
Zapomniany obóz na Dolnym Śląsku. 
Nieludzkie eksperymenty na więźniach. 
Broń, która mogła odmienić losy wojny.

Trzecia Rzesza chyli się ku upadkowi. Hitler marzy 
o Wunderwaffe, która ma uratować nazistów. 
Jednak to nie wymyślna broń może zapewnić Führerowi 
zwycięstwo, a broń chemiczna produkowana w małym 
obozie koncentracyjnym na rubieżach Rzeszy.

Niewielka miejscowość Dyhernfurth na Dolnym Śląsku. 
Niemcy budują tu wielki zakład przemysłowy, który 
rozpoczyna produkcję śmiercionośnej broni. Naukowcy 
syntetyzują sarin, bojowy środek trujący. 

Testują go na więźniach obozu, których nazywają 
komandem elfów. Skutki oddziaływania tej substancji 
na organizm są przerażające. Użyta na froncie może 
przechylić szalę zwycięstwa na korzyść Hitlera.



Głośna powieść, w której z mroku i sprzeczności 
współczesnego Seulu wyłania się portret kobiet gotowych 
zrobić wszystko, aby żyć godniej.

Młode koreanki: Kyuri, Miho, Ara, Sujin i Wonna, próbują 
pozostać sobą w świecie, który wymaga od nich 
niewiarygodnie dużo. Współczesny Seul nie jest 
wyrozumiały dla kobiet, zwłaszcza biednych. Aby uzyskać 
przepustkę do lepszego świata, trzeba wpisywać się 
w wyśrubowany kanon urody. 
Cena piękna jest wysoka, a operacje plastyczne to 
konieczność.

Wiedzą o tym Kyuri, ekskluzywna kobieta do towarzystwa 
dla najbogatszych biznesmenów w kraju, oraz Sujin, która 
zrobi wszystko, aby być jak Kyuri. Miho, romansująca 
z apodyktycznym mężczyzną, i Ara, obsesyjnie zakochana 
w gwieździe k-popu. Oraz Wonna, która staje wobec 
dylematu: marzy o dziecku, lecz nie ma środków na jego 
wychowanie.



Czasami zbieg okoliczności obraca wniwecz czyjeś życie, 
a człowiek jest zmuszony ugiąć się przed wiatrem historii.

Bywa też tak, że najlepsze intencje wobec kobiety 
sprowadzają nieszczęście zamiast pomóc… Teodor, wiejski 
organista i nauczyciel w polskiej szkole na Zaolziu, 
jest szczęśliwym człowiekiem – mimo niesprzyjających 
okoliczności politycznych zajmuje się ukochaną muzyką, 
tworzy szczęśliwe małżeństwo z piękną żoną, wychowuje 
utalentowanego syna, w którym pokłada wielkie nadzieje.

Na idealnym obrazie jego życia widnieje jednak rysa –
są lata pięćdziesiąte, a Teodor nie jest komunistą, 
dodatkowo wcale się z tym nie kryje. Kiedy w wyniku 
tragicznego wypadku zostaje oskarżony o spowodowanie 
śmierci, nie ma nikogo, kto stanąłby po jego stronie. 

Odtąd życie Teodora i jego rodziny stanie się drogą przez 
mękę. W jaki sposób może je zmienić spotkanie 
z autystycznym, muzycznie uzdolnionym chłopcem? 



Kiedy szesnastoletnia Tessa Gray pokonuje ocean, żeby 
odnaleźć brata, celem jej podróży jest Anglia za czasów 
panowania królowej Wiktorii. 

W londyńskim Podziemnym Świecie, w którym po ulicach 
przemykają wampiry, czarownicy i inne nadnaturalne istoty, 
czeka na nią coś strasznego. Tylko Nocni Łowcy, wojownicy 
ratujący świat przed demonami, utrzymują porządek 
w tym chaosie. 

Porwana przez Mroczne Siostry, członkinie tajnej organizacji 
zwanej Klubem Pandemonium, Tessa wkrótce dowiaduje się, 
że sama jest Podziemną z rzadkim darem zmieniania się 
w inną osobę. Co więcej, Mistrz – tajemnicza postać kierująca 
Klubem – nie zatrzyma się przed niczym, żeby wykorzystać 
jej moc. 



W magicznym podziemnym świecie wiktoriańskiego 
Londynu Tessa znalazła bezpieczne schronienie
u Nocnych Łowców. Jednakże bezpieczeństwo okazuje się 
nietrwałe, kiedy grupa podstępnych członków Clave zaczyna 
spiskować, żeby odsunąć jej protektorkę Charlotte od 
kierowania Instytutem.

Gdyby Charlotte straciła stanowisko, Tessa znalazłaby się 
na ulicy… jako łatwa zdobycz dla Mistrza, który chce 
wykorzystać jej moc do własnych celów. Z pomocą 
przystojnego i autodestrukcyjnego Willa oraz zakochanego 
w niej Jema Tessa odkrywa, że wojna Mistrza z Nocnymi 
Łowcami wynika z osobistych pobudek.

Mistrz obwinia ich o spowodowanie tragedii, która zniszczyła 
mu życie. Żeby poznać tajemnice przeszłości, cała trójka 
odbywa podróż do mglistego Yorkshire, do rezydencji, 
w której kryją się nieopisane okropieństwa; do londyńskich 
slumsów i zaczarowanej sali balowej, gdzie Tessa odkrywa, 
że prawda o jej pochodzeniu jest bardziej złowieszcza, 
niż przypuszczała. 



Mroczna sieć zaczyna się zaciskać wokół Nocnych Łowców 
z Instytutu Londyńskiego. Mortmain planuje wykorzystać 
swoje Piekielne Maszyny, armię bezlitosnych automatów, 
żeby zniszczyć Nocnych Łowców.

Potrzebuje jeszcze tylko ostatniego elementu, żeby 
zrealizować swój plan. Potrzebuje Tessy Gray, Charlotte 
Branwell, szefowa Instytutu Londyńskiego, rozpaczliwie stara 
się znaleźć Mortmaina, zanim ten zaatakuje. 

Ale kiedy Mortmain porywa Tessę, chłopcy, którzy roszczą 
sobie równe prawa do jej serca, Jem i Will, zrobią wszystko, 
żeby ją uratować. Bo choć Tessa i Jem są zaręczeni, Will jest 
zakochany w niej jak zawsze. 



• Wyobraź sobie świat, w którym książki są zakazane, 
a ich czytanie jest uważane za zbrodnię. 

