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1 Freethy B. - Bez 
wytchnienia

Dylan Sanders na przyjęciu weselnym swojego brata, 
odbywającym się w górskim kurorcie, niespodziewanie 
spotyka kobietę, z którą przeżył niedawno łóżkową 
przygodę. Ulegając namowom, wybiera się z nią na 
przechadzkę… i budzi się w lesie otumaniony i 
zdezorientowany. Nazajutrz okazuje się, że dawna 
kochanka zniknęła, a on jest oskarżony o morderstwo. 
Pomóc mu może tylko piękna, lecz nieco dziwna 
Catherine, która poznał, gdy usiłował pomóc bratu 
odnaleźć zaginioną córkę. 
https://lubimyczytac.pl/

2 Rogoziński Alek – Dom 
tajemnic

Dwójka przyjaciół, Dominika i Mariusz, dostaje zaproszenie
do wzięcia udziału w reality-show. Wraz z dziesiątką 
innych gwiazd trafia do naszpikowanego pułapkami domu-
labiryntu. Zadaniem uczestników programu jest 
rozwiązywanie kolejnych zagadek kryminalnych, które 
doprowadzą ich do znalezienia ukrytego w domu skarbu. 
Kiedy jednak wydarza się morderstwo, a celebryci tracą 
łączność ze światem zewnętrznym, ważniejsze od 
wygranej stanie się ocalenie życia. Tym bardziej, że 
morderca nie zamierza poprzestać na jednej ofierze… 
https://lubimyczytac.pl/

3 Małecki Jakub- Dygot Uciekająca przed Armią Czerwoną Niemka przeklina Jana 
Łabendowicza, który odmówił jej pomocy. Wkrótce jego 
żona rodzi odmieńca – chłopca o skórze białej jak śnieg. A 
wiejska społeczność nie akceptuje wybryków natury… 
Córeczkę Bronka Geldy ściga klątwa Cyganki. W wieku 
kilku lat dziewczynka zostaje ciężko poparzona w wyniku 
wybuchu granatu.
Na losy Geldów i Łabendowiczów wpływają nie tylko 
kolejne dziejowe zawirowania i przepowiednie, lecz przede
wszystkim osobiste słabości i obsesje. Drogi obu rodzin 
przecinają się w zaskakujący i niespodziewany sposób. Na
dobre zespaja je uczucie dwojga odmieńców, 
introwertycznego albinosa i okaleczonej w płomieniach 
dziewczyny. Po kilkudziesięciu latach mroczną tajemnicę 
rodzinną mimowolnie rozwikła ich jedyny syn Sebastian – 
utracjusz i aferzysta, który postanawia wykorzystać 
możliwości, jakie daje Poznań, kipiąca życiem metropolia. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


4 Dare Tessa – Ich gwiazdy Kiedy Alexandra Mountbatten traci pracę, podejmuje się 
iście niewykonalnego zadania: wychowania dwóch 
osieroconych rozpuszczonych dziewczynek na damy. Lecz
dzieci wcale nie potrzebują dyscypliny.
Potrzebują miłości. Ale ta prosta prawda nie dociera do ich 
opiekuna, Chase’a Reynauda – dziedzica książęcego 
tytułu i wcielonego diabła w łóżku. Alexandra musi 
przemówić mu do serca… i nie stracić swego.
Jak każdy szanujący się libertyn Chase ma tylko jedną 
zasadę: żadnych związków. Kiedy uparta guwernantka 
zaczyna reformować jego życie, on też postanawia ją 
czegoś nauczyć – to, co sam umie najlepiej: rozkoszy. 
Żadne z nich nie zamierza się poddać.
Ale jak to zwykle bywa, wszystko idzie nie tak! 
https://lubimyczytac.pl/

5 Fiszer R. - Kilka godzin do
szczęścia

Anna wiedzie spokojne życie aż do dnia, gdy w skrytce w 
biurku znajdzie listy, z których wynika, że była 
adoptowanym dzieckiem.Żeby wyjaśnić tę historię 
rodzinną, jedzie na Kaszuby, zabierając ze sobą córkę 
Kasię i wnuczkę Elizę.Ciepła opowieść o sile kobiecej 
przyjaźni i więzów rodzinnych, a także o tym, że miłość 
przychodzi w najmniej spodziewanym momencie 
wystarczy się na nią otworzyć. 
https://lubimyczytac.pl/

6 Quinn J. - Małżeństwo 
doskonałe

Elizabeth Hotchkiss natrafi a w bibliotece na książkę pod 
obiecującym tytułem „Jak poślubić markiza”. Napisaną 
jakby specjalnie dla niej.
Bo Elizabeth musi wyjść bogato za mąż. Jako skromna 
dama do towarzystwa nie zdoła zapewnić przyszłości 
trójce rodzeństwa.
Drugim szczęśliwym trafem jest pojawienie się Jamesa 
Sidwella, zarządcy majątku chlebodawczyni Elizabeth. Ma 
on tajne zadanie: zdemaskować podły szantaż. Jego 
pierwszą podejrzaną staje się… Elizabeth.
A równocześnie James jest zaintrygowany piękną 
dziewczyną. 
https://lubimyczytac.pl/
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7 Steel D. - Obsada Kait Whittier stworzyła swoją rubrykę w nowojorskim 
czasopiśmie.Ma miliony fanek, kocha swoją pracę, 
uwielbia swoje dorosłe dzieci.Ale po dwóch małżeństwach 
woli unikać komplikacji, jakie niesie nowa miłość.
Aż poznaje producenta telewizyjnego z Los Angeles – i 
wszystko się zmienia. Kait, zainspirowana prawdziwą 
historią swojej niezwykłej babki, pisze scenariusz serialu...
Z dnia na dzień zanurza się w barwnym świecie gwiazd - 
aktorów i filmowców,którzy przenoszą jej wizję na ekran: 
od tajemniczej grandedame złotej ery Hollywood po 
najseksowniejszego „niegrzecznego chłopca” Los Angeles.
Na planie wszyscy zbliżają się do siebie, dzielą się 
tajemnicami. Alew środku tego cudownego roku Kait musi 
się zmierzyć z największym wyzwaniem, przed jakim może
stanąć matka… 
https://lubimyczytac.pl/


