






„Testament Templariusza” to powieść historyczno-kryminalna, przesiąknięta 
realizmem magicznym. Pozwoli nam przemierzać dwie płaszczyzny czasowe, 
by sprawdzić czy stare Opactwo Cystersów w Henrykowie na Dolnym Śląsku 
nie łączyły tajemnicze więzy z istniejącą przed wiekami w Oleśnicy komando-
rią templariuszy. 

Riese – to kryptonim największego projektu górniczo-budowlanego realizo-
wanego przez III Rzeszę w latach 1943-1945 w Górach Sowich na Dolnym 
Śląsku. Cel jego budowy do dziś nie został jednoznacznie wyjaśniony. 
Jesień 1946 roku. Do Głuszycy, niewielkiej miejscowości w Górach Sowich, 
z tajną misją przybywa zagadkowy mężczyzna. Przedmiotem jego zaintere-
sowania są sztolnie wykute we wnętrzu gór. Poczynania mężczyzny bacznie 
obserwuje UB i NKWD.

Autor: Jolanta Maria Kaleta

Autor: Jolanta Maria Kaleta

Testament Templariusza

Riese
tam gdzie śmierć ma sowie oczy

ISBN: 978-83-7900-525-3 Format A5 Ilość stron: 500

ISBN: 978-83-7900-441-6 Format A5 Ilość stron: 458
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JOLANTA MARIA KALETA

Jolanta Maria Kaleta – od urodzenia wrocławianka, 
z wykształcenia historyk, autorka powieści sensacyjno-kryminal-
nych z nutką przygody, w których między fikcję literacką zgrabnie 
wplata fakty historyczne, czasami mało znane. Na życie jej książ-
kowych bohaterów mają wpływ zagadkowe zdarzenia z niezbyt 
odległej przeszłości, nierozwiązane do dziś, a także niedawne 
wydarzenia polityczne. Czytelnik dostrzega je oczyma bohaterów 
i razem z nimi w nich uczestniczy.



Autor: Jolanta Maria Kaleta

Autor: Jolanta Maria Kaleta

Złoto Wrocławia

Strażnik Bursztynowej Komnaty

ISBN: 978-83-7900-270-2 Format A5 Ilość stron: 484
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Autor: Jolanta Maria Kaleta
Duchy Inków

ISBN: 978-83-7900-131-6 Format A5 Ilość stron: 450

Ilość stron: 388ISBN: 978-83-7900-186-6 Format A5

Powieść sensacyjna z mocno zarysowanym wątkiem miłosnym. Tym razem 
Jolanta Maria Kaleta przenosi nas w czasie do roku 1976, abyśmy spróbowali 
odnaleźć obrazy skradzione w czasie II wojny światowej przez nazistowskich 
dygnitarzy. Na trop obrazów ukrytych gdzieś na terenie Dolnego Śląska 
wpada pracownica muzeum Matylda, która próbując odnaleźć dzieła sztuki 
natrafia na ślad złodziei. 

Autor: Jolanta Maria Kaleta

Kolekcja Hankego

ISBN: 978-83-7900-349-5 Format A5 Ilość stron: 448



Autor: Jolanta Maria Kaleta

Obcy w antykwariacie

ISBN: 978-83-7900-084-5 Format A5 Ilość stron: 328
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Autor: Jolanta Maria Kaleta
W cieniu Olbrzyma

Autor: Jolanta Maria Kaleta
Wrocławska Madonna

Autor: Jolanta Maria Kaleta
Operacja Kustosz

ISBN: 978-83-6354-839-1 Format A5 Ilość stron: 350

Ilość stron: 230ISBN: 978-83-9339-966-6 Format A5

ISBN: 978-83-6354-816-2 Format A5 Ilość stron: 320

Autor: Jolanta Maria Kaleta
Lawina

ISBN: 978-83-7900-029-6
 

Format A5 Ilość stron: 360



Greta, niemiecka dziewczynka z ubogiej rodziny, to główna bohaterka 
powieści „Bezkarni zbrodniarze” Stefanii Jagielnickiej. Cierpi ona na roz-
dwojenie osobowości, ponieważ jest także Erwinem, swoim starszym bratem, 
który obiektywnie nie istnieje. Erwin jest bardzo opiekuńczym, silnym 
i zaradnym bratem, dzięki czemu często stanowi wsparcie, pomoc, a nawet 
ratunek w trudnych sytuacjach.  

Trzymający w napięciu thriller psychologiczny, z zaskakującym zakończeniem. 
Główna bohaterka Iza pozornie zdaje się być spełnioną diwą operową, która 
nie dostrzega niczego poza swą karierą. Do tej pory z łatwością rezygnowała 
z zakładania rodziny i łamała serca uwielbiających ją mężczyzn. Widmo sta-
rości i nieubłagany czas nakazuje jej zmienić dotychczasowe życie, ale będzie 
trudniej niż mogła przewidzieć…

Autor: Stefania Jagielnicka

Autor: Stefania Jagielnicka

Bezkarni zbrodniarze

Amfetamina

ISBN: 978-83-7900-639-7 Format A5 Ilość stron: 376

ISBN: 978-83-7900-496-6 Format A5 Ilość stron: 228
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STEFANIA JAGIELNICKA

Stefania Jagielnicka jest dziennikarką, pisarką i poetką, absolwent-
ką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zamieszkałą obecnie 
w Wiedniu.  W 1983 roku uzyskała honorowe, dożywotnie człon-
kostwo Arizona Press Club w Phoenix, dokąd wyemigrowała po 
internowaniu. Otrzymała je za „walkę o możność pisania prawdy”, 
jak uzasadniono. Wydała trzy tomiki wierszy i wiele powieści. 
W dziennikarstwie zajmowała się między innymi reportażem, 
co rozpoznać można po sposobie ujmowania i artykułowania 
rzeczywistości w jej powieściach, w stylistyce językowej, kolejnych 
etapach fabularnych i oszczędności słowa.



Autor: Stefania Jagielnicka

Autor: Stefania Jagielnicka

Transplantacja duszy

Namiętność niejedno ma imię

ISBN: 978-83-7900-295-5 Format A5 Ilość stron: 182

Autor: Stefania Jagielnicka

Zabójstwo z urojenia

ISBN: 978-83-7900-256-6 Format A5 Ilość stron: 226

Ilość stron: 178ISBN: 978-83-7900-233-7 Format A5

Czy sny mogą przybrać realny kształt, a „dobry duch”, który nas chroni stać 
się namacalny? W przypadku Ewy Boguckiej scenariusz ten jest jak najbar-
dziej prawdziwy. Młodej dziennikarki los nie oszczędzał nigdy i może dlatego 
zawsze miała wrażenie, że towarzyszy jej niematerialna i nieuchwytna siła. 
Swego rodzaju wróg, który choć nigdy nie ujawnił swego oblicza, stoi tuż obok. 