• Wyobraź sobie świat, w którym każde złe wspomnienie 
i nawet największa rozpacz mogą zostać całkowicie 
wymazane z pamięci. 

• Wyobraź sobie świat, w którym możesz ukryć każdą 
krzywdę i niegodziwość, jakich kiedykolwiek się 
dopuściłeś. 

Te światy są ze sobą nierozerwalnie połączone. 
Wszystko przez Oprawców. Emmet Farmer jest dobrym, 
pracowitym synem, który każdy dzień spędza na roli, 
pomagając rodzicom związać koniec z końcem. 

Wszystko się zmienia, gdy otrzymuje list z wezwaniem 
do odbycia praktyk w pracowni Seredith, kobiety zajmującej 
się tajemniczym procesem oprawiania książek. (…) 
Pod czujnym okiem Oprawczyni poznaje sekrety gilotyny, 
czcionek i starego pergaminu. ( …)



WYDARZENIA W TEJ KSIĄŻCE SĄ OPARTE NA FAKTACH. 
PRAWDA BYWA BARDZIEJ PRZERAŻAJĄCA OD 
NAJWYMYŚLNIEJSZEJ FIKCJI. CZŁOWIEK JEST ZDOLNY DO 
WSZYSTKIEGO.

Ilse Koch dokonała okrutnych czynów. 
Wiedźma z Buchenwaldu w wyjątkowo bestialski sposób 
znęcała się 
nad więźniami, była jedną z najbardziej odrażających sadystek 
w historii. W willi Kochów odnaleziono wyroby 
z ludzkiej skóry.

CO SPRAWIŁO, ŻE UROCZA DZIEWCZYNA STAŁA SIĘ 
WYRAFINOWANĄ SADYSTKĄ? ZASKAKUJĄCE, JAK ŁATWO 
CZŁOWIEK ADAPTUJE SIĘ DO ZMIAN.



Sierpień, Trogir. 
W zabytkowym chorwackim miasteczku panuje upał. 
To właśnie tu przyjeżdża Olga. Nie jest to jej pierwszy pobyt 
w tym mieście. 

Rok wcześniej spędziła tu z córką wakacje, teraz wraca już 
sama, do tego samego pensjonatu, tego samego pokoju. 

Ten rok zmienił wszystko, Olga została sama, z mnóstwem 
pytań bez odpowiedzi. 
W Trogirze postanawia zakończyć swoje życie.

Sprawy komplikują się, kiedy na jej drodze staje Martin, 
młody Chorwat, z którym jej córka zeszłego lata spędziła 
kilka wieczorów. 

Z pomocą chłopaka i Stanisława – rodaka mieszkającego 
w Niemczech, Olga powoli odkrywa, co wydarzyło się rok 
wcześniej.



Miłość, która trwa wiecznie.

Olga wraca do Chorwacji i zamieszkuje w Arbaniji, 
miejscowości przy Trogirze. Raz w tygodniu spotyka się 
z Sanją, skrzywdzoną przez los dziewczyną. 
Pracuje nad redakcjami książek oraz zaczyna pisać własną –
wspomnienia o swojej córce Natalii. 

Cały czas się zastanawia, co dzieje się z Natalią, czy żyje, 
czy jeszcze się spotkają. Odwiedza ją Stanisław i rozmawiają 
o przyszłości. Olga nie potrafi zaakceptować postawy 
Stanisława i z nim zrywa. Mimo tęsknoty postanawia 
nawiązać bliższe relacje z kimś innym. 

Pewnego dnia dzwoni do niej Igor, dawny partner, który 
opiekuje się jej mieszkaniem w Polsce, z informacją, 
że dostała list. W Oldze budzi się nadzieja…

Kontynuacja losów bohaterki Trogirskich wakacji. 



W podzielonej na trzy części książce urodzona przed wojną 
autorka opisuje kolejne etapy swojego burzliwego życia –
dzieciństwo spędzone w ubogiej rodzinie w kopenhaskiej 
dzielnicy robotniczej, młodość wypełnioną pierwszymi 
próbami literackimi i miłosnymi tęsknotami oraz dorosłość 
naznaczoną nieudanymi związkami i głębokim uzależnieniem 
od opiatów. 

W opisach różnorodności kobiecego doświadczenia Ditlevsen 
jest bezkompromisowo szczera, a jednocześnie nieuchwytna, 
jakby pomimo wielkiego talentu nie mogła uwierzyć, że kilka 
słów zapisanych na kartce wystarczy, by przekazać prawdę o 
własnym życiu. 

„Wiem, że to straszne nie być normalnym, i sama muszę się 
męczyć z udawaniem, że jestem normalna”

– pisze nastoletnia Tove. A w jej życiu szczęście nieustannie 
miesza się ze smutkiem, pragnienie zmian ze stagnacją, 
a trzeźwość myśli z narastającym szaleństwem.



• Bestseller wszech czasów. Kultowa powieść.
• Mądra, komiczna i zaprawiona nutką czarnego humoru.
• Uroczo staroświecka i zaskakująco współczesna.

Oto pełna pasji, miłości, dramatów oraz cudów historia 
niepokornej zaklinaczki pszczół Idgie, słodkiej i delikatnej 
Ruth, kawiarni Whistle Stop, w której podawano najlepsze 
smażone zielone pomidory i mieszkańców kolejowego 
miasteczka, którzy potrafili znaleźć wspólny język mimo biedy, 
różnic, przemocy oraz przeciwności losu. 

A także pewnej mrożącej krew w żyłach tajemnicy

pulchnej gospodyni domowej, Evelyn Couch, która przeżywa 
kryzys małżeński, nie wierzy w siebie i nie radzi sobie 
z dolegliwościami menopauzy, opowiada ją wesoła jak 
skowronek staruszka dobrze pamiętająca tamte czasy i ludzi 
o złotym sercu. 
Pośród wspomnień, śmiechu i łez między dwiema kobietami 
rodzi się szczególna więź, a Evelyn nabiera odwagi, aby podjąć 
ważne życiowe decyzje. 



Reporter „Corriere della Sera” Andrea Galli rekonstruuje 
historię Juliana Sinanaja, jednego z najbardziej  
niebezpiecznych zabójców w Europie, który używał śmierci 
„do uporządkowania świata”.

Sinanaj był absolutnym rekordzistą, który zabił tak wielu ludzi, 
że nawet po aresztowaniu nie można było dokonać dokładnej 
kalkulacji jego zbrodni. I nigdy się nie mylił. 
Zawsze fotografował zwłoki telefonem komórkowym – jako 
dowód dla klienta, że praca została zakończona. Zdjęcie miało 
być paragonem.

