oraz przebojowa agentka nieruchomoœci Eliza-
beth, w której skrycie siê podkochuje. Narzucony
przez chorobê dysfunkcjonalny porz¹dek œwiata
legnie w gruzach, gdy Daniel wygra konkurs na
najbardziej przeciêtnego Amerykanina... 

PROCHY ANGELI

Frank McCourt
tłum. Hanna Pawlikowska-Gannon

Uhonorowane w 1997 roku Nagrod¹ Pulitzera
wspomnienie urodzonego na nowojorskim Bro-
oklynie syna irlandzkich imigrantów Franka
McCourta, które przynios³o mu s³awê i uznanie. Na
podstawie tej przepe³nionej radoœci¹ ¿ycia ksi¹¿ki
powsta³ w 1999 roku s³ynny film Alana Parkera. 
W irlandzkich slumsach rodzina Franka – matka
Angela, ojciec Malachy i czwórka dzieci – prowa-
dzi walkê o przetrwanie. Staje siê ona punktem
wyjœcia do fascynuj¹cej historii o nêdzy, upodle-
niu i zbawczej mocy œmiechu. Rodzina czêsto
cierpi g³ód – matka nie ma doœæ pieniêdzy, by wy-
¿ywiæ dzieci, ojciec pracuje nader rzadko, nad wy-
si³ek fizyczny przedk³adaj¹c alkohol i ucieczkê od
rzeczywistoœci. Tym, co pozwala im wœród w¹-
skich kamienic, brudu i rynsztoków zachowaæ
godnoœæ i pogodê ducha, s¹ opowieœci przekazy-
wane z ust do ust – zarówno o dziejach Irlandii,
jak i o w³asnej rodzinie. 

The Pleasure 
of Your Company

978-83-7359-218-6
208 s.

Angela's Ashes

978-83-7359-507-1
464 s.
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NAUCZYCIEL..

Frank McCourt
tłum. Hanna Pawlikowska-Gannon

Kolejny tom wspomnieñ autora Prochów Angeli.
Frank McCourt opowiada o swojej trwaj¹cej trzy-
dzieœci lat karierze nauczyciela w publicznych
szko³ach Nowego Jorku. O swoich triumfach i po-
ra¿kach, o stosowanych przez siebie niekonwen-
cjonalnych metodach nauczania, o rozwijaj¹cych
wyobraŸniê zadaniach, jakie zleca³ uczniom (np.
wypracowanie na temat „List z przeprosinami do
Boga od Adama lub Ewy”). Pisze o swoim nie³a-
twym ma³zeñstwie, o nieudanej próbie zrobienia
doktoratu na Trinity College w Dublinie, o po-
wtarzaj¹cych siê konfliktach z prze³o¿onymi, któ-
re koñczy³y siê zwolnieniami i szukaniem nowej
pracy. 

Teacher Man

978-83-7359-604-7

NA PLAŻY CHESIL

Ian McEwan
tłum. Andrzej Szulc

Najnowsza powieœæ wybitnego brytyjskiego pro-
zaikam, autora Pokuty. 
Czerwiec 1962 roku. Para nowo¿eñców przybywa
do hoteliku na po³udniowym wybrze¿u Anglii,
aby spêdziæ tam noc poœlubn¹. Florence, córka
biznesmena i filozofki, jest utalentowan¹ skrzy-
paczk¹ marz¹c¹ o za³o¿eniu w³asnego kwartetu
smyczkowego. Edward to zdolny absolwent histo-
rii, interesuj¹cy siê wp³ywem wielkich ludzi na
kszta³t dziejów. Oboje z niepokojem myœl¹
o chwili, gdy skonsumuj¹ swoje ma³¿eñstwo – ona
boi siê fizycznego zbli¿enia, on obawia siê, ¿e nie
sprosta czekaj¹cemu go zadaniu. Niemo¿noœæ po-
konania barier, nieumiejêtnoœæ rozmowy o wspól-
nych problemach, doprowadz¹ do dramatu...

URATUJ MNIE....

Guillaume Musso
tłum. Krystyna Kowalczyk

Romantyczna powieœæ jednego z najpopularniej-
szych pisarzy francuskich, autora Potem.... 
Sam, nowojorski lekarz niepocieszony po samo-
bójczej œmierci ¿ony, i Juliette, m³oda kobieta,
której nie uda³o siê zrealizowaæ marzeñ o karierze
aktorskiej na Broadwayu, spotykaj¹ siê przypad-
kiem tu¿ przed jej powrotem do Pary¿a. Spêdzaj¹
wspólnie weekend. Boj¹c siê zaanga¿owaæ, ka¿de
udaje kogoœ, kim nie jest. Mi³oœæ przychodzi nie-
oczekiwanie, ale wyjazd Juliette jest przes¹dzony.
Dzieczyna wsiada do samolotu, który eksploduje
krótko po starcie, o czym przera¿ony Sam dowia-
duje siê z telewizji. Nastêpnego dnia spotyka ta-
jemnicz¹ policjantkê, która oznajmia mu, ¿e Ju-
liette ¿yje. Jak to mo¿liwe, skoro wszyscy pasa¿e-
rowie zginêli? Kim jest tajemnicza kobieta i sk¹d
tyle o nim wie? Mo¿e wszystko jakoœ siê wyjaœni
i mi³oœæ oka¿e siê silniejsza od œmierci?

On Chesil Beach

978-83-7359-572-9

Sauve-moi

978-83-7359-463-0
368 s.
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NAUCZYCIELKA.

Melissa Nathan
tłum. Beata Barszczewska

Ostatnia powieœæ zmar³ej niedawno m³odej, po-
pularnej brytyjskiej pisarki, autorki Niani w Lon-
dynie i Kelnerki. 
Vicky Hobbs jest nauczycielk¹, która z radoœci¹
i zapa³em chodzi do pracy – miejscowej szko³y
podstawowej – uwielbian¹ przez swoich uczniów,
zw³aszcza dziesiêcioletniego Oscara Samuelsa,
który nie ma komu okazywaæ swego przywi¹za-
nia. Wiecznie nieobecny samotny ojciec, Mark, to
bezduszny pracocholik, który prezentami próbuje
kupiæ przychylnoœæ syna. Ale czy doros³a kobieta
mo¿e zadowoliæ siê uczuciem dziesiêciolatka? Nie
bardzo. Vicky ma s³aboœæ do swojego eks-narze-
czonego, Roba, który chce j¹ odzyskaæ. Mark uwa-
¿a Vicky za wœcibsk¹ babê, która niepotrzebnie
wtr¹ca siê w jego ¿ycie. Kiedy oboje stan¹ naprze-
ciw siebie, odkryj¹, ¿e pierwsze wra¿enia mog¹
byæ bardzo mylne... 

The Learning Curve

978-83-7359-583-5

MISJONARZ..

Kien Nguyen
tłum. Maria i Cezary Frąc

Barwna opowieœæ o XVIII-wiecznym Wietnamie,
w której czytelnik odnajdzie egzotykê, walkê i mi-
³oœæ. W stylu epickich powieœci Jamesa Clavella,
autora Shoguna. 
W 1773 roku trzech mê¿czyzn opuszcza Francjê,
by wzi¹æ udzia³ w wyprawie do Annamu, egzo-
tycznego i tajemniczego kraju na Dalekim
Wschodzie. François Gervaise, przystojny malarz
ukrywaj¹cy siê przed skutkami pope³nionego
przez siebie zabójstwa. Uciekaj¹cy przed ubó-
stwem m³odziutki Henri Monange. Charyzma-
tyczny jezuita Pierre de Béhaine. Pe³ni wiary, ¿e
uczestnicz¹ w pokojowej misji, nios¹cej pogr¹¿o-
nym w mroku pogañstwa ziemiom wiarê w Boga
i œwiate³ko nadziei. Z³udzenia pryskaj¹ – w Anna-
mie trwa krwawa, bezlitosna wojna domowa,
w któr¹ zostaj¹ wpl¹tani. Bohaterowie odkrywaj¹,
¿e choæ przybyli tu, by zmieniæ obraz tej ziemi, to
ziemia ta stopniowo odmienia ich samych.

ODWYK......

Terri Paddock
tłum. Elżbieta Piotrowska

Justine jeden jedyny raz upi³a siê w gronie szkol-
nych kolegów. Ten b³¹d ciê¿ko odpokutuje. Prze-
czuleni po œmierci jej brata rodzice umieszczaj¹
dziewczynê w prywatnym oœrodku terapeutycz-
nym Come Clean, przeznaczonym dla tzw. trud-
nej m³odzie¿y, uzale¿nionej od narkotyków i al-
koholu. Przyjêta pocz¹tkowo na obserwacjê, musi
pozostaæ w centrum przez wiele miesiêcy. Prze-
chodzi gehennê. Zajêcia prowadzone przez in-
struktorów i personel pomocniczy to niekoñcz¹ce
siê pasmo przemocy, upokorzeñ, znêcania nad
s³abszymi psychicznie. Wykorzystana seksualnie
przez jednego z terapeutów, próbuje uciec. Zosta-
je z³apana i poddana jeszcze bezwzglêdniejszym
represjom oraz praniu mózgu. 
Adresowana do nie¿yj¹cego brata, prowadzona
dwutorowo narracja wydobywa kontrast miêdzy
szczêœliwym dzieciñstwem bohaterki, a traum¹,
jak¹ prze¿ywa w Come Clean. 

Le Colonial

978-83-7359-339-8
352 s.

Come Clean

978-83-7359-340-4
368 s.
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MIŁOŚĆ TO WSZYSTKO, 
CZEGO POTRZEBUJESZ

Tony Parsons
tłum. Elżbieta Zychowicz

Opowieœæ o m³odoœci, uczuciach, seksie i rock & rol-
lu. Najnowsza powieœæ autora Mê¿czyzny i ch³opca.
Sierpniowa noc 1977 roku staje siê dla trójki przy-
jació³, m³odych dziennikarzy pracuj¹cych w tygo-
dniku muzycznym „Paper”, wielkim krokiem
w doros³oœæ. Wywiad z Lennonem to dla Raya
ostatnia szansa na ocalenie posady. Terry ma wiê-
cej szczêœcia – w Berlinie spotka³ siê z Dagiem
Woodem, podstarza³ym gwiazdorem rocka. Dag
przyje¿d¿a do Londynu i zafascynowany nim
ch³opak chce przedstawiæ mu swoj¹ dziewczynê,
œliczn¹ Misty. Ale fina³ tego spotkania go zasko-
czy... Leon pakuje siê w nieliche k³opoty, gdy pi-
sze obraŸliw¹ recenzjê na temat pewnego zespo³u.
Œcigany przez dwa bojowo nastawione gangi,
w nocnym klubie Goldmine znajdzie nie tylko
schronienie, a byæ mo¿e równie¿ mi³oœæ... 

Stories We Could Tell

978-83-88722-31-8
368 s. 

[A.A. Kuryłowicz]

WYBRANE ZAGADNIENIA
Z FIZYKI KATASTROF...

Marisha Pessl
tłum. Izabela Matuszewska  

Ta ksi¹¿ka o dziwnie brzmi¹cym tytule zosta³a
przez New York Times uznana za jedn¹ z piêciu
najlepszych powieœci 2006 roku. Recenzenci doce-
nili nie tylko jêzyk i wci¹gaj¹c¹ narracjê, ale niezli-
czone odniesienia do literatury, filmu i filozofii. 
Blue ma 16 lat oraz nieprzeciêtn¹ wiedzê i oczyta-
nie, które zawdziêcza ojcu, wyk³adowcy politologii.
Gareth de Meer gardzi renomowanymi uczelniami;
od œmierci ¿ony prowadzi z córk¹ koczowniczy tryb
¿ycia, przenosz¹c siê z jednego college'u do drugie-
go. Maj¹c na wzglêdzie jej dobro, zapisuje Blue do
prywatnego liceum. Dziewczyna do³¹cza do elitar-
nej grupki piêciorga podopiecznych charyzmatycz-
nej nauczycielki, Hannah Schneider. Wspólny wy-
jazd na biwak koñczy siê tragedi¹. Blue znajduje
Hannah powieszon¹. Choæ policja orzeka samobój-
stwo, dziewczyna wszczyna w³asne œledztwo... 

OMERTA...

Mario Puzo
tłum. Marek Fedyszak

„Nieboszczycy nie maj¹ przyjació³”, mówi gangster
planuj¹cy zabicie czo³owego mafioso Ameryki, don
Raymonde Aprilego. Zabójstwo pope³nione w sa-
mym centrum Manhattanu na cz³owieku, który
przeszed³ na emeryturê, zerwa³ przestêpcze kontak-
ty i zaj¹³ siê legaln¹ dzia³alnoœci¹ bankow¹, wprawia
w zdumienie jego dawnych wspó³pracowników. Ko-
mu mog³o zale¿eæ na œmierci Raymonde? Dlaczego
policja, FBI, a nawet œwiat podziemny ignoruj¹
sprawê, a dzieci zachowuj¹ tak, jakby pogodzi³y siê
z losem? Jest jednak ktoœ, kto chce poznaæ prawdê
o œmierci by³ego szefa mafii. Kurt Cilke, szef FBI
w Nowym Jorku, cz³owiek, który pos³a³ wiêkszoœæ
mafijnych bossów za kratki. I Astorre Viola, brata-
nek Aprilego, importer makaronów. Na oczach ro-
dziny dokona siê przemiana Astorre z wymuskane-
go playboya w cz³owieka honoru, który weŸmie na
swoje barki niebezpieczne zadanie wytropienia za-
bójców i pomszczenia przybranego ojca...

Special Topics 
in Calamity Physics

978-83-7359-585-9

Omerta

978-83-7359-469-2
352 s.
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GLOBALIA............

Jean-Christophe Rufin
tłum. Barbara Janicka

Akcja powieœci, wyraŸnie nawi¹zuj¹cej do s³ynne-
go dzie³a Orwella 1984, toczy siê w bli¿ej niespre-
cyzowanych latach drugiej po³owy XXI wieku.
Globalia to demokracja doskona³a, pañstwo za-
pewniaj¹ce równoœæ i bezpieczeñstwo wszystkim
obywatelom. Skryte pod szklanymi kopu³ami, od-
izolowane od œwiata zewnêtrznego – w istocie kraj
totalitarny. Ka¿dy mo¿e tu robiæ, co mu siê podo-
ba – pod warunkiem ¿e nie wkracza na teren wol-
noœci innych. Bohater, Bajka³, dusi siê w zam-
kniêtym ekosystemie. Wraz ze swoj¹ ukochan¹
próbuje wydostaæ siê za szklany mur – niestety
oboje zostaj¹ schwytani. Zamiast do wiêzienia tra-
fia do posiad³oœci jednego z przywódców Globalii,
który zleca mu wa¿ne zadanie... 
Jean-Christophe Rufin jest laureatem najwa¿niej-
szej francuskiej nagrody literackiej – Nagrody
Goncourtów. 

Globalia

978-83-7359-322-0
448 s.

OD PIERWSZEGO WEJRZENIA

Nicholas Sparks
tłum. Elżbieta Zychowicz

Dalszy ci¹g losów bohaterów powieœci Prawdziwy
cud. Do ³zy ostatniej! 
Dla mi³oœci cz³owiek gotów jest poœwiêciæ wszyst-
ko. Jeremy Marsh porzuca presti¿ow¹ pracê
dziennikarsk¹ w Nowym Jorku i przenosi siê
z têtni¹cego ¿yciem miasta do Boone Creek, nie-
wielkiej miejscowoœci w Karolinie Po³udniowej.
Wraz ze swoj¹ ukochan¹, przeœliczn¹ bibliotekar-
k¹ Lexie Darnell, zamieszkuje w starym domu.
W otoczeniu przyrody zakochani przygotowuj¹
siê do œlubu i narodzin dziecka. Ale czy Lexie na
pewno by³a wierna narzeczonemu? Jeremy otrzy-
muje maile sugeruj¹ce, ¿e nie powinien poczuwaæ
siê do ojcostwa. Czy¿by Rodney Hopper, zastêpca
szeryfa, dawny przyjaciel Lexie, by³ kimœ wiecej
ni¿ dobrym znajomym? Zazdroœæ nie jest dobrym
doradc¹, a w Boone Creek plotki szybko siê roz-
chodz¹... 

ROZWÓDKI Z PARK AVENUE

Plum Sykes
tłum. Renata Kopczewska

W Ksiê¿niczkach z Park Avenue Plum Sykes wpro-
wadzi³a czytelnika w œwiat piêknych i modnie
ubranych dziewcz¹t z nowojorskiej œmietanki to-
warzyskiej, dziedziczek wielkich fortun. Teraz za-
biera go w kr¹g równie bogatych i atrakcyjnych
kobiet – tych, które ju¿ upolowa³y mê¿a. 
Nadchodzi nowa moda – moda na rozwód! W gro-
madzie piêknoœci s¹ takie, które mog¹ cieszyæ siê
odzyskan¹ swobod¹, i takie, których mê¿owie s¹
zwierzyn¹ ³own¹ dla szybszych i bardziej zdecy-
dowanych kole¿anek. Sylvie Mortimer, œwie¿o
upieczona mê¿atka, zwerbowana do babskiego
klubu przez Lauren, gwiazdê wœród rozwódek,
odkrywa, ¿e w tym œwiecie przysiêga ma³¿eñska
znaczy dok³adnie tyle co nic. Kiedy jej m¹¿ staje
siê obiektem zainteresowania Lauren, kole¿anki
z klubu z zapa³em kibicuj¹ nadchodz¹cemu roz-
wodowi. Czy Sylvie uda siê powstrzymaæ zastêpy
zach³annych piêknoœci i ocaliæ swój zwi¹zek?

At First Sight

978-83-7359-545-3

The Debutante Divorcée

978-83-7359-564-4
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CUD.........

Irving Wallace
tłum. Krzysztof Sokołowski

Watykan ujawnia szokuj¹c¹ tajemnicê zawart¹ w pa-
miêtnikach zmar³ej przed wiekiem zakonnicy, Ber-
nadety Soubirous. Zgodnie z przekazanym proroc-
twem Dziewica Maryja ma pojawiæ siê w Lourdes, by
dokonaæ cudu uzdrowienia chorych. Prawda czy ma-
nipulacja? Do miasta œci¹gaj¹ tysi¹ce pielgrzymów –
ka¿dy z nich realizuje swoje w³asne marzenia i cele
zwi¹zane z tym niezwyk³ym wydarzeniem. Œmiertel-
nie chory Amerykanin przerywa leczenie, wierz¹c, ¿e
zostanie uzdrowiony. Przeœliczna przewodniczka
zrobi wszystko, aby wyrwaæ siê z cudownego mia-
steczka – i zap³aci za to najwy¿sz¹ cenê. Bezkompro-
misowa dziennikarka pragnie zdemaskowaæ mecha-
nizm objawieñ i uratowaæ karierê. Czego mo¿e szu-
kaæ w Lourdes baskijski terrorysta, co chce osi¹gn¹æ
rosyjski minister spraw zagranicznych? Losy piel-
grzymów splataj¹ siê na kilka dni, gdy wszyscy ocze-
kuj¹ na pojawienie siê Matki Boskiej. Na czym na-
prawdê polega cud, o którym pisa³a Bernadeta? 

The Miracle

978-83-7359-344-2
472 s.

KWIECIEŃ W PARYŻU

Michael Wallner
tłum. Barbara Tarnas

Wojenny romans, w którym pobrzmiewaj¹ echa
Casablanki, Angielskiego pacjenta i powieœci Kena
Folletta. O niemo¿liwej mi³oœci, która zrodzi³a siê
wbrew rozs¹dkowi, ponad podzia³ami czasu
i miejsca. 
Okupowany Pary¿, wiosna 1943 roku. M³ody Nie-
miec, Michel Roth, w dzieñ pracuje jako t³umacz
dla niemieckiego gestapo; wieczorami w cywil-
nym ubraniu, w³óczy siê po ulicach miasta. W ten
sposób poznaje Chantal, córkê francuskiego ksiê-
garza. Wik³a siê w niebezpieczny romans, który
dla obojga okazuje siê czymœ wiêcej ni¿ przelotn¹
przygod¹. Michel nie ma pojêcia, ¿e piêkna
dziewczyna i jej ojciec pracuj¹ dla ruchu oporu.
Wkrótce bêdzie musia³ wybraæ pomiêdzy obo-
wi¹zkiem wobec w³asnego kraju, a swoim prze-
znaczeniem – pomiêdzy nienawiœci¹ a mi³oœci¹.

ASYSTENCI.........

Robin Lynn Williams
tłum.  Izabela Matuszewska

Przezabawna powieœæ dedykowana wszystkim,
którzy mieli szczêœcie lub pecha pracowaæ w cha-
rakterze asystenta. 
Pi¹tka bohaterów, pi¹tka narratorów. Michaela,
trzydziestoletnia aktorka, dla zdobycia anga¿u go-
towa jest z ka¿dym pójœæ do ³ó¿ka. Grywa w kiep-
skich serialach, kieruje interesami pary innych
s³awnych aktorów. Jeb i Gryffin, m³odzi ambitni
asystenci mened¿era i agenta filmowego, marz¹
o kinie artystycznym. Rachel, dziewczyna z Tek-
sasu, chce zostaæ scenarzystk¹ i studiowaæ na wy-
dziale filmowym Uniwersytetu Kalifornijskiego.
Czarnoskóra Kecia jest asystentk¹ wschodz¹cej
gwiazdy kina, Travisa Traska. Ca³a pi¹tka uczest-
niczy w cotygodniowych spotkaniach terapeu-
tycznych, na których dziel¹ siê prze¿yciami, obga-
duj¹ prze³o¿onych, roz³adowuj¹ frustracje. Do
czasu. Gdy negatywne emocje wezm¹ górê, pokor-
ni asystenci rusz¹ do ataku.

April in Paris

978-83-7359-551-4

The Assistants

978-83-7359-345-9
368 s.
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ZEMSTA OJCA CHRZESTNEGO

Mark Winegardner
tłum. Piotr Amsterdamski

Kontynuacja w¹tków z Ojca Chrzestnego, których
nie dokoñczy³ Mario Puzo, napisana kilka lat po
œmierci s³ynnego pisarza za zgod¹ jego spadko-
bierców. 
Po nieudanym zamachu na przywódcê Kuby Mi-
chael Corleone postanawia pozbyæ siê swojego ca-
po Nicka Geraciego, który zorganizowa³ tê akcjê
wspólnie z CIA. Œcigany przez ludzi Michaela,
Geraci ukrywa siê. Po cichu planuje powrót
i przejêcie funkcji Ojca Chrzestnego mafii. Dla
Cosa Nostry nadchodz¹ ciê¿kie czasy – prokura-
tor generalny Danny Shea, brat prezydenta, który
swoje stanowisko zawdziêcza poparciu mafii, roz-
pêtuje bezpardonow¹ wojnê z organizacjami prze-
stêpczymi. Jej ofiar¹ pada sam prezydent, Geraci
zaœ zostaje wyznaczony na koz³a ofiarnego. Choæ
Michael korzysta z pomocy CIA, nie mo¿e wie-
rzyæ w szczeroœæ agentów, którzy kieruj¹ siê w³a-
snymi interesami...

