
 

Kobiety dyktatorów   Diane Ducret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Kobiety dyktatorów" autorstwa 
Diane Ducret to wstrząsające 
opowieści o ciężkim życiu żon i 
kochanek Stalina, Hitlera, 
Mussoliniego, Lenina, Mao, 
Salazara, Bokassy i Ceaușescu. 
Claretta była jedyną osobą, która 
nie opuściła mężczyzny jeszcze do 
niedawna uwielbianego przez 
Włochów. "Jesteś zadowolony, że 
zostałam z Tobą do końca?" - 
wyszeptała stojąc przed plutonem 
egzekucyjnym. 
Śmierć męża Jiang Quing miała być 
początkiem jej wielkiej kariery 
politycznej. Była bardzo bliska 
przejęcia władzy w 
komunistycznych Chinach. 
 

Piętnastoletnia Catherine została zmuszona do małżeństwa. Dowódca 
środkowoafrykańskiej armiii wypatrzył ją, gdy szła do szkoły. Cesarzową 
była tylko przez kilka lat, dopóki zazdrosny mąż nie oskarżył jej o romans 
z prezydentem Francji. 
Co łączy te wszystkie kobiety? Miłość, szaleństwo czy żądza władzy - co 
zadecydowało o tym, że postanowiły spędzić życie u boku zbrodniarzy i 
despotów? I jaką rolę odegrały w dziejach swoich narodów? 
"Kobiety dyktatorów" stały się bestsellerem we Francji. W kilka dni po 
ukazaniu książka sprzedała się w nakładzie ponad 100 tysięcy 
egzemplarzy! 
 



Kobiety wojowniczki 

Iwona Kienzler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie wojen, zwycięstwa i 
porażki w bitwach i potyczkach to 
domena przede wszystkim 
mężczyzn. Ale czy na pewno udział 
kobiet w wojnach ograniczał się do 
roli markietanek czy niewolnic 
branych w jasyr? Historia obfituje 
w epizody walecznych 
bojowniczek. Przybliżmy 
czytelnikom niektóre z nich, 
począwszy od Amazonek, poprzez 
Artemizję – kobietę w funkcji 
admirała – czy Agryppinę Starszą. 
Przyjrzyjmy się Joannie d’Arc, 
która poprowadziła do boju 
Francuzów, zapoznajmy się z 
wyczynami Katarzyny Sforzy i 
polskim kresowym wilczycom.  

 

Do znanych kobiet w mundurze należała Joanna Żubr, której, jako 
pierwszej kobiecie przyznano Virtuti Militari. Do historii weszła też 
Henryka Pustowójtówna i legionistki Piłsudskiego. 
Wszystkie te kobiety udowodniły, że odwaga, dzielność i spryt pomagają 
w wojowaniu i nie są tylko atrybutami mężczyzn. 
 



Kobiety ze słynnych polskich obrazów 

Iwona Kienzler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim była najbardziej grzeszna 
Madonna średniowiecza? Kto 
malował lubieżne służące? Czyje 
oczy hipnotyzowały Wiedeń? 
Kolejna książka z bestsellerowej 
serii biografii historycznych 
wydawnictwa Lira zabiera 
czytelników w krainę 
światowego malarstwa. Dlaczego 
artysta zdecydował się uwiecznić 
rysy tej a nie innej damy? Czy 
były to przypadkowe modelki?  
A może portretowane były żony, 
córki lub kochanki bogatych 
sponsorów zamawiających owe 
obrazy? Tożsamość niektórych 
portretowanych wciąż pozostaje 
zagadką, ale dzięki nim możemy  
 

dowiedzieć się, jak kształtował się niegdyś ideał urody, co nosiły i jak 
czesały się ówczesne elegantki. 
Iwona Kienzler w swojej książce zdradza tajemnice kobiet, które 
patrzą na nas od stuleci z płócien wielkich mistrzów: Vermeera, 
Leonarda da Vinci, Rembrandta, Picassa i innych. 
 

