
Co warto przeczytać? 
 

 

Oto 10 FANTASTYCZNYCH  lektur!  

– NOWOŚCI wydawnicze z działu FANTASTYKA! 

 

Czytam bo lubię! 

 

Książki są dostępne w KSIĘGARNIACH INTERNETOWYCH 

i w formie e-booków na https://www.legimi.pl 
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Trudi Canavan, autorka światowych bestsellerów, powraca z ostatnią częścią cyklu „Prawo 

Milenium”, będącego jej najbardziej przejmującą i ekscytującą przygodą. 

Rielle jest teraz Kreatorem i przywraca światom magię. Straciła już rachubę światów, które 

polecono jej ocalić. 

Tyen porzucił dawną tożsamość. Nie jest już szpiegiem, lecz szkoli nowych magów i stara się 

znaleźć sposób na zwalczenie problemu urządzeń bojowych rozprzestrzeniających się w 

kolejnych światach. 

Kiedy jednak dawny wróg przynosi wieści o czymś znacznie gorszym niż martwe światy i 

groźni magowie – o zagrożeniu, jakiemu żaden ze światów nie musiał jeszcze stawić czoła – 

Rielle i Tyen muszą połączyć siły, jeżeli chcą mieć jakąkolwiek szansę na ocalenie ludzkości. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Pasjonująca opowieść o dziewczynie skrywającej pewną tajemnicę w świecie toczącym 

kosmiczną wojnę z rasą okrutnych obcych, w której stawką jest przetrwanie ludzkości. 

Przez całe życie Spensa marzyła o lataniu. Chciała dowieść, że jest równie dzielna jak jej 

ojciec. Została pilotem, ale wtedy odkryła druzgocącą prawdę o swoim ojcu. Plotki o jego 

tchórzostwie okazały się prawdziwe ‒ zdezerterował w trakcie bitwy z Krellami. A w zasadzie 

jeszcze gorzej, bo zwrócił się przeciwko swoim i zaatakował ich. 

Dziewczyna jest pewna, że kryje się za tym coś więcej. Jest przekonana, że cokolwiek 

przydarzyło się ojcu w jego myśliwcu, może także zdarzyć się jej. Kiedy przedostała się za 

pierścień fortów broniących jej planetę, usłyszała gwiazdy ‒ i było to przerażające przeżycie. 

Spensa odkryła, że wszystko, czego uczono ją o jej świecie, jest kłamstwem. A do tego 

odkrywa również kilka faktów o sobie ‒ i jeśli będzie musiała, poleci na koniec galaktyki, 

żeby ocalić ludzkość… 

Kontynuacja bestsellerowej powieści Do Gwiazd 

 

 

 

 



 

 

Mogłoby się wydawać, że Elektra D'Aplièse ma wszystko, o czym można zamarzyć. Jest 

olśniewająco piękną top modelką. Jest sławna na całym świecie. I bajecznie bogata… 

Wszystko to jednak tylko pozory, w rzeczywistości Elektra stoi na skraju załamania. 

Niespodziewana śmierć adopcyjnego ojca, Pa Salta, jeszcze pogarsza jej stan. By poradzić 

sobie ze stratą, Elektra sięga po alkohol i narkotyki. I właśnie wtedy dostaje list od 

nieznajomej, która twierdzi, że jest jej… babką. 

W 1939 roku Cecily Huntley-Washington przybyła z Nowego Jorku do Kenii, by leczyć 

złamane serce. Przebywając w towarzystwie swojej babci – członkini osławionej kompanii z 

Wesołej Doliny – nad brzegami jeziora Naivasha, Cecily poznała Billa Forsytha, 

zatwardziałego kawalera i hodowcę bydła, utrzymującego bliskie relacje z dumnym 

plemieniem Masajów. W obliczu nadchodzącej katastrofy, gdy wiadomo, że wojna jest już 

nieunikniona, Cecily decyduje się przyjąć oświadczyny Billa. Przenosi się do doliny Wanjohi, 

a gdy Bill wyjeżdża, zostaje całkiem sama. Do czasu, gdy w lesie nieopodal farmy znajduje… 

porzucone niemowlę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Historia „Pościgu Łowcy” toczy się w świecie Nortenardu, gdzie rok zaczyna się i kończy 

wraz ze stopieniem śniegów. Po Nortenardzie krąży legenda, iż raz na dziesięć lat, jeden z 

władców kontynentu para ofiarą Wilka (zjawisko bliżej niewyjaśnione). Książka zaczyna się 

pod koniec roku tysięcznego, dlatego wszyscy spodziewają się, że któryś z władców wkrótce 

pożegna się ze światem. 