The Godfather's Revenge

978-83-7359-546-0

KSIĘGA DOMU SZEFERÓW

Tamar Yellin
tłum. Zofia Uhrynowska-Hanasz

Ksi¹¿ka ³¹cz¹ca magiê starej opowieœci z intryg¹
kryminaln¹ i barwn¹ ¿ydowsk¹ sag¹. Jej akcja roz-
grywa siê w Jerozolimie w dwóch planach czaso-
wych – wspó³czesnym i historycznym. 
Urodzona w Londynie Szulamit Szefer, profesor
biblistyki, dowiaduje siê, ¿e stara rodzinna siedzi-
ba w Jerozolimie ma zostaæ rozebrana. Jedzie do
Izraela, by po¿egnaæ dom i sêdziwych cz³onków
rodziny, a tak¿e po raz ostatni przejrzeæ przecho-
wywane od lat pami¹tki. Najcenniejszym skar-
bem rodu jest tajemnicza Ksiêga, oryginalna wer-
sja Tory, od lat przedmiot sporów i po¿¹dania. Ja-
kie jest jej znaczenie i sk¹d pochodzi? Szulamit
próbuje to wyjaœniæ. Do tej pory sekret starego pi-
sma pozostawa³ w krêgu najbli¿szych. Pewnego
dnia pojawia siê tajemniczy mê¿czyzna o oliwko-
wej cerze, Gedeon, który ma swoje w³asne plany
wobec Ksiêgi. Gedeon nawi¹zuje z Szulamit bar-
dzo intymny kontakt duchowy...

The Genizah 
at the House of Shepher

978-83-7359-565-1

POPIOŁY MIŁOŚCI

Mu Zimei
tłum. Justyna Jaguścik

Skandalizuj¹cy seksualny dziennik m³odej chiñ-
skiej dziennikarki, która zdoby³a s³awê, pisz¹c fe-
lietony oparte na w³asnych erotycznych doœwiad-
czeniach z gwiazdami estrady. Jej internetowy
blog zanotowa³ a¿ 20 milionów po³¹czeñ i szybko
zyska³ status kultowego. Po trzech miesi¹cach zo-
sta³ zablokowany przez cenzorów z Ministerstwa
Propagandy. Fragmenty blogu ukaza³y siê w obie-
gu podziemnym jako Popio³y mi³oœci – zbiór prozy
i poezji, szokuj¹cej i œmia³ej, wyraz seksualnej re-
wolucji, która dokonuje siê w ho³duj¹cym wieko-
wym tradycjom spo³eczeñstwie, nowego podejœcia
do spraw mi³oœci, ma³¿eñstwa, wolnoœci wyboru
partnerów. Ksi¹¿ka jest te¿ zapisem procesu sta-
wania siê osob¹ publiczn¹, s³awn¹ i rozpoznawal-
n¹, ze wszystkimi jego blaskami i cieniami. 

Ashes of Love

978-83-7359-347-3
384 s.
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ROZGRYWKA MAURY

Martina Cole
tłum. Elżbieta Piotrowska

Martina Cole, najpoczytniejsza wspó³czesna pisarka
brytyjska, zas³ynê³a ksi¹¿kami o sensacyjno-oby-
czajowej fabule osadzonej w kryminalnym pó³-
œwiatku Londynu. 
Maura Ryan i jej czterej bracia rz¹dz¹ londyñskim
podziemiem. W ostatnich latach Maura usunê³a
siê w cieñ. Zabójstwo jej mê¿a, by³ego gliny, zmu-
sza j¹ do powrotu na scenê. Kolejne zdarzenia
i niewyt³umaczalne morderstwa wskazuj¹ na per-
fidnie utkan¹ intrygê, maj¹c¹ na celu zniszczenie
autorytetu Ryanów. Tropy prowadz¹ do gangstera
odsiaduj¹cego wyrok. Zagro¿enie wokó³ rodziny
narasta, gdy Joliff ucieka z wiêzienia. Prowadz¹c
inteligentn¹ rozgrywkê, Maura krok po kroku po-
konuje piêtrz¹ce siê trudnoœci, eliminuje wrogów,
ujawnia nici intrygi. 

Maura's Game

978-83-7359-451-7

KOCHANKOWIE I GRACZE

Jackie Collins
tłum. Joanna Warchoł

Psychopatyczny miliarder Red Diamond, jego
trzech synów, Max, Chris i Jett, oraz czarnoskóra
piosenkarka to g³ówni bohaterowie nowej powieœci
Jackie Collins, autorki ¯on z Hollywood i innych
ksi¹¿ek z ¿ycia amerykañskich elit finansowo-to-
warzyskich. Wielkie pieni¹dze, seks, zbrodnia, 
zemsta, mroczne sekrety rodzinne, zdrady i roman-
se to nieod³¹czne elementy tej lektury. 
Red zaprosza rodzinê na spotkanie, ale w ostatniej
chwili je odwo³uje, uwa¿aj¹c, ¿e musi daæ synom na-
uczkê. W czasie gdy „wymierza im sprawiedliwoœæ”,
bracia cementuj¹ nadszarpniête wiêzi. Narzeczona
Maksa l¹duje w ³ó¿ku z nieznajomym facetem, któ-
rym okazuje siê jego brat Jett. Szanta¿owany przez
Reda w³aœciciel kasyna domaga siê od Chrisa szyb-
kiego zwrotu d³ugu. Wskutek nacisków Reda banki
wycofuj¹ siê z finansowania prowadzonej przez
Maksa inwestycji. By³a ¿ona Maksa zostaje zamor-
dowana. Wszystkie te w¹tki splataj¹ siê w finale.

ZAPACH TWOJEGO ODDECHU

Melissa P.
tłum. Karolina Dyjas

Druga powieœæ m³odziutkiej W³oszki, nazywanej
„sycylijsk¹ Lolit¹”, autorki najg³oœniejszego w³o-
skiego debiutu ostatnich lat (prawie milion sprze-
danych egzemplarzy!). Sto poci¹gniêæ szczotk¹
przed snem, erotyczny pamiêtnik, pe³en nieokie³-
znanego seksu, mi³oœci fizycznej we wszystkich
odmianach, opublikowa³a maj¹c zaledwie 17 lat. 
Nastoletnia Melissa ucieka z Katanii, któr¹ po
równo kocha i nienawidzi, do Wiecznego Miasta,
które ma byæ œwiadkiem jej odrodzenia. Tu spoty-
ka d³ugo wyczekiwanego „ksiêcia z bajki”. Ale ich
mi³oœæ rozkwita tylko na krótk¹ chwilê. Co j¹ za-
bi³o? Zdrada Thomasa, nieuzasadniona zazdroœæ
dziewczyny czy jej wybuja³a wyobraŸnia, zalud-
niona przez wszelkiego rodzaju zjawy? 

Lovers and Players

978-83-7359-576-7

L'odore del tuo respiro

978-83-7359-506-4
152 s.
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BUSZUJĄCY W ZBOŻU

J.D. Salinger

Kontrowersyjna, kultowa, niecenzuralna, mani-
fest m³odzieñczego buntu przeciw konsumpcyj-
nemu stylowi ¿ycia i panuj¹cej w USA obyczajo-
woœci – wszystkie te okreœlenia doskonale pasuj¹
do wydanej po raz pierwszy w 1951 roku powieœci,
która wesz³a do kanonu œwiatowych lektur szkol-
nych i uchodzi za jedn¹ z najwa¿niejszych pozycji
amerykañskiej prozy XX wieku. Œwiat doros³ych
przedstawiony jest w niej jako sztuczny i pe³en
pozorów, dzieciñstwo zaœ jako idylliczny okres,
w którym panuj¹ zasady naturalnoœci i autenty-
zmu. Bohaterem ksi¹¿ki jest siedemnastoletni
Holden Caufield, zbuntowany nastolatek, który
w przeddzieñ Bo¿ego Narodzenia ucieka ze szko-
³y i przez dwa dni b³¹ka siê po ulicach Nowego
Jorku. Napisana w formie pamiêtnika, przedsta-
wia pogl¹dy m³odego cz³owieka na temat ludzi,
jego samego, œmierci, kultury masowej, religii.

Catcher in the Rye

978-83-7359-555-2

DZIEWIĘĆ OPOWIADAŃ

J.D. Salinger

Antologia krótkich form prozatorskich autora
Buszuj¹cego w zbo¿u – pomimo niewielkiego do-
robku, jednego z najwa¿niejszych pisarzy amery-
kañskich XX wieku. Wydana po raz pierwszy
w 1953 roku ksi¹¿ka zawiera dwa z jego najs³yn-
niejszych opowiadañ – Idealny dzieñ na ryby (1948)
i Opowiadanie dla Esme (1950). W pierwszym
z nich Salinger opisuje ostatni dzieñ ¿ycia m³ode-
go cz³owieka, Seymoura Glassa, cierpi¹cego na za-
burzenia psychiczne, który spêdzaj¹c wakacje
z ¿on¹, spotyka czteroletni¹ Sybil, opowiada jej
mistyczn¹ historiê, a nastêpnie pope³nia samobój-
stwo.

SIÓDME M.....

Francisca Solar
tłum. Agnieszka Walulik

Powieœæ dwudziestoczteroletniej zaledwie pisarki
z Chile to inteligentny thriller utrzymany w du-
chu kultowych seriali telewizyjnych Twin Peaks
i Z Archiwum X. Autorka planuje jeszcze dwie po-
wieœci z tego cyklu. 
Seria tajemniczych samobójstw wœród m³odych lu-
dzi wstrz¹sa spo³ecznoœci¹ Puerto Fake. Aby zba-
daæ ich przyczynê, na miejsce udaje siê Sophie
Deuters, jej przyjaciel, goni¹cy za sensacj¹ fotograf
Cal oraz detektyw Marco Feliciano. Co sk³oni³o
mieszkañców zapomnianej przez Boga i ludzi miej-
scowoœci do odebrania sobie ¿ycia? Czemu miesz-
kañcy s¹ tacy ma³omówni? Bohaterowie odkrywa-
j¹, ¿e Puerto Fake jest w rzeczywistoœci niemieck¹
koloni¹ za³o¿on¹ w czasie II wojny œwiatowej,
a w systemie podziemnych korytarzy ³acz¹cych do-
mostwa odbywaj¹ siê spotkania, którym przewod-
nicz¹ starcy w hitlerowskich mundurach. Dlaczego
samobójcy mieli na ciele wytatuowan¹ literê M?

Nine Stories

978-83-7359-556-9

La Septima M

978-83-7359-575-0
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AMERYKAŃSKIE DZIEWCZYNY
POSZUKUJĄ SZCZĘŚCIA....

Lauren Weisberger, Jennifer Weiner i inne
tłum. Hanna Szajowska

Antologia 17 opowiadañ popularnych amerykañ-
skich pisarek, których wspólnym motywem jest
poszukiwanie szczêœcia i mi³oœci przez wspó³cze-
sne dziewczyny. Humor, trafne obserwacje oby-
czajowe, œwie¿e spojrzenie na relacje damsko-
-mêskie to jej najwa¿niejsze zalety. Lauren Weis-
berger wysy³a swoj¹ bohaterkê na pierwsze w ¿y-
ciu samotne wakacje, które pomog¹ jej spojrzeæ
œwie¿ym okiem na relacjê z ch³opakiem. Sarah,
bohaterka opowiadania Jennifer Weiner, sta¿yst-
ka w banku, zakochuje siê w nowo przyjêtym pra-
cowniku. Jest gotowa wyznaæ mu swoje uczucia,
gdy Nigel znika. Okazuje siê, ¿e to znany amery-
kañski aktor, który w banku przygotowywa³ siê
do kolejnej roli.

American Girls 
About Town

978-83-7359-468-5
360 s.
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TANIEC SZARAŃCZY

Wojciech Dutka

Pary¿, rok 1940. Jean Gilbert, paryski przedsiê-
biorca, w rzeczywistoœci sowiecki szpieg, przygo-
towuje siê do tajnej misji. Po piêtach depcze mu
niemiecki kontrwywiad poszukuj¹cy tajemnicze-
go, zmieniaj¹cego to¿samoœæ agenta (dla celów
operacyjnych nazwanego „Kameleonem”) i fana-
tyczny francuski policjant tropi¹cy sprawcê serii
zbrodni... Pary¿, rok 1998. Przy rue St-Lazare,
w przerobionej na hotel kamienicy, w której nie-
gdyœ mieszka³ Gilbert, ginie starszy cz³owiek
z izraelskim paszportem. Komisarz Festiger od-
krywa, ¿e morderstwo by³o w rzeczywistoœci
sprawnie wykonanym wyrokiem œmierci na eme-
rytowanym generale wywiadu. Œledztwo przyjmu-
je nieoczekiwany obrót, a Festiger staje oko w oko
z tajemnic¹, której korzenie tkwi¹ w wojennej
przesz³oœci, i licz¹c¹ sobie pó³ wieku obsesj¹ ze-
msty. 

978-83-7359-418-0
368 s.

NIGDY DOŚĆ........

Malwina Kowszewicz

Druga powieœæ Kowszewicz po Zakazanych 
grach – bardzo udanym debiucie z 2005 roku.
O ksi¹¿ce tej mo¿na œmia³o powiedzieæ – „polski
Diabe³  ubiera  siê  u Prady”. 
Jej tajemn¹ broni¹ s¹ niebotyczne obcasy i marko-
we ciuchy kupione na kredyt. Od kiedy przez
przypadek wpl¹ta³a siê w pracê w jednym z najle-
piej sprzedaj¹cych siê magazynów, musi udawaæ,
¿e siê na wszystkim zna. A najlepiej na orga-
zmach, oczywiœcie nie w³asnych. Jednoczeœnie
mi³a i bezczelna, szybko zjednuje sobie ludzi, po-
trafi kupiæ ka¿dego rozmówcê. Dlatego zostaje
wys³ana do Pary¿a, by przeprowadziæ wywiad
z nieosi¹galnym dla prasy, gburowatym re¿yse-
rem. Na wykonanie zadania ma trzy dni. Czy uda
jej siê spe³niæ marzenie o wielkiej karierze? I czy
w koñcu znajdzie wielk¹ mi³oœæ?

NA IMIĘ MAM JESTEM

Mariusz Maślanka

Powieœæ o samotnoœci, o poszukiwaniu mi³oœci,
o z³udzeniach. Po troszê life story i love story. Autor
ksi¹¿ki debiutowa³ doskonale przyjêtym Bidulem. 
Igor, bohater i narrator, poszukuje domu i to¿sa-
moœci, próbuje zdefiniowaæ siebie w obcym i prze-
kszta³caj¹cym siê œwiecie. Po opuszczeniu domu
opieki spo³ecznej, w którym przebywa³ po œmier-
ci ojca i który by³ scen¹ jego pierwszych doznañ
seksualnych, zaczyna uœwiadamiaæ sobie swoj¹ in-
noœæ. Odwiedza matkê i liczne rodzeñstwo, miesz-
kaj¹ce z nowymi rodzinami. W serii reminiscen-
cji, zapamiêtanych obrazów i dialogów, odbywa
podró¿ w dzieciñstwo, dorastanie i doros³oœæ. Po-
szukuj¹c bliskoœci, wdaje siê w ostre przygody
erotyczne. Czy poznana w poci¹gu czarnow³osa
Natalia zaspokoi jego ukryte pragnienie prawdzi-
wej mi³oœci? I czy noc z ni¹ oka¿e siê pierwszym
dniem jego nowego ¿ycia? 

978-83-7359-445-6
288 s.

978-83-7359-494-4
160 s.

katalog 2007.qxd  5/10/2007  1:18 AM  Page 35



36 PROZA WSPÓŁCZESNA POLSKA

LEKCJA GEOGRAFII

Tomasz Mirkowicz

Zmar³y w 2003 roku Tomasz Mirkowicz by³ nie
tylko jednym z najwybitniejszych polskich t³u-
maczy i znawców literatury amerykañskiej; by³
te¿ wyœmienitym pisarzem, którego doskonale za-
powiadaj¹c¹ siê karierê przerwa³a przedwczesna
œmieræ. Swoje ogromne mo¿liwoœci pokaza³ w po-
wieœci Pielgrzymka do Ziemi Œwiêtej Egiptu oraz
opublikowanym po raz pierwszy w 1996 roku to-
mie opowiadañ Lekcja geografii – dwudziestu
trzech zgrabnych historyjkach tak skonstruowa-
nych, by ani razu nie wystêpowa³y w nich okre-
œlone g³oski. Tego typu zabawy literackie znane
by³y ju¿ przed tysi¹cami lat i nosi³y nazwê lipo-
gramów.

978-83-7359-190-5
200 s.

TRZECI BLIŹNIAK
Z ŻYCIA IV RZECZPOSPOLITEJ

Klara Weritas

Groteskowa, surrealistyczna, utrzymana w wa-
riackim tempie historia z ¿ycia najwy¿szych sfer
politycznych. Bohaterowie – ob³¹kani z pychy,
patologicznie zazdroœni i zach³anni (trzej!) bliŸ-
niacy Roch, Lechos³aw i Kiki Gêsiñscy, brutalny
i przebieg³y Jêdrzej Flipper, lider Samogwa³tu,
demoniczny fanatyk Romuald Wyprych, mania-
kalny sadysta Ryszard Wanneman, cyniczny
i bezbo¿ny kleryk Arkadiusz Smardzyk z Radia
Jerycho – zajadle, wszystkimi sposobami walcz¹
o absolutn¹ w³adzê, gigantyczne pieni¹dze, osza-
³amiaj¹c¹ s³awê... 
Przenikliwa i bezlitosna obserwacja oraz obez-
w³adniaj¹cy komizm to walory tej najœmieszniej-
szej powieœci od czasu Przygód dobrego wojaka
Szwejka. Pozycji kultowej, maj¹cej rzesze wier-
nych wyznawców, którzy codziennie s³uchaj¹ jej
w Radiu RMF FM w doskona³ej interpretacji
Krzysztofa Globisza. 

978-83-7359-471-5

ŻYCIE PODZIEMNE MĘŻCZYZNY

Michał Wojciechowicz

Impulsem do powstania ksi¹¿ki by³ sukces za³o-
¿onego w 2001 roku bloga o tej samej nazwie, jed-
nej z najchêtniej odwiedzanych witryn w sieci.
Œmia³e opisy seksu, absolutny brak pruderii i bru-
talna szczeroœæ sprawi³y, ¿e wokó³ autora naros³o
rekordowo wiele kontrowersji, a jego twórczoœæ
budzi³a skrajne emocje – od uwielbienia do niena-
wiœci. 
Maks, ¿onaty ojciec dwojga dzieci, nie prowadzi
prozaicznego podwójnego ¿ycia – jego egzystencja
jest raczej wielokrotnie spotêgowana. Choæ na
majowy weekend wyje¿d¿a ze swoj¹ o 16 lat m³od-
sz¹ kochank¹, nie czuje oporów, by podzieliæ siê
ni¹ z przyjacielem. W jego œwiecie nie istnieje po-
jêcie wiernoœci – licz¹ siê k³amstwa i seks. Czy fi-
lozofia skrajnej wygody sprawdzi siê równie¿ wte-
dy, gdy prawda o podziemnym ¿yciu mê¿czyzny
wyjdzie na jaw?

978-83-7359-497-5
224 s.
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KLUCZ DO APOKALIPSY

Marcin Wolski

Pe³en niesamowitych zwrotów akcji thriller, pol-
ska odpowiedŸ na s³ynny Kod Leonarda da Vinci
Dana Browna. 
Trzêsienie ziemi ods³ania wejœcie do podwodnej
groty w pobli¿u greckiej wysepki Patmos. Student
dziennikarstwa z Polski, Robert, dostaje siê do
œrodka i fotografuje fragment marmurowej p³yty
pokrytej antycznymi literami. Potem organizuje
ekspedycjê archeologiczn¹ w celu zabezpieczenia
cennego znaleziska. Wyprawa koñczy siê œmierci¹
wiêkszoœci jej cz³onków – brutalnie zamordowa-
nych przez tajemniczych napastników. P³yta zni-
ka. W szpitalu ginie kolejny uczestnik ekspedycji.
Komuœ bardzo zale¿y, by informacje zaszyfrowa-
ne prawie 2000 lat temu nie ujrza³y œwiat³a dzien-
nego. Jakie tajemnicze przes³anie kryje p³yta i kto
jest jego autorem? Robert i piêkna Greczynka
Ariadna staj¹ do walki z ponadnarodow¹ funda-
cj¹, która chce zapewniæ ludziom nieœmiertel-
noœæ... 

978-83-7359-446-3
304 s.
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JA, BUDDA...

José Frčches
tłum. Krystyna Kowalczyk

Zbeletryzowanana historia postaci, która, choæ
znana z imienia, dla wiêkszoœci pozostaje zagadk¹. 
Budda przyszed³ na œwiat szeœæ wieków przed
Chrystusem. Pomimo ¿e ludzie oddawali mu czeœæ,
nigdy nie powiedzia³ o sobie, ¿e jest Bogiem. Sid-
dartha Gautama, syn wojowników, postanowi³
zmieniæ swoje ¿ycie. Wyruszy³ na d³ug¹ pielgrzym-
kê, by odnaleŸæ to, co najwa¿niejsze – Prawdê. Na
swojej drodze spotka³ tych, których inni odrzucili
– biednych, u³omnych i ascetów. Zmar³, osi¹gaj¹c
nirwanê. Jego droga by³a drog¹ samorozwoju – to
on pierwszy powiedzia³ g³oœno, ¿e wszyscy s¹ rów-
ni.

Moi, Bouddha

978-83-7359-312-1
304 s.

PIECZĘĆ MEDYCEUSZY

Theresa Breslin
tłum. Danuta Górska

W³ochy, XVI wiek. Rozliczne miasta-pañstwa, rz¹-
dzone przez niezale¿nych ksi¹¿¹t, trwaj¹ w ci¹g³ym
konflikcie. W tych niebezpiecznych czasach Mat-
teo, sierota nieznaj¹cy swoich rodziców, podró¿uje
na cygañskim wozie. Pozbawiony œrodków do 
¿ycia podejmuje siê z³odziejskiego rzemios³a.
Skarb, który kradnie na polecenie zbója Sandina,
staje siê pocz¹tkiem wielkiej przygody. Wielka Pie-
czêæ Medyceuszy, warta fortunê, zaprowadzi go
wprost do pracowni Leonarda da Vinci, pracuj¹ce-
go dla Cezara Borgii, nieœlubnego syna papie¿a,
który pragnie zjednoczyæ W³ochy pod skrzyd³ami
Koœcio³a. Œcigany przez bezlitosnego Sandina,
Matteo wstêpuje do armii, zdobywa mi³oœæ i stop-
niowo odkrywa prawdê o swoim pochodzeniu i ro-
li, jak¹ ma do odegrania w nadchodz¹cych wyda-
rzeniach.

The Medici Seal

978-83-7359-558-3
472 s. TRYLOGIA 

JEDWABNA CESARZOWA
L’Impératrice de la soie

Jedwab po³¹czy³ Chiny z Europ¹ i Bliskim
Wschodem. Rzymianie stracili dla niego g³owê
i mnóstwo z³ota. Jedwabny Szlak przetrwa³ dziêki
nim i pewnej sprytnej ksiê¿niczce. To o nich jest
ta opowieœæ, wyprawa w œwiat Dalekiego Wscho-
du, w której splataj¹ siê barwne opisy, niebez-
pieczne przygody i mi³oœæ. W powieœci Frèchesa
magia ³¹czy siê z intryg¹, polityka z mitologi¹,
a walka o w³adzê przybiera coraz bardziej wyrafi-
nowane formy, wœród których seks odgrywa nie-
poœledni¹ rolê. 
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NEFRYTOWY KSIĘŻYC

José Frèches
tłum. Jan Jackowicz

Wielobarwne, kipi¹ce od intryg staro¿ytne Chiny.
VII wiek – czas przemian. W œrodku upalnego la-
ta przywódca indyjskiego buddyzmu wyrusza do
Tybetu. Nie zjawia siê jednak na spotkaniu g³ów
trzech najwiêkszych Koœcio³ów – znika gdzieœ po
drodze, a wraz z nim œwiête relikwie. W tym sa-
mym czasie dziewczyna o turkusowych oczach,
piêkna i ambitna Wu Zhao, cesarska na³o¿nica,
poœlubia m³odego w³adcê Gaozonga z dynastii
Tang, zaœ m³ody mê¿czyzna imieniem Piêæ Zaka-
zów wyrusza do klasztoru w Peszawarze, by odzy-
skaæ dla swojego mistrza bezcenny manuskrypt.
Ku swojemu zdumieniu otrzymuje nie tylko do-
kument, ale dostaje pod opiekê bliŸniêta, które
maj¹ byæ reinkarnacjami mitycznych bóstw, za³o-
¿ycieli Tybetu...