Urodzony i wychowany w albańskich slumsach morderca był 
tak biegły w zacieraniu śladów, że według Interpolu władze 
nawet nie wiedziały, że szukają najgroźniejszego zabójcy 
w Europie, dopóki ten sam się nie przyznał. 



Istnieją dziesiątki sposobów, by się zabić. Frankie Loomis, 
detektyw bostońskiej policji, poznała już wszystkie. 
Kiedy jednak zaczyna badać sprawę tragicznego w skutkach 
upadku młodej dziewczyny z balkonu apartamentowca, 
instynkt podpowiada jej, że to nie było samobójstwo. 

Dlaczego w mieszkaniu zmarłej nie znaleziono telefonu 
komórkowego? Dlaczego atrakcyjna i zdolna Taryn Moore 
targnęła się na swoje życie, skoro właśnie miała rozpocząć 
wymarzone studia doktoranckie?

Podejrzenia padają na Liama, byłego chłopaka Taryn, 
ale policjantka ma również na oku przyjaciela dziewczyny, 
nieśmiałego Cody’ego, który skrycie podkochiwał się 
w studentce.

Wkrótce wychodzi na jaw mroczna strona Taryn, chorobliwa 
obsesja na punkcie związków i mężczyzn, którzy coś dla niej 
znaczyli. Czy ta niebezpieczna skłonność zagrażała innym, 
czy może najbardziej jej samej?



Autobiograficzna opowieść wybitnej włoskiej pisarki to
przenikliwy portret żydowsko-włoskiej rodziny w dobie
narastającego faszyzmu, wojny i lat powojennych.
Tytuł uważany jest za jedną z najważniejszych włoskich
książek XX wieku.



Dobra i zła… tylko która jest którą? 

Siostry Fern i Rose z pozoru łączy więź, jaka może być tylko 
między prawdziwymi bliźniaczkami. 
Role są ustalone - Rose to ta odpowiedzialna, podczas gdy 
Fern uważana jest za ekscentryczną.

Mimo różnic są sobie jednak bardzo oddane i chronią się 
nawzajem od najmłodszych lat. A poczucie bezpieczeństwa 
było im szczególnie potrzebne, gdyż ich matka była 
socjopatką ukrywającą przed całym światem swoją okrutną 
naturę. Jedynie Rose to widziała - Fern zawsze dostrzegała 
w ludziach tylko dobrą stronę.

Wiele lat temu Fern zrobiła jednak coś bardzo, bardzo złego, 
a Rose nikomu o tym nie powiedziała…. 



Zło czai się w każdym z nas. Dlatego wszyscy jesteśmy 
podejrzani. Spokojna podtoruńska wieś i kapryśne 
lato 2019 roku. 

Znany pisarz powieści obyczajowych, Piotr Warot, przeżywa 
najpotworniejsze wakacje swojego życia. W tajemniczych 
okolicznościach znika jego brat z dziewczyną. 
Policjanci podejrzewają, że Aleks i Alina wyskoczyli na krótki 
romantyczny urlop i odcięli się od świata. Jednak kiedy oboje 
milczą zbyt długo, Piotr nie ma wątpliwości, że stało się coś 
złego. (…)

Aby poznać prawdę, Warot będzie musiał wyplątać się 
z pajęczyny pełnej kłamstw, którą tkają także jego najbliżsi. 
A w solidnym i trwałym łańcuchu tajemnic trudno trafić 
na jedno, najsłabsze ogniwo…

Ekscytujący thriller o sile rodzinnych więzów i o złu 
przekraczającym niepostrzeżenie próg każdego domu. 



AUDIOBOOK
Wraz z ostatnią kroplą, która wypłynęła z żyły dziecka, 
narodził się ON. Balwierz z Narwi.
Z ciała martwego Tymka upuszczono krew, w pobliżu torów 
snajper położył trupem księdza Donata. Kto to zrobił? 
Hubert Meyer szuka odpowiedzi.

Po bójce z Kołomyjskim psycholog śledczy zaszywa się 
w leśnej głuszy na Podlasiu, w chacie Domana w Narwi. 
Szuka spokoju, ale los nie da mu tej szansy. Okolicą wstrząsa 
właśnie seria krwawych zbrodni. W środku lasu, w kapliczce 
świętego Huberta – niczym złożone w ofierze – leży ciało 
kilkuletniego Tymka, syna miejscowej femme fatale. 
W tym samym czasie od strzału snajpera ginie ksiądz Donat 
Giza, zapalony myśliwy, prominentny członek koła 
łowieckiego. Potem dochodzi do kolejnych morderstw…

Czy Meyerowi uda się rozwikłać zagadkę tajemniczych 
zbrodni? Kim jest morderca i co go łączy z miejscowymi 
notablami?



AUDIOBOOK

Czterdzieści trzy ciosy nożem. 
Tak pożegnała się z życiem Róża Englot. Obok otwartych ran 
na jej ciele sprawca pozostawił coś jeszcze –klucz. Gdy mąż 
kobiety, skazany za to brutalne zabójstwo, kończy odsiadywać 
wyrok, w warszawskiej kamienicy rozgrywa się kolejna 
tragedia. Z balkonu na siódmym piętrze w niewyjaśnionych 
okolicznościach wypada teściowa Englota. Kobieta ginie 
na miejscu. Szybko okazuje się, że do zdarzenia doszło 
podczas przepustki skazanego. Brakuje jednak niezbitych 
dowodów, które pozwoliłyby na postawienie mu zarzutów.

Hubert Meyer na prośbę prokurator Weroniki Rudy 
przyjeżdża do Warszawy, by jej pomóc w tej trudnej sprawie. 
(…)
Co oznacza klucz pozostawiony na ciele Róży Englot jest 
wskazówką czy przestrogą? Czy Meyer dotarł za blisko 
prawdy? Czy zagroził komuś ważnemu? Kto jest 
sprzymierzeńcem, a kto wrogiem?



AUDIOBOOK

Ponad dekada spędzona z najlepszym w kraju profilerem
dobiega właśnie końca. „Cios kończący” zapowiada się 
na najmocniejszą, a na pewno najbardziej mroczną 
z całego cyklu. 

Przez lata Heinz był samotnym łowcą tropiącym seryjnych 
morderców. Niechętny innym ludziom, zdystansowany do 
świata, rozczarowany tym, jak potoczyło się jego życie, uciekał 
w pracę. Gdyby mógł, pewnie wiele rzeczy w przeszłości 
zrobiłby inaczej, ale teraz było na to już za późno. 