 



Królestwo  Jo Nesbo 
 

 

  

rodziców braci, Roy staje przed dylematem, jak wiele jest w stanie 
poświęcić w imię braterskiej miłości. 

 

 

 

 

 

 

 

W norweskiej wiosce gdzieś w 
górach mechanik Roy wiedzie 
spokojne, proste życie. Kiedy 
jego przedsiębiorczy brat Carl 
wraca po latach z propozycją 
budowy hotelu, odżywają 
mroczne sekrety ich 
dzieciństwa i czasu dorastania. 
Roy zawsze bronił młodszego 
brata przed rówieśnikami i 
chronił przed złośliwymi 
plotkami, ale teraz jego 
lojalność zostaje poddana 
próbie. Gdy miejscowy stróż 
prawa wznawia śledztwo w 
sprawie tragicznej śmierci  

 



 Królestwo Mostu   Danielle L. Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gdybyście zakochali się w tej 
jednej osobie, którą przysięgaliście 
zniszczyć? 
W dniu ślubu Lara ma dla męża 
tylko jedną myśl: rzucę twoje 
królestwo na kolana. Jako 
księżniczka szkolona od 
najmłodszych lat, by być 
śmiertelnie niebezpiecznym 
szpiegiem, wie, że Królestwo 
Mostu symbolizuje jednocześnie 
legendarne zło – i legendarną 
obietnicę. Jako jedyna droga przez 
pustoszony burzami świat, 
Królestwo Mostu kontroluje 
handel i podróże między krajami, 
co pozwala jego władcy się 
wzbogacać, a swoich wrogów– w 
tym ojczyznę Lary – rujnować.  

 Kiedy więc Lara – pod pozorem wypełniania zapisów traktatu 
pokojowego – trafia do niego jako narzeczona władcy, jest gotowa zrobić 
wszystko, by osłabić obronę nieprzeniknionego Królestwa Mostu. 
Ale kiedy Lara trafia do nowego domu – porośniętego bujną roślinnością 
raju otoczonego przez wzburzone morza – i poznaje przyszłego męża, 
Arena, zaczyna się zastanawiać, gdzie leży prawdziwe zło. Wokół siebie 
widzi królestwo walczące o przetrwanie, a w Arenie mężczyznę, który 
zajadle broni swoich poddanych. Dzięki swojej misji Lara coraz lepiej 
rozumie konflikt o most, a jednocześnie nie może dłużej ignorować 
uczucia, które zaczyna ją łączyć z Arenem. A mając cel niemal w zasięgu 
ręki, musi podjąć decyzję – czy zniszczy króla, czy wybawi własny lud? 



Zdradziecka Królowa 

Danielle L. Jensen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy mąż Lary został wzięty do niewoli, 

ona sama myślała tylko o jednym: 

"Zrobię wszystko, co konieczne, by cię 

uwolnić". 

Lara – królowa na wygnaniu i zdrajczyni 

– patrzyła, jak jej ojciec podbija Ithicanę, 

i nie mogła zapobiec katastrofie. Ale 

kiedy dowiaduje się, że jej mąż Aren 

został wzięty do niewoli, wie, że ojciec 

zachował go przy życiu wyłącznie z 

jednego powodu – jako przynętę dla 

zdradzieckiej..córki. 

A ona całkowicie świadomie zamierza 

połknąć tę przynętę. Ryzykując życie na 

Burzliwych Morzach, powraca do 

Ithicany z planem uwolnienia nie 

tylko króla, ale też całego Królestwa 

Mostu spod władzy swego ojca, i to 

za pomocą jego własnej broni – 

sióstr, których życie uratowała. 

Jednak kiedy Lara i jej towarzyszki opracowują plan uwolnienia Arena z 
pałacu ojca, wkrótce odkrywają, że choć do środka nietrudno się dostać, 
zupełnie inaczej wygląda kwestia wydostania Arena i samych siebie z 
powrotem na zewnątrz. Ucieczka z pałacu wydaje się niemożliwa, a do 
tego w rozgrywce uczestniczy znacznie większa liczba graczy, niż Lara 
sądzi, w wojnie zaś o korony, królestwa i mosty wrogowie i sojusznicy 
nieustannie zmieniają strony. Jednak jej największym przeciwnikiem 
może się okazać właśnie ten mężczyzna, którego próbuje uwolnić – mąż, 
którego zdradziła. 
Kiedy wszystko, co Lara kocha, jest zagrożone, ona sama musi podjąć 
decyzję, dla kogo – i dla czego – walczy: dla swojego królestwa, dla męża 
czy dla samej siebie. 
 