Le Toit du monde

978-83-7359-205-6
448 s.

OCZY BUDDY...

José Frèches
tłum. Jan Jackowicz

Staro¿ytne Chiny, samo serce dziwnej wojny reli-
gijnej, w której orê¿em nie jest stal, a jedwab, cen-
niejszy od z³ota i szlachetnych kamieni. Piêæ Za-
kazów, m³ody uczeñ przywódcy chiñskiego bud-
dyzmu, zakochuje siê bez pamiêci w chrzeœcijan-
ce Umarze. M³odzi wybieraj¹ ucieczkê i szukaj¹
schronienia u piêknej cesarzowej Wu Zhao, której
najwiêkszym marzeniem jest zast¹piæ mê¿a na
tronie i samodzielnie w³adaæ Chinami. Urzeczona
histori¹ kochanków w³adczyni udziela im pomo-
cy. Tymczasem przeciwni Wu Zhao dygnitarze
zawi¹zuj¹ przeciwko niej spisek. Cesarzowa nie
przypuszcza, ¿e zagro¿eniem mo¿e byæ równie¿
szalony mnich, który z jej pomoc¹ pragnie zjed-
noczyæ religiê i nadaæ jej zupe³nie nowy kszta³t.
W bezwzglêdnej grze o w³adzê ofiary s¹ nieunik-
nione...

Les Yeux de Bouddha

978-83-7359-206-3
424 s.

UZURPATORKA

José Frèches
tłum. Jan Jackowicz

Chiny pod panowaniem dynastii Tang. Kraj w re-
ligijnym zamêcie, u progu utraty swojego monopo-
lu na produkcjê bezcennego jedwabiu. Ambitna
Wu Zhao, oficjalna ma³¿onka w³adcy, ma jeden cel
– zostaæ pierwsz¹ w dziejach kobiet¹-cesarzem. Le-
genda powiada, ¿e na dnie rzeki Luo spoczywaj¹
g³azy z wyrytym na nich proroctwem. Wedle niego
Chinami ma kiedyœ w³adaæ kobieta. Wu Zhao po-
stanawia pomóc przeznaczeniu. A to oznacza usu-
niêcie z drogi wszystkich pretendentów – nawet
w³asnych synów. W walce o tron niebagateln¹ rolê
odegraj¹ dwie piêkne kobiety – pracownica przê-
dzalni jedwabiu Nefrytowy Ksiê¿yc, sprzedana ja-
ko rzekoma ksiê¿niczka wysokiego rodu cesarzowi
Chin, oraz chrzeœcijanka Umara, któr¹ los rozdzie-
li³ z ukochanym, buddyst¹ Piêæ Zakazów...

L’Uzurpatrice

978-83-7359-207-0
408 s.
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HONOR SAMURAJA

Takashi Matsuoka
tłum. Witold Nowakowski

Epicka saga samurajska, opowieœæ o heroizmie,
zakazanej mi³oœci i zemœcie. XIX-wieczna Japo-
nia u progu wielkich zmian wywo³anych wp³ywa-
mi cywilizacji zachodniej – œwiat gejsz i szlachet-
nych wojowników. 
Japonia, rok 1867. Szlachetny ksi¹¿ê Genji, przy-
wódca klanu Okumichi, obdarzony zdolnoœci¹
widzenia przysz³oœci, przeciwstawia siê próbom
izolacji Japonii od reszty œwiata. Skrycie zakocha-
ny w piêknej misjonarce Emily Gibson, wzbrania
siê przed ujawnieniem jej swoich uczuæ. Przy jego
cichej aprobacie o wzglêdy dziewczyny rywalizuje
dwóch zamo¿nych cudzoziemców. Przegl¹daj¹c
stare kroniki klanu, wœród opisów wydarzeñ
sprzed 500 lat, w których przewija siê postaæ
ksiê¿niczki Shizuki, czarownicy i wizjonerki,
Emily odnajduje tak¿e swoj¹ w³asn¹ historiê. Czy
wype³ni¹ siê starodawne przepowiednie?

Autumn Bridge

978-83-7359-338-1
464 s.

ROMANITAS......... 

Sophia McDougall
tłum. Macieja Mazan

Zaplanowana na trzy czêœci (tom drugi, Rzym p³o-
nie, uka¿e siê w przysz³ym roku) alternatywna wer-
sja historii, w której cesarstwo rzymskie nie upa-
d³o, ale przetrwa³o do czasów wspó³czesnych i pod-
bi³o po³owê œwiata. Ponad rozœwietlonym neonami
miastem wznosz¹ siê krzy¿e dŸwigaj¹ce rozpiête
cia³a tych, którzy sprzeniewierzyli siê zasadom.... 
Szesnastoletni Marek Nowiusz, syn zmar³ego ce-
sarza, odkrywa, ¿e jego rodzice padli ofiar¹ spi-
sku. Grozi mu niebezpieczeñstwo, postanawia
wiêc uciec. W innej czêœci Rzymu spod skrzyde³
w³aœcicieli umyka niewolnica Una, której fa³szy-
wie oskar¿ony brat Sulien, niedosz³y lekarz, ma
zostaæ ukrzy¿owany. Sulien równie¿ wydostaje siê
na wolnoœæ. Losy tej trójki krzy¿uj¹ siê, a droga
wiedzie ich do legendarnej, pilnie strze¿onej osa-
dy niewolników. Po zdemaskowaniu osobno po-
wracaj¹ do Rzymu, by ujawniæ spisek w ³onie ce-
sarskiej rodziny. 

Romanitas

978-83-7359-461-6
544 s.

SPRZYSIĘŻENIE BOSCHA

Yves Jégo, Denis Lépée
tłum. Krystyna Kowalczyk

Wielow¹tkowa powieœæ historyczna, z udzia³em
papie¿a, w³adców wielkich mocarstw i s³ynnych
malarzy w³oskich i niemieckich. 
Rok 1510. W koœciele parafialnym pod wezwa-
niem œw. Jana w Bois-le Duc dochodzi do czynów
odra¿aj¹cych i heretyckich. W œwiêtym miejscu
ktoœ urz¹dzi³ krwaw¹ inscenizacjê, która przypo-
mina dziwaczne obrazy Hieronima Boscha. Oka-
zuje siê, ¿e makabryczna wizja jest pierwsz¹ z wie-
lu. Zw³oki pojawiaj¹ siê w ró¿nych punktach mia-
sta. Podejrzenie pada na malarza, jednak œledztwo
prowadzone przez w³adze cywilne i koœcielne uty-
ka w martwym punkcie. Jaki cel przyœwieca spraw-
com? Czy makabryczne wydarzenia s¹ czêœci¹ ja-
kiegoœ planu? I co ma z nim wspólnego Gabriela
Benci, m³oda szlachcianka z Florencji, zakochana
w synu cesarza Maksymiliana? Jej ukochanego
porwano, a Gabriela ma 60 dni, by ocaliæ go od
pewnej œmierci, która odmieni oblicze Europy...

La conspiration Bosch

978-83-7359-557-6
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TAJEMNICA FRANCISZKANÓW

John Sack
tłum. Jacek Manicki

Bogato udokunetowana powieœæ historyczna
w stylu Imienia ró¿y Umberta Eco. 
Blisko 800 lat temu, w marcu 1230 roku, urzêdni-
cy miejscy zaw³adnêli trumn¹ ze szcz¹tkami œwiê-
tego Franciszka z Asy¿u i ukryli j¹ w zawczasu
przygotowanym miejscu. Sta³o siê to za przyzwo-
leniem ówczesnego genera³a zakonu franciszka-
nów. Sekretu, gdzie spoczê³o cia³o, spiskowcy do-
chowali do œmierci. Odnaleziono je i ulokowano
w powszechnie dostêpnym miejscu dopiero w ro-
ku 1824. W paŸdzierniku roku 1271 pustelnik
Konrad dostaje list pisany na ³o¿u œmierci przez
swojego mentora, jednego z trzech towarzyszy ¿y-
cia Franciszka, w którym ten zobowi¹zuje go do
wyjaœnienia okolicznoœci œmierci œwiêtego. Brat
Konrad opuszcza pustelniê i rusza w pe³n¹ niebez-
pieczeñstw drogê do Asy¿u. Nie wie jeszcze, ile bê-
dzie kosztowaæ go to œledztwo, albowiem tajemni-
cy strzeg¹ zazdroœnie kolejni genera³owie zakonu.

The Franciscan
Conspiracy

978-83-7359-466-1
528 s.

ODGŁOS GROMU

Wilbur Smith
tłum. Artur Leszczewski

Druga czêœæ pierwszej sagi rodu Courtneyów, za-
pocz¹tkowanej powieœci¹ Gdy poluje lew. Akcja
ksi¹¿ki toczy siê w Afryce prze³omu XIX i XX
wieku. 
Po latach przebywania w buszu Sean Courtney
powraca wraz ze swoim synem do Pretorii.
W kraju trwa bezpardonowa wojna domowa.
Sam wstêpuje do brytyjskiej armii i jako dowód-
ca wyrusza na wojnê podjazdow¹ z Burami. Ze
zwi¹zku z Ruth rodzi mu siê córka, Storm. Pozo-
staj¹cy w cieniu Seana jego brat Garrick, nadal
serdecznie go nienawidzi i nie porzuca marzeñ
o zemœcie. Jeszcze wiêkszym problemem staje siê
dorastaj¹cy syn Dirk. Zazdrosny o przybran¹
siostrê, nie cofnie siê przed najbardziej odra¿aj¹-
cymi czynami dla zyskania przychylnoœci ojca. 

UPADEK WRÓBLA

Wilbur Smith
tłum. Jacek Manicki, Dorota Gałczyńska

Trzecia czêœæ pierwszej sagi rodu Courtneyów,
zapocz¹tkowanej powieœci¹ Gdy poluje lew. Akcja
ksi¹¿ki toczy siê w Afryce I po³owy XX wieku. 
Dobiega koñca I wojna œwiatowa. Genera³ Sean
Courtney, który dojrzewa³ na krwawych polach
bitewnych Czarnego L¹du, powraca jako bohater
do rodzinnego kraju – Republiki Po³udniowej
Afryki. Nieprzeciêtna odwaga i charyzma spra-
wi³y, ¿e zyska³ sobie ogromny szacunek. Czeka
na niego niema³a fortuna i stanowisko w rz¹dzie.
Z wojny powraca równie¿ m³ody ¿o³nierz Mark
Anders. Odkrywa, ¿e jego dziadek zosta³ zamor-
dowany. Poszukuj¹c sprawcy zbrodni, nawi¹zuje
bliskie wiêzi z rodzin¹ Seana, który staje sie jego
mentorem. Mark zakochuje siê w Storm. Ale
szczêœcie jest kruche jak kryszta³ – nierozwi¹za-
ne konflikty sprzed lat k³ad¹ siê cieniem na ¿y-
ciu rodziny i prowadz¹ do tragedii.

The Sound of Thunder

978-83-7359-549-1
(op. twarda)

A Sparrow Falls

978-83-7359-550-7
(op. twarda)
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ZEMSTA NILU

Wilbur Smith
tłum. Grzegorz Kołodziejczyk

Najnowszy tom sagi egipskiej, któr¹ tworz¹ po-
wieœci Bóg Nilu, Siódmy papirus i Czarownik. 
Egipt jest nêkany przez rozliczne plagi, które
przemieniaj¹ têtni¹ce ¿yciem królestwo w ja³ow¹
pustyniê. Potê¿ny Nil nie wylewa, spêkana ziemia
przesta³a dawaæ plony, a mieszkañcy cierpi¹ pra-
gnienie i g³ód. Coœ przera¿aj¹cego czai siê w g³êbi
Afryki, na niezbadanych ziemiach, gdzie rzeka
ma swój pocz¹tek. Faraon Nefer zleca Taicie, zwa-
nemu Czarownikiem, który od lat cieszy siê s³aw¹
wielkiego maga i uzdrowiciela, wyjaœnienie przy-
czyn nieszczêœcia. Wed³ug innego maga, Demete-
ra, jego sprawc¹ jest ¿yj¹ca od 2000 lat wiedŸma
o imieniu Eos, która objawia siê jako kobieta nie-
zwyk³ej urody, a si³ê czerpie z ognia wulkanu.
Pod dowództwem Taity do Ÿróde³ Nilu wyrusza
ekspedycja z³o¿ona ze stu wojowników. Czy spo-
tkanie z Eos zapewni im œmieræ, czy da wieczne
¿ycie?

The Quest

978-83-7359-586-6
(op. twarda)
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PANIKA....

Jeff Abbott
tłum. Paweł Wieczorek

Zdaniem Harlana Cobena, Jeff Abbott to „nowa
gwiazda thrillera”, a jego Panika to „jedna z naj-
lepszych powieœci roku”. Inny znany pisarz, Lee
Child, stwierdzi³ krótko – „... a¿ do koñca nie do-
myœlisz siê, kto, jak i dlaczego”. 
¯ycie m³odego filmowca Evana Cashera nigdy nie
uk³ada³o siê lepiej. Do czasu. Odpowiadaj¹c na
wezwanie, Evan przyje¿d¿a do domu matki i znaj-
duje j¹ na kuchennej pod³odze – brutalnie zamor-
dowan¹. Nim zd¹¿y ogarn¹æ sytuacjê, sam o w³os
unika œmierci. Nieznajomy mê¿czyzna ratuje mu
¿ycie, ale tajemnicza organizacja pozbawionych
skrupu³ów zabójców nie odstêpuje od niego ani
na krok. Ojciec przepada bez wieœci, jego dziew-
czyna przechodzi na stronê tajemniczych przeœla-
dowców. Evan staje twarz¹ w twarz z przera¿aj¹c¹
prawd¹ – ca³e jego dotychczasowe ¿ycie by³o tyl-
ko iluzj¹, przemyœlnie wyre¿yserowan¹ fikcj¹, pa-
jêczyn¹ k³amstw. Dlaczego? 

Panic

978-83-7359-404-3
400 s.

TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ DUSZ

Sam Bourne
tłum. Piotr Jankowski

W lecie 2006 roku Trzydzieœci szeœæ dusz awansowa-
³a na pierwsze miejsce brytyjskiej listy bestselle-
rów, a „The Mirror” nazwa³ autora „najpowa¿niej-
szym kandydatem do korony Dana Browna”. 
Dwa morderstwa po przeciwnych stronach Amery-
ki – jedno na nowojorskiej uliczce, drugie na odlu-
dziu w Montanie. Seria zabójstw przetacza siê
przez œwiat. Co maj¹ ze sob¹ wspólnego indyjska
ulica, brazylijskie slumsy i rajskie pla¿e Kapszta-
du? Wydaje siê, ¿e nic. A jednak coœ je ³¹czy – ka¿-
dorazowo z r¹k zabójcy ginie prawy cz³owiek,
grzesznik, który spe³ni³ przynajmniej jeden bardzo
szlachetny uczynek. Will Monroe, m³ody reporter
„New York Timesa”, nie podejrzewa spisku. Zmie-
nia zdanie w dniu, w którym znika jego piêkna ¿o-
na Beth. Zadzwoñ na policjê, a ju¿ jej nie zobaczysz –
oznajmiaj¹ porywacze. Aby dotrzeæ do korzeni za-
gadki, Will musi rozszyfrowaæ znaczenie dziesiêciu
cytatów z biblijnej Ksiêgi Przys³ów...

ECHO W PŁOMIENIACH

Lee Child
tłum. Jacek Manicki

Jack Reacher jest bohaterem 11 bestsellerowych
thrillerów. Niebezpieczny i inteligentny twar-
dziel, obdarzony poczuciem humoru. Bez waha-
nia u¿ywaj¹cy si³y. Samotnie przemierzaj¹cy
Amerykê. Jego wielkim fanem jest sam Stephen
King. 
Teksas, œrodek upalnego lata. Za kierownic¹ sa-
mochodu, który zatrzymuje siê ko³o Jacka Re-
achera, stoj¹cego na poboczu drogi, siedzi samot-
na kobieta. Carmen Greer jest piêkna i m³oda.
I panicznie boi siê mê¿a, bogatego w³aœciciela pól
naftowych w Echo. Na razie Sloop przebywa
w wiêzieniu. Za kilka dni wyjdzie i wtedy praw-
dopodobnie zabije swoj¹ ¿onê. Przera¿ona dziew-
czyna prosi, by Reacher uwolni³ j¹ od mê¿a –
w najprostszy mo¿liwy sposób. Jack zgadza siê jej
pomóc i wpl¹tuje w spiralê zbrodni i k³amstw,
w której zdany jest tylko na siebie... 

The Righteous Men

978-83-7359-348-0
424 s.

Echo Burning

978-83-7359-329-9
448 s.
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BEZ LITOŚCI

Lee Child
tłum. Andrzej Szulc

Edward Lane ma du¿o pieniêdzy – kieruje firm¹
wynajmuj¹c¹ by³ych ¿o³nierzy jednostek specjal-
nych do niebezpiecznych, czêsto nielegalnych za-
dañ we wszystkich czêœciach globu. Lane jest go-
tów zap³aciæ nawet kilka milionów dolarów, by
odzyskaæ porwan¹ ¿onê i pasierbicê. Kto chcia³by
takiemu cz³owiekowi wejœæ w drogê? Nikt – to
oczywiste. Wiedziony ludzkim odruchem Jack
Reacher przyjmuje zlecenie wytropienia porywa-
czy, ale w miarê rozwoju wypadków ogarniaj¹ go
coraz wiêksze w¹tpliwoœci. Czy rzeczywiœcie cho-
dzi tu o okup? To ju¿ druga ¿ona Lane'a, która zo-
sta³a porwana – pierwsza zginê³a tragicznie. Im
wiêcej dowiaduje siê o swoim pracodawcy, tym
wyraŸniej uœwiadamia sobie, ¿e na wycofanie siê
jest ju¿ za poŸno...

The Hard Way

978-83-7359-552-1
432 s.

OBIECAJ MI...

Harlan Coben
tłum. Zbigniew A. Królicki

Szeœæ lat. Tyle czasu minê³o, odk¹d Myron Boli-
tar, agent sportowy i detektyw-amator po raz
ostatni gra³ rolê bohatera. Przez ten okres ani ra-
zu nie mia³ w rêku broni, a ¿aden z jego klientów
nie zosta³ zamordowany. U boku nowej dziewczy-
ny prowadzi spokojne i uporz¹dkowane ¿ycie.
Niestety, to co dobre, dobiega w³aœnie koñca.
A wszystko za spraw¹ jednego nocnego telefonu
od przera¿onej nastolatki. Spe³niaj¹c swoj¹ obiet-
nicê, Myron jedzie po Aimee i odwozi j¹ do kole-
¿anki. Dziewczyna wysiada z samochodu i znika
w ciemnoœciach. I przepada bez œladu. W podob-
nych okolicznoœciach zaginê³a wczeœniej inna na-
stolatka. Ucieczka z domu, porwanie czy zabój-
stwo? Drêczony wyrzutami sumienia Myron mu-
si rozwik³aæ natrudniejsz¹ zagadkê w swojej ka-
rierze...

OSTATNI SZCZEGÓŁ

Harlan Coben
tłum. Andrzej Grabowski

Odpoczywaj¹cy na Karaibach Myron Bolitar mu-
si pilnie wracaæ do Nowego Jorku – jego wspól-
niczka Esperanza Diaz zosta³a aresztowana pod
zarzutem zabójstwa znanego bejsbolisty Clu Ha-
ida, jego pierwszego klienta. Co gorsza, nie chce
sk³adaæ wyjaœnieñ, milczy jak zaklêta. Myron nie
wierzy w winê przyjació³ki, pomimo i¿ wskazuj¹
na ni¹ liczne poszlaki – krew oraz broñ znalezio-
ne w biurze i samochodzie, awantura z Clu krótko
przed jego œmierci¹. Czy œmiertelny wypadek, ja-
ki Clu spowodowa³ przed dwunastoma laty, ma
zwi¹zek z zabójstwem? Dlaczego ktoœ celowo
wpêdza³ go w depresjê, fa³szuj¹c wyniki kontroli
antydopingowej? Co ma z tym wszystkim wspól-
nego Esperanza? 

Promise Me

978-83-7359-498-8

978-83-7359-505-7
(op.twarda)

416 s.

The Final Detail

978-83-88722-38-7

978-83-88722-39-4
(op. twarda)

[A.A.Kuryłowicz]
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AŻ ŚMIERĆ NAS ROZŁĄCZY

Harlan Coben i inni
tłum. Lech Z. Żołędziowski

Mi³oœæ, po¿¹danie i zbrodnia. Wspólny temat 19
pasjonuj¹cych historii sensacyjnych autorstwa
wspó³czesnych mistrzów thrillera, które nadaj¹
nowy sens powiedzeniu „a¿ œmieræ nas roz³¹czy”.
Wœród twórców niniejszej antologii znajdziemy
m. in. takie s³awy literatury, jak Jeff Abbott, Lee
Child i oczywiœcie sam Harlan Coben, który opo-
wiadania wybra³ i opatrzy³ wstêpem. 
Co mo¿e wydarzyæ siê miêdzy dwojgiem ludzi –
ma³¿onkami, kochankami, przyjació³mi, niezna-
jomymi? OdpowiedŸ jest prosta – wszystko.
I wszystko mo¿e doprowadziæ do zbrodni. Piêkna
Jennifer, bohaterka Pu³apki Harlana Cobena,
zg³asza policji zaginiêcie mê¿a. Jakie¿ jest jej zdzi-
wienie, gdy po powrocie do domu zastaje w nim
obcego mê¿czyznê, który podaje siê za Edwarda.
Dokumenty nieznajomego nie budz¹ zastrze¿eñ.
Jennifer decyduje siê na desperacki krok, który
ma j¹ ocaliæ od utraty zmys³ów...

Death Do Us Part

978-83-7359-501-9 
400 s.

INSTYNKT ZABÓJCY

Joseph Finder
tłum. Zbigniew Kościuk

Najnowszy thriller autora Paranoi i Cz³owieka firmy. 
Jason Steadman jest doskonale zarabiaj¹cym dy-
rektorem handlowym w du¿ej korporacji zajmuj¹-
cej siê elektronik¹. Móg³by awansowaæ jeszcze
wy¿ej, ale brak mu „instynktu zabójcy” – pewnej
bezwzglêdnoœci i braku skrupu³ów w podejmowa-
niu decyzji. W niecodziennych okolicznoœciach
poznaje Kurta Semko, by³ego ¿o³nierza si³ spe-
cjalnych, który w³aœnie powróci³ z Iraku. Dziêki
jego wstawiennictwu Semko dostaje pracê
w ochronie firmy. Od tego momentu kariera Jaso-
na nabiera niespodziewanego rozpêdu – zaczyna
pi¹æ siê po korporacyjnych szczeblach. Jego po-
tencjalnych rywali dotyka seria tragicznych wy-
padków. Okazuje siê, ¿e za wszystkim stoi Kurt.
Kiedy Jason odkrywa prawdê, stara siê go po-
wstrzymaæ. Na pró¿no. Nieoczekiwanie najbli¿-
szy przyjaciel staje siê jego najgorszym wrogiem,
a do stracenia jest coœ wiêcej ni¿ tylko stanowisko.

AUTOPSJA....