Głównym bohaterem jest Gizdian, najemnik, który szuka swojego przyjaciela. W przeszłości 

złożył mu „Braterską Przysięgę”, niewypełnienie której ciągnie za sobą konsekwencje utraty 

świadomości i pamięci oraz sił witalnych. Gizdian ulega podpowiedziom różnych osób ze 

świata polityki Nortenardu, gdyż sam nie ma pojęcia jak swój problem rozwiązać. Stąd 

kontakty z rodziną królewską, piratem imieniem Draxar oraz Czarnowronem – organizacją 

rzekomo kupiecką, która napędza wojnę na wschodzie kontynentu. Najemnik zostaje wplątany 

w wir rozgrywek politycznych, a jego poczynania mogą wywrócić historię kontynentu do góry 

nogami, mimo iż on pragnie jedynie pozbyć się własnego problemu. Niestety, głosy szepczące 

do niego zza pleców, należą do postaci upatrujących w jego kłopotach własnych korzyści.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wspólnota międzygwiezdnego imperium ludzkości znajduje się na krawędzi rozpadu. Nurt, 

pozawymiarowy tunel, który umożliwia podróże między systemami gwiezdnymi, zanika, 

sprawiając, że kolonie ludzi zostaną pozostawione same sobie. Znikający Nurt może sprawić, 

że zniknie również cała ludzkość… Chyba że zostaną przedsięwzięte naprawdę desperackie 

środki. 

Imperoks Grayland II, przywódczyni Wspólnoty, jest gotowa zastosować te środki i tym 

samym zapewnić miliardom ludzi życie. Jednak nic nigdy nie jest takie proste. Przeciwko niej 

stają ci, którzy uważają rozpad Nurtu za mit. Albo za okazję, która da im szansę na zdobycie 

władzy. 

Podczas gdy Grayland przygotowuje się na katastrofę, inni szykują się do wojny domowej, 

która zostanie stoczona w komnatach władców, na rynkach handlowych, ołtarzach kultu oraz 

pomiędzy okrętami kosmicznymi i na polach bitew. Imperoks oraz jej sojusznicy są sprytni i 

mają potężne zasoby, ale nie inaczej ma się sprawa z ich przeciwnikami. 

W tym starciu o władzę zostanie wciągnięta cała ludzkość.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

W Thornie grasuje zabójca. Masowe groby na terytorium wilków rzucają podejrzenia na 

kogoś z ich stada. Tyle że przy jednym z ciał znaleziono dokumenty Darii, młodziutkiej 

wampirzycy. 

Kim właściwie jest Daria? Jaki jest jej udział w tych zabójstwach? 

Namiestniczka Dora Wilk i Roman, lokalny książę wampirów, jednoczą siły i gromadzą ekipę 

do zadań specjalnych. 

  

Wiedźma, wampir, szaman, nekromantka i patolożka, która próbuje się pogodzić ze 

swoją magiczną naturą – to brzmi jak początek niezłej afery… a nawet nie dotarliśmy do 

miodożerów! 

Gęsta intryga, kryminalne śledztwo, skomplikowane relacje i niezmiennie spora dawka 

humoru. 

"Dzikie Dziecko Miłości" Anety Jadowskiej to: 

- pozycja obowiązkowa dla fanów serii o Dorze Wilk, toruńskiej policjantce-wiedźmie; 

- samodzielna historia. Nie trzeba znać poprzednich części, by cieszyć się lekturą; 

- bogactwo istot magicznych: wampiry, wilkołaki, wiedźmy, ale też aniołowie i pogańskie 

bóstwa. 

 

 

 



 

 

 

"Jesteś taki sam jak ona. Kompletnie nieprzewidywalny". 

Virion po raz kolejny staje twarzą w twarz z przeznaczeniem. Przeznaczenie, w osobie 

Horecha, nie poderżnęło mu jednak gardła, a jedynie zażądało wódki. Stary Szermierz 

Natchniony zobaczył w młodym uciekinierze coś, co wyrwało go z pijackiego marazmu. To 

samo zobaczył w przebudzonej Niki. 

Droga młodego Viriona do zostania "Tym Virionem" właśnie się rozpoczęła. 

Taida, Luna, Anai, Kila - żadne z nich nie przeczuwa, że wszystkie ich plany, wszelkie 

zaszczyty i poniżenia jakie teraz są ich udziałem, zostaną obrócone w proch. Z taką samą 

łatwością, z jaką Szermierz Natchniony strząśnie z ostrza kroplę krwi. Ich krwi. 