Autor: Stefania Jagielnicka

Między snem a jawą

ISBN: 978-83-7900-350-1 Format A5 Ilość stron: 272

Autor: Stefania Jagielnicka
Zgwałcona

ISBN: 978-83-7900-133-0 Format A5 Ilość stron: 230
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Ilość stron: 272

Autor: Stefania Jagielnicka

Autor: Stefania Jagielnicka

Przechytrzyć Pana Boga

Zbłąkane serce

ISBN: 978-83-7900-062-3 Format A5 Ilość stron: 168
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Autor: Stefania Jagielnicka
Więcej niż szczęście

Autor: Stefania Jagielnicka
Zdeptana róża

ISBN: 978-83-7900-027-2 Format A5 Ilość stron: 220

Ilość stron: 158ISBN:  978-83-7900-003-6 Format A5

ISBN: 978-83-6354-831-5 Format A5 Ilość stron: 198

Autor: Stefania Jagielnicka
Między opętaniem a oczarowaniem

ISBN: 978-83-7900-080-7 Format A5 Ilość stron: 258



Książka jest drugim, uzupełnionym wydaniem pozycji „Boska seksualność 
czyli Sztuka Kochania Sercem”, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
czytelników. Autor dołożył wszelkich starań, by wyczerpująco poszerzyć 
i wzbogacić treść.
Powstała ona w kilka dni i pozostaje darem dla wszystkich zainteresowanych 
tematyką. Zdolność kochania Sercem posiadamy bowiem wszyscy, 
a doskonaląc ją, z łatwością doświadczymy Nowej Ziemi.

Autor: Grzegorz Kaźmierczak

Boska seksualność

ISBN: 978-83-7900-607-6 Format A5 Ilość stron: 228
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GRZEGORZ KAŹMIERCZAK

Grzegorz Kaźmierczak – autor wielu książek opowiadających 
o uzdrowieniu, bioenergoterapii, rozwoju duchowym, psychoso-
matyce, symbolice ciała, reinkarnacji, astrologii, numerologii 
i radiestezji. Jak sam twierdzi – celem jego życia jest pomaganie 
innym. „Dar mojego pomagania jest dla tych, którzy to poczują 
w swoim sercu i są gotowi na spotkanie z moim szamanizmem, 
którego w ciągu wielu wcieleń w różnych kulturach doświadcza-
łem. Dar szamanizmu, który płynie z mojego serca, to magne-
tyzm samoczynnie wprowadzający Cię w stan współodczuwania 
koherencji serca, przez co wejście w stany umożliwiające dotarcie 
do najgłębszych zakamarków Twojej istoty, do blokujących Cię 
doświadczeń staje się proste”.

Autor: Grzegorz Kaźmierczak
Ptaki. Prawdziwi mistrzowie Ziemi

Ilość stron: 214ISBN: 978-83-7900-310-5 Format A5

czyli Sztuka Kochania Sercem (wydanie II – uzupełnione)



Autor: Grzegorz Kaźmierczak

Zwierzęta. 
Prawdziwi przewodnicy człowieka

ISBN: 978-83-7900-355-6 Format A5 Ilość stron: 300
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Autor: Grzegorz Kaźmierczak

Potęga Serca

Autor: Grzegorz Kaźmierczak

Prawda Serca. 
Elementarz Nowej Ziemi

ISBN: 978-83-7900-235-1 Format A5 Ilość stron: 324

Autor: Grzegorz Kaźmierczak

Królestwo Serca 
czyli jak rozmawiać z Bogiem

Ilość stron: 230ISBN: 978-83-7900-064-7 Format A5

ISBN: 978-83-6354-813-1 Format A5 Ilość stron: 210



Cała powieść przesycona sensacjami, aferami, zakulisowymi tajemnicami – 
nierzadko o kryminalnym lub erotycznym zabarwieniu – przenosi czytelnika 
w świat postaci powszechnie znanych z historii sztuki, lecz tym razem ukaza-
nych w fantastycznej scenerii galaktyki Operiona. Opisane w prosty 
i humorystyczny sposób perypetie artystów sprawiają, iż czytelnik w geniuszu 
dostrzega również zwykłego śmiertelnika. I o to właśnie chodzi! Czas, by 
opera zdjęła napudrowane peruki, koturny, pióra, woale, krynoliny, maski 
i ukazała swe prawdziwe, nierzadko zabawne oblicze.

Autor: Aneta Skarżyński

Podróż na Operiona

ISBN: 978-83-7900-634-2 Format A5 Ilość stron: 310
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ANETA SKARŻYŃSKI

Aneta Skarżyński – absolwentka dwóch wrocławskich uczelni: 
Akademii Muzycznej na Wydziale Wokalno-Aktorskim oraz Aka-
demii Sztuk Pięknych na Wydziale Wiedzy o Kulturze i Plastyki.
Z powodzeniem łączy pozornie odległe od siebie dziedziny sztuki: 
śpiew, malarstwo i literaturę, pełniąc jednocześnie funkcję Dyrek-
tora ds. Kultury i Sztuki Fundacji Polonia Union.

ISBN: 978-83-7900-439-3

Format A5
Ilość stron: 515
Wyspy Pieprzowe

ISBN: 978-83-7900-360-0

Format A5
Ilość stron: 296
Wyspy Paprykarzowe

ISBN: 978-83-7900-261-0

Format A5
Ilość stron: 254
Wyspy Naftalinowe



„Janek herbu pół krowy” zabierze nas w niesamowitą przestrzeń. Przenosimy się 
do czasów Władysława Łokietka, więc na swej drodze nie raz napotkamy dzielnych 
rycerzy, piękne księżniczki, leśne babki i oczywiście smoki. Przed nami także wyprawa 
po tajemnicze jajo, ale nie musimy się obawiać, ponieważ będą nam towarzyszyć trzej 
mężczyźni. Pierwszy z nich to fałszywy rycerz Janek, kolejny giermek księcia Bolesława 
Zawistnego o imieniu Lucek, a trzeci to czarodziej z niewielkim defektem — Huby. 
Trzej bohaterowie będą musieli mierzyć się z kolejnymi przygodami, a my swobodnie 
będziemy się z nich wyśmiewać. Ta groteskowa powieść doskonale prezentuje bowiem 
ich morale i ambicje w krzywym zwierciadle.

Ryszard, główny bohater książki jest przeciętnym, niepozornym obywatelem. 
Praca na stanowisku wklepywacza danych do komputera jest nużąca, mało 
atrakcyjna i totalnie nudna, ale pozwala cieszyć się poczuciem bezpieczeń-
stwa i stabilizacji. Zdaje się, że Ryszardowi, który mieszka na jednym z wielu 
osiedli wybudowanych w latach rozkwitu socjalizmu w Polsce nic więcej do 
szczęścia nie potrzeba. Czy warto więc zmieniać cokolwiek w przewidywalnej 
i wygodnej, choć skrajnie monotonnej codzienności?

Autor: Michał Krupa

Autor: Michał Krupa

Janek herbu pół krowy

Na głowie stanęło

ISBN: 978-83-7900-532-1 Format A5 Ilość stron: 168

ISBN: 978-83-7900-461-4 Format A5 Ilość stron: 178
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MICHAŁ KRUPA

ISBN: 978-83-7900-326-6

Format A5
Ilość stron: 220
Maślana. Czas pokoju

ISBN: 978-83-7900-284-9

Format A5
Ilość stron: 270
Łosoś a la Africa

ISBN: 978-83-7900-174-3

Format A5
Ilość stron: 162
Łosoś norwesko-chiński
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ALEKSANDER JANOWSKI

„W cieniu cokołów” to trzecia część biografii Aleksandra Janowskiego, tłumacza 
rządowego. Autor stara się jak może, by rozhuśtać naszą wyobraźnię i  wiernie ukazać  
zarówno blaski jak i cienie „życia codziennego Polaków w latach 80. XX wieku”. Wspo-
mnienie minionych lat śmiało można potraktować z właściwym autorowi śmiechem? 
„No bo jakże! Polska delegacja oficjalna jedzie do Berlina, Budapesztu czy innej Pragi, 
by dyskutować na temat umacniania socjalizmu, a każdy z delegowanych dźwiga 
z powrotem laskę salami i kilo cytryn dla rodziny, bo w ukochanym Kraju goło jest na 
półkach sklepowych. Komedia! Zabłocka, Fredro i Mrożek razem wzięci”.