Tess Gerritsen
tłum. Zygmunt Halka

Lekarz s¹dowy Maura Isles s¹dzi³a, ¿e w pracy nic
ju¿ jej nie zaskoczy. Martwi przecie¿ nie sprawia-
j¹ k³opotów. Gdy zapakowana w plastikowy wo-
rek bezimienna piêkna kobieta niespodziewanie
otwiera oczy, problemy spiêtrzaj¹ siê w lawinê.
Przewieziona do szpitala ofiara z zimn¹ precyzj¹
zabija ochroniarza i bierze zak³adników. Jest
wœród nich ciê¿arna pacjentka, detektyw Jane
Rizzoli. Kim jest tajemnicza desperatka i jakie ma
zamiary? Maura i m¹¿ Jane, agent FBI Gabriel
Dean, ³¹cz¹ si³y, by odkryæ to¿samoœæ zabójczyni
– zanim dojdzie do szturmu policji. Okazuje siê,
¿e zastrzelony ochroniarz nie by³ pracownikiem
szpitala. Kolejne fakty, które wychodz¹ na jaw,
wskazuj¹, i¿ wziêcie zak³adników to tylko wierz-
cho³ek góry lodowej znacznie powa¿niejszej spra-
wy, powi¹zanej z gwa³tami, morderstwami i han-
dlem ¿ywym towarem. A Jane ma klucz do roz-
wi¹zania zagadki...

Killer Instinct

978-83-7359-577-4

Vanish

978-83-7359-368-8
352 s.
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KLUB MEFISTOFELESA

Tess Gerritsen
tłum. Jerzy Żebrowski

£aciñskie s³owo Zgrzeszy³am, zapisane krwi¹
w miejscu brutalnego zabójstwa m³odej kobiety,
to w dzieñ Bo¿ego Narodzenia ponure motto dla
lekarza s¹dowego Maury Isles i detektyw Jane
Rizzoli. Obie kobiety szybko ustalaj¹ powi¹zania
ofiary z psychiatr¹ Joyce O'Donnell, cz³onkini¹
tajnego stowarzyszenia „Klub Mefista”. W eks-
kluzywnej rezydencji na Beacon Hill cz³onkowie
klubu zajmuj¹ siê analiz¹ z³a. Czy mo¿na je na-
ukowo wyjaœniæ? Czy ma fizyczn¹ postaæ? Czy
szatan i jego demony naprawdê ¿yj¹ wœród nas?
Kolejne zw³oki znalezione tu¿ przed wejœciem do
rezydencji przewodnicz¹cego klubu, historyka
Anthony'ego Sansone'a, nie pozostawiaj¹ w¹tpli-
woœci, ¿e pojawi³ siê nowy seryjny morderca. Czy
nale¿y do stowarzyszenia? Czy Maura Isles, na
której drzwiach ktoœ wymalowa³ te same symbole,
co przy zamordowanych, bêdzie kolejn¹ ofiar¹?

The Mephisto Club

978-83-7359-587-3

CHIŃSKA SZKATUŁKA

William C. Gordon
tłum. Małgorzata Grabowska

San Francisco, rok 1960. Pocz¹tkuj¹cy, acz ambit-
ny reporter Samuel Hamilton postanawia przyj-
rzeæ siê bli¿ej œmierci znajomego, Reginalda Roc-
kwooda, który zgin¹³ potr¹cony przez autobus.
Tropy prowadz¹ do Chinatown. W jaki sposób
Rockwood, zadaj¹cy szyku eleganckim smokin-
giem, na co dzieñ zatrudniony jako nocny stró¿,
zebra³ imponuj¹ce oszczêdnoœci, które przecho-
wywa³ u obs³uguj¹cego ca³¹ dzielnicê zielarza-ban-
kiera Songa? Wspierany przez przyjaciela, praw-
nika Charlesa Perkinsa, Sam wpada na trop niele-
galnego handlu narkotykami szmuglowanymi
z Chin i ledwie uchodzi z ¿yciem ze strzelaniny.
Dziêki swoim sensacyjnym aryku³om realizuje
marzenie o zostaniu reporterem i zdobywa serce
dziewczyny. 
Autorem tego stylizowanego krymina³u retro jest
m¹¿ s³ynnej pisarki Isabel Allende.

ZABÓJCA PREZYDENTA

Brian Haig
tłum. Zbigniew Kościuk

Ironiczny kpiarz w wojskowym mundurze, major
Sean Drummond, oficer JAG, powraca w nowym
thrillerz autora Konia trojañskiego. 
Zaczê³o siê od masowej egzekucji – w strze¿onej
rezydencji ginie szef personelu Bia³ego Domu
i kilku cz³onków jego ochrony. Podobny los spo-
tyka sêdziego S¹du Najwy¿szego i rzecznika pre-
zydenta. Og³oszenie na stronie internetowej nie
pozostawia w¹tpliwoœci, co do intencji og³osze-
niodawcy – sto milionów dolarów za zabicie jed-
nej osoby. Prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Do zespo³u dochodzeniowego zostaje oddelego-
wany Sean Drummond, wypo¿yczony CIA przez
armiê. Zadanie ma nie³atwe – zabójca dysponuje
wiedz¹ dostêpn¹ tylko nielicznym w Waszyngto-
nie i potrafi uprzedziæ ka¿dy ruch. Kto wie, mo¿e
to osoba najwy¿szego zaufania, bliska prezydento-
wi, lub nawet cz³onek samej ekipy œledczej?

The Chinese Jars

978-83-7359-559-0

The President's Assassin

978-83-7359-560-6
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SZYFR MARII MAGDALENY

Jim Hougan
tłum. Elżbieta Piotrowska

Ofiar¹ brutalnego zabójstwa pada w Londynie
wybitny specjalista od teorii archetypów Junga,
profesor Schidlof, znajduj¹cy siê pod opiek¹ agen-
ta CIA Jacka Dunphy'ego. Odwo³any do centrali
w Langley Dunphy zostaje zdegradowany i odsta-
wiony na boczny tor. Ma zachowaæ milczenie,
o nic nie pytaæ, ale sprawa nie daje mu spokoju.
Poszukuje informacji w archiwach. Kiedy zdaje
sobie sprawê, ¿e grozi mu niebezpieczeñstwo,
ucieka do Londynu. Jego tropem pod¹¿aj¹ zabój-
cy z CIA. Wraz z ukochan¹ Clementine Jack wpa-
da na trop niewiarygodnego spisku, najpilniej
strze¿onej tajemnicy CIA, z któr¹ zwi¹zane s¹ tak
potê¿ne si³y i osoby, ¿e agencja wydaje siê tylko
przykrywk¹. £¹cz¹ siê z ni¹ nazwiska Carla Jun-
ga, Ezry Pounda, Johna i Allena Dullesów – jak
siê okazuje, cz³onków tajnego Zakonu Magdale-
ny, od wieków czuwaj¹cego nad dope³nieniem siê
proroctw zawartych w Apokryfie Magdaleny. 

The Magdalene Cipher

978-83-7359-569-9

DAR WIDZENIA

Dean Koontz
tłum. Małgorzata i Cezary Frąc

Dwudziestojednoletni Odd Thomas ma „szósty
zmys³” – dar widzenia duchów ludzi, którzy ode-
szli. Mieszkañcy zaœwiatów czêsto szukaj¹ u niego
pomocy. Tym razem odwiedza go duch doktora
Jessupa, ojczyma Danny'ego, jego najlepszego
przyjaciela. W domu Jessupów Odd znajduje
zw³oki doktora. Domyœla siê, ¿e ch³opak zosta³
uprowadzony. Trop prowadzi go w g³¹b ogromnej
sieci tuneli, rozci¹gaj¹cej siê pod miasteczkiem
Pico Mundo i okoliczn¹ pustyni¹. W³aœnie tam,
w zrujnowanym kasynie poœrodku morza piasku,
rozegra siê dramatyczny fina³, w którym Odd sta-
nie siê zak³adnikiem piêknej kobiety, pragn¹cej
wykorzystaæ jego nadprzyrodzone zdolnoœci... 

INWAZJA....

Dean Koontz
tłum. Krzysztof Sokołowski

Slim McKenzie dysponuje darem stanowi¹cym
prawdziwe przekleñstwo – wœród zwyk³ych ludzi
rozpoznaje istoty, które ich tylko udaj¹. Nazywa
je „goblinami”. Gobliny to przedstawiciele staro-
¿ytnej rasy, wyposa¿one w zdolnoœæ zmieniania
kszta³tów i zakodowan¹ nienawiœæ do ludzkiego
gatunku. Ju¿ raz w odleg³ej przesz³oœci uda³o im
siê wywo³aæ wojnê j¹drow¹ – ludzkoœæ jednak
przetrwa³a. Teraz w ukryciu przygotowuj¹ nowy
plan, który zapewni im ostateczne zwyciêstwo.
Slim zabija w³asnego wuja, szanowanego obywa-
tela, a w istocie goblina, i zmieniaj¹c miejsce po-
bytu, ukrywa siê przed policj¹. Na swojej drodze
spotyka obdarowan¹ podobnie jak on przez los
piêkn¹ Ryê Raines. Razem podejm¹ walkê z po-
tworami...

Forever Odd

978-83-7359-540-8
320 s.

Twilight Eyes

978-83-7359-562-0
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MĄŻ........

Dean Koontz
tłum. Andrzej Szulc

Mamy twoj¹ ¿onê. Mo¿esz j¹ dostaæ z powrotem za
dwa miliony gotówk¹. Sk¹d zwyk³y ogrodnik
Mitch Rafferty weŸmie tak¹ sumê? Tego dowie
siê póŸniej, w trakcie kolejnej rozmowy. Na po-
twierdzenie ultimatum na oczach Mitcha snajper
zabija przypadkowego przechodnia. Aby odzy-
skaæ swoj¹ ¿onê, Mitch gotów jest zrobiæ wszyst-
ko. Czy równie¿ pope³niæ morderstwo? Na razie
musi wykonywaæ polecenia porywaczy i nie infor-
mowaæ policji. Proste? Bardzo. Ale do czego do-
prowadzi go œlepe pos³uszeñstwo? To droga doni-
k¹d. Mê¿czyzna decyduje siê wzi¹æ sprawy w swo-
je rêce... 

The Husband

978-83-7359-580-4

PRĘDKOŚĆ..

Dean Koontz
tłum. Andrzej Szulc

Jeœli nie przeka¿esz tego listu policji, zabijê urocz¹
blond nauczycielkê. Jeœli przeka¿esz ten list policji, za-
bijê zamiast tego starsz¹ pani¹.
Billy Wiles, niedosz³y pisarz, dorabiaj¹cy jako
barman, nie mo¿e powiedzieæ, ¿e nie pozostawio-
no mu wyboru. Pozostawiono. Móg³ zdecydowaæ,
kto umrze – jasnow³osa nauczycielka czy zajmuj¹-
ca siê dzia³alnoœci¹ charytatywn¹ starsza pani. Po-
zostawiony za wycieraczk¹ samochodu list wyda-
wa³ siê pocz¹tkowo g³upim ¿artem – ale maka-
bryczne zabójstwo nauczycielki rozwia³o wszelkie
w¹tpliwoœci co do szczeroœci zamiarów jego auto-
ra. Billy musi samotnie stawiæ czo³o tajemnicze-
mu szaleñcowi, który z niewiadomych przyczyn
wci¹ga go w œmierteln¹ grê. Jeœli chce prze¿yæ
i uratowaæ swoj¹ narzeczon¹, musi sam zacz¹æ sto-
sowaæ metody przeciwnika.

Velocity

978-83-7359-435-7
400 s.

OKRUTNE WYBRZEŻE

Ross Macdonald
tłum. Grzegorz Kołodziejczyk 

Lew Archer, prywatny detektyw z Los Angeles,
poszukuje Hester Campbell, blond piêknoœci za-
trudnionej w ekskluzywnym klubie Channel jako
instruktorka p³ywania. Jej dziwnym znikniêciem
interesuj¹ siê dos³ownie wszyscy – m¹¿ George,
bogaci cz³onkowie klubu i miejscowi m³odzi lu-
dzie zajmuj¹cy siê podejrzanymi interesami. Czy
znikniêcie dziewczyny ma zwi¹zek z morder-
stwem pope³nionym w klubie przed 18 miesi¹ca-
mi, którego sprawcy nigdy nie wykryto?

The Barbarous Coast

978-83-7359-581-1

katalog 2007.qxd  5/10/2007  1:18 AM  Page 48



49SENSACJA

POŻEGNALNE SPOJRZENIE

Ross Macdonald
tłum. Robert Ginalski 

Z rezydencji milionera Larry'ego Chalmersa ginie
pami¹tkowa szkatu³ka oraz plik listów do matki
z czasów II wojny œwiatowej. Podejrzanym jest
syn Chalmersów, Nick. O dyskretne zbadanie
sprawy poproszony zostaje prywatny detektyw
Lew Archer. Zadanie pozornie b³ahe, ale wkrótce
zaczynaj¹ gin¹æ ludzie. Archer znajduje trupa
mê¿czyzny powi¹zanego z kradzie¿¹ szkatu³ki,
a Nick przyznaje siê do jego zastrzelenia. Z tej sa-
mej broni przed 15 laty zgin¹³ inny cz³owiek. De-
tektyw nie jest ca³kiem przekonany o winie ch³o-
paka, który wykazuje zaburzenia psychiczne.
Wszystkie te wydarzenia maj¹ swoje Ÿród³o w od-
leg³ej przesz³oœci, w mrocznych tajemnicach ³¹-
cz¹cych dwie rodziny. Zawik³ana prawda stopnio-
wo wychodzi na jaw.

The Goodbye Look

978-83-7359-500-2
272 s.

TROISTA DROGA.

Ross Macdonald
tłum. Jerzy Malinowski

Porucznik marynarki wojennej USA, Bret Taylor,
w czasie trzydniowej przepustki poœlubia blon-
dynkê poznan¹ wczeœniej w jednym z barów.
Trwa wojna, statek Breta zostaje zbombardowany,
a on sam trafia do szpitala. Po rekonwalescencji
powraca do domu – i znajduje zw³oki uduszonej
Lorraine. Za³amuje siê, traci pamiêæ. Zamkniêty
w zak³adzie psychiatrycznym, odizolowany od
œwiata, stara siê przebiæ przez mg³ê zasnuwaj¹c¹
jego umys³. W odzyskaniu równowagi psychicz-
nej pomaga mu wybitny psychoanalityk i Paula
West, dawna ukochana, która nie przesta³a go ko-
chaæ. Bret jest przekonany, ¿e tylko odnalezienie
zabójcy zapewni mu spokój. Opuszcza szpital,
w którym spêdzi³ dziewiêæ miesiêcy, i rozpoczyna
prywatne œledztwo. Gdzie kryje siê klucz do roz-
wi¹zania tajemnicy zbrodni – w ciemnych zau³-
kach Los Angeles czy zakamarkach umêczonego
umys³u porucznika Taylora?

The Three Roads

978-83-7359-537-8
240 s.

KREW ANIOŁÓW..

Michael Marshall
tłum. Krzysztof Sokołowski

Zapieraj¹cy dech w piersiach fina³ trylogii o Nie-
widzialnych, g³êboko zakonspirowanej organiza-
cji psychopatów, morduj¹cych bez litoœci, bez wy-
raŸnego celu i na masow¹ skalê. Kontynuacja Nie-
widzialnych i Pierwotnego instynktu. 
Seryjny zabójca zwany Sprawiedliwym ucieka
z wiêzienia. Jego brat bliŸniak, Ward Hopkins,
podejrzewa, ¿e w ucieczce pomogli mu Niewi-
dzialni, którzy przygotowuj¹ akt terroryzmu na
masow¹ skalê. Po ostatnich starciach z t¹ organi-
zacj¹ Ward i agentka federalna Nina Baynam za-
szyli siê w lasach ko³o Waszyngtonu, staraj¹c siê
wymazaæ koszmar z pamiêci. Na krótko. Fala
przera¿aj¹cych zbrodni powraca... 

Blood of Angels

978-83-7359-582-8
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KOLEKCJONER..

James Patterson
tłum. Piotr Jankowski 

D¿entelmen i Casanova – dwóch seryjnych zabój-
ców, wybieraj¹cych ofiary spoœród m³odych, piêk-
nych kobiet. Jeden grasuje w Kalifornii, drugi na
Wschodnim Wybrze¿u. Psychopatyczny zabójca
i morderca-porywacz, który gwa³ci ofiary na wy-
szukane sposoby i zabija, jeœli nie spe³ni¹ jego
oczekiwañ. Detektyw Alex Cross w³¹cza siê do
sprawy, gdy w rêce Casanovy wpada jego siostrze-
nica Naomi, dwudziestodwuletnia studentka Uni-
wersytetu Duke w Karolinie Pó³nocnej. Jak po-
wstrzymaæ dwa mordercze umys³y, które z poczu-
ciem ca³kowitej bezkarnoœci prowadz¹ z policj¹
grê w „kotka i myszkê”? Czy zabójców coœ ³¹czy?
Dramatyczna ucieczka jednej z porwanych ko-
biet, m³odej lekarki Kate McTiernan, przyniesie
prze³om w œledztwie... 

Kiss the Girls

978-83-7359-448-7
400 s.

MARY, MARY.....

James Patterson
tłum. Zygmunt Halka 

Agent FBI Alex Cross jedzie do Kalifornii na za-
planowany urlop w Disneylandzie. Po przyjeŸdzie
dostaje nowe zadanie. W Beverly Hills zastrzelono
znan¹ aktorkê i jej kierowcê. Twarz kobiety zosta-
³a pociêta ostrym narzêdziem. Zbrodnia w afekcie
czy morderstwo z premedytacj¹? Redaktor „Los
Angeles Timesa” otrzymuje seriê e-maili, w któ-
rych ktoœ podpisuj¹cy siê jako Mary Smith opisu-
je zbrodniê z najwiêkszymi detalami. W jakim ce-
lu? Czy faktycznie sprawc¹ makabrycznych mor-
dów jest kobieta, niejaka Mary Wagner, na któr¹
wskazuj¹ dowody? Zabójstwo aktorki nie jest
pierwszym i (jak siê okazuje) nie ostatnim. Kolej-
ne to tylko kwestia czasu. Na elitê Hollywood pa-
da blady strach – kto bêdzie nastêpny? Lista ofiar
roœnie w zastraszaj¹cym tempie...

Mary, Mary

978-83-7359-437-1
352 s.

ŁOWCA......

David Morrell
tłum. Andrzej Szulc

Nowy thriller autora Bractwa Ró¿y, sequel Infil-
tratorów. 
„£owca” to gra wymyœlona przez genialnego pro-
gramistê, Luciusa Creeda. Od innych ró¿ni siê
tym, ¿e ¿ycie mo¿na w niej straciæ tylko raz, a za-
wodnicy nie bior¹ udzia³u dobrowolnie. Franka
Balengera po raz kolejny gubi zainteresowanie hi-
stori¹. Zaproszony wraz z przyjació³k¹ Amand¹
na wyk³ad poœwiêcony kapsu³om czasu zostaje
podstêpnie uœpiony i przewieziony w pobli¿e spa-
lonego hotelu Paragon. Po jasnow³osej Amandzie
ginie wszelki œlad. Balenger odkrywa, ¿e wyk³a-
dowca by³ w rzeczywistoœci podstawionym akto-
rem, a klub historyczny, do którego go zaproszo-
no, w ogóle nie istnieje. Aby ocaliæ Amandê, mu-
si przyj¹æ warunki gry ustalone przez zbrodnicze-
go psychopatê. 

Scavenger

978-83-7359-536-1
400 s.
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CROSS.........

James Patterson
tłum. Anna Kołyszko 

W pocz¹tkach swojej kariery w waszyngtoñskiej
policji Alex Cross prze¿y³ wielk¹ osobist¹ tragediê
– na oczach detektywa niezidentyfikowany snaj-
per zastrzeli³ jego ciê¿arn¹ ¿onê Mariê, pozosta-
wiaj¹c go z trójk¹ ma³ych dzieci. Minê³o kilkana-
œcie lat; Alex awansowa³, zrobi³ karierê w FBI,
sta³ siê jednym z najbardziej cenionych specjali-
stów od tropienia seryjnych zabójców. Po jednej
z niebezpiecznych akcji decyduje siê opuœciæ FBI
i otworzyæ w³asn¹ praktykê psychiatryczn¹. Kie-
dy o pomoc prosi go jego dawny partner, John
Sampson, Alex nie odmawia. Nie potrafi. W spra-
wie, któr¹ prowadzi Sampson – seryjnego gwa³ci-
ciela i mordercy Michaela Sullivana, który terro-
ryzuje kobiety pokazuj¹c im zdjêcia swoich ofiar –
pojawi³ siê trop wskazuj¹cy na nierozwi¹zane za-
bójstwo Marii sprzed 12 lat. Czy tym razem spra-
wiedliwoœæ zatriumfuje?

Cross

978-83-7359-584-2

W SIECI PAJĄKA.

James Patterson

Thriller, od którego zaczê³a siê wielka kariera Ja-
mesa Pattersona. Sfilmowany z Morganem Free-
manem w g³ównej roli. 
Zbrodniarz, którego pragnienie sukcesu przero-
dzi³o siê w obsesjê – mordercz¹ obsesjê. Kiedy po-
rwa³ dwójkê dzieci, trafi³ na pierwsze strony ga-
zet. Jego s³awa jeszcze wzros³a, gdy jedno z nich
znaleziono martwe. Do walki z niebezpiecznym
szaleñcem staj¹ Alex Cross, czarnoskóry detektyw
z Waszyngtonu z dyplomem doktora psychologii,
i Jezzie Flanagan, m³oda agentka Secret Service.
Czy pozbawiony skrupu³ów porywacz cierpi na
rozdwojenie osobowoœci, czy mo¿e sam sta³ siê
ofiar¹ jeszcze bardziej przebieg³ego przestêpcy,
faktycznego „wielkiego manipulatora”?

Along Came a Spider

978-83-7359-438-8

DROGA PRZY PLAŻY..............

James Patterson, Peter de Jonge
tłum. Andrzej Szulc

Tom Dunleavy prowadzi jednoosobow¹ firmê ad-
wokack¹ w bajecznie bogatym kurorcie East
Hampton, zamieszka³ym przez milionerów
i gwiazdy filmowe. G³ównym zajêciem by³ego ko-
szykarza jest rzucanie papierowymi kulami do ko-
sza na œmieci. Do czasu. Na terenie jednej z posia-
d³oœci policja odnajduje zw³oki trzech bia³ych
surferów, zabitych strzami w g³owê. Podejrzanym
jest czarnoskóra gwiazda NBA, Dante Halleyville.
Wierz¹c w niewinnoœæ przyjaciela, Tom podejmu-
je siê obrony Dantego, wspólnie ze swoj¹ by³¹
dziewczyn¹ Kate Costello, która w³aœnie zrezy-
gnowa³a z pracy w renomowanej kancelarii praw-
niczej na Manhattanie. Musz¹ stawiæ czo³a zmo-
wie milczenia, rasowym uprzedzeniom i skorum-
powanej policji. Jeœli nawet oczyszcz¹ Dantego
z zarzutów, pozostanie jeszcze jedno pytanie – kto
zabi³? 

The Beach Road

978-83-7359-544-6
336 s.
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ZAUŁEK SZKIELETÓW

Ian Rankin
tłum. Robert Ginalski

Ian Rankin to najpoczytniejszy wspó³czesny
szkocki pisarz, autor niezwykle popularnej serii
krymina³ów z inspektorem policji z Edynburga,
Johnem Rebusem. 
Rebus przez przypadek pakuje siê w œledztwo do-
tycz¹ce zabójstwa niezidentyfikowanego obcokra-
jowca na osiedlu zamieszkanym przez azylantów.
Równolegle jego kole¿anka Siobhan Clarke, na
proœbê znajomych, prowadzi prywatne poszuki-
wania ich zaginionej córki. Obie sprawy zaczyna-
j¹ siê zazêbiaæ. Pojawia siê kolejna ofiara. W jaki
sposób dwa morderstwa ³¹cz¹ siê z makabrycz-
nym znaleziskiem – szkieletami matki i dziecka –
zakopanymi w piwnicy jednego z edynburskich
barów? Co ³¹czy œwiat nielegalnych imigrantów
i uchodŸców czekaj¹cych na deportacjê z nocnym
¿yciem miasta?

