
Jo Be ver ley

NIE OCZE KI WA NA HRA BI NA
prze ło ży ła An na Pa jek

ISBN 978-83-7551-329-5; for mat 12,3 x 19,5 cm

432 str.; opra wa mięk ka

Zmu szo ny do opusz cze nia ar mii i skłó co -
ny z ro dzi ną Ca tes by Bur goy ne to pi smut -
ki w al ko ho lu, gdy pew ne go wie czo ru
sta je się świad kiem na pa ści rze zi miesz -
ków na ko bie tę. Z ocho tą rzu ca się jej
na po moc nie świa dom, że da ma, któ rą
ura tu je, od mie ni je go ży cie. Pru den ce
Youl gra ve, któ ra za spra wą sa mo lub ne go
bra ta ży je w ubó stwie, jest nie tyl ko uro -
dzi wa, ale też od waż na i zde ter mi no wa -
na wal czyć o lep sze ży cie. To spra wi, że
dziew czy na go ścić bę dzie czę sto w my -
ślach Ca tes by’ego, a gdy po raz ko lej ny
przyj dzie mu ra to wać ją z opre sji, oże ni
się z nią. Ty le że wów czas odzie dzi czy już
nie ocze ki wa nie ty tuł lor dow ski i świe żo
po ślu bio na Pru den ce zo sta nie hra bi ną,
któ ra nie ma po ję cia o ni czym, co wią że
się z ty tu łem.

Liz Car ly le

PAN NA MŁO DA
W BLA SKU KSIĘ ŻY CA
Brac two Świę te go Ja ku ba 4

prze ło ży ła An na Pa jek

ISBN 978-83-7551-389-9; for mat 12,3 x 19,5 cm

448 str.; opra wa mięk ka

Po sęp ny i bez li to sny ko mi sarz Roy den Na -
pier po dej rze wa pięk ną Eli za beth Col bur ne
o zbrod nię. Chcąc do wieść jej wi ny, a jed -
no cze śnie od czu wa jąc nie po ko ją cą fa scy -
na cję uro dą i nie co dzien ną śmia ło ścią
dziew czy ny, po sta na wia nie spusz czać
z niej oka, mi mo iż obo wiąz ki wzglę dem
ary sto kra tycz nej ro dzi ny na ka zu ją mu wy -
jazd. Pro po nu je więc Eli za beth udział
w ma ska ra dzie: dziew czy na ma od gry wać
ro lę je go na rze czo nej i po móc mu roz wi -
kłać ro dzin ną za gad kę. Przy par ta do mu ru
Eli za beth przyj mu je ofer tę ko mi sa rza
i wkrót ce znaj dzie się w praw dzi wym nie -
bez pie czeń stwie, mo że bo wiem stra cić
gło wę dla czło wie ka, któ ry jest zdol ny ją
znisz czyć... 
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Sa bri na Jef fries

ZA LO TY GA BRIE LA
To Wed A Wild Lord

Dia blę ta z Hal l ste ad Hall 4
prze ło ży ła Do ro ta Jan kow ska -Lam cha

Ga briel Shar pe, roz mi ło wa ny w ko niach
i wy ści gach za przę gów ry zy kant i lek ko -
duch, za gra tym ra zem o naj wyż szą staw -
kę – o mał żeń stwo, któ re za gwa ran to wać
ma je mu i je go ro dzeń stwu do stęp do for -
tu ny po bab ce. Tym cza sem je go wy bran -
ka, Vir gi nia Wa ver ly, wnucz ka ge ne ra ła,
ma rzy tyl ko o ze mście za bra ta, któ ry
przed la ty zgi nął, ści ga jąc się z Ga brie -
lem. Je dy ne, cze go pra gnie, to po ko nać
Ga brie la na to rze w wy ści gu za przę gów.
Męż czy zna po sta na wia prze ko nać dum -
ną i nie do stęp ną pan nę do mał żeń stwa.
W tle zaś bra cia i sio stry Ga brie la wraz
z mał żon ka mi nie usta ją w pró bach wy ja -
śnie nia za gad ki tra gicz nej śmier ci ro dzi -
ców. Dzie cię ce wspo mnie nia Ga brie la
rzu ca ją na nią no we świa tło i pod sy ca ją
na dzie ję na po zna nie praw dy.

