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Oto Nanette. Wzorowa uczennica, gwiazd
szkolnej ligi piłkarskiej i posłuszna córka
Zawsze robi to, czego się od niej oczekuje
Ale wszystko zmienia się w dniu, w którym
dostaje podniszczony egzemplarz 
Kosiarza balonówki – tajemniczej, 
niewydawanej od lat kultowej powieści. 
Nanette czyta ją dziesiątki razy. Chce być
taka jak główny bohater. 
Chce być buntowniczką.
Choć udaje wygadaną rebeliantkę, w 
środku 
to jednak ta sama Nanette, samotna 
introwertyczka, która usiłuje znaleźć swo
miejsce w nieprzyjaznym świecie. 
Zmuszona dokonać kilku trudnych 
wyborów nauczy się, że za bunt trzeba 
czasem zapłacić wysoką cenę



Jonny nie zwykłym nastolatkiem. Każdego dnia budzi 
się
w szpitalu, podtrzymywany przy życiu przez aparaturę
Każdego dnia zastanawia się, czy dziś uda się znaleźć
dawcę serca.
Każdego dnia zastanawia się, czy dziś umrze.
Każdego dnia Niamh kłóci się ze swoim „idealnym”
bratem Leo.
Każdego dnia Leo wygrywa.
Każdego dnia Niamh marzy o życiu bez Leo.
To wszystko zmieni się po wypadku: w dniu, kiedy 
zawali się cały świat.

„Drugie bicie serca” to opowieść o stawieniu czoła 
przyszłości, choćby najbardziej przerażającej. 
To opowieść o uzdrowieniu serca, bez względu na to, 
jak boli. 



Annie nic nie dolega, a mimo to żyje tak, jakby była 

obłożnie chora. W wieku trzynastu lat ma już za sobą
niejedną operację, wielokrotnie oddawała krew, żeby 

utrzymać przy życiu swoją starszą siostrę Kate, która 

we wczesnym dzieciństwie zapadła na białaczkę. 

Annie została poczęta w sztuczny sposób, tak aby jej 

tkanki wykazywały pełną zgodność z tkankami siostry. 

Choć przez całe życie postrzegano jąwyłącznie przez 

pryzmat siostry i tego, co dla niej robi, aż do tej pory 

Annie akceptowała tę swoją życiową rolę. 

Teraz jednak, wzorem większości nastolatków, zadaje 

sobie pytania dotyczące tego, kim jest naprawdę. 

Wreszcie Annie dojrzewa do podjęcia decyzji, która dla 

wielu osób byłaby nie do pomyślenia, decyzji, która 

podzieli jej rodzinę, a dla ukochanej siostry będzie 

wyrokiem śmierci. 



Kiedy Gabby poznała Elliotta, wiedziała,

że to mężczyzna dla niej. Przez dwadzieścia 

lat małżeństwa nigdy nie wątpiła w miłość do 

niego – nawet gdy nie chciał jej dać jedynej 

rzeczy, na której nadal najbardziej jej zależy. 

Teraz ich dwie córki dorastają
i Gabby czuje, że czas i młodość przemijają. 

Po raz pierwszy w życiu ogarnia ją niepokój. 

I wtedy spotyka Matta...

Odurzona i oślepiona emocjami, które budzi

w niej ten przystojny i odnoszący sukcesy 

młody mężczyzna, nie dostrzega, co może 

stracić. W jednej beztroskiej chwili niszczy 

wszystko, co jest dla niej drogie. Zżerana 

żalem, robi, co w jej mocy, żeby odbudować
dom, który zburzyła. Ale czy da sięwybaczyć
zdradę? 



Sylvie i Maggie mieszkają na przeciwległych 

wybrzeżach USA i właśnie wyprawiają z gniazda 

dorastające dzieci. Obie są po czterdziestce i obie 

mająmężów, którzy spędzają w podróży więcej 

czasu, niżby sobie tego życzyły. Nieodległa 

perspektywa życia w pustym domu budzi w nich 

niepokój i rodzi uczucie osamotnienia oraz potrzebę
by ich mężowie bywali teraz w domu częściej niż
zwykle. Dopiero gdy Eve, córka Sylvie, zaprzyjaźnia 

się przypadkowo 

z córkąMaggie, podobieństwa między tymi dwiema 

kobietami stają się zdumiewająco rzeczywiste. 

Wielka tajemnica przez lata pozostawała w ukryciu, 

a gdy teraz na jaw wychodząmroczne sekrety 

z przeszłości, życie bohaterek rozpada się na 

kawałki. Czy te dwie kobiety nauczą się wybaczać? 

Dla dobra własnego, a przede wszystkim dla dobra 

dzieci? 