Fleshmarket Close

978-83-7359-465-4
480 s.

FURIA.....................

Markus C. Schulte von Drach
tłum. Paweł Wieczorek

Thriller naukowy dla fanów powieœci Michaela
Crichtona i Lincolna Childa. Czy ludzkie wspo-
mnienia mo¿na zapisaæ poza mózgiem? 
Znany naukowiec Christian Raabe, zajmuj¹cy siê
badaniami mózgu, ginie w zagadkowych okolicz-
noœciach – jego czaszka ulega zmia¿d¿eniu. Syn
Christiana, Sebastian, nie wierzy w oficjaln¹ wer-
sjê wypadku – jest przekonany, ¿e by³o to morder-
stwo. Grzebi¹c w przesz³oœci ojca, odkrywa, ¿e
przed kilkunastoma laty uczestniczy³ on w pew-
nym eksperymencie. Po przyjêciu testowanych le-
ków grupa naukowców i ¿o³nierzy (do której nale-
¿a³ ojciec) wymordowa³a mieszkañców wioski
w Sudanie, a sprawie ukrêcono ³eb. Podobne wy-
darzenie z udzia³em Bundeswehry mia³o miejsce
rok wczeœniej – œledztwo jest w toku. Co wi¹¿e te
dwie tragedie? Czy w armii dzia³a tajna organiza-
cja prowadz¹ca ekperymenty z ludzkim mó-
zgiem?

Furor

978-83-7359-543-9

PIĄTY JEŹDZIEC APOKALIPSY.....

James Patterson, Maxine Paetro
tłum. Anna Kołyszko

Dwie zagadki kryminalne – kilku morderców.
W szpitalu miejskim w San Francisco gin¹ pa-
cjenci. Przyjêci na oddzia³ z niegroŸnymi urazami
lub chorobami, koñcz¹ ¿ycie. Tajemnicza Nocna
Zjawa k³adzie na ich powiekach metalowe kr¹¿ki
z wyt³oczonymi kadeceuszami. Podejrzenie pada
na doœæ odstrêczaj¹cego lekarza, ale w tej sprawie
nic nie jest tak oczywiste, jak mo¿na s¹dziæ. Po-
rucznik Lindsay Boxer, szefowa wydzia³u za-
bójstw, prowadzi równolegle drugie œledztwo –
które podobnie jak pierwsze wygl¹da na robotê
szaleñca-psychopaty. Morderca zabija m³ode,
piêkne kobiety, wykwintnie je ubiera i sadza upo-
zowane za kierownicami luksusowych samocho-
dów. 

The Fifth Horseman

978-83-7359-563-7
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RUINY......

Scott Smith
tłum. Danuta Górska

Jeden z najwiêkszych bestsellerów 2006 roku
w USA, gor¹co rekomendowany przez samego
Stephena Kinga. Po³¹czenie thrillera i powieœci
z gatunku horroru – coœ dla fanów Lost i Milczenia
owiec. Wytwórnia Dreamworks przygotowuje
adaptacjê filmow¹ ksi¹¿ki. 
Dwie zaprzyjaŸnione pary Amerykanów spêdzaj¹
wakacje w Meksyku. S³oñce, pla¿a, beztroskie flir-
ty, nowe przyjaŸnie... Kiedy poznany Niemiec nie
wraca z wyprawy na wykopaliska archeologiczne,
m³odzi ruszaj¹ na poszukiwania. Jedynym œladem
jest odrêcznie naszkicowana mapa. Ekspedycja ra-
tunkowa rych³o przeradza siê w brutaln¹ walkê
o przetrwanie. Szeœcioro turystów dociera do wio-
ski Majów w g³êbi d¿ungli, ale nie znaj¹c jêzyka,
daremnie próbuje porozumieæ siê z jej mieszkañ-
cami. W koñcu trafiaj¹ na poroœniête winoroœlami
wzgórze – tam zaczyna siê koszmar... 

Ruins

978-83-7359-548-4
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OSTATNIE POKOLENIE

Eliette Abécassis
tłum. Wiktoria Melech

Japonia, czasy wspó³czesne. W sanktuarium ko³o
Kioto kap³ani odnajduj¹ zw³oki mê¿czyzny z roz-
krzy¿owanymi rêkami, ofiarê morderstwa sprzed
2000 lat. W d³oni zmar³ego tkwi fragment zwojów
z Qumran. Zakonserwowane w wiecznych lodach
Tybetu zw³oki zachowa³y siê w dobrym stanie. Po
co zosta³y przywiezione do Japonii? Sprawca tego
czynu, mnich Nakagashi, zostaje zabity przez
cz³owieka bieg³ego w sztuce walki. Sprawê obu
zabójstw badaj¹ równolegle agentka CIA Jane Ro-
gers i agent Mossadu Ary Cohen, skryba z Qum-
ran. W jaki sposób hebrajski tekst trafi³ do Tybe-
tu? Co ³¹czy Izrael z Dalekim Wschodem? Czyimi
potomkami s¹ Tybetañczycy? W trakcie swojego
œledztwa Ary odkryje zaskakuj¹ce podobieñstwa
³¹cz¹ce kultury japoñsk¹ i hebrajsk¹, i napotka ta-
jemnicze plemiê, które na Dachu Œwiata wyznaje
¿ydowsk¹ religiê. 

La derniere tribu

978-83-7359-449-4
304 s.

TAJEMNICA ZAMKU ŚW. ANIOŁA

Francisco Asensi
tłum. Anna Jęczmyk

Czy Leon XIII mia³ sobowtóra, który wystawi³ na
niebezpieczeñstwo sukcesjê apostolsk¹ oraz przy-
sz³oœæ Koœcio³a katolickiego? 
W 1903 roku, wkrótce po œmierci papie¿a Leona
XIII, niejaki Serafino Cattani napisa³ list, w któ-
rym twierdzi³, ¿e na ³o¿u œmierci umieraj¹cy po-
wtarza³ s³owa Io non sono il Papa (Ja nie jestem pa-
pie¿em). Pozostaj¹cy niemal 100 lat w ukryciu list
trafia w rêce monsignora Bergonziego, którego
pasjê stanowi rozwi¹zywanie tajemnic Koœcio³a
podczas wydawanych przez siebie podwieczorków
z udzia³em trzech innych watykañskich pra³atów.
Ostatnie s³owa nie¿yj¹cgo papie¿a przemieni¹
niewinn¹ zabawê w niebezpieczn¹ intrygê, pe³n¹
szpiegów i tajemniczych zgonów, w wyniku której
zostan¹ odkryte mroczne sekrety Koœcio³a. Czy
rzeczywiœcie papie¿ jest nieomylny? Czy Koœció³
nie pope³nia b³êdów?

TAJEMNICA TRZYNASTEGO APOSTOŁA

Michel Benoît
tłum. Krystyna Kowalczyk

Co ukryto przed wiernymi po œmierci Jezusa, kiedy
tworzy³y siê podwaliny wiary chrzeœcijañskiej? Czy
faktycznie by³o trzynastu, a nie dwunastu aposto-
³ów? Jaki cel móg³by przyœwiecaæ Watykanowi, by
ten fakt utrzymaæ w tajemnicy? Na postawione py-
tania odpowiada inteligentny thriller Michela Be-
noît, w którym teraŸniejszoœæ i przesz³oœæ splataj¹
siê w jedn¹ logiczn¹ intrygê. 
Koœcielny erudyta, ojciec Andriej, wchodzi w po-
siadania dowodu na istnienie trzynastego aposto³a.
Z listu apostolskiego dowiaduje siê, ¿e Jezus by³ tyl-
ko prorokiem, a nie Synem Bo¿ym. Andriej zostaje
zamordowany w poci¹gu, w drodze do Watykanu.
Jego najbli¿szy przyjaciel, ojciec Nil, rozpoczyna
œledztwo. Odkrywa nieznany wczeœniej dokument
mówi¹cy o pocz¹tkach chrzeœcijañstwa, o wyklu-
czonej z Koœcio³a spo³ecznoœci nazarejczyków,
z której w VII wieku narodzi siê islam. Teraz i on
znajdzie siê w œmiertelnym niebezpieczeñstwie...

El secreto 
de Sant' Angelo

978-83-7359-566-8

Le secret 
du treizième apòtre

978-83-7359-567-5
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ZŁOTO KRZYŻOWCÓW

David Gibbins
tłum. Jacek Manicki

Najnowszy bestseller autora Atlantydy, mieszanka
fikcji, faktów i prawdziwej historii. Kto jest po³¹cze-
niem Indiany Jonesa i Dana Browna? OdpowiedŸ
brzmi: David Gibbins – tak napisa³ „Mirror”. 
Menora – œwiêty symbol judaizmu, wspania³y z³oty
œwiecznik zrabowany przez Rzymian w 70 roku n. e.
ze œwi¹tyni w Jerozolimie, pozostaje jednym z naj-
wiêkszych zaginionych skarbów historii, stawianym
na równi z Ark¹ Przymierza. Wywieziony do stolicy
imperium, sta³ siê symbolem w³adzy; potem przeby³
d³ug¹ drogê do Konstantynopola, gdzie w 1204 ro-
ku, w trakcie pl¹drowania miasta przez krzy¿owców,
znikn¹³ na zawsze. Archeolog Jack Howard przy-
puszcza, ¿e menorê wykradli zbuntowani wikingo-
wie, s³u¿¹cy podówczas w gwardii cesarza Bizan-
cjum. Pod¹¿aj¹c tym tropem, trafia na Grenlandiê,
i dalej na Jukatan, do kolebki Majów. W tym samym
czasie w zakurzonej bibliotece ktoœ odkrywa œre-
dniowieczn¹ mapê, która prowadzi do skarbu...

Crusader Gold

978-83-7359-539-2
408 s.

CZWARTE PRZYMIERZE

Gonzalo Giner
tłum. Magdalena Biejat

Pasjonuj¹ca podró¿ w czasie i przestrzeni – od je-
denastowiecznej Jerozolimy, poprzez trzynasto-
wieczn¹ Francjê, Hiszpaniê, Rzym i Izrael, a¿ po
Madryt XX wieku. Krzy¿owcy, biblijni prorocy,
rzymscy papie¿e, s³awni jubilerzy i historycy po-
d¹¿aj¹ tropem pradawnych relikwii, które mog¹
wp³yn¹æ na zmianê oblicza œwiata. 
Madryt, czasy wspó³czesne. Do sklepu jubiler-
skiego Fernanda Luengo trafia przesy³ka ze staro-
¿ytn¹ bransolet¹ o nieznanym pochodzeniu. Z po-
moc¹ m³odej asystentki Moniki, doktor historii
Lucii Herrery oraz pewnego profesora Fernand
prowadzi dochodzenie, które naprowadzi go na
trop tajemnicy wszech czasów, pozwoli odkryæ
zwi¹zki rodziny Luengo z templariuszami, trzy-
nastowiecznym papie¿em i biblijn¹ przepowied-
ni¹. Nie tylko lepiej pozna samego siebie, ale nie-
spodziewanie spotka mi³oœæ.

PIĄTA RÓŻA....

Javier Gonzales
tłum. Magdalena Biejat

Thriller z histori¹ mi³osn¹ w tle, oparty na tajem-
niczej historii dwóch obrazów – van Dycka, który
znikn¹³ z rosyjskiego Ermitra¿u podczas II wojny
œwiatowej, i Goi, skradzionego z Muzeum Prado
w Madrycie w czasie hiszpañskiej wojny domo-
wej. 
Czasy wspó³czesne, Madryt. M³ody biznesmen Jai-
mie Aguirre wyrusza do Sankt Petersburga, by
odszukaæ miejsce pochówku hiszpañskiego ¿o³-
nierza, który by³ mi³oœci¹ ¿ycia jego ciotki.
W tym samym czasie Berta Wunderman, wicedy-
rektor Muzeum Prado, kupuje do kolekcji obraz
Goi, który okazuje siê falsyfikatem. Prawda o ob-
razie kryje siê w przesz³oœci jej dziadków. Tropem
genialnych fa³szerzy obrazów, szykuj¹cych skok
wszech czasów, Berta i Jaimie przemierz¹ szmat
œwiata, od Madrytu po Leningrad, by odnaleŸæ
nie tylko rozwi¹zanie zagadki, ale równie¿ sa-
mych siebie.

La cuarta alianza

978-83-7359-333-6
400 s.

La quinta corona

978-83-7359-547-7
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MANUSKRYPT VOYNICHA

Thierry Maugenest
tłum. Wiktoria Melech

Manuskrypt ms 408 pozostaje do dziœ najbardziej
tajemniczym pergaminem œwiata. Napisany w XIII
wieku przez angielskiego filozofa i teologa, Rogera
Bacona, umieszczony na indeksie przez Stolicê
Apostolsk¹, odby³ wiele wêdrówek po Europie,
wzbudzaj¹c po¿¹danie kolekcjonerów i w³adców,
znika³, znowu siê pojawia³, a¿ spocz¹³ w bibliotece
kolegium jezuitów ko³o Rzymu. Tam w³aœnie Wil-
fried Voynich wypatrzy³ go w 1912 i wywióz³ do
USA. W 1961 bogaty kolekcjoner przekaza³ manu-
skrypt bibliotece Uniwersytetu Yale. Mimo po³¹-
czonych wysi³ków kryptologów, matematyków i hi-
storyków jak dot¹d nikomu nie uda³o siê rozszyfro-
waæ tego tekstu. Atmosferê tajemnicy zagêœci³ fakt,
i¿ kilka osób pracuj¹cych nad jego odczytaniem za-
pad³o w nieodwracaln¹ œpi¹czkê. Do jednego z ta-
kich przypadków zostaje wezwany agent FBI Mar-
cus Calleron... Jakie przes³anie kryje manuskrypt?
Czy jesteœmy przygotowani, by je poznaæ?

Manuscript MS 408

978-83-7359-460-9
176 s.

SIEDEM CUDÓW STAROŻYTNOŚCI

Matthew Reilly
tłum. Jerzy Malinowski

Powieœæ przygodowa w stylu Poszukiwaczy zaginio-
nej arki. 
4500 lat temu z³ota kopu³a, daj¹ca jej posiadaczo-
wi ogromn¹ w³adzê, wieñczy³a szczyt piramidy
Cheopsa w Gizie. Zniknê³a w zamierzch³ych cza-
sach. Legenda g³osi, ¿e Aleksander Wielki podzie-
li³ j¹ na czêœci i ukry³ w siedmiu budowlach – cu-
dach staro¿ytnego œwiata. Poszukiwali jej m. in.
Juliusz Cezar, Ryszard Lwie Serce, Napoleon
i Adolf Hitler. Rok 2006. Do niezwyk³ego wyœcigu
o najwiêkszy skarb w dziejach staj¹ przedstawicie-
le supermocarstw i grupy miêdzynarodowych ter-
rorystów. Stawka jest ogromna, walka bezpardo-
nowa. S¹ te¿ tacy, którzy uwa¿aj¹, ¿e z³ota kopu³a
nie powinna znaleŸæ siê w rêkach ¿adnej organiza-
cji, niezale¿nie od jej korzeni. Nale¿y do nich ta-
jemniczy kapitan Jack West i jego towarzysze –
niewielki oddzia³ z³o¿ony z przedstawicieli kilku
narodowoœci. W ich rêkach spocznie los œwiata...

CZARNY ZAKON

James Rollins
tłum. Lech Z. Żołędziowski

Koktajl krymina³u, thrillera historycznego i po-
wieœci przygodowej – trochê tu Browna, trochê
Cusslera i trochê Ludluma. Ponowne spotkanie
z agentami elitarnej jednostki SIGMA, sk³adaj¹cej
siê z komandosów i naukowców, których czytelnik
mia³ okazjê poznaæ w powieœci Mapa Trzech Mêdr-
ców. 
Dziwna epidemia, objawiaj¹ca siê atakami kanibali-
zmu, dotyka mnichów w klasztorze w Nepalu. Ktoœ
skupuje cenne historyczne dokumenty (jak np. Bi-
bliê nale¿¹c¹ przed laty do Charlesa Darwina, twór-
cy teorii ewolucji) zwi¹zane z uczonymi epoki wik-
toriañskiej. Dla osi¹gniêcia celu gotów jest na mor-
derstwo. Co ³¹czy te wydarzenia z przera¿aj¹cymi
eksperymentami prowadzonymi przez nazistów na
terenie Polski w czasie II wojny œwiatowej? Na trop
spisku zagra¿aj¹cego przysz³oœci ludzkiej rasy wpa-
daj¹ agenci SIGMY, Grayson Pierce i Painter Cro-
we, oraz m³oda lekarka Lisa Cummings.

Seven Deadly Wonders

978-83-7359-407-4
464 s.

Black Order

978-83-7359-588-0
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OSTATNIA TAJEMNICA...

Lynn Sholes, Joe Moore
tłum. Piotr Amsterdamski

Kryszta³owa tablica z wyrytymi z wielk¹ staran-
noœci¹ glifami, jedna z dwunastu, które ducho-
wym przywódcom dawnego œwiata ofiarowa³ Bóg,
przez ponad 5000 lat spoczywa³a w ruinach cywi-
lizacji Inków, poœród przys³oniêtych chmurami
szczytów Andów. Zanim ktokolwiek zdo³a³ od-
czytaæ treœæ przekazu, zosta³a zniszczona. Podob-
ny los spotka³ drug¹, ukryt¹ poœród ruin wymar-
³ej cywilizacji Indian Anasazi w Nowym Meksy-
ku. Pozosta³a tylko jedna. Kluczem do jej odnale-
zienia s¹ s³owa „Aby wkroczyæ do Królestwa Bo-
ga, musisz przewlec ig³ê”. Cotten Stone, córka
anio³a, jest jedyn¹ osob¹, które mo¿e rozwik³aæ
zagadkê i odnaleŸæ tablicê z inskrypcj¹ – zanim
wpadnie w rêce samego Lucyfera. Czasu pozosta-
³o niewiele – œwiat ogarnê³a epidemia samo-
bójstw...

The Last Secret

978-83-7359-573-6
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KOMÓRKA...

Stephen King
tłum. Zbigniew A. Królicki

Najnowszy bestseller mistrza horroru. 
Rysownik Clay Riddell ma powody do zadowole-
nia. Przed chwil¹ podpisa³ lukratywny kontrakt
wydawniczy. Wracaj¹c ze spotkania, jest œwiad-
kiem budz¹cych grozê wydarzeñ. Elegancko
ubrana kobieta i dwie nastolatki wpadaj¹
w krwio¿erczy sza³. Nie tylko one. Ulice zape³nia-
j¹ siê be³kocz¹cymi ludŸmi, przechodnie bez po-
wodu rzucaj¹ siê na siebie, z nieba spadaj¹ samo-
loty. Szaleñstwo ogarnia ka¿dego, kto odebra³ te-
lefon komórkowy. Zaczyna siê bezlitosna walka
o prze¿ycie. Clay musi dotrzeæ do ¿ony i syna, za-
nim któreœ z nich u¿yje komórki. S¹ poza mia-
stem, a komunikacja ju¿ nie istnieje. Na drogach
czyhaj¹ zombi. Centrum stanu Maine znajduje siê
poza zasiêgiem telefonii komórkowej. Ostatnia
enklawa ludzkoœci czy przemyœlnie skonstruowa-
na pu³apka?

Cell

978-83-7359-432-6
432 s.

STRACH MA WIELE TWARZY

Graham Masterton
tłum. Ewa Ciszkowska

Zbiór opowiadañ popularnego brytyjskiego auto-
ra horrorów. Kilkunastoletnia dziewczynka do-
strzega Anio³a Stró¿a swego niedawno narodzo-
nego brata. Nikt nie wierzy w jej opowieœæ, a¿ któ-
regoœ dnia wygl¹daj¹ca jak anio³ zjawa zabija na-
pastuj¹cego nastolatkê mê¿czyznê, pozostawiaj¹c
po sobie tylko parê osmalonych bia³ych piór...
W wypadku samochodowym ginie dziecko;
sprawca ucieka z miejsca zdarzenia. Jego kolejne
narzeczone ponosz¹ œmieræ w wypadkach – przed-
tem jednak zachowuj¹ siê tak, jakby wiedzia³y, co
zdarzy³o siê w przesz³oœci... Pewien kucharz decy-
duje siê zrobiæ danie z ludzkiego miêsa wed³ug
przepisu z sekretnej ksiêgi Shih Tan – za cenê jej
poznania... 

SFINKS...........

Graham Masterton
tłum. Cezary Ostrowski

M³ody waszyngtoñski dyplomata Gene Keiller
spotyka na przyjêciu niezwykle atrakcyjn¹ i sek-
sown¹, a przy tym bardzo tajemnicz¹ kobietê. Za-
uroczony urod¹ Lorie – pó³ Francuzki, pó³ Egip-
cjanki – pragnie poznaæ j¹ bli¿ej. Wydaje siê, i¿
nad ¿yciem dziewczyny ci¹¿y jakieœ fatum. Jej za-
chowanie odbiega daleko od normalnoœci. Nie
zwa¿aj¹c na te niepokoj¹ce fakty ani ostrze¿enia
przyjació³, Gene kontynuuje znajomoœæ, która po
kilku tygodniach zostaje uwieñczona ma³¿eñ-
stwem. Ju¿ podczas pierwszej nocy okazuje siê, i¿
w ciele piêknej ¿ony kryje siê bestia... 

Faces of Fear

978-83-7359-303-9
272 s.

Sphinx

978-83-7359-304-6
216 s.
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DUCH ZAGŁADY....

Graham Masterton
tłum. Anna Kruczkowska, Hanna Reiff

Z rêki Misquamacusa, najz³oœliwszego i najbar-
dziej okrutnego demona Indian, gin¹ w USA ty-
si¹ce ludzi – w Chicago, Las Vegas, Nowym Jor-
ku. Misquamacus pojawia siê we wspó³czesnym
œwiecie w najprzeró¿niejszych wcieleniach, a wal-
ka z nim wydaje siê beznadziejna – zawodz¹
wszelkie znane metody obrony. Grupka œmia³ków
– jasnowidz Harry Erskine i jego ukochana Ka-
ren, kilku uczonych, indiañski szaman Œpiewaj¹-
ca Ska³a – staje do œmiertelnej rozgrywki z demo-
nem. Przegrana oznacza zag³adê Ameryki. Deter-
minacjê Harry'ego wzmaga fakt, ¿e wkrótce tak¿e
Karen pada ofiar¹ Misquamacusa...

Burial

978-83-7359-354-1
464 s.

WYZNAWCY PŁOMIENIA

Graham Masterton
tłum. Janusz Wojdecki

M³oda kobieta Celia Williams dokonuje aktu sa-
mospalenia na parkingu w San Diego. Jej narze-
czony Lloyd nie jest w stanie poj¹æ, dlaczego pe³-
na radoœci ¿ycia dziewczyna mog³a powa¿yæ siê na
taki krok. Nastêpnego dnia na pustyni p³onie au-
tobus z kierowc¹ i dwunastoma pasa¿erami. Poli-
cja uwa¿a, ¿e by³ to akt zbiorowego samobójstwa.
Tymczasem Lloyd spostrzega na ulicy postaæ do
z³udzenia przypominaj¹c¹ jego narzeczon¹ i po-
stanawia na w³asn¹ rêkê wyjaœniæ tê niesamowit¹
zagadkê.

WENDIGO........