W PRZY GO TO WA NIU 

Sa bri na Jef fries

PO LO WA NIE NA MĘ ŻA
A La dy Ne ver Sur ren ders

Dia blę ta z Hal l ste ad Hall 5

prze ło ży ła Han na Rost kow ska -Ko wal czyk

La dy Ce lia Shar pe, naj młod sza z pię cior ga
ro dzeń stwa, tak że mu si wy peł nić wa run ki
po sta wio ne go przez bab kę ul ti ma tum
i przed koń cem ro ku wyjść za mąż. Do te -
go cza su po zo sta ły jej tyl ko dwa mie sią ce.
Po sta no wi ła więc za pro sić na przy ję cie
uro dzi no we swo je go bra ta trzech bo ga -

tych, uty tu ło wa nych ka wa le rów, od po -
wied nich kan dy da tów na mę ża. W ten spo -
sób chcia ła prze ko nać bab kę, że po tra fi
zna leźć so bie mę ża, i skło nić ją do od -
stą pie nia od po sta wio nych wa run ków.
Do zba da nia prze szło ści kan dy da tów
do swo jej rę ki za an ga żo wa ła in try gu ją ce go
de tek ty wa z Bow Stre et, Jack so na Pin te ra,
któ ry pra co wał dla ro dzi ny Shar pe’ów, sta -
ra jąc się wy ja śnić oko licz no ści za gad ko wej
śmier ci jej ro dzi ców. Tym cza sem Jack son
Pin ter z każ dą chwi lą spę dzo ną w obec no -
ści Ce lii uświa da miał so bie co raz do bit niej,
że to on sam chciał by zo stać jej mę żem.

W PRZY GO TO WA NIU na I kwartał 2015

Ste pha nie Lau rens

PO RY WACZ I DA MA
The Cap tu re of the Earl Glen crae

Sio stry Cyn ster 3
prze ło ży ła Mag da le na Si kor ska

An ge li ca, naj bar dziej nie za leż na i upar ta
z sióstr Cyn ster, na ba lu w grup ce męż -
czyzn do strze ga pew ne go przy stoj ne go
ary sto kra tę, na któ re go wi dok ser ce szyb -
ciej bi je jej w pier si. Nie zwle ka ani chwi -
li, by go po znać. Prze ko na na, że spo tka ła
wła śnie swe go bo ha te ra, pro wo ku je go
do roz mo wy na osob no ści, nie po dej rze -
wa jąc na wet, że męż czy zna pla nu je po -
rwa nie. An ge li ca wpraw dzie nie wy da je
mu się wy ma rzo ną wy bran ką, mu si jed -
nak prze ko nać ją do mał żeń stwa, by oca -
lić swe zie mie i ho nor ro dzi ny. Czy
po ry wacz oka że się bo ha te rem z ma rzeń
An ge li ki?

W PRZY GO TO WA NIU  
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Ste pha nie Lau rens

PRZY SIĘ GA
prze ło ży ła Jo an na Kic man

Dru ga, po „Narzeczonej Diabła”, książka
z cyklu o Cyn ste rach. Va ne Cyn ster ni gdy
nie chciał zwią zać się mał żeń ską przy się -
gą z żad ną ko bie tą, lecz kie dy po znał pięk -
ną i nie za leż ną Pa tien ce, zro zu miał, że to
ta je dy na, i za pra gnął ją po ślu bić. Ona jed -
nak nie za mie rza ła mu ulec. Tym cza sem
ta jem ni cze kra dzie że i błą dzą ca po Bel la -
my nie uchwyt na zja wa bu rzą spo kój Pa -
tien ce i ka żą jej spoj rzeć na wie le spraw
i lu dzi w no wy spo sób...

W PRZY GO TO WA NIU

Ste pha nie Lau rens

GDY MI ŁOŚĆ ZA SKO CZY
And Then She Fall

prze ło ży ła Mag da le na Si kor ska

Hen riet ta Cyn ster nie jed ne mu dżen tel me -
no wi po krzy żo wa ła ma try mo nial ne pla ny.
Zło śli wi prze zwa li ją na wet An ty swat ką.
Kie dy jed nak uda rem ni ła mał żeń skie za -
mia ry Ja me sa Glos su pa, oka za ło się, że
po su nę ła się o krok za da le ko. Te raz mu -
si się spraw dzić w nie ty po wej dla sie bie
ro li, po ma ga jąc Ja me so wi zna leźć żo nę
w cią gu za le d wie kil ku ty go dni. Da ła sło -
wo, za mie rza więc su mien nie wy wią zać
się z za da nia. Mi mo że naj chęt niej wy -
swa ta ła by Ja me so wi sa mą sie bie.