Autor: Aleksander Janowski

W cieniu cokołów

ISBN: 978‒83‒7900‒669‒4 Format A5 Ilość stron: 280

Wyjątkowa pozycja, którą powinni przeczytać wszyscy adepci niebywale wy-
magającego zawodu jakim jest tłumacz. Aleksander Janowski na przykładzie 
młodego człowieka, który rozpoczyna kształtowanie swej zawodowej ścieżki, 
ukazuje nam, jak złożony jest proces stawania się tłumaczem. Droga na szczyt 
pełna jest wyzwań, ale warto ją przebyć. Autor, nie upiększając rzeczywisto-
ści, pozwala nam mierzyć się z konfliktami, goryczą i frustracjami, które na 
kolejnych etapach rozwoju przybierają różne oblicza. 

Autor: Aleksander Janowski

Tłumacz - reportaż z życia

ISBN: 978-83-7900-391-4 Format A5 Ilość stron: 228

Kontynuacja autobiograficznej pozycji „Tłumacz - reportaż z życia”, przedsta-
wiająca drogę tłumacza rządowego, który dzieli się z czytelnikami swymi 
prywatnymi i zawodowymi doświadczeniami. Szczególnie ciekawe z per-
spektywy czytelnika mogą wydać się opisy wyjazdów służbowych. Janowski 
służbowo przemierzał bowiem cały świat i bywał między innymi w: Bułgarii, 
Chinach, ZSRR, Rumuni, Czechosłowacji, Stanach Zjednoczonych.

Autor: Aleksander Janowski

Reportaż z życia cz. II

ISBN: 978-83-7900-458-4 Format A5 Ilość stron: 236
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Autor: Aleksander Janowski

Specyfik

Autor: Aleksander Janowski

Sandy cz. I

ISBN: 978-83-7900-207-8 Format A5 Ilość stron: 247

Autor: Aleksander Janowski
Pieprz w oczach czyli podśmiewajki

Ilość stron: 150

Autor: Aleksander Janowski

Sandy cz. II

ISBN: 978-83-7900-209-2 Format A5 Ilość stron: 232

ISBN: 978-83-7900-333-4 Format A5

ISBN: 978-83-63548-24-7 Format A5 Ilość stron: 272



Pozycja pozwoli nam poznać świat, w którym aniołowie i ludzie stanowią jedność. 
Okazuje się bowiem, że jest wiele źródeł, na podstawie których można 
wnioskować, iż przed Mezopotamią istniała cywilizacja gigantów. Czemu nikt 
o tym nie mówi? Dlaczego nawet podręczniki rozpoczynają się od ukazania 
cywilizacji Sumerów, która pierwszą nie była?
W książce „Giganci i anioły upadłe. Zakazane fakty” znajdziemy odpowiedź 
na te i wiele innych pytań.

„Sekrety umarlaków” to pozycja dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej, 
dociekać prawdy i wykraczać poza ramy edukacji. Światowej sławy odkrywca 
i archeolog — Jonathan Gray odkrywa przed nami sekrety przeszłości. Oka-
zuje się, że istnieją dowody wskazujące, iż w starożytności nasi przodkowie 
posługiwali się zaawansowaną techniką i wykorzystywali narzędzia, które nie 
były potrzebne do przeżycia. 

W tej książce niestrudzony odkrywca i archeolog Jonathan Gray zgromadził 
aż 64 sekrety starożytności. Poznając przeszłość, zdamy sobie sprawę jak 
niezwykli byli nasi przodkowie, którzy przewyższali obecny świat nauki na 
wielu płaszczyznach. Co więcej, niektóre tajemne formuły mogłyby odnaleźć 
zastosowanie w dzisiejszym świecie i zrewolucjonizować medycynę, budow-
nictwo, czy lotnictwo. „64 niewyjaśnione sekrety starożytności” to dowód, że 
ludzkość zapomniała o zaawansowanej sekretnej mądrości.

Autor: Artur Sroka

Autor: Jonathan Gray

Autor: Jonathan Gray

Giganci i anioły upadłe. Zakazane fakty

Sekrety umarlaków

64 niewyjaśnione sekrety starożytności

ISBN: 978-83-7900-227-6 Ilość stron: 110

ISBN: 978-83-7900-401-0 Ilość stron: 388

ISBN: 978-83-7900-145-3 Ilość stron: 256
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ZAKAZANA HISTORIA

Format A5

Format A5

Format A5



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non pro-
ident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non pro-
ident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non pro-
ident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Autor: Lorem impsum

Autor: Lorem impsum

Autor: Lorem impsum

Tytuł

Tytuł

Tytuł

ISBN: 000-00-0000-000-0 Format kieszonkowy Ilość stron: 000

ISBN: 000-00-0000-000-0 Format kieszonkowy Ilość stron: 000

ISBN: 000-00-0000-000-0 Format kieszonkowy Ilość stron: 000
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LITERATURA FAKTU

Książka pozwala czytelnikom na niezapomniane spotkanie z inną kulturą. Na moment 
przenosimy się do Nigerii. Jest koniec lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku, 
a zwana Biafrańską Nigeria boryka się z wojną domową. W ówczesnym czasie wielu 
pracowników uniwersytetów i naukowców wyjechało między innymi do Afryki, by 
poszukiwać przygody, finansowej stabilizacji, czy politycznego spełnienia. Jadwiga 
Wojtczak-Jarosz wspomina właśnie tego rodzaju spotkania, ukazując nam, jak znaczące 
zmiany wpływają na sposób postrzegania drugiego człowieka oraz innej kultury. Po 
lekturze tej książki świat wokół nas już nigdy nie będzie taki sam.

Autor: Jadwiga Wojtczak-Jarosz

Kobiety Afryki
obyczaje, tradycje, obrzędy, rytuały cz. I

ISBN: 978-83-7900-267-2 Format A5 Ilość stron: 194

Kontynuacja książki „Kobiety Afryki, obyczaje, tradycje, obrzędy, rytuały” 
pozwala nam ponownie spotkać dyskutantów poznanych w pierwszej części 
książki. Tym razem poruszone zostają bardzo trudne obszary codzienno-
ści. Poznamy młodociane prostytutki, których wiek z pewnością zaszokuje 
Europejczyków, odwiedzimy szpitale, dostrzeżemy oznaki postępu, a nawet 
rozpoznawalne objawy AIDS w Afryce.