Wiek zmusił go do odejścia na emeryturę. Miał teraz dużo (za 
dużo) wolnego czasu, żeby oddać się ostatniej przyjemności, 
która mu została – grze na gitarze. Instynkt łowcy trudno 
jednak w sobie zdusić. Kiedy niespodziewanie zostaje 
poproszony o pomoc w sprawie brutalnego zabójstwa na 
Śląsku, były komisarz bez reszty angażuje się w nieoficjalne 
śledztwo. Okazuje się, że łączy się ono z serią tajemniczych 
zaginięć i zabójstw. Pewnego wieczoru znika także sam Heinz.



AUDIOBOOK

CHCIWOŚĆ PROWADZI PROSTO DO PIEKŁA. POWINNIŚMY 
TO WIEDZIEĆ.

Uwaga! Takiego reality show jeszcze nie było! Premiera już w 
najbliższy piątek. Tego nie możecie przegapić!

Ewa dostaje zaproszenie do udziału w reality show, którego 
pierwszy sezon zakończył się tragedią. Dlaczego spośród 
tysięcy chętnych wytypowano właśnie ją? Co ma wspólnego z 
kobietą, która w nim wystąpiła? Co jest prawdą, a co fałszem 
w domu obserwowanym przez setki kamer?

Oglądajcie uważnie drugi sezon. Obowiązuje tylko jedna 
zasada: brak zasad. 



Dzieci i nastolatki z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
często mają trudności z odruchowym, intuicyjnym 
okazywaniem ciepłych uczuć: sympatii i miłości. 

Nierzadko nie rozumieją, że ich rodzice, rodzeństwo 
i przyjaciele potrzebują czułości. Jeszcze większe wyzwanie 
stanowi dla nich wyrażanie sympatii do nauczycieli, 
zaprzyjaźnionych terapeutów lub przyjaciół rodziny.

Tony Attwood i Michelle Garnett – eksperci w dziedzinie 
autyzmu z wieloletnim doświadczeniem – przedstawiają 
autorski program terapii poznawczo-behawioralnej, dzięki 
któremu chłopcy i dziewczęta z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu nauczą się rozpoznawać oraz wyrażać sympatię 
i miłość w taki sposób, który będzie sprawiał radość zarówno 
im, jak i osobom z ich otoczenia. Zaprezentowane w książce 
ćwiczenia umożliwią dzieciom i nastolatkom z ASD 
odczytywanie swoich emocji oraz uczuć innych osób na 
podstawie zachowania, gestów lub słów, a także ułatwią 
wybór właściwej reakcji. 



(…)Terapia akceptacji i zaangażowania, na której założeniach 
opiera się tak książka, uczy, jak zamiast koncentrować się na 
bolesnych przeżyciach i toksycznych emocjach, być bardziej 
uważnym na bieżącą chwilę i skupić się na tym, co jest 
naprawdę ważne. To właśnie za sprawą uważności i akceptacji 
możemy podążać w wybranym kierunku i dokonywać 
odpowiednich wyborów.

Dzięki książce "W pułapce myśli" czytelnicy:
- przezwyciężają depresję i lęk,
- przestaną negatywnie myśleć o sobie,
- uporają się z bólem emocjonalnym
- nauczą się akceptować siebie i swoje uczucia.

Cierpienie psychiczne jest nieodłączną częścią życia. Możemy 
jednak nauczyć się funkcjonować mimo bolesnych przeżyć. Z 
tej książki dowiesz się, jak to zrobić. "W pułapce myśli" to nie 
tylko fascynujący przewodnik po ludzkim umyśle, ale przede 
wszystkim rewolucyjne narzędzie służące zmianie własnego 
życia.



Mutyzm wybiórczy stanowi ogromną barierę w procesie 
uczenia się, a zaniedbany czy niewłaściwie leczony może 
przetrwać do wieku dorosłego, siejąc spustoszenie w życiu 
danej osoby. 

Z drugiej strony jest to przypadłość ukryta, którą łatwo przeoczyć 
– przecież dzieci, które siedzą cicho, nie rzucają się w oczy. 
Uwagę i dostępne zasoby poświęca się raczej tym, które 
zakłócają spokój. Pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin 
trwają spory na temat tego, kto powinien się zająć mutyzmem, 
zaś wielu z nich nie posiada odpowiedniego przeszkolenia ani 
doświadczenia w pracy z małymi milczącymi pacjentami.
(…)
Z naszego doświadczenia wynika, że osoby, które stykają się z 
mutyzmem po raz pierwszy, nawet znając ogólne zasady 
postępowania, rzadko dysponują wystarczającą wiedzą, by 
poczuć się pewnie, odpowiednio postępować z dzieckiem czy 
wprowadzać w życie program terapeutyczny. Zdarza się, że 
rodzice i specjaliści wstrzymują się z interwencją, ponieważ boją 
się, że dodatkowo pogorszą sytuację. Tymczasem im wcześniej 
zajmiemy się problemem, tym lepiej dla wszystkich 
zainteresowanych.”



Ta książka wyrosła z błędów i potyczek, które pomimo 
posiadanej wiedzy i doświadczenia, wciąż nam się przytrafiają. 
Ale kiedy spróbujemy je zrozumieć, wtedy dopiero poczujemy 
uwalniającą moc panowania nad własnym życiem. 
A przynajmniej brak przymusu walczenia z nim.

Uniwersalne złote rady nie istnieją – otoczenie, środowisko, 
przekonania, sytuacja życiowa, wiek, przeżycia i indywidualny 
charakter mają ogromny wpływ na trudności w organizowaniu 
codzienności. I choć nie da się uciec przed własnym życiem, 
to można uwolnić się od stereotypów na temat tego, co musimy, 
co powinniśmy, a czego nam nie wolno. Pochłaniamy kolejne 
poradniki z rzekomo sprawdzonymi wskazówkami, jak osiągnąć 
sukces, zdobyć pracę marzeń i zorganizować życie tak, 
by wszystko chodziło jak w zegarku, a jednak ciągle coś nie 
działa. Zamiast satysfakcji pojawia się tylko frustracja.

Pora obalić dyktaturę czasu i uwolnić się od krępujących 
stereotypów. Spójrzmy na siebie z empatią, uważnością, 
otwartością i bez oceny, aby wreszcie móc robić co się chce, 
co się lubi i jak nam się podoba.