W PRZY GO TO WA NIU

Bar ba ra Fre ethy

NIE MÓW NIC
Don’t Say A Word

prze ło ży ła An na Pa jek

Ju lia pla nu je wła śnie ślub, gdy na wy sta -
wie słyn ne go fo to gra fa do strze ga zdję cie
ma łej dziew czyn ki przed bra mą ro syj skie -
go sie ro ciń ca, dziew czyn ki, w któ rej roz -
po zna je sie bie. I choć wy da je jej się to
nie moż li we, bo wy cho wy wa ła się w peł -
nej ro dzi nie i nie by ła ad op to wa na, ma
jed nak ta ki jak tam ta dziew czyn ka wi sio -
rek z ła bę dziem i sta rą ro syj ską la lecz kę.
Mat ka Ju lii nie daw no zmar ła, nie mo że
więc nic wy ja śnić, nie ży je tak że au tor
zdję cia. Je dy ną oso bą, któ ra mo że po -
móc dziew czy nie, jest je go syn, Alex. On
jed nak tak że ma wła sną ta jem ni cę…

W PRZY GO TO WA NIU

An na Kle iber

KO BIE TA Z PA ZU REM
Dow cip ny ro mans z wąt kiem kry mi nal -
nym. Ju sty na, świe żo po trzy dzie st ce,
jest sa mot na i nie po tra fi w ni kim się za -
ko chać. Sta je się sa mot na jesz cze bar -
dziej, gdy jej oj ciec po wtór nie się że ni.
W do dat ku Ju sty na tra ci pra cę. Na szczę -
ście wkrót ce znaj du je za trud nie nie w nie -
co dziw nym biu rze ma try mo nial nym,
któ re po po wro cie z emi gra cji otwo rzył jej
szkol ny ko le ga. Tym cza sem w mia stecz -
ku do cho dzi do ta jem ni cze go mor der -
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stwa, któ re go ofia rą jest zna jo my miesz -
ka ją cej po są siedz ku pa ni Eu ge nii. Do no -
sząc Ju sty nie o tym, pa ni Eu ge nia pro si
ją jed no cze śnie, by za opie ko wa ła się mło -
dym księ dzem, któ ry przy je chał do swe -
go wu ja, in ne go są sia da, na dłuż szy urlop
zdro wot ny. Ju sty na ma opo ry, tym bar -
dziej że ksiądz wy glą da jak obiekt jej
snów, przy sta je jed nak na tę pro po zy cję,
by wpro wa dzić w błąd nie chcia ne go
ad o ra to ra… 

W PRZY GO TO WA NIU

Zbi gniew M. No wak

SZCZY GIEŁ

Opar ta na fak tach po wieść oby cza jo wa
o mło dym chło pa ku, któ ry rok przed ma -
tu rą po sko ku na głów kę do zna je ura zu
krę go słu pa skut ku ją ce go pa ra li żem czte ro -
koń czy no wym. Oto czo ny mi ło ścią i tro ską
ro dzi ców, po przez cier pie nie, roz cza ro -
wa nia, na dzie ję i nie usta ją cy wy si łek
wkła da ny w re ha bi li ta cję, Hu bert po wo li
od zy sku je spraw ność fi zycz ną i uczy się
cho dzić. Znaj du je na no wo sens ży cia
i uczu cie. Su ge styw ne ob ra zy rze czy wi -
sto ści szpi tal nej, barw na ga le ria po sta ci
– cho rych, re ha bi li tan tów, pie lę gnia rek –
hi sto ria ro dzi ny, któ ra mu si wszyst ko
pod po rząd ko wać re ha bi li ta cji sy na. Opo -
wieść, któ ra da je do my śle nia i nie sie na -
dzie ję.