Autor: Jadwiga Wojtczak-Jarosz

ISBN: 978-83-7900-362-4 Format A5 Ilość stron: 254

Nowy Castro, stara Kuba

Pozycja „Nowy Castro, stara Kuba” porusza istotne zagadnienia z zakresu pra-
wa międzynarodowego, to także reportaż analitycznie prezentujący wydarzenia 
na Kubie od momentu przejęcia władzy przez Raula Castro w 2008 roku, aż 
do 2015 roku. Celem rozważań podjętych w książce są prawa człowieka oraz 
stosunki dyplomatyczne Kuby głównie ze Stanami Zjednoczonymi, Unią Euro-
pejską oraz Ameryką Łacińską. 

Autor: Joanna Masiubańska, Jarosław Masiubański, Omar Lopez Montenegro

ISBN: 978-83-7900-570-3 Format A5 Ilość stron: 204

Kobiety Afryki 
obyczaje, tradycje, obrzędy, rytuały cz. II



Krótkie opowiadanie pozwoli nam poznać kobietę, której przyszło mierzyć się 
z podstępną chorobą jaką jest tytułowa endometrioza. Róża, główna bohaterka, przebyła 
dwie poważne operacje, które nie pozwoliły na powrót do pełnego zdrowia. Ból oraz 
notorycznie powracające objawy chorobowe znacząco utrudniają codzienność, ale wola 
walki zdaje się silniejsza od choroby. Z czasem Róża zauważa, że właśnie choroba, która 
unieruchamia jej ciało, zmusza umysł do wzmożonej pracy. Stopniowo rodzą się nowe 
pomysły, ujawniają nieodkryte dotąd talenty, budzi nieopisana wrażliwość. Praca w du-
żym przedsiębiorstwie zdaje się nieodpowiednim miejscem dla „nowej” Róży, dlatego 
nadszedł czas, by zmieniła swe życie.

Książka napisana przez doświadczonego reumatologa – doktora Jarosława Niebrzydow-
skiego, który od ponad trzydziestu lat koncentruje się na chorobach układu kostno-
-stawowego, dokładnie omawiając wszystkie zagadnienia związane z reumatoidalnym 
zapaleniem stawów. Dzięki tej pozycji, dowiemy się w jaki sposób prawidłowo leczyć to 
schorzenie, gdyż jak się okazuje, leki niesterydowe, przeciwbólowe, przeciwzapalne, 
a nawet sterydowe jedynie maskują dolegliwości. Dr Niebrzydowski, korzystając 
z wieloletniego doświadczenia, wyposaża czytelnika w kompleksową wiedzę, przez co 
łatwiejsza staje się ocena obecnego procesu leczenia.

„Jak leczyć osteoporozę” – poradnik w jasny i prosty sposób wyjaśnia 
wszystkie metody leczenia osteoporozy. Zawiera ważne informacje z zakresu 
stosowania i sposobów łączenia ze sobą różnych środków. Opisuje najnowsze 
odkrycia, mało znane lub wręcz dotychczas niestosowane w leczeniu osteopo-
rozy. Dostarcza dużo wiedzy i praktycznych wskazówek przydatnych zarówno 
dla chorych oraz ich rodzin, a także dla lekarzy rodzinnych i specjalistów 
z innych dziedzin medycyny.

Autor: Marzena Grzybowska

Autor: Jarosław Niebrzydowski

Autor: Jarosław Niebrzydowski

Podstępna żmija, 
czyli endometrioza

Jak leczyć reumatoidalne zapalenie stawów

Jak leczyć osteoporozę

ISBN: 978-83-7900-665-6 Format A5 Ilość stron: 134

ISBN: 978-83-7900-237-5 Format A5 Ilość stron: 128
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ISBN: 978-83-7900-398-3 Ilość stron: 430

Książka skierowana jest do wszystkich, bez względu na wiek, pochodzenie czy 
zawód, którzy chcieliby łatwiej radzić sobie z problemami wszelkiej maści. 
Autor, William Gruff bazując na doświadczeniach i obserwacjach przygoto-
wał dla czytelników zbiór praktycznych i konkretnych porad pobudzających 
do racjonalnego myślenia. Dzięki pozycji „Niemożliwe załatwiam od ręki, 
czyli Podręczny Poradnik Rozwiązywania Problemów” zyskujemy możliwość 
spojrzenia na każdy temat z innego, w pełni świadomego punktu widzenia. 

Autor: William Gruff

ISBN: 978-83-7900-523-9 Format kieszonkowy Ilość stron: 70

Życie i zdrowie masz tyko jedno

Poradnik obejmujący interdyscyplinarną wiedzę z zakresu psychologii, medycyny, 
rozwoju duchowego i wielu innych dziedzin naukowych. 
Violetta Wróblewska korzystając z szerokiej literatury, doświadczenia zawodowego 
i prywatnego, oddaje w ręce czytelników poradnik jedyny w swoim rodzaju. Pozycję, 
która pozwala zaprezentować osobisty punkt widzenia autorki na szereg najważniej-
szych kwestii w życiu człowieka, a jednocześnie popartą rzetelną wiedzą naukową 
i paranaukową. W książce znajdziemy między innymi recepty na życie, które pozwolą 
nam odnaleźć upragniony spokój i wewnętrzną radość.
 

Autor: Violetta Wróblewska

Odzyskane szczęście. 
Wolność od bagażu z dzieciństwa

Książka porusza tematykę toksycznych rodzin oraz ich wpływu na dorastające 
dzieci. Obrazowe przykłady ułatwiają zrozumienie procesu, w którym dzieci 
nieświadomie chłoną, a następnie już jako dorosłe osoby powielają błędne 
schematy, wzorce i przekonania. Dzięki wiedzy, którą zdobędziemy zdamy 
sobie sprawę, że uwolnienie od bagażu przeszłości jest możliwe.

Autor: Wojciech Gębura

ISBN: 978-83-7900-559-8 Format A5 Ilość stron: 134

Niemożliwe załatwiam od ręki,
czli Podręczny Poradnik Rozwiązywania Problemów



Mariusz Sander z myślą o wszystkich, którzy chcą cieszyć się niezależnością finansową 
napisał jedyny w swoim rodzaju poradnik, który uświadomi nam, że jesteśmy 
w stanie odmienić swój byt. Dzięki pozycji zrozumiemy przyczyny naszej niezaradności 
finansowej. Okazuje się bowiem, że system edukacji, a także rodzinny dom najczęściej 
nie pozwalają na prawidłowy rozwój inteligencji finansowej, a nawet ją upośledzają. 
Uczeni jesteśmy jak oszczędzać, nie ryzykować, ciężko pracować i godzić się na prze-
ciętność, dlatego nie możemy dziwić się, że z czasem nasza egzystencja jest podobna do 
większości przedstawicieli społeczeństwa.

Coaching to coraz bardziej popularny termin, choć niestety nadal wiele osób 
nie wie, co oznacza. Pozycja „Winnetou, czyli krótki przewodnik po coachin-
gu” w zrozumiały sposób zapozna nas z tematyką, dzięki czemu już nigdy 
nie poczujemy się zakłopotani, gdy napotkamy hasło coaching. Co więcej, 
zyskujemy okazje, by wziąć udział w sesjach coachingowych.

Książka w sposób bardzo prosty i przystępny tłumaczy, czym jest coaching. 
Odnajdziemy w niej podstawowe zasady, umiejętności oraz strukturę roz-
mowy coachingowej w modelu Coachingu Drogi. Umieszczone w książce 
zadania pozwalają na przećwiczenie poznanej wiedzy. W ostatnim rozdziale 
przedstawionych zostało kilka wywiadów z coachami, którzy osiągnęli już 
kolejny etap swojego rozwoju i skutecznie prowadzą praktykę coachingową. 
To ogromna dawka inspiracji, zachęty i wiele przykładów do naśladowania.

