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Wciągające fantasy w steampunkowym wydaniu! Świat magów,  

w którym wszystko jest możliwe. Ceony Twill całe swoje życie marzyła o 

tym, aby zostać Wytapiaczem – specjalistką od magii metalu. 

Zdeterminowana ukończyła Szkołę Magów Tagis Praff z wyróżnieniem. 

Nie tak wyobrażała sobie jednak dalszy rozwój kariery. Okazuje się,  

że brakuje magów władających magią papieru.  

 

 

Świat, w którym magia jest oczywista, niczym istnienie dobra i zła.  

I podobnie jak zło, do cna znienawidzona. Młody Davian wyrusza  

w niebezpieczną podróż na północ. U boku ma przyjaciela, a za plecami 

zostawia zniszczenie, śmierć i grozę. Mimo strachu, każdego dnia 

wędruje dalej, wszak od powodzenia jego misji zależą losy świata.  

No, chyba, że jego misja polega na czymś zupełnie innym, niż sądzi  

i właściwie został wysłany na śmierć. 

 

 

 

Sara zostawiła wszystko, żeby chronić ukochane osoby. Wkrótce 

uświadamia sobie, że nowy świat w niczym nie przypomina starego. 

Usilnie próbuje odnaleźć się wśród Mohiri. Nie mija jednak dużo czasu, a 

staje się jasne, że nie jest typową wojowniczką. 

 

 

 

 

Wszystko ma swój początek w zasypanej śniegiem gospodzie w górach 

dalekiej Północy. Stary wojownik Havald, zmęczony życiem i wieczną 

walką, tajemnicza czarodziejka Leandra, niebezpieczny przywódca bandy 

łupieżców i mroczna elfka. Każde szuka czegoś innego. Każde podąża w 

inną stronę. Kim są naprawdę? Dokąd zmierzają? 

 



 

Szósty tom bestsellerowej serii Bernarda Cornwella o losach 

bohaterskiego Uhtreda z Bebbanburga. Na jej podstawie BBC realizuje 

serial "Upadek królestwa". Uhtred otrzymuje od króla Alfreda i jego syna 

Edwarda ważną misję – ma negocjować warunki sojuszu między 

Wessexem a Anglią Wschodnią. Z propozycją przymierza wystąpił król 

Eohric, jednak był to podstęp, by zwabić Uhtreda na rządzone przez 

Duńczyka ziemie, tam wciągnąć go w zasadzkę i zabić. 

 

Próba uwolnienia gallijskiego księcia pomimo starannie przygotowanego 

planu zakończyła się katastrofalną porażką i teraz Will Treaty oraz jego 

uczennica, Maddie, stali się więźniami w Chateau des Falaises. 

Niebezpieczny i przebiegły baron Lassigny nie zamierza wypuścić ani ich, 

ani księcia, traktując aralueńskich zwiadowców jako pionki w swojej 

intrydze, której celem jest obalenie króla Philippe’a i przejęcie tronu 

Gallii. 

 

 

 

Apollo rozgniewał swojego ojca Zeusa i za karę został strącony  

z Olimpu. Słaby i zdezorientowany ląduje w Nowym Jorku jako zwykły 

nastolatek. Pozbawiony nadprzyrodzonych mocy liczący cztery tysiące lat 

bóg musi nauczyć się, jak przeżyć we współczesnym świecie, dopóki nie 

zdoła jakoś odzyskać przychylności Zeusa. 

 

 

 

Życie Kylie Galen zdaje się walić w gruzy. Umiera jej ukochana babcia, 

rzuca ją chłopak, jej rodzice się rozstają, a w dodatku ciągle widuje 

dziwną postać, której nikt poza nią zdaje się nie zauważać. Pewnego 

wieczora Kylie Galen ląduje na nieodpowiedniej imprezie  

z nieodpowiednimi ludźmi i to zmienia jej życie na zawsze. Matka wysyła 

ją do Wodospadów Cienia – na obóz dla trudnej młodzieży. 
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