W PRZY GO TO WA NIU 

Mał go rza ta Błoń ska, 
Ad rian Chi miak

PI STA CJA 
W KRA INIE SMO KÓW
Chi ny ina czej

ISBN 978-83-7551-377-6

for mat 13,5 x 20,5 cm, 276 str.

opra wa mięk ka ze skrzy deł ka mi

Chi ny wi dzia ne oczy ma mło dej Po lki, któ -
ra od pię ciu lat miesz ka w Pe ki nie, tam
zna la zła swo je miej sce w ży ciu, pra cu je
i wie le po dró żu je, po zna jąc nie zwy kłe
miej sca i du szę miesz kań ców Pań stwa
Środ ka. Ty tu ło wa Pi sta cja lek ko i ze
swa dą opo wia da o swo im po zna wa niu
roz ma itych aspek tów chiń skiej kul tu ry
i oby cza jo wo ści, o róż ni cach kul tu ro -
wych, chiń skiej eg zo ty ce i o swo jej fa scy -
na cji Kra iną Smo ków. Książ ka zo sta ła
na pi sa na na pod sta wie re por ta ży ra dio -
wych emi to wa nych w Re gio nal nej Roz -
gło śni w Opo lu. Współ au to rem jest
wie lo krot nie na gra dza ny (m. in. Grand
Press 2012) re por ta ży sta ra dio wy.
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Re na ta Rusz niak
PO PIERW SZE ŚNIA DA NIE
Jak je dzą szczu pli

ISBN 978-83-7551-382-0; for mat 16,5 x 23,5 cm

112 str; opra wa mięk ka ze skrzy deł ka mi

Po rad nik dla osób, któ re wy pró bo wa ły już
róż ne die ty, ma ją za so bą na wet kon sul -
ta cje die te ty ka i cał kiem dłu gie  okre sy
uzy ski wa nia pra wi dło wej ma sy cia ła.
Przy da się tak że oso bom szczu płym, że -
by zro zu mia ły, co ro bią ina czej niż oso by
z nad wa gą, i za cho wa ły do bre na wy ki
do koń ca ży cia. Nie pro po nu je die ty cud,
ale prze my śle nie na sze go spo so bu od ży -
wia nia i wdro że nie kil ku za sad, któ re za -
pew nią nam ład ną syl wet kę, do bre
sa mo po czu cie i po zwo lą unik nąć cho rób
me ta bo licz nych. 

Jo lan ta Zdzie nic ka

KAR MIMY MAŁE DZIECKO

No we wy da nie po rad ni ka, któ ry od lat słu -
ży mło dym mat kom. Książ ka za wie ra
prak tycz ne po ra dy na te mat co dzien ne go
peł no war to ścio we go ży wie nia dziec ka
od dnia na ro dzin przez ko lej ne la ta.
Wszyst ko o kar mie niu pier sią, tech ni kach
kar mie nia, die cie mat ki kar mią cej, po ra dy
do ty czą ce przej ścia z kar mie nia pier sią lub
bu tel ką na po karm sta ły. W książ ce za -
war to tak że po nad 300 prze pi sów ku li nar -
nych stwo rzo nych z my ślą o dzie ciach.

W PRZY GO TO WA NIU

W SPRZE DA ŻY TAK ŻE:

PO RAD NI KI

Rex Fo re hand, Ni cho las Long 
Jak wy cho wy wać upar te dziec ko

Rick Gal lop
Chud nij z in dek sem gli ke micz nym

Ann Gi lan ders 
Re flek so lo gia w le cze niu bó lów

krę go słu pa

Woj ciech Jóź wiak 
Imię dla two je go dziec ka

An ja Mey er 
Mi strzy ni maj ster ko wa nia

Li sa Rey nolds 
Po móż dziec ku prze trwać roz wód
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LI TE RA TU RA OBY CZA JO WA,
WSPO MNIE NIA, 

RO MANS WSPÓŁ CZE SNY

Eva Ber be rich 
Szczę ście jest kot ką

Mar ta Bo cian 
Je dwab na pa ję czy na

Bar ba ra Ci wo niuk 
Wszyst ko in ne po cze ka

Bar ba ra Fre ethy 
La to w Za to ce Anio łów

Na Cie ni stej Pla ży

Trzy twa rze Ewy 

Ukry te Wo do spa dy

Ogród ta jem nic 

Ro bin Kaye 
Ro meo Ro meo

Pa lą ca mi łość

Śnia da nie do łóż ka

Ma ria Szwed -Stęp kow ska
Ma niu sia, Ma ry nia, Ma ria

RO MANS HI STO RYCZ NY

Ju liet te Ben zo ni 
Ka ta rzy na (to my I -VII) 

