
 

 

 

                                                                                  

                                                                                 NOWOŚCI KSIĄŻKOWE  

                                     Beletrystyka  

 

Cykl: „Wzgórza Szkocji”.  Hannah Howell 

„Wzgórza Szkocji" to saga o wojnie klanów, konfliktach zobowiązań i zakazanej miłości. 

Akcja serii rozgrywa się w średniowiecznej Szkocji, a bohaterami są członkowie rodu 

Murrayów. 

 

                                 T. 1 „Przeznaczenie„ 

                                                                    "Przeznaczenie" opowiada historię prawego i silnego rycerza,  

                              sir Balfoura Murraya. Spotyka on na swej drodze Maldie Kirkcaldy,  

                              tajemniczą piękność, której życiem kieruje pragnienie zemsty. Maldie  

                              staje przed trudnym wyborem - nie może zdradzić sir Balfourowi swej  

                              tożsamości, a jednocześnie nie jest w stanie uwolnić się od namiętności, 

jaką budzi w niej mężczyzna. 

 

                                                            T. 2 „Honor”  

                                        Uciekając przed nieszczęśliwą, miłością Nigel Murray podąża do    

                             Francji, gdzie jako najemnik walczy przeciwko Anglikom. Topi swe  

                             smutki w alkoholu, pocieszając się przygodnymi znajomościami. Przed  

                             upadkiem ratuje go niespodziewane poznanie Gisele DeVeau, kobiety  

                             oskarżonej o brutalne zamordowanie męża. Angażując się w pomoc 

pięknej uciekinierce, Nigel zapomina o swoich kłopotach. 

 

 

http://lubimyczytac.pl/cykl/2482/wzgorza-szkocji
http://lubimyczytac.pl/autor/15648/hannah-howell


                                T. 3 „Obietnica” 

                                     Eric Murray po trwającej trzynaście lat kłótni z rodziną ojca jest  

                              zdeterminowany, żeby zdobyć należny mu spadek. Pewnego dnia jest  

                             świadkiem napadu złodziei na młodą kobietę. Postanawia pomóc zarówno  

                             jej, jak i jej małemu siostrzeńcowi. Dla pięknej Bethii Drummond Eric  

                             staje się jedyną nadzieją na ucieczkę przed kuzynem Williamem, który nie  

cofnie się nawet przed zbrodnią, żeby przejąć majątek. Bethia powoli zakochuje się w Ericu,  

ale czy to uczucie będzie miało szansę przetrwać? 

 

                               T. 4 „Ślubowanie” 

 

                                           Przed dziesięcioma laty młoda Elspeth Murray uratowała rannego                               

                                     rycerza i na zawsze straciła dla niego głowę. Teraz oszałamiająco   

                                     piękna córka Maldie i Bulfoura ponownie spotyka na swojej drodze  

                                     przystojnego Cormaca. Tym razem to on ratuje ją przed niechcianym 

konkurentem. Mężczyzna związany jest już z inną kobietą, ale Elspeth nie zamierza 

rezygnować ze zdobycia jego serca. Cormac nie potrafi oprzeć się pokusie, ale czy 

ostatecznie szczerze pokocha Elspeth? Czy chwile namiętności okażą się na tyle silne, że 

mężczyzna poświęci dla niej swój związek? 

                                                      

                                                           T. 5 „Rycerz”  

                                              Sir Cameron MacAlpin nie wierzy własnemu szczęściu, kiedy  

                                     poznaje nazwisko dziewczyny, którą pewien Francuz spłacił wobec  

                                     niego dług karciany. Avery spadła mu z nieba, jest bowiem siostrą  

                                     mężczyzny, który zhańbił jego siostrę - taka jest w każdym razie jego 

wersja wydarzeń. Im dłużej jednak przetrzymuje dziewczynę jako zakładniczkę, tym 

większe ma wątpliwości co do swego planu, zgodnie z którym miał oddać Avery rodzinie 

pod warunkiem, że jej rozpustny brat ożeni się z jego siostrą. Po pierwsze, sir Cameron nie 

jest już całkowicie przekonany o niewinności siostry, po drugie, wcale mu się nie uśmiecha 

rozstanie z Avery... 



                                              „Zakochani”. Rosie Rushton 

                                      Po zerwaniu z Jackiem, Chloe chciałaby mieć nowego chłopaka.       

                              Wie, że Nick jest wolny i że cierpliwie na nią czeka. Ale czy    

                              naprawdę tak jest? Zresztą, romanse nie są jej jedynym problemem,  

                              a ponura tajemnica rodzinnego domu zagraża jej szczęściu. Jak Nick  

poradzi sobie w sytuacji, kiedy o jego względy zabiegają dwie dziewczyny? Czy  

przeszłość nadal będzie zatruwać mu życie? Czy zapewnienia Sanjaya i Jasmin o  

wiecznej miłości wytrzymają próbę realnego życia, które przynosi trudne problemy?  

I czy, gdy wszystko w życiu Sinead przewróciło się do góry nogami, nie zapomni ona  

o swoim marzeniu?  

 

                                                „Ostatni akt”. Laura Ellen Kennedy  

                                                     Zoe należy do szkolnego kółka dramatycznego i jest szczęśliwa, kiedy     

                              może grać na scenie. Toteż nie posiada się z radości, gdy w wyniku     

                             konkursu otrzymuje jedną z głównych ról w sztuce wystawianej przez    

                              miejscowy teatr. 

 

Cykl: „Kroniki rodu Drake'ów”. Alyxandra Harvey 

 

                                         T.4 „Krwawiące serca” 

                               Drake’owie i ich przyjaciele zostaną poddani próbie, kiedy plaga   

                           groźnych wampirów zagrozi Violet Hill. Kuzynka Lucy, Christabel,    

                            mieszka w Violet Hill od niedawna, a przyzwyczajenie się do życia w  

http://lubimyczytac.pl/autor/6113/rosie-rushton
http://lubimyczytac.pl/autor/49642/laura-ellen-kennedy
http://lubimyczytac.pl/cykl/550/kroniki-rodu-drake-ow
http://lubimyczytac.pl/autor/35518/alyxandra-harvey


małym górskim miasteczku, zupełnie różnego od tego, które wiodła dotąd w wielkim 

mieście, jest wystarczająco trudne. Rygorystyczne godziny powrotów do domu narzucane 

przez rodziców Lucy są dla niej... 

                                        

                                                 T.5 „Krwawy księżyc” 

                                             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 ? 

 

 

 