Autor: Mariusz Sander

Autor: Artur Tołłoczko

Autor: Robert Kozłowski

Każdy może zarobić milion

Winnetou, czyli krótki 
przewodnik po coachingu

Coaching Drogi

ISBN: 978-83-7900-626-7 Format kieszonkowy Ilość stron: 84
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ISBN: 978-83-7900-489-8 Format A5 Ilość stron: 100

18



19

ROMANS I EROTYKA

Nasycona erotyzmem powieść, która pozwoli nam przyjrzeć się rozkwitowi 
płomiennego uczucia. Główni bohaterowie – Sophie i Aleks to młodzi, piękni 
ludzie, którzy dopiero zaczynają budować swą przyszłość. Pierwsze spotkanie 
pary, zakończone satysfakcjonującym seksem, zapowiadało udany związek. 
Za sprawą nieznanych Sophie okoliczności, Aleks nie pojawił się jednak na 
kolejnym spotkaniu. Uczucie zapłonie na nowo, gdy przypadkowo spotkają 
się po pięciu latach. Czy Sophie pozna tajemnice Aleksa?

Autor: Marta W. Staniszewska

Nigdy nie pozwolę ci odejść cz. II

ISBN: 978-83-7900-521-5 Format kieszonkowy Ilość stron: 252

Nigdy cię nie zapomniałam cz.I

Sophie i Aleks wiedzą jak smakuje uczucie bezustannie podsycane namięt-
nością i jak trudna bywa walka o nie. Los stawia na drodze kochanków prze-
szkody i zdaje się, że nie zamierza odpuścić nawet teraz, gdy przygotowują się 
do ślubu. Aleks koncentruje się na przygotowywaniu kolejnych kontraktów, 
Sophie za moment otworzy drugi salon urody. Czy bohaterom uda się stanąć 
na ślubnym kobiercu i zatracić w namiętności bez kolejnych incydentów, czy 
przeciwności losu?

Autor: Marta W. Staniszewska

ISBN: 978-83-7900-520-8 Format kieszonkowy Ilość stron: 210

I obiecuję ci miłość

W tej powieści wątek kryminalny jest dość mocno, w zaskakujący i niejed-
noznaczny sposób poprowadzony przez autorkę, wciąż dając czytelnikowi 
szerokie pole do namysłu. Pozostawiając pewnego rodzaju niedosyt i chęć 
sięgnięcia po kolejną część powieści tuż po zamknięciu ostatnich jej stron. 
Autorka poważnie wkracza na terytorium thrilleru psychologiczno-erotycz-
nego udowadniając tym samym, że bardzo dobrze czuje się właśnie, w tym 
gatunku tworzonej przez siebie prozy.

Autor: Marta W. Staniszewska

ISBN: 978-83-7900-527-7 Format kieszonkowy Ilość stron: 288



Ciepła, optymistyczna i refleksyjna „Trylogia ciszy” opisująca ciąg dalszy 
losów Mai i Adama. Opowiada o najcenniejszych wartościach w życiu 
człowieka, mądrości odcinania się od traumatycznej przeszłości i potędze 
wybaczania.

Premiera w 2017 roku.

Autor: Alicja Masłowska -Burnos

Osobliwość ciszy
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ISBN: 978-83-7900-663-2 Format A5 Ilość stron: 298

„Odprowadzam ciszę” to głęboka opowieść o człowieku, jego sile, lęku, ale 
przede wszystkim o tym, że nawet z największej opresji jest w stanie uratować 
nas już tylko miłość. Thriller psychologiczno-erotyczny, będący kontynuacją 
głośnego debiutu literackiego „Nie wchodź w moją ciszę”, uznanego za jedną z 
najlepszych premier książkowych 2016 roku. Pozycja nie jest finałem historii 
Mai Karewicz i Adama Starskiego, lecz kolejną częścią „Trylogii ciszy”.

Autor: Alicja Masłowska -Burnos

Odprowadzam ciszę cz. II

Porywający dramat psychologiczno-erotyczny „Nie wchodź w moją ciszę” autorstwa 
Alicji Masłowskiej-Burnos zawiera w sobie elementy kryminału. Czytelnicy poznają 
historię Mai, która zmaga się z pracoholizmem i perfekcjonizmem. Niezależna, piękna 
i inteligentna Maja zdaje się mieć wszystko, ale dopiero poznanie charyzmatycznego 
Adama pozwoli jej dostrzec własne słabości. Uczucie, którym Maja z wzajemnością 
obdarzy Adama, stopniowo przerodzi się w płomienny romans i zmotywuje bohaterkę 
do walki z destrukcyjnym nałogiem. Spójna narracja sprawia, że książkę czyta się 
z zapartym tchem. Atutem pozycji pozostaje także współczesna tematyka, która skłania 
do rozważań nad macierzyństwem, rolą kobiety, potrzebą odnalezienia swej drogi 
w przytłaczającej, pełnej napięć codzienności.

Autor: Alicja Masłowska -Burnos
Nie wchodź w moją ciszę cz. I

ISBN: 978-83-7900-464-5 Format A5 Ilość stron: 236



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non pro-
ident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non pro-
ident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non pro-
ident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Autor: Lorem impsum

Autor: Lorem impsum

Autor: Lorem impsum

Tytuł

Tytuł

Tytuł
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Powieść pełna zmiennych emocji od rozpaczy, strachu i lęku, po nieogra-
niczoną radość, wzruszenie, szczęście i triumfującą finalnie nadzieję. To 
opowieść o tym, co w życiu najważniejsze. Znaczna część tej historii została 
umiejscowiona w Kazimierzu Dolnym, dlatego czytając ją, spacerujemy ulicz-
kami tego miasta i zaglądać w jego duszę. „Kiedy wiosna nie nadchodzi” jest 
również książką o przyjaźni ze starszym człowiekiem i o tym, jak wielką rolę 
w życiu może odgrywać rodzeństwo. Opowieść przesycona wiarą w miłość.

Autor: Anna Wysocka -Kalkowska

Kiedy wiosna nie nadchodzi

ISBN: 978-83-7900-273-3 Format A5 Ilość stron: 265

Finezja uczuć

„Finezję uczuć” możemy potraktować jako współczesny romans z nutą 
dramatu, a jednocześnie poradnik dla osób po trzydziestce, które chciałyby 
utrzymać swój obecny związek, lub dowiedzieć się jak zadbać o ten, który 
zamierzają zbudować. Autorka przedstawiając nam historię Alicji i Mariusza, 
dokonuje analizy współczesnych małżeństw. Zaskakujące jest, że główna 
bohaterka to mężatka i matka dwójki dzieci, a Mariusz jest księdzem...