Graham Masterton
tłum. Jędrzej Ilukowicz

Mieszkaj¹ca pod Minneapolis agentka nierucho-
moœci Lily Blake pada ofiar¹ nocnego napadu.
Ktoœ uprowadza jej dzieci. Lily ledwie uchodzi
z ¿yciem. O porwanie podejrzewa by³ego mê¿a.
FBI jest bezradne. Kobieta decyduje siê wiêc
zwróciæ o pomoc do prywatnego detektywa. Ten
z kolei wci¹ga w sprawê szamana Siuksów. We-
zwany na pomoc duch – Wendigo – pomo¿e odna-
leŸæ dzieci, pod warunkiem ¿e Lily doprowadzi
do zwrotu indiañskich ziem zagarniêtych pod za-
budowê. Kiedy pojawiaj¹ siê pierwsze ofiary, Lily
zaczyna ¿ywiæ w¹tpliwoœci, co do s³usznoœci dzia-
³añ upiornego sojusznika. Wendigo ³aknie zap³a-
ty i nikt – ani nic – nie jest w stanie go powstrzy-
maæ...

The Burning

978-83-7359-356-5
368 s.

Edgewise

978-83-7359-542-2
272 s.
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OKRUCHY STRACHU

Graham Masterton
tłum. Ewa Ciszkowska, Paweł Wieczorek  

Antologia 14 opowiadañ, których wspólnym te-
matem jest strach w najró¿niejszych odmianach.
Niektóre z nich ukaza³y siê przed laty w zbiorze
Œwiat Grahama Mastertona; dwa zosta³y specjalnie
napisane do nowego wydania ksi¹¿ki. S¹ wœród
nich opowiadania nominowane do nagród literac-
kich British Fantasy Award i World Fantasy
Award. 

Feelings of Fear

978-83-7359-589-7

ZŁOTY KOMPAS

Philip Pullman
tłum. Ewa Wojtczak

W samym sercu angielskiego Oksfordu dorasta
osierocona przez rodziców dziewczynka imieniem
Lyra. W jej œwiecie magia, nauka i teologia s¹ œci-
œle ze sob¹ powi¹zane, a ka¿demu cz³owiekowi to-
warzyszy jego osobisty dajmon – wcielenie duszy.
Kiedy jej najbli¿szy przyjaciel Roger zostaje po-
rwany, Lyra wyrusza na poszukiwania, które za-
wiod¹ j¹ na dalek¹ Pó³noc. Przed wyjazdem otrzy-
muje niezwyk³y przyrz¹d – kompas, który s³u¿y
do wskazywania prawdy. Na lodowcu mieszkaj¹
pancerne niedŸwiedzie, a po mroŸnym niebie la-
taj¹ czarownice. Uprowadzone dzieci poddawane
s¹ tam straszliwym eksperymentom, maj¹cym
zwi¹zek z tajemniczym Py³em... i przysz³oœci¹
wszechœwiata. Lyrze przyjdzie odegraæ w niej bar-
dzo istotn¹ rolê, choæ nie zdaje sobie z tego spra-
wy.

Northern Lights

978-83-7359-607-8
448 s.TRYLOGIA

MROCZNE MATERIE
His Dark Materials

Najs³ynniejsza, obok W³adcy Pierœcieni, trylogia
fantastyczna XX wieku, zawieraj¹ca odniesienia
do Raju utraconego Miltona, Odysei Homera i po-
ezji Williama Blake'a. Jej trzy czêœci sprzeda³y
siê w 14 mln egzemplarzy i zosta³y przet³uma-
czone na 39 jêzyków. Kosztem 180 milionów 
dolarów producent W³adcy Pierœcieni, New Line
Cinema, przygotowa³ ekranizacjê pierwszego 
tomu trylogii, zatytu³owan¹ Z³oty kompas. Ogól-
noœwiatow¹ premierê filmu z Nicole Kidman
i Danielem Craigiem zapowiedziano na grudzieñ
2007. 
Akcja Mrocznych materii rozgrywa siê w kilku
œwiatach równoleg³ych. Nie ma tu ani Boga, ani
Stwórcy, jest tylko Autorytet, pierwszy anio³
skondensowany z tajemniczego, wiruj¹cego
w powietrzu Py³u, czyli uœwiadomionej materii.
Przez te miejsca wêdruje para bohaterów – Lyra,
„nowa Ewa”, która wdaje siê w walkê z Koœcio-
³em z³a, by uwolniæ ludzkoœæ od trwaj¹cego od
wieków zniewolenia, oraz jej towarzysz – Will,
ch³opiec z ziemskiej Anglii, posiadacz magiczne-
go no¿a. Wype³nienie wielkiej misji obalenia
Królestwa Niebieskiego i zast¹pienia go republi-
k¹ staraj¹ siê uniemo¿liwiæ im agenci religii, 
dla których zabicie Lyry/Ewy to œwiête zadanie.
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MAGICZNY NÓŻ

Philip Pullman
tłum. Ewa Wojtczak

M³ody ch³opiec Will pragnie rozwi¹zaæ zagadkê
zaginiêcia swojego ojca, odkrywcy i podró¿nika.
Przypadkiem znajduje przejœcie do œwiata równo-
leg³ego – piêknego opuszczonego Cittàgaze, gdzie
spotyka m³odsz¹ o rok dziewczynkê – Lyrê. Na
pozór spokojne miasto zamieszkuj¹ osobliwe wid-
ma, atakuj¹ce wy³¹cznie doros³ych, w powietrzu
zaœ unosz¹ siê anio³y. Ka¿dy przedmiot wykona-
ny przez cz³owieka otaczaj¹ mikroskopijne cz¹st-
ki, które naukowiec, doktor Mary Malone, nazy-
wa Cieniami, a Lyra Py³em. W tajemniczej wie¿y
spoczywa nó¿ o niezwyk³ych w³aœciwoœciach.
Will musi go zdobyæ, by Lyra odzyska³a skradzio-
ny jej kompas. Jako posiadacz no¿a stanie siê
stra¿nikiem potê¿nej broni, zdolnej do pokonania
najwiêkszego z tyranów... symbolizowanego przez
wszechobecny Koœció³.

The Subtle Knife

978-83-7359-608-5
352 s.

BURSZTYNOWA LUNETA

Philip Pullman
tłum. Danuta Górska

Lyra i Will musz¹ stawiæ czo³a swemu najwiêk-
szemu wyzwaniu i naraziæ siê na wielkie niebez-
pieczeñstwo. Z pomoc¹ przychodz¹ im starzy
przyjaciele: pancerny niedŸwiedŸ Iorek Byrnison
i doktor Mary Malone Zyskuj¹ te¿ nowych sprzy-
mierzeñców w postaci niezwyk³ych stworów, mu-
lefa. Skonstruowana przez Mary bursztynowa lu-
neta pozwoli zobaczyæ Py³, który jawi siê jako ma-
teria tworz¹ca wszystko, co opisano w Biblii, ³¹cz-
nie z samym Bogiem. Trwa wojna w niebiosach,
a jej wynik i losy wszystkich œwiatów spoczywaj¹
w rêkach Lyry i Willa...

The Amber Spyglass

978-83-7359-609-2
528 s.
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HERMUKS TANTAMOQ
Hermux Tantamoq Adventure

Nie sposób nie polubiæ Hermuksa Tantamoqa,
zegarmistrza-myszy w miasteczku Pinchester, de-
tektywa-amatora z zami³owania, bohatera uro-
czych powieœci Michaela Hoeye. Hermuks ¿yje
w œwiecie zaludnionym przez inne zwierzêta
(g³ównie gryzonie), wœród których znajduje klien-
tów, nosi flanelowe koszule ozdobione wzorami
serów i hoduje biedronkê imieniem Terfle. Serce
bohatera bije dla Linki Perflinger, aeronautki
i poszukiwaczki przygód. Œwiat Hermuksa bardzo
przypomina ludzki, a jego perypetie z nieod³¹cz-
nymi szpiegami, z³odziejami, zabójcami i zdrajca-
mi nawi¹zuj¹ do najlepszych tradycji powieœci
kryminalnej. To fantastyczna, pe³na humoru lek-
tura dla wielbicieli Shreka – w równym stopniu
dzieci, jak i doros³ych.

CZAS NA MYSZ NIE CZEKA

Michael Hoeye
tłum. Małgorzata Grabowska

W poruszaj¹ce siê leniwie tryby ¿ycia Hermuksa
Tantamoqa wpada poszukiwaczka przygód Linka
Perflinger z zegarkiem do naprawy. Kiedy po od-
biór zegarka zamiast Linki zg³asza siê chytre
szczurzysko, w Hermuksie budzi siê detektyw.
Utwierdziwszy siê w podejrzeniach, ¿e Linka zo-
sta³a porwana, rozpoczyna œledztwo, które dopro-
wadzi go do uzdrowiska „Ostatnia szansa”, za³o-
¿onego przez podstêpnego kreta, doktora Mennu-
sa, podszywaj¹cego siê pod dziennikarza. W po-
rwaniu Linki macza lakierowane pazurki niecna
Tucka Mertslin, wiewiórka, w³aœcicielka impe-
rium kosmetycznego, pragn¹ca za wszelk¹ cenê
zdobyæ eliksir m³odoœci, wyci¹g z tajemniczej ro-
œliny ksiê¿ycowej, potrzebny do nowej linii ko-
smetyków. Trup œciele siê gêsto...

PIASKI CZASU...

Michael Hoeye
tłum. Małgorzata Grabowska

Hermuksa czeka szok. Jego przyjació³ka, malarka
Mirrin, otwiera w³aœnie wystawê obrazów przed-
stawiaj¹cych koty. To wyj¹tkowe faux pas z jej
strony! W towarzystwie cywilizowanych gryzoni
nie mówi siê o kotach. Wiadomo przecie¿, ¿e ko-
ty nie istniej¹. To myszy s¹ najstarszymi stworze-
niami na ziemi. One wynalaz³y jêzyk, stworzy³y
cywilizacjê i kulturê. Warsztat Hermuksa nie-
oczekiwanie odwiedza wiewiórka-naukowiec
Birch Tentintrotter, któr¹ przed 40 laty uznano za
zmar³¹. Birch ma dowód na istnienie kociej cywi-
lizacji sprzed trzech tysi¹cleci. Wredne Bractwo
Myszy usi³uje przeszkodziæ w zorganizowaniu
ekspedycji archeologicznej do zaginionej w pia-
skach pustyni biblioteki królestwa kotów. Na
skarb króla kotów ostrzy sobie pazurki Tucka
Mertslin, w³aœcicielka imperium kosmetyczne-
go... 

Time Stops for No Mouse

978-83-7359-212-4
(op.twarda)
304 s. 

The Sands of Time

978-83-7359-213-1
(op.twarda)
336 s. 
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DZIECI LAMPY
Children of the Lamp

BliŸniêta John i Filippa Gaunt, bohaterowie po-
pularnego cyklu powieœciowego brytyjskiego pi-
sarza Philipa Kerra Dzieci Lampy, maj¹ po dwana-
œcie lat, ale nie s¹ zwyk³ymi dzieæmi. S¹ d¿innami
– wychowanymi jak istoty ludzkie. Takimi, jakie
mo¿na spotkaæ w baœniach z Ksiêgi tysi¹ca i jednej
nocy. Potrafi¹ znikaæ, zamieniaæ siê w zwierzêta
i spe³niaæ ¿yczenia. Zawsze trzy, nigdy cztery.
Czwarte ¿yczenie niweczy poprzednie. Do ekrani-
zacji serii przygotowuje siê amerykañska wytwór-
nia filmowa Dreamworks.

DZIECI LAMPY I DŻINN FARAONA

P.B. Kerr
tłum. Danuta Górska

Dla bliŸni¹t, Johna i Filippy, wszystko zaczyna siê
niewinnie – od wizyty u dentysty. W trakcie nar-
kozy dzieci maj¹ wizjê, w której dawno niewidzia-
ny wujek Nemrod zaprasza je do Londynu. Ry-
ch³o prawda wychodzi na jaw – nie s¹ typowymi
nowojorskimi dzieæmi, s¹ d¿innami, istotami
stworzonymi z pustynnego ognia! Podobnie jak
ich matka, s¹ obdarzone nadprzyrodzon¹ moc¹.
We wszechœwiecie trwa odwieczna walka dobra ze
z³em, a równowaga si³ zale¿y w³aœnie od d¿innów.
Dawno temu faraon Echnaton, wielki mag i reli-
gijny odstêpca, uwiêzi³ siedemdziesi¹t d¿innów
i zmusi³ je do s³u¿by. W zamkniêciu przetrwa³y
tysi¹ce lat. Jeœli si³y z³a pierwsze odnajd¹ wiêŸ-
niów i przeci¹gn¹ ich na swoj¹ stronê, nast¹pi na-
ruszenie równowagi, œwiatowa katastrofa. Pod kie-
runkiem Nemroda John i Filippa musz¹ szybko
opanowaæ magiczne umiejêtoœci. Czeka je wyjazd
do Egiptu w poszukiwaniu grobowca faraona...

The Akhenaten Adventure

978-83-7359-352-7
(op.twarda)
376 s. 

PRZEDSTAWIENIE CZAS ZACZĄĆ

Michael Hoeye
tłum. Małgorzata Grabowska

Hermuks zyska³ sobie tak¹ s³awê jako detektyw,
¿e z proœb¹ o pomoc zwraca siê do niego nêkany
anonimami impresario teatralny Fluster Varmint.
Zegarmistrz wkracza w obcy sobie œwiat blichtru
i pozorów, w którym ¿ywa gadaj¹ca papuga udaje
kuk³ê brzuchomówcy, a reklamuj¹ca siebie i swo-
je kosmetyki Tucka Mertslin zamawia napaœæ
z broni¹ w rêku. Przebieg³a Tucka, wraz z dorów-
nuj¹cym jej przewrotnoœci¹ oszustem Crouncem,
pod pozorem upamiêtnienia zaginionej aktorki
Nurelli Pinch, uk³ada niecny plan odebrania te-
atru Varmintowi. Co naprawdê sta³o siê z uwiel-
bian¹ gwiazd¹ estrady? Dla ukrycia swojego praw-
dziwego zadania Hermuks zabiera siê do instalo-
wana budzików w garderobach i projektuje sceno-
grafiê do rewii „Srebrny jubileusz”...

No Time Like Show Time

978-83-7359-314-5
(op.twarda) 
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DZIECI LAMPY I KRÓLOWA BABILONU

P.B. Kerr
tłum. Danuta Górska

John i Filippa obiecali matce, ¿e nie bêd¹ u¿ywaæ
swoich d¿innich mocy bez pozwolenia. BliŸniêta
prowadz¹ wiêc spokojne ¿ycie, a Filippa przygo-
towuje siê do wyst¹pienia w turnieju d¿innwerso,
gry popularnej wœród d¿innów. W trakcie zawo-
dów dziewczynka zostaje nies³usznie oskar¿ona
o oszustwo i zdyskwalifikowana przez sêdzinê,
Niebiesk¹ D¿innijê Babilonu, w³adczyniê d¿in-
nów, stoj¹c¹ ponad dobrem i z³em. Tymczasem jej
brat odkrywa znikniêcie grymuaru Salomona,
magicznej ksiêgi zaklêæ s³u¿¹cych do pêtania
d¿innów. Œladem ksiêgi bliŸniêta wyruszaj¹ po-
ci¹giem do Budapesztu. Po drodze zostaj¹ zamie-
nione w dym i zamkniête w pojemnikach na cyga-
ra. To czêœæ perfidnego planu Niebieskiej D¿in-
niji, która zaplanowa³a porwanie Filippy. Uwiê-
ziona w legendarnych Wisz¹cych Ogrodach Babi-
lonu dziewczynka ma zostaæ jej zastêpczyni¹. Za-
traci wtedy wszelkie uczucia...

The Blue Djinn of Babylon

978-83-7359-456-2
(op.twarda)
384 s. 
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ARCHIWUM JEZUSA

Michael Baigent
tłum. Grzegorz Kołodziejczyk

Kontynuacja s³ynnej, kontrowersyjnej ksi¹¿ki
Œwiêty Graal, œwiêta krew, napisana przez jednego
z jej wspó³autorów. Baigent skupia siê przede
wszystkim na postaci Jezusa i opieraj¹c siê na Ÿró-
d³ach, docieka prawdy na temat jego ¿ycia
i œmierci. Postawiwszy swoj¹ g³ówn¹ tezê, i¿ Jezus
prze¿y³ ukrzy¿owanie, prowadzi czytelnika przez
staro¿ytne dokumenty, ukrywane i deprecjonowa-
ne przez Koœció³ na przestrzeni wieków. Tytu³o-
we archiwum to dwa listy, wykopane ponoæ pod
kamienic¹ w Jerozolimie. Autor ksi¹¿ki mia³ je
w rêku. Pochodz¹ z I wieku n. e., napisane s¹ po
aramejsku i adresowane do Sanhedrynu, s¹du ¿y-
dowskiego, a ich treœci¹ jest obrona przed zarzu-
tem o œwiêtokradztwo. Zdaniem Baigenta, skre-
œlone zosta³y rêk¹ Jezusa, co œwiadczy³oby o tym,
¿e ¿y³ jeszcze w roku 45 n. e.. Nie sposob odmó-
wiæ pisarzowi wiedzy historycznej i umiejêtnoœci
podawania jej w fascynuj¹cy sposób.

The Jesus Papers

978-83-7359-535-4

PARYŻ ŚLADAMI 
KODU LEONARDA DA VINCI

Peter Caine
tłum. Beata Barszczewska

Ilustrowany przewodnik, który ze szczegó³ami
przedstawia Pary¿ takim, jakim widzieli go boha-
terowie Kodu Leonarda da Vinci. Wszystkie klu-
czowe miejsca – Luwr, Hotel Ritz, koœció³ St Sul-
pice, Place Vendome i wiele innych – zosta³y opi-
sane i opatrzone komentarzem. Krok po kroku
czytelnik pod¹¿a tropem zagadek i otrzymuje wy-
czerpuj¹ce odpowiedzi na pytania, które frapowa-
³y go w trakcie lektury powieœci. Pary¿ przedsta-
wiony w przewodniku to Pary¿ niezwyk³y – ta-
jemniczy i niecodzienny. 
Peter Caine mieszka w stolicy Francji. Od 1994
roku organizuje trasy turystyczne po najciekaw-
szych zabytkach i miejscach historycznych tego
przepiêknego miasta.

DZIKIE ŁABĘDZIE. TRZY CÓRY CHIN

Jung Chang
tłum. Bożena Umińska, Teresa Lechowska

Nowe, zaktualizowane i poprawione pod wzglê-
dem historycznym wydanie s³awnej ksi¹¿ki, po-
szerzone o wstêp napisany w roku 2003. Prze³o¿o-
na na wiele jêzyków, doczeka³a siê milionowych
nak³adów na ca³ym œwiecie. Przejmuj¹ca autobio-
graficzna saga, zakazana w Chinach. Spojrzenie
od wewn¹trz na proces tworzenia siê wspó³cze-
snych Chin przez pryzmat losów kochaj¹cej siê
rodziny, której ostoj¹ by³y zawsze kobiety. Nasy-
cona ciep³em opowieœæ o niezwyk³ej odwadze
i wytrwa³oœci w obliczu wojny, totalitaryzmu, re-
presji i tortur, osobistych tragedii. Bohaterki to
przedstawicielki trzech pokoleñ rodziny Jung
Chang. Ich losy zosta³y ukazane na tle przemian
zachodz¹cych w Chinach w ci¹gu ostatnich 80 lat:
od schy³ku cesarstwa chiñskiego, przez okres ja-
poñskiej okupacji, rz¹dy Mao Zedonga i Rewolu-
cjê Kulturaln¹, do masakry na placu Tiananmen.

Wild Swans. Three
Doughters of China

978-83-7359-592-7
(op.twarda)

576 s. + wkładka 16 s.

The Definitive Guide 
to The Da Vinci Code

978-83-7359-441-8
208 s., ilustr.
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DZIKIE WARIACJE

Hélène Grimaud
tłum. Krystyna Kowalczyk

Ta autobiograficzna ksi¹¿ka to œwiadectwo cien-
kiej nici rozci¹gniêtej miêdzy muzyk¹ a dzik¹ nie-
ujarzmion¹ przyrod¹. Hélène Grimaud, francuska
pianistka o œwiatowej renomie, obdarzona nie-
przeciêtn¹ urod¹ i wdziêkiem, wci¹ga czytelnika
w swoje niezwyk³e ¿ycie. Poprzez cudowny okres
dorastania, zerwanie z paryskim œrodowiskiem,
ucieczkê do USA, samotnoœæ w Nowym Jorku,
zbli¿amy siê do magicznego momentu spotkania
z wilczyc¹ Alaw¹, dziêki której nast¹pi odrodze-
nie. Dzikie wariacje to nie tylko portret buntow-
niczki i s³ynnej pianistki, ale równie¿ fascynuj¹cy
i pe³en uroku traktat o nieuleg³oœci, spisany na
u¿ytek wszystkich czarnych owiec.

ŚWIAT MROCZNYCH MATERII

Clive Gifford
tłum. Danuta Górska

Fascynuj¹ca podró¿ przez œwiat Mrocznych materii
Philipa Pullmana i filmu Z³oty kompas, w którym
magia, tajemnica, niebezpieczeñstwo i piêkno
kryj¹ siê w ka¿dym zak¹tku. Miejsca, gdzie znajo-
me budynki i krajobrazy mog¹ zawieraæ ca³kiem
niezwyk³e stworzenia, przyrz¹dy i ludzi. Sylwetki
bohaterów, zarówno ludzkich, jak i zwierzêcych,
opisy przedziwnych i magicznych urz¹dzeñ, jaki-
mi siê pos³uguj¹.

The World 
of The Golden Compass

978-83-7359-611-5

Variations sauvages

978-83-7359-350-3
224 s.

MAO....................

Jung Chang, Jon Halliday
tłum. Piotr Amsterdamski

Autorka jednej z najs³ynniejszych pozycji litera-
tury faktu napisa³a wraz z mê¿em d³ugo oczeki-
wan¹ drug¹ ksi¹¿kê – biografiê inn¹ ni¿ wszyst-
kie. Ukazuje ona prawdziwe oblicze przewodni-
cz¹cego Komunistycznej Partii Chin Mao Zedon-
ga, cz³owieka odpowiedzialnego za niewyobra¿al-
ne zbrodnie, który cynicznie i z okrucieñstwem
d¹¿y³ do w³adzy nad œwiatem. Wydarzenia histo-
ryczne, przera¿aj¹ce anegdoty i bezpardonowa de-
mistyfikacja g³ównych zasad re¿imu maoistyczne-
go, sk³adaj¹ siê na przejmuj¹ce do g³êbi dzie³o, do
którego autorzy zbierali materia³y przez ponad
dekadê. Ksi¹¿kê, która nigdy nie zostanie wydana
w komunistycznych Chinach.

Mao. The Unknown Story

978-83-7359-610-8

978-83-7359-442-5
(op.twarda)

776 s. + wkładka 32 s.
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FRANCUZKI NA KAŻDY SEZON

Mireille Guiliano
tłum. Danuta Górska

Francuzki nie tylko utrzymuj¹ smuk³¹ liniê, ko-
rzystaj¹c ze wszelkich uroków ¿ycia, ale ¿yj¹ naj-
d³u¿ej ze wszystkich kobiet w Europie. Francuzki
znaj¹ sztuczki, dziêki którym, nie katuj¹c siê wy-
myœlnymi dietami, zachowuj¹ m³odoœæ, pogodê
ducha i zgrabn¹ sylwetkê. Jak to robi¹ i jakim cu-
dem uchodzi im na sucho pogoñ za rozkoszami
podniebienia? 
Guiliano, autorka bestsellerowego poradnika
Francuzki nie tyj¹, podaje ponad sto nowych pysz-
nych przepisów kulinarnych bien sûr, oraz jeszcze
wiêcej sekretów dobrego ¿ycia – jak znaleŸæ swój
styl, jak dbaæ o siebie, jak siê bawiæ, skupiaj¹c na
wra¿eniach zmys³owych. Jej filozofia to filozofia
prostoty i nieokie³znanej radoœci, ¿ycia zgodnie
z rytmami przyrody. Porady na wszystkie pory ro-
ku, strategie kupowania, gotowania i æwiczeñ,
sposoby pozwalaj¹ce bez wysi³ku osi¹gn¹æ szy-
kowny wygl¹d. 