Temple Grandin wysoko funkcjonująca osoba z autyzmem, 
doktor zoologii i znana na całym świecie działaczka 
opowiada o trudnościach związanych z tym zaburzeniem 
oraz radzi, jak im sprostać.

Opisuje najważniejsze zagadnienia na różnych etapach życia: 
od wczesnej interwencji terapeutycznej po problemy dorosłych 
osób z autyzmem. Podpowiada też rodzicom, jak wspierać 
dziecko, aby mogło wykorzystać swój potencjał.
Któż lepiej niż Temple Grandin mógłby przedstawić nam osobiste 
spojrzenie na autyzm i zespół Aspergera? (...)

W tej książce niczym w pigułce zgromadziła wnikliwe, 
przemyślane, elokwentne i nade wszystko praktyczne konkluzje 
oraz wskazówki na temat radzenia sobie z szerokim wachlarzem 
zachowań, stylów uczenia się i problemów zdrowotnych, które 
występują w autyzmie i zespole Aspergera – dr Ruth Christ
Sullivan.
Temple jest moją bohaterką. Gdyby wybierano osobę, która w 
tym stuleciu w największym stopniu przyczyniła się do rozwoju 
naszej wiedzy na temat autyzmu, to oddałbym swój głos 
na Temple Grandin – dr Tony Attwood.



Ta książka szybko przekracza ograniczenia związane z 
historią kryminalną. Napisana z brutalnym liryzmem 
nakreśla okrutny, a zarazem fascynujący portret Meksyku. 
Stawia także odwieczne pytania o naturę zła.

Grupa dzieci ze zubożałej wioski w Meksyku w mętnych 
wodach kanału znajduje się ciało miejscowej wiedźmy. Była 
ona postrachem mężczyzn i ratunkiem dla kobiet.

Śledztwo odsłania mroczny świat, w którym dominują 
bieda, przemoc. Gdzie uprzedzenia i wykluczenie społeczne 
wyznaczają los i umacniają piekielny krąg. Gdzie 
beznadziejność osiąga punkt kulminacyjny 
i doprowadza do zabójstwa wiedźmy, której zwłoki są jak 
oko huraganu, przekraczające czas i przestrzeń, 
obserwujące wirowanie opowieści utkanych w przeszłości i 
przenikających teraźniejszość.



„Dawne tajemnice" to doskonałe połączenie powieści 
kryminalnej i obyczajowej. Pełna napięcia 
i nieprzewidywalna. Nie do przegapienia!

Na czym można jeszcze zbudować nadzieję, kiedy okazuje 
się, że oszukał cię ktoś, kogo najbardziej kochałeś? 
I czy wśród bezpardonowej walki może pojawić się 
prawdziwe uczucie?

Majka próbuje rozwikłać tajemnicę śmierci ojca. 
Prawda jednak ma bardzo wysoką cenę, 
a zaskoczenie staje się chlebem powszednim dla wielu 
osób. Tajemnice sprzed lat zaczynają wychodzić na jaw. 

Burmistrz miasta staje po drugiej stronie barykady gotów 
na wszystko, wiedząc, ile Majka ma do stracenia. 
I zna więcej jej sekretów niż ona sama się spodziewa.



„Niewinny” to thriller z elementami dramatu sądowego, 
od którego się nie oderwiesz nawet 
na sekundę! Jest to książka emocjonująca, fascynująca 
i trzymająca w napięciu do ostatniej strony.

Nauczyciel Bobby Nock zostaje oskarżony o uwiedzenie 
i zamordowanie swojej uczennicy, 
Jessiki Silver, dziedziczki miliardowej fortuny potentata 
na rynku nieruchomości. Werdykt ławy przysięgłych stanie 
się najbardziej sensacyjną częścią całego procesu. 
Nauczyciel zostaje uznany za niewinnego. 

Dziesięć lat później kręcony jest serial dokumentalny 
o tej sprawie. Ławnicy spotykają się ponownie, a jeden 
z nich twierdzi, że ma nowe dowody obciążające Nocka. 



Audiobook

„Listami zza grobu” Remigiusz Mróz otwiera cykl książek 
o Sewerynie Zaorskim. Tym proponuje Ci książkę o 
patomorfologu, który rezygnuje z wielkomiejskiego życia 
i wraca do rodzinnej miejscowości. Jednak nie może do 
końca porzucić swojej profesji. Odkrywa coś, co rzuca 
nowe światło na sprawę pewnej śmierci sprzed 20 lat.

Tytułowe listy otrzymuje Kaja Burzyńska. Kobieta, 
po śmierci ojca, cały czas dostaje od niego wiadomości. 
Mężczyzna zadbał o to wcześniej i zlecił wysyłkę listów 
co roku, tego samego, pozornie tylko przypadkowego dnia. 
Kaja traktuje listy od taty jako zwyczajną tradycję, ale do 
czasu. Co sprawi, że diametralnie zmieni się jej podejście?

Seweryn Zaorski stanie w obliczu zagadki, którą będzie 
starał się rozwiązać wraz z Kają. Kupuje on zrujnowany dom 
rodzinny kobiety i zaczyna remont. W garażu odkrywa 
zamurowaną skrytkę z materiałami, które mogą stać się 
przełomowe dla odkrycia od lat skrywanej tajemnicy.



Audiobook

Remigiusz Mróz ponownie wprowadza czytelnika 
w świat Seweryna Zaorskiego, który trzyma nerwy 
na wodzy i traktuje swoją pracę bezosobowo, ale nie 
potrafi, pomimo wielu lat doświadczenia w zawodzie, 
przejść obojętnie nad ciałami dzieci, które coraz częściej 
trafiają do zakładu patomorfologii w Żeromicach.

Wraz z Sewerynem zaczniesz zastanawiać się, czy zgony 
te rzeczywiście mogą być dziełem przypadku? 
Co stoi za tajemniczymi zgonami dzieci?

Ciała ofiar, jakie bada Zaorski, nie wskazują, że śmierć 
dzieci była podejrzana. Jednak intuicja i Tobie, i 
bohaterowi zacznie podpowiadać, że musi kryć się za nimi 
coś więcej. Zaorski postanawia ujawnić prawdę, 
jakakolwiek by ona nie była. Chce, by głosy zmarłych dzieci 
usłyszeli wszyscy wokół, ale na razie słyszy je tylko on.



Audiobook

Seweryn Zaorski po raz ostatni wraca do Żeromic, 
by sprzedać dom i na dobre zostawić za sobą tragiczną 
przeszłość.