Autor: Aneta Krasińska

ISBN: 978-83-7900-304-4 Format A5 Ilość stron: 218

ISBN: 978-83-7900-452-2 Format A5 Ilość stron: 202

Moje życie bez ciebie
Poruszająca powieść Anny Wysockiej-Kalkowskiej, autorki, która doskonale oddaje 
wszelkie stany emocjonalne i duchowe, dzięki czemu czytelnicy przeżywają niezapo-
mniane chwile wraz z bohaterami. Główną postacią i jednocześnie narratorką powieści 
jest Agata, młoda kobieta boleśnie doświadczona przez życie. Konieczność radzenia 
sobie ze stratą bliskiej osoby zdaje się towarzyszyć Agacie od zawsze. Jako dziecko 
została przecież odrzucona przez rodziców, a gdy odnalazła szczęście u boku ukocha-
nego męża, musiała na zawsze się z nim pożegnać, bo nieubłagana śmierć przerwała ich 
wspólną drogę. Żałobna depresja spycha Agatę w przestrzeń nieopisanej pustki. Naszym 
zadaniem pozostaje towarzyszyć jej w przechodzeniu kolejnych etapów tego procesu.

Autor: Anna Wysocka -Kalkowska



Pozycja „Droga Tadeusza Mazowieckiego” nie jest kolejną biografią prezentu-
jącą najważniejsze fakty z życia Premiera. Książka autorstwa Tomasza Miel-
carka stanowi bowiem ukłon w stronę sylwetki człowieka, który jest jednym 
z głównych architektów współczesnej Polski. Czytelnik zyskuje okazje, by 
przyjrzeć się ewolucyjnym zmianom, które przez wiele lat dojrzewały 
w umyśle Tadeusza Mazowieckiego.

Książka „Młodości szczęśliwa” to zbiór opowiadań zapoczątkowujący cykl 
„Zza zasłony czasu”. Pozycja skierowana jest do młodzieży oraz dorosłych 
odbiorców. Poszczególne opowiadania odnoszą się do wspomnień autor-nar-
ratora, który „zabiera” czytelników w lata 60. i 70. XX wieku. Cofając się 
w przeszłość bardzo szybko zrozumiemy, że choć w ówczesnym czasie 
obowiązywały bardziej rygorystyczne zasady, młodzież i dzieci potrafiły 
uatrakcyjniać sobie życie.

To fabularyzowana opowieść – historia życia Anieli Bińkowskiej, która w 1928 roku, w wie-
ku 17 lat przyjechała z Łodzi do Warszawy - do starszego brata, aby rozpocząć nowe, lepsze 
życie. Początki w nowym mieście, praca, nauka, przyjaźń i miłość a także trudne, codzienne 
życie stanowią treść tej książki.
To historia oparta na prawdziwym życiorysie. Większość bohaterów to postacie auten-
tyczne. Lekko opowiedziane skrawki z życia, w tle dawna Warszawa: od czasów przed-
wojennych, poprzez okres okupacji i lata powojenne ze szczególnym uwzględnieniem jej 
peryferyjnej wówczas dzielnicy - Saskiej Kępy.

Autor: Tomasz Mielcarek

Autor: Zdzisław Brałkowski

Autor: Małgorzata Mossakowska -Górnikowska

Droga Tadeusza Mazowieckiego

Młodości szczęśliwa

Pani Nela z Saskiej Kępy
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non pro-
ident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
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„drzwi” to liryczna wędrówka przez krainę smutku i nadziei, odrzucenia i tęsknoty, 
zagubienia w samotności i poszukiwania ludzi, dobra i zła. Mirosław Weltz przepięknie 
ujął to w słowie wprowadzającym, gdzie podkreślił, że wspomnienia autorki są „drogą 
wstecz, sięganiem po słowa wypowiedziane wprawdzie wiele razy, lecz w tych wierszach 
brzmią świeżo i oryginalnie. Pisana nimi droga jest prawdziwa, choć ciernista i pełna 
ostrych kamieni”.

Autor: Aleksandra J. Starostecka

drzwi

ISBN: 978-83-7900-551-2 Format A5 Ilość stron: 74

„Kapitel” to kolejny tomik znanego blogera, felietonisty i publicysty – Adama Kadmo-
na. Zbiór tekstów zgromadzony w tomiku „Kapitel” powstawał przy okazji realizowania 
od dawna planowanego projektu. Autor zamierzał odrębnie dołączyć zbiór, który osta-
tecznie rozrósł się na tyle, że wymagał osobnej publikacji. Zafascynowany twórczością 
Herberta, Różewicza i Grochowiaka, Adama Kadmon nie potrafi wyjaśnić dlaczego, 
i co pisze. Uważa jednak, że istotne znaczenie miał tu epizod – spotkanie i konwersacja 
z poetką Ludmiłą Janusewicz z Koszalina.

Autor: Adam Kadmon

ISBN: 978-83-7900-594-9 Format A5 Ilość stron: 100

Złodziejka głosu
Tomik poezji Kaliny Kowalskiej to wybór wierszy z lat 2010-2016. Wnikliwy, poetycko-fi-
lozoficzny namysł nad złożonością ludzkich przeżyć i doświadczeń. Subtelna i orygi-
nalna – utrzymana w tonie liryki bezpośredniej – refleksja na temat człowieka i świata 
dotkniętego przemijaniem. Zbiór wierszy składa się z ponad pięćdziesięciu liryków uło-
żonych w trzy rozdziały: Epizody, Refreny, Cykle oraz jednego utworu tytułowego, który 
rozpoczyna tomik. Wiersze rozgrywają się w sferze osobistej lirycznego „ja”. Naznaczone 
są indywidualną poetycką dykcją, intymną i nieco introwertyczną, ale pozostawiającą 
czytelnikowi swobodną przestrzeń do rozważań na temat „spraw dotkniętych wierszem”.

Autor: Kalina Kowalska

ISBN: 978-83-7900-577-2 Format A5 Ilość stron: 76

Kapitel

POEZJA



Niezwykła oszczędność w słowach nadaje wierszom szczególny wyraz. Poezja trzy-
ma się ziemi, jest w każdym calu egzystencjalna, jakby żywcem wyjęta z codzien-
nego życia. To, co jeszcze spostrzegamy, to umiejętność zachowania należytego 
dystansu w stosunku do sytuacji, jak i do samej siebie, a także spora doza humoru, 
czasami ironii, innym razem z przymrużeniem oka traktowanie samej siebie. Jed-
nak zawsze dużo w nich chęci pokazania, jak twardą potrafi być kobieta.

Przemijanie jest nieodłącznym elementem naszego życia. Koniec, wielokrotnie 
postrzegany jako ostateczność, najczęściej staje się początkiem lub wrotami do nowej 
przestrzeni, w którą wkraczamy bogatsi o kolejne doświadczenia. Tomik „Powroty” 
koncentruje się na tematyce przemijania, z którą poprzez kolejne utwory możemy 
się zmierzyć. Subtelny tomik autorstwa gliwickiej poetki – Danuty Pasieki skłania do 
refleksji. Autorka czerpie inspiracje z życia, dlatego w tomiku każdy odnajdzie coś dla 
siebie. Zrozumiały, pozbawiony nadmiaru metafor i ozdobników język, ułatwia odbiór 
i odniesienie poetyckiej treści do rzeczywistości.

Wiersze w tomiku Danuty Pasieki traktują o Bogu i ludzkich zaniedbaniach, o godnym, 
godziwym życiu, o rodzinie, miejscach w przestrzeni, w których dostrzegamy siebie, 
nazywamy nasze uczynki po imieniu, o wyborach, podejmowanych każdego dnia, 
o pracy i o poezji... 
Liryka czasu przeszłego – to określenie zdaje się najbardziej oddawać egzystencjalną 
problematykę utworów Danuty Pasieki. „Piszą mnie wiersze” to książka wyjątkowo 
mądra i przemyślana. Poetka stara się zwrócić uwagę na te aspekty ludzkiej egzystencji, 
które pozwalają nam na chwilę refleksji.

