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Bestsellerowa trylogia kryminalna i światowy 

fenomen literacki. Świetnie napisana, z trzymającą  

w napięciu fabułą i fascynującymi postaciami. 

Powieści Stiega Larssona sprzedały się już w ponad 

44 mln egzemplarzy, a ich autor w 2009 r. został 

królem list bestsellerów. 
 

 

 W skład trylogii wchodzą: 

 Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet 

 Dziewczyna, która igrała z ogniem 

 Zamek z piasku, który runął 

 

 

 

 

 Powieści Harlana Cobena to precyzyjnie  

skonstruowana intryga, mistrzowsko stopniowane  

napięcie, fałszywe tropy prowadzące donikąd,  

pozornie niemożliwe do wyjaśnienia  

zagadki pojawiające się niemal na każdej stronie,.. 

 

 

 

 

 

 



 

  

ZAWSZE TU BYŁY… WAMPIRY 
Mrożąca krew w żyłach powieść o walce między ludźmi  

a wampirami. Pierwsza część trzymającej w napięciu trylogii! 

 

 

 

 

 Zebra ze złamaną nogą, orangutan z Borneo, ważący 

czterysta pięćdziesiąt funtów tygrys bengalski   

i szesnastoletni Pi Patel - wyznawca hinduizmu, 

chrześcijaństwa, a także islamu - wychodzą cało   

z katastrofy statku płynącego z Indii do Kanady. Co 

naprawdę wydarzyło się w szalupie dryfującej gdzieś po 

Pacyfiku? W czym tkwi tajemnica przetrwania? Jak odkryć 

zdolności pozwalające stawić czoło sytuacjom bez wyjścia? 

Życie Pi jest książką, która przypomina, czym jest zwykła, 

głupia żądza życia, wiara we własne możliwości i radość... czytania. W Życiu Pi nie 

wszystko da się racjonalnie wytłumaczyć i nie wszystko też uda się zrozumieć - kto 

powiedział, że powieść musi mieć tylko jedno zakończenie? 

       

 

 

Przejmujący prawdziwością opisów pamiętnik 

narkomanki. Christine F. opowiada swoją historię oraz 

dzieje rówieśników, przyjaciół, często bardzo młodych 

narkomanów, z których wielu tragicznie kończy życie, nie 

mogąc zerwać z nałogiem. Historia Christiny F. więcej 

mówi o sytuacji części młodzieży niż najbardziej nawet 

starannie udokumentowany raport. 



 

 

 

 Żal do Becki, która się z nim rozstała, szalony 

pomysł...Fabian wyjmuje komórkę i robi byłej dziewczynie 

zdjęcia na imprezie. Takie, jakie nigdy nie powinny powstać.  

A już na pewno nie powinny ich oglądać inne osoby. Do tego 

wniosku Fabian dochodzi za późno, bo w nocy rozesłał MMS-y 

z fotografiami. Uruchamia to łańcuch wydarzeń… 

 

 

 

 W wieku 14 lat Lilli zachodzi w ciążę.  

Wszyscy chcą decydować o jej przyszłości. Wszyscy 

zdają się wiedzieć, co jest dla niej dobre. Jednak 

dziewczyna się waha. Jana Frey opowiada historię  

dziewczyny, która na przekór wszystkim trudnościom 

postanawia urodzić dziecko i musi stawić czoła 

wszystkim konsekwencjom tej najważniejszej  

w życiu decyzji.  

 

 

 

 

Ewa, dziewczyna Maćka tym razem musi 

 zdecydować, czy ważniejsza jest dla niej kariera  

 modelki w Paryżu, czy rodzina, chłopak   

  i studia w Warszawie. Bez względu na  

  to, jakiego dokona wyboru, praca   

  i wakacje we Francji są dla niej   

 prawdziwą lekcją dorosłości. 

 