Formalności trwają dłużej, niż powinny – i wszystko 
wskazuje na to, że ktoś z premedytacją chce zatrzymać 
go 
w okolicy.

Tego samego dnia policja otrzymuje anonimową 
wiadomość, że w lasach Roztocza nieopodal miasteczka 
znajdują się poćwiartowane zwłoki brutalnie okaleczonego 
mężczyzny. Zaorski nie ma zamiaru się mieszać, ale kiedy 
o pomoc prosi go Kaja Burzyńska, nie potrafi odmówić.

Spoza nicości zaczynają dochodzić szepty tych, którzy 
nie mieli prawa przemówić…



Jeśli masz ochotę na wyprawę w góry i towarzyszenie 
komisarzowi Forstowi podczas kolejnego trudnego 
śledztwa, sięgnij po najnowszą powieść Remigiusza Mroza 
„Przepaść” i pozwól się wciągnąć tej historii

W Tatrach Zachodnich dochodzi do zaginięcia młodej 
kobiety z Warszawy. Ostatnim razem widziana była przez 
turystów w okolicy Trzydniowiańskiego Wierchu, a potem 
przepadła bez wieści. Był to jej pierwszy wyjazd w góry, 
miała zamiar spędzić w nich tylko weekend, a w Zakopanem 
pojawiła się sama – mimo to wedle ustaleń policji szła 
czerwonym szlakiem w towarzystwie czterech mężczyzn.

Sprawę prowadzi Wiktor Forst, który odtwarza trasę 
dziewczyny z nadzieją, że odnajdzie ją żywą. 
Nie trafia na żadne poszlaki, odkrywa jednak w Tatrach coś, 
co rzuci nowe światło na zbrodnię sprzed lat…



Jo Nesbø w wysokiej formie. W najnowszej książce znów 
udowadnia, że ma dar obserwacji i dar opowiadania. 
Jednocześnie zapewnia czytelnikowi znakomitą rozrywkę.

Śledczy z Aten zostaje wezwany do zbadania sprawy 
zaginięcia niemieckiego turysty na wyspie Kalimnos. 
W swojej karierze policjanta zyskał renomę, analizując 
zabójstwa pod kątem motywu zazdrości. Czy i tym razem 
intuicja go nie zawiedzie?

Kierowca taksówki znajduje na tylnym siedzeniu auta 
kolczyk. Łudząco podobną parę kolczyków kupił w prezencie 
swojej żonie. Czyżby ta błyskotka należała do niej? 
Ale w takim razie skąd się tam wzięła? Niepokojące pytania, 
zważywszy, że pojazd należy do jego szefa…



"Pax" to wzruszająca i ponadczasowa opowieść o stracie 
i miłości, dzikiej naturze i wolności oraz wojnie. 
Dynamiczna akcja, głębokie emocje i uniwersalne tematy 
czynią z tej książki nowoczesną klasykę na miarę Małego 
Księcia.

Odkąd Peter uratował osieroconego liska, on i Pax byli 
nierozłączni. Pewnego dnia dzieje się jednak coś, czego 
Peter nigdy by się nie spodziewał: jego ojciec idzie do 
wojska i chłopiec musi się przeprowadzić do dziadka, 
którego słabo zna i raczej nie lubi (ze wzajemnością) –
a lisa wypuścić do lasu.

Jednak już pierwszej nocy Peter wymyka się z domu dziadka 
i wyrusza do swojego, oddalonego o 500 kilometrów, gdzie 
ma nadzieję zastać Paxa. Czy dwunastolatek dotrze sam 
do domu? I czy odnajdzie tam Paxa?



Zuza zostaje oszukana przez byłego partnera, musi spojrzeć 
prawdzie w oczy. Ma trzydzieści cztery lata i dwumilionowy 
dług, a za niecałe pół roku urodzi bliźniaczki. I wtedy w jej 
życiu pojawia się Marek, mężczyzna idealny: przystojny, 
troskliwy i dojrzały. 

Po kilku miesiącach związku proponuje dziewczynie 
przeprowadzkę do rodzinnych Toporzyc. Wątpliwości Zuzy 
związane z wyjazdem rozwiewają dopiero podejrzani ludzie, 
którzy pojawiają się pod jej oknami.

Już na wsi Marek dowiaduje się, że musi jechać do Niemiec 
z powodu pilnego zlecenia. Gdy zaczyna się jesień, a noce 
robią się coraz dłuższe, Zuza zostaje sama w starym domu 
w środku lasu. Wiejska sielanka z każdym dniem coraz bardziej 
przypomina koszmarny sen…



Wciągająca opowieść o szpiegostwie i niesamowitych 
kobietach, które pod warstwą szminki i koronki ukrywały 
prawdę, łamiąc szyfry w tajnym ośrodku 

Wielka Brytania żyje ślubem stulecia, o którym Osla Kendall 
chciałaby w ogóle nie myśleć. Wszystko dlatego, że jej 
dawny narzeczony, przystojny książę Filip, za kilka dni 
zostanie mężem księżniczki Elżbiety.

Niespodziewanie Osla dostaje zaszyfrowaną wiadomość 
z zakładu psychiatrycznego. Od razu czuje, że ma ona 
związek z jej dawnymi przyjaciółkami, Mab i Beth, oraz z ich 
wspólną, ściśle tajną misją. Kobiety nie utrzymują ze sobą 
kontaktu: wojna, strata i ogromna presja tajemnicy 
brutalnie rozerwały ich przyjaźń, a Beth załamała się 
nerwowo.

Wraz z wiadomością świat Osli staje w miejscu. Czy można 
wierzyć osobie, która popadła w szaleństwo? Szczególnie 
jeśli twierdzi, że w najbardziej strzeżonym i tajnym miejscu 
w czasie wojny działał zdrajca? 



To książka osobista, trudna, w której autor 
z dziennikarskim zacięciem szuka odpowiedzi na nurtujące 
go pytanie o to kim jest i w konsekwencji o to, co znaczy 
być Ślązakiem. By je odnaleźć bada ślady, zgłębia historię 
przodków oraz swoje niemieckie korzenie. 

Powieść Rokity jako reportaż historyczny zalicza się do 
literatury non-fiction. Na kolejnych kartach książki autor 
przytacza trudne fakty historyczne dotyczące  Górnego 
Śląska, opisuje ewolucję języka jego mieszkańców a także 
konsekwencje polskich i niemieckich wpływów na obecną 
tożsamość Ślązaków. 

Prowadzona w ten sposób narracja staje się istotnym tłem 
dla opowiedzenia rodzinnej biografii autora, którą sam 
odkrywa i jednocześnie próbuje się z nią pogodzić. 