French Women 
for All Seasons. 
A Year of Secrets,
Recipes & Pleasure

978-83-7359-534-7
978-83-7359-590-3
(op.twarda)
320 s. 

W MROCZNYM ŚWIECIE 
TAJEMNIC SYJONU.........

Lynn Picknett, Clive Prince
tłum. Lech Z. Żołędziowski

Wed³ug dokumentów przechowywanych w pary-
skiej Bibliotece Narodowej rodowód Konwentu
Syjonu siêga XI wieku, a powo³ano go w celu ochro-
ny potomstwa Jezusa. W XII wieku doprowadzi³ do
powstania zakonu templariuszy. Organizacja prze-
trwa³a ich upadek i pod rz¹dami kolejnych wielkich
mistrzów (m. in. Leonarda da Vinci i Victora Hugo)
przetrwa³a do czasów wspó³czesnych. Prawda histo-
ryczna czy wielka mistyfikacja? Czy Konwent na-
prawdê istnia³ i strzeg³ dziedzictwa krwi Merowin-
gów? Czy rzekomo historyczne dokumenty zosta³y
spreparowane? A mo¿e odpowiedŸ jest jeszcze bar-
dziej skomplikowana? Autorzy œledz¹ losy Konwen-
tu, rzucaj¹ nowe œwiat³o na kulisy wielkiej mistyfi-
kacji, która oka¿e siê tylko przykrywk¹, pod któr¹
kryje siê inna, jeszcze wiêksza – tajemnica strze¿ona
pilniej ni¿ najwiêksze tajemnice Koœcio³a...

The Sion Revelation

978-83-7359-464-7
592 s. + wkładka 8 s.

ILUSTROWANY PRZEWODNIK PO FILMIE
ZŁOTY KOMPAS.....................

Brian Sibley
tłum. Danuta Górska

Piêknie wydana ksi¹¿ka ods³aniaj¹ca kulisy pro-
dukcji filmu w re¿yserii Chrisa Weitza na podsta-
wie powieœci Philipa Pullmana Zorza pó³nocna –
pierwszego tomu s³ynnej trylogii Mroczne materie.
Ponad 150 kolorowych fotosów i zdjêæ z planu fil-
mowego. Zdjêcia aktorów – Nicole Kidman, Da-
niela Craiga i graj¹cej rolê Lyry Dakoty Blue Ri-
chards. Wywiad z re¿yserem i innymi twórcami
filmu. Opisy i ilustracje kostiumów, rekwizytów,
efektów specjalnych.

The Golden Compass.
The Official Illustrated
Movie Companion

978-83-7359-614-6
(op.twarda)
80 s.
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ZAKAZANA WIARA

Richard Smoley
tłum. Zbigniew Kościuk

Przystêpnie i barwnie napisana historia myœli
gnostyckiej, tajemnej tradycji, która przetrwa³a
wieki, obejmuj¹ca okres od II wieku n. e. i Ewan-
gelii Tomasza po czasy wspó³czesne. Kim byli gno-
stycy – heretykami czy staro¿ytnymi wizjonera-
mi? Sk¹d pochodzili? Czy pozostawili duchowych
spadkobierców? Autor wiedzie czytelnika przez
dzieje chrzeœcijañskich sekt gnostyckich, perski
mitraizm, manicheizm, katarów, ¿ydowsk¹ kaba-
³ê, wiedzê hermetyczn¹ i magiê oraz tajne bractwa
ró¿okrzy¿owców i masonów. Ukazuje wp³ywy
gnostyków w malarstwie Hieronima Boscha, po-
ezji Williama Blake'a, twórczoœci Philipa K. 
Dicka, Dana Browna i innych pisarzy. Od Ewan-
gelii do Matrixa – niezwyk³a, odkrywcza i bez
reszty wci¹gaj¹ca podró¿ dla ka¿dego, dla kogo
œwiat nie koñczy siê na tym, co widzialne go³ym
okiem.

Forbidden Faith

978-83-7359-574-3

SPŁACAM DŁUG....................

Sławomir Sikora, Michał Wojciechowicz 

S³awomir Sikora, u³askawiony w grudniu 2005
roku uczestnik jednej z najg³oœniejszych spraw
kryminalnych lat 90., w konfrontacji z Micha³em
Wojciechowiczem, najm³odszym wiêŸniem poli-
tycznym stanu wojennego. Jak zmieni³o siê pol-
skie wiêzienie przez 20 lat? Czy frajer, cwel, kla-
wisz, grypsuj¹cy, znaczy to samo teraz, co kiedyœ?
Jak przetrwaæ uwiêzienie w pudle? Jakie zawieraæ
sojusze i co liczy siê za murami: kasa, spryt czy po
prostu szczêœcie? A co z rodzinami, kobietami,
mi³oœci¹...

978-359-444-9

WIELKI WYBUCH

Simon Singh
tłum. Jan Koźlaczyk

Teoria Wielkiego Wybuchu, uwa¿ana za najwa¿-
niejsze osi¹gniêcie naukowe XX wieku, mówi, i¿
wszechœwiat mia³ swój pocz¹tek w nieskoñczenie
ma³ym i gêstym punkcie. Wed³ug niej przed
Wielkim Wybuchem nie by³o ani przestrzeni, ani
czasu, zosta³y one dopiero stworzone. 
Angielski fizyk i popularyzator nauki opowiada
fascynuj¹c¹ historiê o tym, jak cz³owiek poznawa³
wszechœwiat. Na tle rozleg³ej panoramy dawnych
pogl¹dów przedstawia wspó³czesne modele teorii
Wielkiego Wybuchu. Opowiada o uczonych pró-
buj¹cych rozwik³aæ kosmiczne zagadki. Napisana
z werw¹ ksi¹¿ka obfituje nie tylko w rzeczowe in-
formacje, ale zawiera liczne anegdoty, które ubar-
wiaj¹ lekturê, czyni¹c j¹ przystêpn¹ i zrozumia³¹
dla ka¿dego. To porywaj¹ca podró¿ w g³¹b nie-
znanego wszechœwiata. 

Big Bang

978-359-323-509-5
472 s.

katalog 2007.qxd  5/10/2007  1:18 AM  Page 68



69LUKSUSOWE EDYCJE W TWARDEJ OPRAWIE

Douglas Adams 
AUTOSTOPEM PRZEZ GALAKTYKĘ 
RESTAURACJA NA KOŃCU WSZECHŚWIATA 
ŻYCIE, WSZECHŚWIAT I CAŁA RESZTA 978-83-7359-591-0

Ifdefonso Falcones
KATEDRA W BARCELONIE 978-83-7359-613-9

Ken Follett 
FILARY ZIEMI 978-83-7359-596-5

Arthur Golden 
WYZNANIA GEJSZY 978-83-7359-484-5

Stephen King 
SKAZANI NA SHAWSHANK 978-83-7359-482-1

Stephen King 
ZIELONA MILA 978-83-7359-593-4
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Stephen King 
SKLEPIK Z MARZENIAMI 978-83-7359-597-2

Stephen King 
MMRROOCCZZNNAA  WWIIEEŻŻAA  II--VVIIII
t. I+II ROLAND/POWOŁANIE TRÓJKI 978-83-7359-598-9
t. III ZIEMIE JAŁOWE 978-83-7359-599-6
t. IV CZARNOKSIĘŻNIK I KRYSZTAŁ 978-83-7359-600-9
t. V WILKI Z CALLA 978-83-7359-601-6
t. VI PIEŚŃ SUSANNAH 978-83-7359-602-3
t. VII MROCZNA WIEŻA 978-83-7359-603-0

Carson McCullers
SERCE TO SAMOTNY MYŚLIWY 978-83-7359-595-8

Mario Puzo 
OJCIEC CHRZESTNY 978-83-7359-594-1
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Literka

Marthe Blau W JEGO DŁONIACH 978-83-7359-413-5
John Case ARTYSTA ZBRODNI 978-83-7359-510-1
Lincoln Child EDEN 978-83-7359-511-8
Jackie Collins HOLLYWOODZKIE ROZWODY 978-83-7359-234-6
Harlan Coben JEDEN FAŁSZYWY RUCH 978-83-88722-33-2
Ken Follett KLUCZ DO REBEKI 978-83-7359-512-5
Allan Folsom POJUTRZE 978-83-7359-513-2
Tess Gerritsen GRAWITACJA 978-83-7359-377-0
Tess Gerritsen GRZESZNIK 978-83-7359-473-9
Jean-Christophe Grangé IMPERIUM WILKÓW 978-83-7359-514-9
Jean-Christophe Grangé KAMIENNY KRĄG 978-83-7359-395-4
Brian Haig SPISEK 978-83-7359-406-7
Joseph Heller BÓG WIE 978-83-7359-515-6
Greg Iles W MARTWYM ŚNIE 978-83-7359-472-2
Kazuo Ishiguro NIE OPUSZCZAJ MNIE 978-83-7359-502-6
Laurent Joffrin ZAPOMNIANA KSIĘŻNICZKA 978-83-7359-365-7
Stephen King REGULATORZY 978-83-7359-516-3
Stephen King ROSE MADDER 978-83-7359-517-0
Jerzy Kosiński PASJA 978-83-7359-389-3
Adele Lang DZIENNIK SOCJOPATYCZNEJ KARIEROWICZKI 978-83-7359-392-3
Andrea Levy WYSEPKA 978-83-7359-518-7
Phillip Margolin ZAGUBIONA TOŻSAMOŚĆ 978-83-7359-519-4
Michael Marshall NIEWIDZIALNI 978-83-7359-520-0
Ian McEwan DZIECKO W CZASIE 978-83-7359-521-7
Mende Nazer, Damien Lewis NIEWOLNICA 978-83-7359-398-5
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Melissa Nathan NIANIA W LONDYNIE 978-83-7359-397-8
Michael Palmer SZCZEPIONKA 978-83-7359-399-2
Michael Palmer PRZEBŁYSKI PAMIĘCI 978-83-7359-522-4
James Patterson CZTERY ŚLEPE MYSZKI 978-83-7359-401-2
J. Patterson, A. Gross KRZYŻOWIEC 978-83-7359-523-1
J. Patterson, H. Roughan MIESIĄC MIODOWY 978-83-7359-524-8
Mario Puzo MROCZNA ARENA 978-83-7359-402-9
Mario Puzo DZIESIĄTA ALEJA 978-83-7359-525-5
Mario Puzo SYCYLIJCZYK 978-83-7359-526-2
Matthew Reilly STREFA 7 978-83-7359-503-3
Matthew Reilly NIEUCHWYTNY CEL 978-83-7359-477-7
James Rollins LODOWA PUŁAPKA 978-83-7359-527-9
Peter Schweizer WOJNA REAGANA 978-83-7359-528-6
Indra Sinha POWRÓT DO INDII 978-83-7359-479-1
Margaret Starbird MARIA MAGDALENA I ŚWIĘTY GRAAL 978-83-7359-412-8
Plum Sykes KSIĘŻNICZKI Z PARK AVENUE 978-83-7359-529-3
Irving Wallace ZAGINIONA EWANGELIA 978-83-7359-530-9

Wilbur Smith

Wilbur Smith LOT SOKOŁA 978-83-7359-531-6
Wilbur Smith POSZUKIWACZE PRZYGÓD 978-83-7359-532-3
Wilbur Smith PŁACZ ANIOŁÓW 978-83-7359-533-0
Wilbur Smith BŁĘKITNY HORYZONT 978-83-7359-478-4

EDYCJE KIESZONKOWE
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PROZA WSPÓŁCZESNA ŚWIATOWA – SERIA ππ
Nadeem Aslam MAPY DLA ZAGUBIONYCH KOCHANKÓW 83-7359-272-5 416 s.
David Baldacci ZDĄŻYĆ NA BOŻE NARODZENIE 83-7359-072-3 288 s.
Marthe Blau W JEGO DŁONIACH 83-7359-170-2 224 s.
Luther Blissett Q. TANIEC ŚMIERCI 83-7359-269-5

83-7359-171-0 720 s.
Nicholas Evans PRZEPAŚĆ 83-7359-430-2 440 s.
Eric Garcia NACIĄGACZE 83-7359-208-3 256 s.
Winston Groom TAKA ŚLICZNA DZIEWCZYNA 83-7359-180-X 368 s.
Joseph Heller BÓG WIE 83-7359-211-3 384 s.
Joseph Heller PARAGRAF 23 83-7359-086-2 352 s.
Wendy Holden JAK MIŁO W CANNES 83-7359-351-9 464 s.
Kazuo Ishiguro NIE OPUSZCZAJ MNIE 83-7359-273-3 320 s.
Mineko Iwasaki GEJSZA Z GION 83-7359-087-0 320 s. + wkładka 16 s.
Laurent Joffrin ZAPOMNIANA KSIĘŻNICZKA 83-7359-109-5 400 s.
Ken Kesey LOT NAD KUKUŁCZYM GNIAZDEM 83-7359-133-8 368 s.
Sue Monk Kidd SEKRETNE ŻYCIE PSZCZÓŁ 83-7359-134-6 320 s.
Sue Monk Kidd OPACTWO ŚWIĘTEGO GRZECHU 83-7359-336-5 320 s.
Stephen King SKLEPIK Z MARZENIAMI 83-7359-069-2 672 s.
Stephen King BEZSENNOŚĆ 83-88087-48-7 656 s.
Stephen King SKAZANI NA SHAWSHANK 83-88087-33-9 512 s.
Stephen King MARZENIA I KOSZMARY 83-7359-015-3 752 s.
Stephen King DOLORES CLAIBORNE 83-7359-090-0 256 s.
Stephen King GRA GERALDA 83-7359-089-7 352 s.
Stephen King REGULATORZY 83-7359-268-7 384 s.
Stephen King ROSE MADDER 83-7359-274-1 448 s.
Jerzy Kosiński MALOWANY PTAK 83-7359-129-X 288 s.
Jerzy Kosiński RANDKA W CIEMNO 83-7359-130-3 312 s.

Jerzy Kosiński PASJA 83-7359-131-1 352 s.
Jerzy Kosiński WYSTARCZY BYĆ 83-7359-132-X 120 s.
John Lanchester HONGKONG 83-7359-091-9 368 s.
Adele Lang DZIENNIK  SOCJOPATYCZNEJ  KARIEROWICZKI 83-7359-092-7 256 s.
André Le Gal SAJGON 83-7359-225-3 368 s.
Andrea Levy WYSEPKA 83-7359-337-3 512 s.
Marc Levy JAK W NIEBIE 83-7359-369-1 216 s.
Marc Levy W NASTĘPNYM ŻYCIU 83-7359-317-9 208 s.
Marina Lewycka ZARYS DZIEJÓW  TRAKTORA  PO  UKRAIŃSKU 83-7359-433-7 336 s.
Carson McCullers SERCE TO SAMOTNY MYŚLIWY 83-7359-277-6 344 s.
Ian McEwan POKUTA 83-7359-000-5 400 s.
Ian McEwan SOBOTA 83-7359-275-X 320 s.
Ian McEwan DZIECKO W CZASIE 83-7359-276-8 272 s.
E. McLaughlin, N. Kraus PRACUJĄCA DZIEWCZYNA 83-7359-278-4 352 s.
Guillaume Musso POTEM... 83-7359-219-9 304 s.
Melissa Nathan KELNERKA 83-7359-220-2 448 s.
Melissa Nathan NIANIA W LONDYNIE 83-7359-114-1 464 s.
Irène Némirovsky FRANCUSKA SUITA 83-7359-319-5 448 s.
Tony Parsons KRONIKI RODZINNE 83-88722-27-1 384 s. [A.A.Kuryłowicz]
Tony Parsons MĘŻCZYZNA I ŻONA 83-88722-11-5 352 s. [A.A.Kuryłowicz]
Mario Puzo RODZINA BORGIÓW 978-83-7359-504-0 448 s.
Mario Puzo CZWARTY K 83-7359-081-1 496 s.
Mario Puzo GŁUPCY UMIERAJĄ 83-7359-082-X 544 s.
Mario Puzo MROCZNA ARENA 83-7359-192-3 304 s.
Mario Puzo DZIESIĄTA ALEJA 83-7359-193-1 320 s.
Mario Puzo SYCYLIJCZYK 83-7359-280-6 464 s.
Mario Puzo OJCIEC CHRZESTNY 83-7359-279-2 480 s.
Alice Sebold NOSTALGIA ANIOŁA 83-7359-100-1 368 s.
Erich Segal OSTATNI AKORD 83-7359-104-4 256 s.

75TYTUŁY WYDANE
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Erich Segal OPOWIEŚĆ MIŁOSNA 83-7359-137-0 144 s.
Erich Segal OPOWIEŚĆ OLIVERA 83-7359-138-9 256 s.
Erich Segal MĘŻCZYZNA, KOBIETA I DZIECKO 83-7359-226-1 240 s.
Indra Sinha POWRÓT DO INDII 83-7359-116-8 544 s.
D.L.Smith CUDA W SANTO FICO 83-7359-117-6 304 s.
Nicholas Sparks ŚLUB 83-7359-196-6 272 s.
Nicholas Sparks PRAWDZIWY CUD 83-7359-325-X 384 s.
N.Sparks, M.Sparks TRZY TYGODNIE Z MOIM BRATEM 83-7359-197-4 384 s.
Plum Sykes KSIĘŻNICZKI Z PARK AVENUE 83-7359-281-4 304 s.
Robert James Waller CO SIĘ WYDARZYŁO W MADISON COUNTY 83-7359-101-X 160 s.
Robert James Waller TYSIĄC POLNYCH DRÓG 83-7359-102-8 200 s.
Lauren Weisberger PORTIER NOSI GARNITUR OD GABBANY 83-7359-199-0 448 s.
Mark Winegardner POWRÓT OJCA CHRZESTNEGO 83-7359-224-5 528 s.
Tom Wolfe FACET Z ZASADAMI 83-7359-127-3 752 s.
Tom Wolfe NAZYWAM SIĘ CHARLOTTE SIMMONS 83-7359-346-2 688 s.

PROZA WSPÓŁCZESNA ŚWIATOWA – POZA SERIĄ

Anthony Capella AFRODYZJAK 83-7359-310-1 328 s.
Martina Cole UKŁAD 83-7359-331-4 432 s.
Jackie Collins ZABÓJCZE SEKRETY 83-7359-084-6 480 s.
Jackie Collins HOLLYWOODZKIE ROZWODY 83-7359-175-3 464 s.
Jessica Cutler PRZEŚPIJ SIĘ ZE MNĄ 83-7359-307-1 288 s.
Belle de Jour INTYMNE PRZYGODY LONDYŃSKIEJ CALL GIRL 83-7359-332-2 304 s.
Wei Hui POŚLUBIĆ BUDDĘ 83-7359-495-7 256 s.
Lauren Weisberger DIABEŁ UBIERA SIĘ U PRADY 83-7359-488-4 448 s.

PROZA WSPÓŁCZESNA POLSKA

Malwina Kowszewicz ZAKAZANE GRY 83-7359-184-2 464 s.
Wojciech Pogonowski PRIMA APRILIS. NEPOMUK 83-7359-321-7 352 s.
Michał Wojciechowicz SŁODKA POLSKO 83-7359-400-0 304 s.

PROZA HISTORYCZNA I HISTORYCZNO-PRZYGODOWA

François Cérésa KOZETA. CZAS ZŁUDZEŃ 83-7359-034-X 480 s.
François Cérésa UCIECZKA MARIUSZA 83-7359-203-2 480 s.
Wojciech Dutka KREW FARAONÓW 83-7359-176-1 400 s.
José Frèches TALIZMAN Z NEFRYTU I: NIEBIAŃSKIE KONIE 83-7359-105-2 480 s.
José Frèches TALIZMAN Z NEFRYTU II: ZŁOTA RYBA 83-7359-106-0 432 s.
José Frèches TALIZMAN Z NEFRYTU III:

WYSPY NIEŚMIERTELNYCH 83-7359-107-9 400 s.
Takashi Matsuoka CHMARA WRÓBLI 83-7359-112-5 448 s.
James Michener POLSKA 83-7359-462-0 640 s. (koedycja)
Wilbur Smith DRAPIEŻNE PTAKI 83-7359-139-7 op.tw. 592 s.
Wilbur Smith BŁĘKITNY HORYZONT 83-7359-118-4 op.tw. 672 s.
Wilbur Smith SIÓDMY PAPIRUS 83-7359-168-0 op.tw. 528 s.
Wilbur Smith LOT SOKOŁA 83-7359-035-8 op.tw. 560 s.
Wilbur Smith POSZUKIWACZE PRZYGÓD 83-7359-036-6 op.tw. 560 s.
Wilbur Smith PŁACZ ANIOŁOW 83-7359-037-4 op.tw. 512 s.
Wilbur Smith GDY POLUJE LEW 83-7359-282-2 op.tw. 496 s.
Wilbur Smith TRIUMF SŁOŃCA 83-7359-324-1 op.tw. 528 s.
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SENSACJA

David Baldacci KRYTYCZNY MOMENT 83-7359-169-9 416 s.
David Baldacci KLUB WIELBŁĄDÓW 83-7359-349-7 512 s.
Dan Brown ANIOŁY I DEMONY 978-83-7359-237-7 560 s. (koedycja)
Dan Brown ANIOŁY I DEMONY. WYD. ILUSTROWANE 83-7359-283-0 op.tw. 526 s. (koedycja)

160 kol. ilustr. 
Dan Brown KOD LEONARDA DA VINCI 83-7359-161-1 568 s. (koedycja)

83-7359-167-2 568 s. (koedycja)
83-7359-427-2 (film.) 568 s. (koedycja)

Dan Brown KOD  LEONARDA  DA  VINCI.  WYD.  ILUSTROWANE 83-7359-256-3 op.tw. 480 s. (koedycja)
160 kol. ilustr. 

Dan Brown CYFROWA TWIERDZA 978-83-7359-172-1 448 s. (koedycja)
Dan Brown ZWODNICZY PUNKT 978-83-7359-202-5 528 s. (koedycja)
John Burdett BANGKOK 8 83-7359-045-5 400 s.
John Burdett TATUAŻ 83-7359-450-7 384 s.
I. Caldwell, D. Thomason REGUŁA CZTERECH 83-7359-267-9 400 s.
John Case KOD GENESIS 83-7359-284-9 464 s.
John Case ARTYSTA ZBRODNI 83-7359-328-4 432 s.
Lee Child JEDNYM STRZAŁEM 83-7359-330-6 400 s.
Lincoln Child EDEN 83-7359-343-8 432 s.
Harlan Coben BEZ POŻEGNANIA 978-83-7359-492-0 416 s. 
Harlan Coben BEZ SKRUPUŁÓW 978-83-88722-29-5 336 s. [A.A.Kuryłowicz]
Harlan Coben KRÓTKA PIŁKA 978-83-88722-28-8 352 s. [A.A.Kuryłowicz]
Harlan Coben JEDYNA SZANSA 978-83-7359-491-3 416 s.
Harlan Coben JEDEN FAŁSZYWY RUCH 978-83-88722-22-6 320 s. [A.A.Kuryłowicz]
Harlan Coben NAJCZARNIEJSZY STRACH 978-83-88722-32-5 320 s. [A.A.Kuryłowicz]
Harlan Coben TYLKO JEDNO SPOJRZENIE 83-7359-227-X 400 s.
Harlan Coben BEZ ŚLADU 83-7359-420-5

978-83-7359-508-8 336 s.