cykl „Ko lek cjo ner z War sza wy” 
Błę kit na Gwiaz da 

Ró ża Yor ku 

Opal księż nicz ki Sis si 

Ru bin Jo an ny Sza lo nej 

cykl „Fio ra” 
Fio ra i Wspa nia ły 

Fio ra i Zu chwa ły 

Fio ra i pa pież 

Fio ra i król Fran cji 

Jo Be ver ley 
Pan me go ser ca 

Skow ro nek 

Dzie dzicz ka Dia bła 

Se kret da my 

Ksią żę i pan na

Ta jem ni czy ksią żę 

Po ta jem ne za ślu bi ny

Liz Car ly le
Pięk na jak noc

Zdra dziec kie ser ce

Po ku sy no cy

cykl „Brac two św. Ja ku ba”
Uwi kła na

Pan na mło da w szkar ła cie

Per ły pan ny mło dej 

Ca the ri ne Co ul ter 
Klą twa Pen wyth 

Pieśń wo jow ni ka 

W ob ję ciach dia bła 

Dzie dzicz ka Val co urt 

Chri sti na Dodd 
Bo sa księż nicz ka 

Po ślu bić księż nicz kę 

Ry cerz swo jej pa ni

Su zan ne Enoch 
Za pro sze nie do grze chu 

Drob ne grzesz ki 

Nie sfor ne ser ce 

Grze chy księ cia 

Nie bez piecz ny po ca łu nek

Vir gi nia Hen ley 
Zu chwa ły pod bój 

Nie na sy ce nie 

Ko bie ta na mięt na

Zde ma sko wa na
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Ca the ri ne Co ul ter 
Klą twa Pen wyth 

Pieśń wo jow ni ka 

W ob ję ciach dia bła 

Dzie dzicz ka Val co urt 

*
Chri sti na Dodd 

Bo sa księż nicz ka 

Po ślu bić księż nicz kę 

Ry cerz swo jej pa ni

Su zan ne Enoch 
Za pro sze nie do grze chu 

Drob ne grzesz ki 

Nie sfor ne ser ce 

Grze chy księ cia 

Nie bez piecz ny po ca łu nek

*
Vir gi nia Hen ley 

Zu chwa ły pod bój 

Nie na sy ce nie 

Ko bie ta na mięt na

Zde ma sko wa na

Nie speł nio na

Roz wią zły ksią żę 

Za uro czo na

*
Sa bri na Jef fries 

Pi rat 

Nie bez piecz ny lord 

Za ka za ne uczu cie

cykl „Sta re pan ny”
Sta re pan ny ze Swan Park 

Wy stęp na mi łość 

Spóź nio ne za ślu bi ny 

Ta niec zmy słów 

Żo na z Ame ry ki 

cykl „Dia blę ta z Hal l ste ad Hall”
Na rze cze ni mi mo wo li 

Ko cha nek z pie kła ro dem

Mi ło sne wy zwa nie

Lynn Kur land
Czas na ma rze nia

Zwa śnio ne ser ca

Ma rze nia z gwiezd ne go py łu

*
Ste pha nie Lau rens 
Na rze czo na Dia bła 

Ce na mi ło ści 

Smak nie win no ści 

Za gło sem ser ca 

Aż do sza leń stwa 

W pu łap ce po żą da nia 

Na skra ju po żą da nia 

We wła dzy mi ło ści 

cykl „Czar na Ko bra”
Nie po kor na na rze czo na

Nie uchwyt na na rze czo na

Zu chwa ła na rze czo na

Nie roz waż na na rze czo na
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cykl „Sio stry Cyn ster”
Na ra tu nek da mie

W po go ni za Eli zą

*
Ju lia Lon don 

Jak zdo być diu ka 

Jak usi dlić księ cia 

Jak oma mić wi ceh ra bie go 

Księ ga skan da li

Kat Mar tin
Bez ser ca

Ta jem ni ce no cy

Grzesz na obiet ni ca

Ak sa mit na Ve lvet 

Zu chwa ły anioł

*
Ber tri ce Small

cykl „Kro ni ki po gra ni cza”
Nie bez piecz na mi łość

Mi łość na po gra ni czu

Ser ce w nie wo li

Szkot i da ma

Pełna oferta i aktualizowane zapowiedzi 
w naszej księgarni internetowej

www.wydawnictwobis.com.pl

Dział handlowy:
ksiegarnia@wydawnictwobis.com.pl

tel. (22) 877-27-05, (22) 877-40-33 w. 105, 106.