Ta książka przykuje was do fotela, zaskoczy i napełni 
paranoiczną nieufnością do każdego z bohaterów.

Amber i George to świeżo upieczeni rodzice w kryzysie. 
Ona bardzo pragnęła dziecka, ale macierzyństwo ją 
przytłacza. Kiedy oboje postanawiają na jedną noc zostawić 
siedmiomiesięczną córkę pod opieką siostry Amber, 
dziewczynka znika z łóżeczka…

Teraz już nic nie będzie takie jak przedtem. Nakręca się 
spirala tajemniczych, niepokojących wydarzeń.
Jeśli dziecko się nie znajdzie, Amber nie wybaczy siostrze 
i mężowi, który namówił ją na weekendowy wypad. Tylko czy 
ona sama jest bez winy…? 

Młoda matka ma pewien sekret, dotychczas dobrze skrywany 
– czy to możliwe, że ktoś jeszcze zna prawdę i chce ją zmusić 
do zapłaty za kłamstwo?



Przejmująca, pełna fascynujących miejsc i często 
dramatycznych historii opowieść o pewnej rodzinie, 
a także ludziach z Bieszczad

Podejrzany o zabójstwo ojca Krzysztof z dnia na dzień 
zapada się pod ziemię, pozostawiając całe swoje 
dotychczasowe życie za sobą. Jego śladem w dzikie 
Bieszczady wyrusza przekonany o jego winie i zaślepiony 
zemstą młodszy brat.

Podróż śladami tajemnic ojca, dosłownie wpisanymi w 
górski pejzaż, i zderzenie z surowymi warunkami życia 
lokalnej społeczności oraz opowieściami, na których stoją 
fundamenty wszystkich odkrywanych miejsc, doprowadzą 
ucieczkę, gonitwę i śledztwo do nieuniknionego finału: 
konfrontacji z bolesną, oczyszczającą prawdą.

Opowieść o tajemnicach, odpowiedzialności, krzywdzie, 
prawdzie, nieokiełznanej naturze i o tym, co dziedziczymy 
po naszych rodzicach, a także poszukiwaniu winnych.



Naukowcy szykują się do największej z dotychczasowych 
misji ludzkości. W kosmosie, całkiem blisko jak na jego 
skalę, odkryto nadającą się do zamieszkania Drugą Ziemię.

Co może zjednoczyć podzieloną ludzkość? Rozwiązaniem 
wydaje się nowy prometejski mit: ogólnoświatowy projekt 
wyprawy międzygwiezdnej do zbadania pokrytego lodem 
globu.

Za przygotowania „Płomienia” do startu odpowiada 
charyzmatyczny astrofizyk i inżynier technologii 
kosmicznych. Pozyskuje do projektu uzdolnioną psycholożkę 
moralności, która będzie odpowiadać za etyczne aspekty 
przedsięwzięcia. 

Dokąd zaprowadzi naukowców ten romans bez śladu 
cyfrowego? Czy mapowanie mózgu pilotów uczestniczących 
w misji okaże się sukcesem i przed jakimi dylematami z tym 
związanymi stanie ludzkość?



Miłość, zagadki i magia na amerykańskim Południu
Belleville w stanie Luizjana.

Miejsce idealne - w pięknej okolicy, z łagodnym klimatem, 
zamieszkane przez sympatycznych ludzi. Wymarzone miasto 
do życia? Nie dla Roxanne Sherwood, dziennikarki śledczej 
z Nowego Jorku, nieprzyzwyczajonej do ciszy, spokoju i 
błogiego nieróbstwa. Roxie nigdy z własnej woli nie 
zdecydowałaby się przenieść do Belleville - niestety, gdy 
prowadziła śledztwo, naraziła się wysoko postawionym, 
a przy tym niebezpiecznym ludziom i teraz jest zmuszona 
żyć pod fałszywym nazwiskiem. 

Jakby tego było mało, przyszło jej zamieszkać z obcym 
mężczyzną. Wesley Blake, agent FBI oddelegowany do 
ochrony Roxanne, także nie jest zachwycony przymusowym 
zesłaniem. I bardzo wyraźnie daje to dziewczynie odczuć. 
Wkrótce jednak dochodzi do ciągu dramatycznych 
wydarzeń, które sprawiają, że tych dwoje mocno zbliża się 
do siebie



Jest maj 1945. Poniemieckie Świnoujście na wyspie 
Uznam leży w gruzach. Na ulicach grasują bandy 
uzbrojonych szabrowników. Brakuje wody i prądu. Panuje 
głód, chaos i strach.

Miastem rządzi żelazną ręką sowiecki komendant 
Osipowicz. Ale nawet on nie jest w stanie powstrzymać 
narastającej fali zbrodni. Ktoś zabija byłych więźniów 
obozów koncentracyjnych – Polaków, Rosjan, Niemców. 

Tylko jeden człowiek może pomóc w schwytaniu mordercy. 
Jest nim Kostrzewa, przedwojenny polski policjant, którego 
detektywistyczne umiejętności okazują się towarem 
deficytowym. Jego dotychczasowym celem była ucieczka 
do Argentyny śladem miłości swojego życia. 

Teraz jednak będzie musiał zmierzyć się nie tylko z 
psychopatycznym zabójcą, ale także z koszmarami własnej 
wojennej przeszłości.



Czerwiec 1945. W poniemieckim Świnoujściu morze 
wyrzuca na brzeg szczątki kilku mężczyzn. Tymczasem 
w miasteczku szerzy się epidemia nieznanej choroby.

Adam Kostrzewa, jedyny detektyw w okolicy, próbuje 
ustalić, kim były ofiary. Ma nadzieję, że to pomoże 
powstrzymać zarazę. 

Śledztwo prowadzi do mrocznych sekretów III Rzeszy, 
chronionych teraz przez tajne służby sowieckiego 
imperium. 

Wkrótce Kostrzewa z myśliwego zmienia się w zwierzynę –
sam staje się obiektem dochodzenia.
Podejmując samotną walkę, odkrywa tajemnice, które 
ukazują przerażającą wizję powojennej Europy.

Druga część cyklu „Adam Kosgtrzewa”



Lato 1945. Adam Kostrzewa, aspirant przedwojennej 
policji, musi odszukać zbrodniarza wojennego, który zna 
jedną z największych tajemnic III Rzeszy. 