O ścieżkach, które niepostrzeżenie prowadzą na manowce i o ciemności,

która mieszka w każdym z nas.

Czy wiara może być silniejsza od miłości do własnych dzieci?

Gdzie jest granica posłuszeństwa?

Kiedy powiedzieć dość?

Przez uśpione ulice Jerozolimy mknie karetka. W środku o życie walczy 

skatowany chłopczyk. Czy lekarzom uda go uratować? Nikt jeszcze nie wie

że matka dziecka siedzi w tym samym szpitalu przy łóżku starszego synka

którego przywieziono z ciężkimi poparzeniami. Pobożnie recytuje psalmy

odmawia wyjaśnień i siódemce swoich dzieci nakazuje bezwzględne 

milczenie. Jakim trzeba być potworem, żeby sprowadzić takie cierpienie 

na własne dzieci? A jeśli ta kobieta jest niewinna?

Śledztwo prowadzi detektyw Bina Cedek, matka dwójki małych dzieci. 

Mozolnie odsłania warstwy tajemnic i kłamstw, coraz głębiej zanurzając 

się w świat kabały i religijnych sekt, mistycznych tekstów i przerażających

rytualnych obrzędów, by stanąć twarzą w twarz z przerażającą prawdą, 

która na zawsze może odebrać wiarę w ludzi. 

Naomi Ragen w przejmujący sposób opowiada o ścieżkach 

niepostrzeżenie prowadzących do piekła i ciemności, która mieszka w 

każdym z nas. Grozę budzi świadomość, że ta historia oparta jest na 

faktach…



Andreas Egger to prosty człowiek, który 

wiedzie spokojne, wypełnione fizyczną
pracą życie w sercu austriackich Alp. 

Mężczyzna stara się nie odciskać piętna 

na otaczającej go naturze, ale ta nie zawsze 

okazuje mu swoją wdzięczność. Nic, nawet 

miłość, nie burzy ładu i monotonii jego 

codzienności. Gdy w dolinę wkracza 

cywilizacja, idylliczny świat nieodwracalnie 

się zmienia. Bo przecież jedyną pewną
w życiu rzeczą jest zmiana



Wzruszająca powieść o granicach miłości i lojalności, odwagi 

i przebaczenia…

A jak wiele jesteśmy w stanie zrobić dla ukochanej osoby? 

Skłamać? Dopuścić się kradzieży? A może nawet zabić? Jak bardzo

trzeba kogoś kochać, żeby posunąć się do takiego czynu?

To tylko niektóre z dylematów, jakie muszą rozwiązać bohaterowie

powieści, w której za sprawą potęgi miłości ścieżki losu dwóch 

kuzynów rozchodzą się dramatycznie w przeciwnych kierunkach.

Życiem Camerona MacDonalda rządzi poczucie obowiązku.

Jest szefem policji w małym miasteczku w stanie Massachusetts, 

zamieszkanym od pokoleń przez członków jednego szkockiego 

klanu, z którymi wiążą go więzy krwi i honoru. Jednak gdy jego 

kuzyn, Jamie, zjawia się przed komisariatem z ciałem żony i 

wyznaje,

że własnoręcznie ją zabił, Cam aresztuje go bez chwili wahania,

nie bacząc na łączące ich pokrewieństwo.

Dla Allie, żony Cama i miejscowej florystki, sytuacja nie jest tak 

jednoznaczna. Chociaż jest oddana mężowi nad życie, tym razem 

występuje przeciwko niemu i bierze stronę Jamiego



Podczas spotkania rodziców dzieci grających w lidze 

lacrosse, ojciec dwóch nastoletnich synów, prawnik Adam 

Price, zostaje zaczepiony przez nieznajomego mężczyznę. 

Twierdzi on, że przed laty żona Adama, chcąc 

powstrzymać rozwój jego romansu, oszukała go udając, że 

jest w ciąży. Nieznajomy przekazuje Adamowi dowody 

świadczące

o prawdziwości swoich słów. Kiedy zaszokowany Adam 

doprowadza do konfrontacji z żoną, ta początkowo 

obiecuje mu wyjaśnienia, lecz wkrótce znika bez śladu. 

Kontaktuje się z nim jedynie za pomocą SMS-a prosząc, aby 

mąż jej 

nie szukał. Adam oraz jego synowie są zdruzgotani 

niespodziewaną ucieczką Corinne.

Mężczyzna odkrywa coraz więcej nieznanych mu faktów

z życia żony i uświadamia sobie, że niemal wszyscy wokół
niego ukrywają jakieś tajemnice, zaś jedynym sposobem

na poznanie prawdy jest odnalezienie nieznajomego 

mężczyzny, nawet gdyby miało to doprowadzić
do zburzenia pozornie uporządkowanego świata, w jakim 

od lat żyje Adam. 