Autor: Renata Grześkowiak

Autor: Danuta Pasieka

Autor: Danuta Pasieka

Na krawędzi słońca i cienia

Powroty

Piszą mnie wiersze

ISBN:  978-83-7900-615-1 Ilość stron: 98
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non pro-
ident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non pro-
ident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non pro-
ident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Autor: Lorem impsum

Autor: Lorem impsum

Autor: Lorem impsum

Tytuł

Tytuł

Tytuł
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Historia o chłopcu z zespołem Downa oparta na faktach. Wzruszająca, pełna nadziei 
i miłości oraz wiary w kolejny dzień. Książka przedstawia życie zwykłej rodziny i ich 
chorego dziecka. To świat prawdziwie trudny, ale jednak pełen szczęścia. Szczęścia, któ-
re w pewnym momencie zostaje im odebrane, pozostawiając jedynie ruiny tego, co bu-
dowali przez wiele lat. Opowieść pełna emocji, nieustannej walki i próby przebaczenia 
komuś, Bogu, samemu sobie. Tutaj niemoc miesza się z nadzieją oraz wiarą, samotność 
z pragnieniem odzyskania utraconego szczęścia, pragnieniem wyrwania 
z objęć strachu własnego dziecka.

Autor: Maja Chmiel

Zespół Downa...
trudniejsze życie, piękniejszy świat

ISBN: 978-83-7900-586-4 Format A5 Ilość stron: 162

Bez względu na wszystko, warto mieć marzenia. Przekonają nas o tym trzy niezwykłe 
kobiety, przyjaciółki, które jeszcze w czasach licealnych połączyły wspólne zaintereso-
wania. Choć każda z nich podążyła inną drogą, upływający czas nie nadszarpnął siły 
przyjaźni, o czym niebawem się przekonają…
Iza zapragnie odnaleźć swą biologiczną matkę i zabrać przyjaciółki w „podróż do prze-
szłości”. Tolka i Ewka z radością przyjmą jej propozycję, bo przecież potrzeba realizacji 
marzeń to cecha, która charakteryzuje każdą z nich. Ale, czy warto poszukiwać spełnie-
nia, skoro żadna do końca nie jest przygotowana na to, co ją czeka?

Autor: Maja Chmiel

ISBN: 978-83-7900-584-0 Format A5 Ilość stron: 186

Noc jest dniem
Skłaniająca do głębszych rozważań powieść obyczajowo – psychologiczna Leszka Miesz-
czaka, dzięki której zrozumiemy, jak wielka jest siła ducha i ile może dokonać, jeśli wykra-
cza poza materialną stronę ciała. Opisana historia wydarzyła się na polskiej prowincji, 
w pociągu relacji Bielsko-Biała Północ – Łodygowice Górne. Bronisław, jeden z bohate-
rów powieści, pokonuje tę trasę zmierzając do pracy. Jego życie zdaje się całkiem normal-
ne, ale na zawsze odmieni je spotkanie z Elishebą, malarką, Żydówką, która zrządzeniem 
losu znajdzie się w tym samym pociągu co on. Przypadkowe spotkanie zapoczątkuje 
bardzo wyrazistą znajomość, która z czasem przybierze formę uzależnienia. 

Autor: Leszek Mieszczak

ISBN: 978-83-7900-573-4 Format A5 Ilość stron: 276

Sięgając marzeń

PROZA



Bohaterka powieści, Agata, wiedzie spokojne życie, ale niebawem wszystko się zmieni. 
Pogorszenie stanu zdrowia nakazuje kobiecie zasięgnąć porady specjalisty, a wyniki badań 
jednoznacznie wskazują, że ma ona początki choroby Alzheimera. Pogodzenie się z losem 
nie jest łatwe, tym bardziej, że Agata jest matką odpowiedzialną za przyszłość dwójki dzieci. 
Wyjazd w góry ma stać się chwilową odskocznią, która pozwoli spokojnie przewartościować 
życie. Los postawi jednak na drodze bohaterki młodszego od niej Sebastiana i rozbudzi 
uśpione uczucia. Agata nie zdąży zbyt długo koncentrować się na tej znajomości, ponieważ 
Sebastian umrze, a ona będzie musiała zmierzyć się z kolejnym dramatem. U trzyletniej 
córki Agaty wykrto złośliwego guza w mózgu, teraz każda chwila dziecka, które prawdopo-
dobnie nie przeżyje kolejnego roku, jest bezcenna. 

Powieść psychologiczna, która przedstawia skomplikowane życie Karoliny Masło-
wieckiej. Poznajemy bohaterkę jako młodą dziewczynę, dorastającą w purytańskim 
i rządzonym przez surowe prawa domu. Z czasem Karolina wyrasta na atrakcyjną 
kobietę, ale ślady przeszłości sprawiają, że dorosłość niesie ze sobą wiele niespodzianek 
i burzliwych zawirowań, a ostatecznie kończy przedwczesną śmiercią. Szesnastoletnia 
Karolina wiedzie swój skomplikowany żywot w Opolu, gdzie mieszka wraz z rodzicami. 
Ojciec lubi zaglądać do kieliszka i kontrolować jej życie, a bezwolna matka pozostaje 
obojętna na wszystko, co dzieje się wokół. Karolina pozostawiona sama sobie, ostatecz-
nie dorasta i rozpoczyna nowe życie, ale nie będzie ono łatwe. Przypadkowe spotkanie 
odmieni jej los...

Życie pozagrobowe, tajemnica śmierci, czy śmierć kliniczna, to hasła, które przykuwają 
naszą uwagę. Któż nie chciałby bowiem wiedzieć, czy zgon oznacza fizyczny i duchowy 
koniec? A może jednak, gdy nasze ciało przestaje już być przydatne przenosimy się 
w inny wymiar życia? „Wywiad ze śmiercią” to książka, która pozwoli nam odnaleźć 
odpowiedzi na te pytania. Michał Wancerz podjął się przeprowadzenia wywiadu z 
człowiekiem, który doświadczył śmierci klinicznej. Wypadek spowodował u niego 
zatrzymanie akcji serca, jednak los zadecydował, że funkcje życiowe zostały przywró-
cone pozwalając, by ponownie powrócił do życia, tyle że nigdy nie będzie ono już takie 
samo…  

Autor: Irena Dobosiewicz

Autor: Justyna Ewelina Depta

Autor: Michał Wancerz

Na przekór

Kocham Cię Mamo

Wywiad ze śmiercią

ISBN:  978-83-7900-251-1 Ilość stron: 276
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non pro-
ident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non pro-
ident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non pro-
ident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Autor: Lorem impsum

Autor: Lorem impsum

Autor: Lorem impsum

Tytuł
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Ten wybitny pisarz prezentuje nam wnikliwą analizę społeczeństwa japoń-
skiego. Pokazuje przeciętnego, zapracowanego Japończyka, który dzień 
spędza w biurze, wieczory na rozmowach z żoną. Rutyna, nuda codziennego 
bytowania? Skądże znowu! Okazuje się bowiem, że ów przeciętny, mało 
atrakcyjny jak na bohatera, mieszkaniec Kraju Kwitnącej Wiśni skrywa pewną 
tajemnicę… Niespodziewanie dowiaduje się, że istnieje realne zagrożenie, iż 
przeszłość znów go dopadnie. 