Zawsze spodziewaj się niespodziewanego. Tylko wtedy masz szansę przeżyć. Niewielką, ale 

jednak szansę. 

 



 

 Terminator napędzany samogonem powraca! 

I to w wielkim stylu, bo dzieją się nieprawdopodobne. Dowiecie się, jak zamienić Babę Jagę w 

broń ostatecznej Zagłady, jak w Dębince realizują konwergencję kultur, jakie zagrożenia mogą 

płynąć ze świętowania Światowego Dnia Przytulania oraz co Syndrom sztokholmski ma 

wspólnego z samogonem. 

UWAGA! 

Tom zawiera drastyczne treści mogące zdruzgotać wiarę Czytelników w niezłomną nienawiść 

pomiędzy rodami Wędrowyczów i Bardaków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pierwsza powieść nowej serii w konwencji space opera, osadzonych w całkowicie nowym 

uniwersum, napisana przez laureata nagrody Hugo, autora bestsellerów z listy New York 

Timesa: Wojna starego człowieka oraz Czerwone koszule. 

Naszym Wszechświatem rządzi fizyka, więc podróżowanie szybciej niż prędkość światła nie 

jest możliwe. Tak było, dopóki nie odkryto Nurtu – pozawymiarowego pola, do którego 

możemy uzyskać dostęp w określonych punktach Czasoprzestrzeni, a ono niesie nas do innych 

światów, krążących wokół innych gwiazd. 

Ludzkość wyruszyła z Ziemi w kosmos i z czasem zapomniała o swoim rodzimym świecie, 

tworząc nowe imperium, Wspólnotę, której etos mówi, że żadna z placówek zamieszkanych 

przez człowieka nie jest w stanie przetrwać bez pozostałych. To stanowi barierę dla 

międzygwiezdnych wojen, ale też system kontroli władców nad imperium. 

Nurt jest wieczny, ale nie statyczny – tak jak rzeka zmienia swój bieg, odcinając różne światy 

od reszty ludzkości. Kiedy przemieszczanie się Nurtu zostaje odkryte – co może się zakończyć 

odizolowaniem wszystkich miejsc zamieszkanych przez człowieka poprzez uniemożliwienie 

podróży szybszych niż prędkość światła – troje ludzi: naukowiec, kapitan statku kosmicznego 

oraz cesarzowa Wspólnoty, prowadzą wyścig z czasem, żeby zbadać co, jeśli w ogóle 

cokolwiek, da się uratować z międzygwiezdnego imperium, znajdującego się na krawędzi 

rozpadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Wybrana przez “Library Journal” jako jedna z najlepszych książek 2018! 

To mieszanka powieści detektywistycznej i realistycznej militarnej science fiction, która 

sprawia wrażenie, jakby powstała ze zderzenia z zawrotną prędkością filmu “Szalona 

odwaga” i „Jądra ciemności” – Marko Kloos, autor bestsellerowego cyklu Frontlines 

Doświadczony oficer na odległej, targanej wojną planecie natyka się na morderczy spisek... 

Rzadko się zdarza, żeby odwoływano bohaterów wojennych z emerytury i wysyłano na 

obrzeża galaktyki, żeby przeprowadzili tam rutynowe śledztwo. Kiedy więc pułkownik Carl 

Butler odpowiada na wezwanie starego, potężnego przyjaciela, wie, że kroi się coś dużego, a 

przy tym nie poinformowano go o wszystkim. Okazuje się, że syn wysokiego rangą radnego 

zaginął w Bazie Kappa, stacji kosmicznej orbitującej wokół planety zniszczonej w wyniku 

działań bojowych. Wiadomo, że młody porucznik odniósł rany i został ewakuowany, lecz nie 

istnieją żadne ślady świadczące o tym, by dotarł do placówki medycznej. 

Pułkownik odkrywa szybko, że Baza Kappa stanowi labirynt ślepych zaułków, w którym 

nieustannie sabotuje się jego starania: dowódca szpitala wojskowego gra na zwlokę, szef sił 

specjalnych nie zamierza przybyć z powierzchni planety, świadkowie się zawieruszają, dane 

radarowe znikają, a to wszystko dzieje się, zanim jeszcze spotyka obcego wroga. Butler nie ma 

wyboru i musi udać się na nieprzyjazny glob, ponieważ ktoś wykorzystuje strefę walk jako 

przykrywkę do swoich planów. Na planecie można znaleźć odpowiedzi, lecz Butler musi 

jeszcze wrócić stamtąd żywy... 

 

Oprac. Monika Rebizant - Siwiło 


