
   

 

Pioteryk jest przybyszem z innej planety – Trezoru. Ląduje wraz 

z rodziną na Ziemi i chce tego czy nie, musi tu trochę pomieszkać. 

Niestety, koledzy z nowej klasy od razu się od niego odsuwają. 

Chłopak staje się odmieńcem, outsiderem, któremu trudno zawrzeć 

nowe przyjaźnie. Nie jest lubiany. Czy to dlatego, że wygląda inaczej 

niż wszyscy? Że ma jedno oko brązowe, drugie niebieskie i wygolone 

brwi? Czy jest przez to gorszy? A może źli i niesprawiedliwi są 

uczniowie, którzy mu z powodu tej inności dokuczają. 

Powieść o tolerancji. O szanowaniu i akceptowaniu ludzi bez względu 

na ich słabości, ułomności, kolor skóry czy narodowość. 

 

 



   

 

Książka o dobrej dziewczynie, która zrobiła wiele, by zapracować sobie na 

etykietkę "wredniary". Jest nielubiana w liceum, do którego chodzi wraz z grupą 

uczniów jeszcze z klasy gimnazjalnej. Uparta, ambitna, marzy o zrobieniu 

kariery w świecie mody. Ma ku temu predyspozycje, ponieważ jest wysoka, 

bardzo szczupła i ładna. Jej ambicje podsyca matka, w sukcesie córki upatrująca 

szansę i dla siebie. Iza poznaje świat bezwzględnego biznesu. Poznaje, czym jest 

praca ponad siły, dyscyplina w zachowaniu ostrej diety, czym umiejętność 

godzenia się na niechciane zaloty mężczyzn, dyktujących warunki w świecie 

blichtru i reklamy. Mieszka w komfortowych warunkach, przez jeden tydzień z 

matką, przez z drugi z ojcem i jego drugą żoną. Zdarzają się sytuacje, kiedy 

budzi się w nocy i nie wie, gdzie jest. Kreowana na gwiazdę, odsuwana od 

rówieśników, zarabiająca pieniądze, nawet się nie zorientowała, kiedy stała się 

manekinem. Iza, zwana w klasie Anoreczką, zaczyna pisać tradycyjny dziennik 

w chwili, kiedy nie radzi sobie ani z emocjami, ani z natłokiem obowiązków. 

 



   

Przemek Złotowski rozpoczyna naukę w nowej szkole. Na lekcji 

geografii młoda nauczycielka opowiada klasie o egzotycznej 

przyrodzie indyjskiego archipelagu  Andamany. Niedługo potem w 

domu chłopca pojawia się jego ojciec i zaprasza syna na … 

Andamany. Pan Złotowski wraz z ekipą badawczą wyrusza badać 

rdzenne plemiona archipelagu. Podczas penetrowania łodzią lasów 

mangrowych bohaterowie stają oko w oko z kłusownikami i trafiają 

do niewoli. 

 



   

 

Gdy plemiona wampirów zwołają się na uroczystości Krwawego 

Księżyca, walka  Solange z jej dziką naturą, tajemniczym 

nieznajomym, rodzinnymi tajemnicami i zakazaną magią ześle na 

wszystkich Drake'ów śmiertelne niebezpieczeństwo. 

I gdy Nicholas Drake będzie rozdarty między uratowaniem młodszej 

siostry, Solange lub dziewczyny, Lucy, którą z nich wybierze ? 

 

 

 



 

 

Było ich trzech. Sznita wyszczekany i cyniczny do szpiku kości, 

usiłujący zapracować na opinię największego łobuza okolicy. 

Flegmatyczny Emeryt wychowywany na porządnego człowieka, z 

którym jednak można spodziewać się wyłącznie kłopotów. I Czejen 

dobrze zapowiadający się element wywrotowy z warkoczykiem. 

Przyświecał im jeden cel dobra zabawa. Do czasu, gdy okazało się, że 

pech to straszna rzecz.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Jest rok 2029. Adam, Sara i mała Mia są wreszcie razem, ale 

ciągle uciekają. Wyczuwają wokół siebie rosnące zagrożenie. Adam 

widzi w oczach ludzi numery – daty śmierci. Mia ma także dar. 

Podczas pożaru zmieniła swój numer. Czy to znaczy, że może 

każdemu ukraść jego numer i życie? Co będzie, gdy znajdzie się ktoś, 

kto chciałby żyć wiecznie.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ludovic Degroof, jeden z najbardziej wpływowych ludzi w 

Brugii, dowiaduje się, że było włamanie do jego sklepu jubilerskiego. 

Co dziwniejsze, nic nie zostało skradzione. Włamywacze rozpuścili w 

kwasie całą biżuterię i zdemolowali wnętrze. Pozostawili także 

tajemniczy znak, znany w średniowieczu jako „Kwadrat 

Templariuszy”. Degroof prawdopodobnie zna sprawców, ale milczy. 

Każe jak najszybciej zamknąć sprawę. Czy ma coś do ukrycia? 

Śledztwo prowadzone przez komisarza Van Ina ujawnia jego 

patologiczne relacje ze swymi dorosłymi już dziećmi. Co najmniej 

kilka osób ma powód, by mścić się na twórcy imperium jubilerskiego. 



Jakiś czas później zostaje uprowadzony jedyny wnuk Degroofa, a 

porywacz stawia dziwaczne żądania…  

  

 