Autor: Natsume Sōseki 

Wrota

ISBN: 978-83-7900-514-7 Format A5 Ilość stron: 236

Książka „Królowa kokonu” zapozna nas z bardzo współczesną historią osadzoną 
w polskich realiach. Niepewność, że uda nam się osiągnąć założone cele i spełnić po-
bożne życzenia, najczęściej redukujemy nadzieją podpowiadającą, że jednak może się 
udać. Oczywiście jest jeszcze miłość, którą można odnosić do różnych stanów, postaw, 
zachowań, czy uczuć. Miłości nie da się jednoznacznie zdefiniować, bo powołuje ją do 
życia zbyt wiele elementów. Ale co stałoby się, gdyby zabrakło któregokolwiek z nich? 
Sploty relacji tworzą specyficzną, niepowtarzalną całość, więc może żadna z nich nie 
zdołałaby pozostać sobą, gdyby którejkolwiek zabrakło?  

Autor: Dominika Czajka

ISBN: 978-83-7900-220-7 Format A5 Ilość stron: 84

Światło i mrok

Tokio, rok 1916. Młode małżeństwo – Onobu i Yoshio Tsuda – wiedzie 
spokojne i z pozoru pozbawione większych trosk życie, jednak pod płaszczem 
codziennych zdarzeń toczy ze sobą nieustanną wojnę o miłość i dominację, 
szczerość i zachowanie gry pozorów przed krewnymi oraz sobą nawzajem, 
a przede wszystkim – o ujawnienie skrywanych przez Yoshio, wydarzeń 
z przeszłości. Opowieść o egoizmie, o niezgłębionych motywacjach ludzkich 
zachowań, o tęsknocie za naturalnością oraz o istocie małżeństwa i miłości.

Autor: Natsume Sōseki 

ISBN: 978-83-7900-651-9 Format A5 Ilość stron: 452

Królowa kokonu



„Historyjki dla dzieci w języku polskim i angielskim” to propozycja Wojciecha Filabera dla 
najmłodszych. Książeczka ta nie tylko bawi, ale także uczy. Przystosowana została dla dzieci 
dwujęzycznych, jak i dla tych, które rozpoczynają przygodę z poznawaniem nowego języka 
i chcą się uczyć nowych zwrotów i wyrazów. Książka jest propozycją do wspólnego czytania z 
rodzicami, którzy małymi krokami mogą wprowadzać dziecko w świat nowych słów w języku 
angielskim. Przyjemne, proste historyjki o świecie zwierząt nie tylko rozwijają wyobraźnię 
najmłodszych, ale także uczą szacunku do zwierząt, pozwalając poznać ich przedziwny i 
fascynujący świat.

„Wierszyki babci Henryki. Majsterklepka” to zbiór zabawnych wierszyków przeznaczo-
ny dla młodszych czytelników. Poprzez poszczególne utwory dzieci poznają wielo-
barwny świat zwierząt, ludzi dorosłych i swych rówieśników. Humorystyczne sytuacje 
zaprezentowane w rymowanej formie sprawiają, że świat staje się bardziej przyjazny i 
wesoły. Henryka Hensz przekazuje czytelnikom masę pozytywnych emocji. Poznając 
każdą z piętnastu rymowanek, dobry humor z pewnością nas nie opuści. Ciotki noszące 
przedziwne fryzury, dorośli, którym nie zawsze wszystko wychodzi, rozrabiające dzieci 
i milusińskie zwierzaki sprawią, że uśmiech na długo zagości na dziecięcych twarzach.

Prześlicznie ilustrowana książeczka dla najmłodszych czytelników. Zabawna opowieść 
pozwala nam poznać Michałka, który wraz z rodzicami wyrusza na wakacje. Chłopiec 
bardzo chciałby zabrać ze sobą wszystkie zabawki, niestety może wybrać tylko jedną. 
Ostatecznie po dłuższym zastanowieniu wybór pada na bałwanka, który do tej pory 
każde wakacje spędzał w szafie. Wyjazd Michałka to dla zabawek niekomfortowa sytu-
acja, dlatego postanawiają dołączyć do swojego właściciela. Wóz strażacki okazuje się 
doskonałym środkiem transportu, którym przyjaciele Michała wyruszają w drogę pełną 
niesamowitych przygód.

Autor: Wojciech Filaber

Autor: Henryk Hensz

Autor: Joanna Łaczna

Historyjki dla dzieci 
w języku polskim i angielskim

Wierszyki babci Henryki.
Majsterklepka

Zabawki na wakacjach

ISBN:  978-83-7900-306-8 Ilość stron: 36
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Trzy książeczki dla dzieci, dzięki którym możliwe staje się jednoczesne kształtowanie 
umiejętności językowych, rozwijanie wyobraźni, nauka czytania oraz 
poznawanie języka obcego. „Książka o mnie” czyli „Book about me” to dwujęzyczne, 
polsko-angielskie pozycje, które pozwalają łączyć zabawę z nauką. Książki celowo 
zostały zaprojektowane tak, by dziecko mogło poczuć się jej współtwórcą. Wykonując 
kolejne ćwiczenia, jak kolorowanie, tworzenie określonych wzorów, portretów, czy 
rysunków aktywizuje do działania, jednocześnie czynność zestawiając z konkretnym 
słowem w języku polskim i angielskim, które staje się łatwiejszym do zapamiętania.

„Przystępna gramatyka angielska z ćwiczeniami” jest pozycją, która wspomoże osoby 
rozpoczynające naukę języka angielskiego, wszystkich, którzy znają jego podstawy 
i chcieliby poszerzać umiejętności, a także zaawansowanych, pragnących usystema-
tyzować i odświeżyć swą wiedzę. Ryszard Purski w przystępny, łatwy do zrozumienia 
sposób omawia angielskie czasowniki i czasy, a także charakteryzuje wszystkie rodzaje 
istniejących zdań podrzędnych z podaniem przykładów na możliwe zastosowania 
ich równoważników, zawierających formy nieosobowe. Ćwiczenia zawarte w pozycji 
pozwalają praktycznie wykorzystać i sprawdzić nabywane umiejętności.

Książka jest niezastąpionym przewodnikiem, który ułatwi nam poznanie oraz wykorzysta-
nie możliwości oferowanych przez Windows Serwer 2012. Bez względu na to, czy jesteśmy 
początkującymi, czy doświadczonymi  administratorami, rzetelnie opracowana pozycja 
w przyjemny i łatwy do opanowania sposób przybliży nam nowości systemu serwerowego 
firmy Microsoft. „Biblia Windows Server 2012” prezentuje między innymi: najważniejsze 
funkcje i możliwości nowego systemu serwerowego, niezbędną dla zrozumienia omawianej 
tematyki teorię, a także wyczerpujące informacje i praktyczne ćwiczenia. Wskazówki ujęte 
zostały na objaśnionym zrzucie ekranowym, dzięki czemu nawet laik poradzi sobie 
z konfiguracją i administracją Windows Serwer.

Autor: Róża Pop
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