Jego tropem podąża także sowiecki komendant miasta oraz 
brytyjski wywiad. Stawką w wyścigu jest nowy kształt 
powojennego świata. Dla Kostrzewy to ostatnia szansa na 
powrót do zwyczajnego życia.

Trzecia część cyklu „Adam Kostrzewa”



Nadkomisarz Tomasz Rędzia popełnił błąd, za który będzie 
musiał zapłacić. Jego bliskim grozi poważne 
niebezpieczeństwo. 

Rędzia wraz z prokurator Agnieszką Rybarczyk mają 
zamieść pod dywan sprawę zabójstwa pewnego człowieka. 
Ktoś chce, żeby sprawa pozostała nierozwiązana. 

Rędzia i Agnieszka są rozdarci między zawodowym 
poczuciem sprawiedliwości, a obawą o życie własne i 
bliskich. I nagle sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, 
kiedy oboje trafiają na coś, co bezpośrednio wiąże się z 
przeszłością zabitego.

Komisarz z łowcy zmienia się w zwierzynę. Stawia wszystko 
na jedną kartę, musi dopaść mordercę za wszelką cenę.



„Czujesz tak, jak myślisz” dostarcza niezwykle atrakcyjnych 
i zapewniających możliwość elastycznego dopasowywania 
materiałów, które można wykorzystywać do organizowania 
i ułatwiania przebiegu sesji terapeutycznych.

Autor poprzedza zasadniczą część książki przedstawieniem 
podstaw teoretycznych, na których opiera się terapia 
poznawczo-behawioralna oraz wskazówkami, jak należy 
korzystać z niniejszego zeszytu ćwiczeń. Następnie prezentuje 
atrakcyjne i tętniące życiem elementy programów terapii, 
przekazywane dzieciom i młodzieży na dostosowanym do ich 
rozwoju poziomie.

Przedstawione rozwiązania były udoskonalane przez samego 
autora i wielokrotnie wypróbowywane podczas pracy 
klinicznej dotyczącej szerokiego zakresu problemów 
psychicznych.



Właścicielki siedliska ramię w ramię z samozwańczą 
brygadą antykryminalną podejmują się zadania 
zdemaskowania mordercy, który bezczelnie zakłócił 
obchody dziadów. 

I choć sytuacja nie wygląda dobrze, a klęska urodzaju 
sprawia kłopot policjantom, których w dodatku dosięga 
strzała Amora, z babiborzanami nie ma żartów, zwłaszcza, 
gdy pomaga im pewien emerytowany agent.

Czy istnieje klątwa, której nie da się złamać? I upiory, przed 
którymi nie da się uciec?



Znakomity kryminał o tym, jak American dream zamienia 
się w koszmar.

Pewnego bardzo długiego popołudnia w tej sielskiej 
atmosferze przedmieścia znika Joyce Haney. Tego samego 
dnia Ruby Wright udaje się do pracy, spodziewając się, 
że czeka tam na nią to, co zawsze: obowiązki domowe, 
których nie cierpi, obolałe stawy, pogarda ze strony białych 
pracodawców… a także światełko w mroku codzienności: 
życzliwość Joyce. 

Zamiast tego znajduje dwójkę przerażonych dzieci i plamę 
krwi na podłodze w kuchni. Po pani domu nie ma śladu.

Do sprawy zostaje przydzielony detektyw Mick Blanke, 
który niedawno trafił do Sunnylakes z Nowego Jorku 
i szybko odkrywa, że klucz do zagadki znajduje się w rękach 
Ruby, nikt bowiem tak dobrze jak ona nie zna tajemnic 
kryjących się za wykrochmalonymi, idealnie gładkimi 
zasłonami.



Ponadczasowa opowieść o amerykańskim Południu, 
braterskiej miłości i rodzinnym konflikcie.

Joshua i Christophe to bliźnięta wychowane przez 
niewidomą babkę i dużą rodzinę w miasteczku Bois Sauvage
na wybrzeżu zatoki Missisipi. Chłopcy skończyli szkołę 
średnią i muszą znaleźć pracę, ale w obliczu zniszczeń 
pozostawionych przez huragan Katrina nie jest to łatwe.

Joshua zatrudnia się w porcie, Christophe nie ma jednak 
tyle szczęścia, więc zaczyna sprzedawać narkotyki. 
Jego upadek przyspiesza najpierw uzależnienie od cracku, 
a potem powrót rodziców: Cille, która wyjechała za lepszą 
pracą, oraz Sandmana, niebezpiecznego narkomana.

Sandman raz po raz prowokuje Christophe'a, aż w końcu 
doprowadza do szokującej konfrontacji, która dla obu braci 
okaże się zbawieniem albo potępieniem.



Koniec XIX wieku w Warszawie, czas wielkich zmian. 
Pojawiają się prąd elektryczny, fonograf, telefon i 
narkotyki, rozkwita feminizm i psychoanaliza. 

Hanka jednak ma większe problemy na głowie. Na przykład 
przygniata ją nuda codzienności. Na co bowiem może liczyć 
młoda, pochodząca z robotniczej rodziny kobieta prócz 
pracy telefonistki i zimnej kawalerki? 

Podsłuchana w chwili słabości rozmowa zmienia 
uporządkowany świat Hanki. Poznając bogatą rodzinę 
arystokratów, wpada w środek intryg i tajemnic. 

Ta znajomość może kosztować telefonistkę nie tylko 
wolność, a nawet życie. Świat władzy i pieniędzy nie jest 
bowiem miejscem dla biednej i nic nieznaczącej kobiety.



Możesz sobie wszystko dokładnie zaplanować. 
Możesz wziąć pod uwagę każdy możliwy scenariusz. 
Jednak nic nie uchroni cię przed faktem, że czasami 
sprawy przybierają naprawdę zły obrót i zdarzają się 
rzeczy, na które zupełnie nie jesteś przygotowany. 

Co to oznacza? Jak wtedy reagujesz? Przyjmujesz życie 
takim jakim jest i ze stoickim spokojem akceptujesz fakt, 
że wszystko może się zdarzyć? 

Dla wielu z nas odpowiedź jest zupełnie inna. Martwimy 
się. Boimy. Panikujemy. Rozpamiętujemy przeszłość. 
Próbujemy stłamsić w sobie ten lęk, który zupełnie nie chce 
dać się zagłuszyć. 

Zamiast skupić się na byciu „tu i teraz” wybiegamy w 
przyszłość lub rozkładamy na czynniki pierwsze to, co się już 
wydarzyło. Ostatecznie to nie my mamy lęki. 
To one mają nas.



Źródło opisów i okładek:

https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/