 

Kultura biznesu 

Irena Kamińska - Radomska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od pierwszego wydania Kultury 

biznesu minęło prawie 10 lat. Choć 

podstawowe zasady zachowań 

ludzkich w sytuacjach służbowych 

nie uległy zmianie, to jednak 

konieczna jest aktualizacja 

uwzględniająca współczesne 

zachowania w świecie biznesu. W 

nowym wydaniu omówione zostały 

m.in. najczęściej popełniane błędy w 

oficjalnej korespondencji mailowej, 

zagadnienia związane z 

komunikowaniem się w mediach 

społecznościowych, różnice 

kulturowe w których trzeba 

pamiętać, szczególnie w kontaktach 

międzynarodowych. 

Przykłady zawarte w książce dotyczą przede wszystkim sytuacji 

służbowych. Odwołania do sfery towarzyskiej znalazły się jednak 

wszędzie tam, gdzie wymagała tego konfrontacja sytuacji służbowych i 

prywatnych. Publikacja ma charakter normatywny, choć niektóre 

zagadnienia o większym znaczeniu kulturowym niepozbawione są 

podejścia opisowego, co pozostawia Czytelnika z własnymi wyborami 

odpowiednich zachowań w zależności od sytuacji, w której się znajdzie. 



 

Kwestia ceny  Zygmunt Miłoszewski 
 

 

 

 

 

 

 

Brawurowa, błyskotliwa, poruszająca i 
pełna akcji nowa powieść jednego z 
najpopularniejszych polskich pisarzy. 
„Kwestia ceny” to thriller przygodowy na 
nowe czasy. 
Początek XX wieku. Sztorm. Benedykt 
Czerski żegna się z życiem. Przeklina 
patriotyczne uniesienia, które kilka 
dekad wcześniej doprowadziły do jego 
zesłania na Daleki Wschód, a teraz 
kazały mu wracać do ojczyzny. Czerski 
wraca jednak nie jako więzień, lecz jako 
wielki uczony, badacz dalekich plemion 
Syberii. Obsesyjnie pilnując skrzyń, 
zawierających bezcenne zabytki 
tajemniczego ludu Ajnów. Początek XXI 
wieku. Bogdan Smuga, chłodny 
naukowiec i wyznawca religii rozumu, 
wierzy, że wśród zbiorów Czerskiego 
kryje się prawdziwy skarb, mogący 
odmienić przyszłość ludzkości. Jego 
wysiłki nie przynoszą rezultatu. 
 

Decyduje się na desperacki krok.  Zofia Lorentz, słynna historyczka sztuki i 
poszukiwaczka zaginionych arcydzieł, mierzy się z tajemniczym zanikiem pamięci 
męża. Gdy Smuga proponuje jej udział w odnalezieniu zbiorów, przywiezionych przez 
Czerskiego z Syberii – podkreślając, że kwestia ceny nie ma w tym wypadku żadnego 
znaczenia – przyjmuje zlecenie. 
Tak zaczyna się niezwykła wyprawa, która zaprowadzi bohaterów między innymi na 
rosyjską Wyspę Przeklętą, do Paryża i na statek-widmo. Ich przygody okażą się 
decydujące dla dalszych losów cywilizacji. I jak to u Miłoszewskiego, wszystko okaże 
się nie tym, czym zdawało się na pierwszy i drugi rzut oka. 
„Kwestia ceny” to zuchwały, niepozostawiający nikogo obojętnym thriller o naszych 
największych marzeniach i o cenie, jaką jesteśmy gotowi zapłacić za spełnienie tych 
pragnień. 
 