Harlan Coben NIEWINNY 978-83-88722-30-1 416 s. [A.A.Kuryłowicz]
Harlan Coben BŁĘKITNA KREW 978-83-7359-487-6 320 s.
Nelson DeMille ŚLIWKOWA WYSPA 83-7359-285-7 528 s.
Nelson DeMille NADEJŚCIE NOCY 83-7359-311-X 480 s.
Ken Follett LOT ĆMY 83-7359-064-1 480 s.
Ken Follett ZAMIEĆ 83-7359-286-5 448 s.
Ken Follett KLUCZ DO REBEKI 83-7359-252-0 400 s.
Ken Follett SKANDAL Z MODIGLIANIM 83-7359-287-3 256 s.
Ken Follett TRZECI BLIŹNIAK 83-7359-288-1 496 s.
Allan Folsom POJUTRZE 83-7359-290-3 544 s.
Allan Folsom TOŻSAMOŚĆ 83-7359-289-X 624 s.
Frederick Forsyth MŚCICIEL 978-83-7359-499-1 416 s.
Frederick Forsyth WETERAN 978-83-7359-498-1 400 s.
Frederick Forsyth AFGAŃCZYK 978-83-7359-470-8 400 s.
Tess Gerritsen GRZESZNIK 83-7359-177-X 320 s.
Tess Gerritsen SOBOWTÓR 83-7359-291-1 336 s.
Jean-Christophe Grangé KAMIENNY KRĄG 83-7359-179-6 400 s.
Jean-Christophe Grangé IMPERIUM WILKÓW 83-7359-178-8 464 s.
Jean-Christophe Grangé CZARNA LINIA 83-7359-292-X 496 s.
Jean-Christophe Grangé LOT BOCIANÓW 83-7359-313-6 368 s.
Brian Haig KOŃ TROJAŃSKI 83-7359-210-5 480 s.
Brian Haig SPISEK 83-7359-125-7 432 s.
Robert Harris POMPEJA 83-7359-181-8 336 s.
Jack Higgins ŚMIERĆ JEST ZWIASTUNEM NOCY 83-7359-041-2 304 s.
Jack Higgins BEZ PRZEBACZENIA 83-7359-108-7 256 s.
Greg Iles W MARTWYM ŚNIE 83-7359-182-6 432 s.
Greg Iles GRA W BOGA 83-7359-214-8 464 s.
Dean Koontz ODD THOMAS 83-7359-183-4 384 s.
Dean Koontz TRZYNASTU APOSTOŁOW 83-7359-294-6 560 s.
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Dean Koontz APOKALIPSA 978-83-7359-315-2 352 s.
Dean Koontz PRZEPOWIEDNIA 978-83-7359-434-0 416 s.
Ross Macdonald ŚPIĄCA KRÓLEWNA 83-7359-185-0 304 s.
Ross Macdonald CHŁÓD 83-7359-186-9 304 s.
Ross Macdonald ŚMIERTELNY WRÓG 83-7359-187-7 272 s.
Ross Macdonald SPOTKAMY SIĘ W KOSTNICY 83-7359-436-1 240 s.
Phillip Margolin NIE ZAPOMNISZ MNIE 83-7359-295-4 416 s.
Phillip Margolin ZAGUBIONA TOŻSAMOŚĆ 83-7359-318-7 344 s.
Michael Marshall NIEWIDZIALNI 83-7359-111-7 400 s.
Michael Marshall PIERWOTNY INSTYNKT 83-7359-296-2 400 s.
David Morrell INFILTRATORZY 83-7359-357-8 352 s.
Michael Palmer SZCZEPIONKA 83-7359-097-8 448 s.
Michael Palmer PRZEBŁYSKI PAMIĘCI 83-7359-221-0 448 s.
Michael Palmer STOWARZYSZENIE HIPOKRATESA 83-7359-320-9 416 s.
James Patterson CZTERY ŚLEPE MYSZKI 83-7359-103-6 368 s.
James Patterson WIELKI ZŁY WILK 83-7359-209-1 352 s.
James Patterson NA SZLAKU TERRORU 83-7359-298-9 336 s.
J. Patterson, A. Gross KRZYŻOWIEC 83-7359-188-5 448 s.
J. Patterson, A. Gross TRZY OBLICZA ZEMSTY 83-7359-360-8 320 s.
J. Patterson, A. Gross RATOWNIK 83-7359-342-X 368 s.
J. Patterson, M. Paetro CZWARTY LIPCA 83-7359-341-1 368 s.
J. Patterson, H. Roughan MIESIĄC MIODOWY 83-7359-299-7 320 s.
Ian Rankin PRÓBA KRWI 83-7359-222-9 448 s.
Matthew Reilly STREFA 7 83-7359-058-7 448 s.
Matthew Reilly NIEUCHWYTNY CEL 83-7359-194-X 432 s.
James Rollins LODOWA PUŁAPKA 83-7359-195-8 496 s.
Howard Roughan OBIETNICA KŁAMSTWA 83-7359-223-7 400 s.

SENSACJA Z WĄTKIEM HISTORYCZNYM – SERIA HISZPAŃSKA

Eliette Abécassis SKARB ŚWIĄTYNI 83-7359-200-8 304 s.
Eliette Abécassis QUMRAN 83-7359-327-6 400 s.
Dan Brown ANIOŁY I DEMONY 83-7359-422-1 560 s. (koedycja)
Dan Brown KOD LEONARDA DA VINCI 83-7359-421-3 568 s. (koedycja)
Ken Follett FILARY ZIEMI 83-7359-447-7 832 s.
Arthur Golden WYZNANIA GEJSZY 83-7359-426-4 464 s.
F. Lenoir, V. Cabesos OBIETNICA ANIOŁA 83-7359-316-0 496 s.
Julia Navarro BRACTWO ŚWIĘTEGO CAŁUNU 83-7359-297-0 448 s.
Julia Navarro GLINIANA BIBLIA 83-7359-371-3 624 s.
James Rollins MAPA TRZECH MĘDRCÓW 83-7359-439-6 544 s.
Javier Sierra BRAMY TEMPLARIUSZY 83-7359-300-4 256 s. (koedycja)
Javier Sierra TAJEMNA WIECZERZA 83-7359-440-X 336 s. (koedycja)
Irving Wallace ZAGINIONA EWANGELIA 83-7359-293-8 544 s.

SCIENCE-FICTION, FANTASY, HORROR

Douglas Adams AUTOSTOPEM PRZEZ GALAKTYKĘ 83-7359-201-6 240 s.
Douglas Adams RESTAURACJA NA KOŃCU WSZECHŚWIATA 83-7359-423-X 256 s.
Douglas Adams ŻYCIE, WSZECHŚWIAT I CAŁA RESZTA 83-7359-370-5 240 s.
Stephen King DESPERACJA 978-83-7359-605-4 544 s.
Stephen King MROCZNA WIEŻA I: ROLAND 83-7359-161-3 256 s.
Stephen King MROCZNA WIEŻA II: POWOŁANIE TRÓJKI 83-88087-86-X 448 s.
Stephen King MROCZNA WIEŻA III: ZIEMIE JAŁOWE 83-7359-024-2 560 s.
Stephen King M. W. IV: CZARNOKSIĘŻNIK I KRYSZTAŁ 83-7359-025-0 816 s.
Stephen King MROCZNA WIEŻA V: WILKI Z CALLA 83-7359-142-7 736 s.
Stephen King MROCZNA WIEŻA VI: PIEŚŃ SUSANNAH 83-7359-216-4 464 s.
Stephen King MROCZNA WIEŻA VII: MROCZNA WIEŻA 83-7359-217-2 768 s.

katalog 2007.qxd  5/10/2007  1:18 AM  Page 78



79TYTUŁY WYDANE

Graham Masterton ŚWIĘTY TERROR 83-7359-094-3 368 s.
Graham Masterton SZARY DIABEŁ 83-7359-095-1 320 s.
Graham Masterton SZATAŃSKIE WŁOSY 83-7359-126-5 176 s.
Graham Masterton CIEMNIA (ROOK VI) 83-7359-189-3 256 s.
Graham Masterton BEZSENNI 83-7359-301-2 432 s
Graham Masterton ZJAWA 83-7359-265-2 432 s.
Graham Masterton DZIECKO CIEMNOŚCI 83-7359-305-5 400 s.
Graham Masterton ZWIERCIADŁO PIEKIEŁ 83-7359-270-9 336 s. 
Graham Masterton KREW MANITOU 83-7359-302-0 352 s.
Graham Masterton POWRÓT WOJOWNIKÓW NOCY 83-7359-355-1 336 s.
Graham Masterton CZARNY ANIOŁ 83-7359-353-5 304 s.
Philip Pullman M. MATERIE I: ZORZA PÓŁNOCNA 83-7359-065-X 448 s.

83-7359-246-6 op.tw. 448 s.
Philip Pullman M. MATERIE II: MAGICZNY NÓŻ 83-7359-066-8 352 s.

83-7359-247-4 op.tw. 352 s.
Philip Pullman M. MATERIE III: BURSZTYNOWA LUNETA 83-7359-067-6 528 s.

83-7359-248-2 op.tw. 528 s.

LITERATURA MŁODZIEŻOWA

Serge Brussolo PEGGY SUE I DUCHY 1: 
DZIEŃ NIEBIESKIEGO PSA 83-7359-053-6 272 s.

Serge Brussolo PEGGY SUE I DUCHY 2: SEN DEMONA 83-7359-054-4 320 s.
Melvin Burgess PIERWSZY SEKS 83-7359-173-7 304 s.
Melvin Burgess ĆPUN 83-7359-425-6 288 s.
David Colbert MAGICZNE ŚWIATY HARRY'EGO POTTERA 83-7359-071-4 248 s.
Philip Pullman PRZERWANY MOST 83-7359-358-6 240 s.
Philip Pullman TATUAŻ Z MOTYLEM 83-7359-359-4 176 s.

LITERATURA FAKTU, HISTORIA, PORADNIKI, VARIA

Dan Brown KOD LEONARDA DA VINCI. DZIENNIK PODRÓŻY 83-7359-428-0 op.tw. 160 s. ilustr. (koedycja)
Patrick Chauvel REPORTER WOJENNY 83-7359-204-0 304 s.
Sangeet Duchane TAJEMNICE KODU LEONARDA DA VINCI 83-7359-443-4 op.tw. 256 s. ilustr. (koedycja)
Jim Dwyer, Kevin Flynn 102 MINUTY 83-7359-309-8 336 s. + wkładka 16 s. 
Sean Hepburn Ferrer AUDREY HEPBURN. UOSOBIENIE ELEGANCJI 83-7359-306-3 op.tw. 296 s. ilustr.
A. Goldsman, D. Brown KOD LEONARDA DA VINCI. ILUSTR. SCEN. 83-7359-429-9 op.tw. 208 s. ilustr. (koedycja)
Mireille Guiliano FRANCUZKI NIE TYJĄ 83-7359-308-X 232 s.

83-7359-424-8 op.tw. 232 s. 
Norma Khouri UTRACONY HONOR 83-7359-215-6 224 s.
Igor Kostin CZARNOBYL. SPOWIEDZ REPORTERA 83-7359-458-2 op.tw. 240 s. ilustr.
Latifa UKRADZIONA TWARZ. MIEĆ 20 LAT W KABULU 83-7359-120-6 240 s.
Mel Levine UMYSŁ – KROK PO KROKU 83-7359-110-9 416 s.
Arthur I. Miller IMPERIUM GWIAZD 83-7359-323-3 416 s.
K. D. Mitnick, , W. L. Simon SZTUKA INFILTRACJI 83-7359-417-5 304 s.
Desmond Morris NAGA KOBIETA. STUDIUM KOBIECEGO CIAŁA 83-7359-191-5 272 s. + wkładka 32 s.
M. Nazer, D. Lewis NIEWOLNICA 83-7359-143-5 320 s. + wkładka 4 s.
L. Olson, S. Cloud SPRAWA HONORU. DYW. 303 KOŚC. 83-921401-6-8 488 s.

83-921401-1-7 op.tw. 488 s.
L. Picknett, C. Prince TEMPLARIUSZE. TAJEMNI STRAŻNICY

TOŻSAMOŚCI CHRYSTUSA 83-7359-271-7 464 s. + wkładka 12 s.
Peter Schweizer WOJNA REAGANA 83-7359-098-6 368 s. + wkładka 16 s.
Saira Shah CÓRKA BAJARZA 83-7359-052-8 272 s.
Margaret Starbird MARIA MAGDALENA I ŚWIĘTY GRAAL 83-7359-419-1 200 s. + wkładka 16 s.
Tad Szulc JAN PAWEŁ II. PAPIEŻ NIEŚMIERTELNY 83-7359-362-4 560 s. + wkładka 16 s.
Jason Webster DUENDE. W POSZUKIWANIU FLAMENCO 83-7359-326-8 336 s.
Ma Yan DZIENNIK MA YAN. Z ŻYCIA CHIŃSKIEJ UCZ. 83-7359-144-3 296 s. + wkładka 16 s.
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LUKSUSOWE EDYCJE W TWARDEJ OPRAWIE

Dan Brown ANIOŁY I DEMONY 83-7359-481-7 (koedycja)
Dan Brown KOD LEONARDA DA VINCI 83-7359-480-9 (koedycja)
Harlan Coben NIE MÓW NIKOMU, BEZ POŻEGNANIA 83-7359-483-3

AUDIO

Dan Brown KOD LEONARDA DA VINCI 83-7359-361-6    10 płyt CD (koedycja)

EDYCJE KIESZONKOWE

LLiitteerrkkaa
David Baldacci KRYTYCZNY MOMENT 83-7359-363-2
John Burdett BANGKOK 8 83-7359-364-0
Melvin Burgess ĆPUN 83-7359-076-5
Harlan Coben NAJCZARNIEJSZY STRACH 83-7359-485-X
Harlan Cobe BEZ SKRUPUŁÓW 83-7359-493-0
Harlan Coben KRÓTKA PIŁKA 83-7359-486-8
Jung Chang DZIKIE ŁABĘDZIE. TRZY CÓRY CHIN 83-7359-366-7
Ken Follett ZAMIEĆ 83-7359-489-2
Ken Follett NOC NAD OCEANEM 83-7359-253-9
Ken Follett LOT ĆMY 83-7359-373-X
Frederick Forsyth MŚCICIEL 83-7359-374-8
Brian Haig KOŃ TROJAŃSKI 83-7359-393-4
Joseph Heller PARAGRAF 22 978-83-7359-121-9
Joseph Heller COŚ SIĘ STAŁO 83-7359-123-0
Mineko Iwasaki GEJSZA Z GION 83-7359-380-2
Ken Kesey LOT NAD KUKUŁCZYM GNIAZDEM 978-83-7359-381-7
Sue Monk Kidd SEKRETNE ŻYCIE PSZCZÓŁ 83-7359-382-9
Stephen King ZIELONA MILA 83-88087-89-4

Stephen King CZTERY PORY ROKU 83-7359-073-0
Stephen King SKLEPIK Z MARZENIAMI 83-7359-230-X
Stephen King BEZSENNOŚĆ 978-83-7359-231-5
Stephen King DOLORES CLAIBORNE 83-7359-384-5
Stephen King GRA GERALDA 83-7359-385-3
Stephen King DESPERACJA 83-7359-386-1
Stephen King MARZENIA I KOSZMARY 978-83-7359-383-1
Jerzy Kosiński RANDKA W CIEMNO 83-7359-388-8
Jerzy Kosiński MALOWANY PTAK 83-7359-387-X
Latifa UKRADZIONA TWARZ 83-7359-152-4
Phillip Margolin NIE ZAPOMNISZ MNIE 83-7359-475-2
Mario Puzo RODZINA BORGIÓW 83-7359-151-6
Mario Puzo CZWARTY K 978-83-7359-128-8
Mario Puzo GŁUPCY UMIERAJĄ 83-7359-232-6
Alice Sebold NOSTALGIA ANIOŁA 83-7359-405-1
Erich Segal NAGRODY 83-7359-077-3
Erich Segal AKTY WIARY 83-7359-078-1
Erich Segal MĘŻCZYZNA, KOBIETA I DZIECKO 83-7359-409-4
Nicholas Sparks ŚLUB 83-7359-476-0
Robert James Waller CO SIĘ WYDARZYŁO W MADISON COUNTY 83-7359-243-1

WWiillbbuurr  SSmmiitthh
Wilbur Smith CZAROWNIK 978-83-7359-158-5
Wilbur Smith BÓG NILU 978-83-7359-245-2
Wilbur Smith MONSUN 978-83-7359-242-1
Wilbur Smith OKRUTNA SPRAWIEDLIWOŚĆ 978-83-7359-240-7
Wilbur Smith DRAPIEŻNE PTAKI 83-7359-415-9
Wilbur Smith SIÓDMY PAPIRUS 83-7359-416-7
Wilbur Smith PTAK SŁOŃCA 83-7359-241-5
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A
ABBOTT Jeff 5, 13, 43
ABÉCASSIS Eliette 7, 54, 78
ABRAHAMS Peter 13
ADAMS Douglas 69, 78
ADAMS Will 14
ASENSI Francisco 8, 14, 54
ASLAM Nadeem 75

B
BAIGENT Michael 6, 65
BALDACCI David 13, 75, 77, 80
BENOÎT Michel 8, 54
BLAU Marthe 71, 75
BLISSETT Luther 75
BOURNE Sam 5, 13, 43
BRESLIN Theresa 7, 38
BROWN Amanda 8, 21
BROWN Dan 14, 77, 78, 79, 80
BRUSSOLO Serge 79
BURDETT John 13, 77, 80
BURGESS Melvin 15, 79, 80

C
CABESOS Violette 78
CAINE Peter 6, 65, 66
CALDWELL Ian 77
CAPELLA Anthony 76
CASE John 13, 71, 77
CÉRÉSA Francois 76
CHANG Jung 6, 65, 80
CHAUVEL Patrick 79
CHEVALIER Tracy 11

CHILD Lee 5, 7, 13, 43, 44, 77
CHILD Lincoln 13, 71, 77
CLARK Bridie 11
CLOUD Stanley 79
COBEN Harlan 5, 6, 7, 13, 44, 45, 71, 

77, 80
COLBERT David 79
COLE Martina 7, 12, 32, 76
COLLINS Jackie 8, 32, 71, 76
COVIN Alec 13
CUTLER Jessica 76

D
DAHLQUIST Gordon 15
DANIEL Antoine B. 12
DE JONGE Peter 7, 51
DE JOUR Belle 76
DELALANDE Arnaud 12
DeMILLE Nelson 77
DE PAOLI Pietro 12
DOMINGUE Ronlyn 6, 21
DUCHANE Sangeet 79
DUTKA Wojciech 6, 35, 76
DWYER Jim 79

E
EVANS Nicholas 11, 75

F
FALCONES Ildefonso 6, 20, 69
FALLON Jane 11
FINDER Joseph 8, 13, 45
FLYNN Kevin 79

FOLLETT Ken 12, 69, 71, 77, 78, 80
FOLSOM Alan 13, 71, 77
FORSYTH Frederick 77, 80
FRAZIER Charles 11
FRÈCHES José 5, 6, 12, 38, 39, 76

G
GARCIA Eric 75
GERRITSEN Tess 6, 8, 13, 45, 46, 71, 77
GIBBINS David 6, 55
GIFFORD Clive 8, 66
GINER Gonzalo 6, 14, 55
GOLDEN Arthur 69, 78
GOLDSMAN Akiva 79
GONZALES Javier 7, 55
GORDON William C. 7, 46
GRAHAM Patrick 14
GRANGÉ Jean-Christophe 13, 71, 77
GRIMAUD Hélène 5, 66
GROOM Winston 11, 75
GROSS Andrew 13, 14, 72, 78
GUILIANO Mireille 6, 67, 79
GUO Xiaolu 12

H
HAIG Brian 7, 13, 46, 71, 77, 80
HALLIDAY Jon 6, 66
HANDLER Chelsea 5, 21
HARRIS Robert 5, 11, 12, 22, 77
HAWKING Stephen 15
HAZELWOOD Robin 8, 22
HEINLEIN Robert 15
HELLER Joseph 71, 75, 80
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HOLDEN Wendy 11, 75
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HUI Wei 76
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I
ILES Greg 13, 71, 77
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KOOMSON Dorothy 8, 24

KOONTZ Dean 5, 6, 7, 8, 14, 47, 48, 77, 78
KOSIŃSKI Jerzy 71, 75, 80
KOSTIN Igor 79
KOWSZEWICZ Malwina 6, 35, 76
KRAUS Nicola 75
KROL Torsten 11
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LANG Adele 71, 75
LATIFA 79, 80
LEDWIDGE Michael S. 14
LEE Linda Francis 6, 24
LE GAL André 75
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LEVIN Daniel 15
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MARSHALL Michael 8, 14, 49, 71, 78
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MASTERTON Graham 5, 6, 7, 8, 15, 58,
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MATSUOKA Takashi 6, 40, 76
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McCOURT Frank 6, 7, 25, 26
McCULLERS Carson 70, 75
McDOUGALL Sophia 6, 12, 40
McEWAN Ian 8, 11, 26, 71, 75
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MELTZER Brad 15
MICHENER James 76
MILLER Arthur I. 79
MIN Anchee 11
MIRKOWICZ Tomasz    6, 36
MITNICK Kevin D. 79
MLODINOW Leonard 15
MOORE Joe 8, 14, 57
MORRELL David 6, 14, 50, 78
MORRIS Desmond 79
MOSTERT Natasha 11
MUSSO Guillaume 6, 11, 26, 75

N
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NAVARRO Julia 15, 78
NAZER Mende 71, 79
NÉMIROVSKY Irène 11, 75
NGUYEN Kien 5, 27
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PALMER Michael 14, 72, 78
PARSONS Tony 6, 11, 28, 75
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52, 72, 78
PESSL Marisha 8, 28
PICKNETT Lynn 6, 15, 67, 79
POGONOWSKI Wojciech 12, 76
PRINCE Clive 6, 15, 67, 79
PULLMAN Philip 8, 60, 61, 79
PUZO Mario 5, 28, 70, 72, 75, 80
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RANKIN Ian 6, 14, 52, 78
REILLY Matthew 5, 15, 56, 72, 78
RIESCO Nerea 12
ROLLINS James 7, 14, 15, 56, 72, 78
ROUGHAN Howard 14, 72, 78
RUFIN Jean-Christophe 6, 29

S
SACK John 7, 41
SALINGER J.D. 7, 12, 33
SANDERSON Catherine 12
SCHULTE VON DRACH Markus C. 7, 52
SCHWEIZER Peter 72, 79
SEBOLD Alice 11, 75, 80
SEGAL Erich 11, 75, 76, 80
SHAH Saira 79
SHOLES Lynn 8, 14, 57
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SIBLEY Brian 8, 67
SIERRA Javier 15, 78
SIKORA Sławomir 7, 68

SIMON William L. 79
SINGH Simon 5, 68
SINHA Indra 72, 76
SMITH D.L. 76
SMITH Scott 7, 53
SMITH Wilbur 7, 8, 12, 41, 42, 72, 76, 80
SMOLEY Richard 8, 68
SOLAR Francisca 8, 33
SPARKS Micah 76
SPARKS Nicholas 7, 12, 29, 76, 80
STARBIRD Margaret 72, 79
STURLESE Francisco 12
SYKES Plum 7, 29, 72, 76
SZULC Tad 79

T
THOMASON Dustin 77
TOWNSEND Catherine 12
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VAMOS Miklos 12

W
WALLACE Irving 6, 30, 72, 78
WALLER Robert James 76, 80
WALLNER Michael 7, 30
WEBSTER Jason 79
WEINER Jennifer   5, 34
WEISBERGER Lauren 5, 34, 76
WERITAS Klara 7, 36
WILLIAMS Robin Lynn 6, 30
WINEGARDNER Mark 7, 31, 76
WOJCIECHOWICZ Michał 6, 7, 36, 68, 76
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