
 

To okno na świat - przygodę i przeżycia. 

 

 



Darmowe ebooki:  na Woblink.com 

https://woblink.com/blog/darmowe-ebooki-zostan-w-domu-i-czytaj-z-woblinkiem/ 
 

Posłuchacie o miłości radosnej, o nieszczęśliwej, o tej 
która łączy ludzi, ale też potrafi ich niszczyć. Miłość jest 
najpotężniejszą siłą życiową. Bo walczyć z miłością, to 
jakby postanowić, że przestaje się oddychać. Nikt nie daje 
rady! Brak miłości boli, ale wiemy, że miłość bywa też 
przyczyną cierpienia. Cóż więc począć?  

 

 

https://woblink.com/blog/darmowe-ebooki-zostan-w-domu-i-czytaj-z-woblinkiem/


 

Uniwersum Metro 2033 - Dmitrija Glukhovsky’ego 

Do najciekawszych darmowych publikacji, które możecie pobrać 
na Woblinku należy zaliczyć opowiadania z Uniwersum Metro 
2033. Ich fabuła rozgrywa się w świecie po katastrofie 
nuklearnej, a większość historii rozgrywa pod ziemią. Ich 
bohaterowie ukrywają się przed śmiertelnym promieniowaniem, 
głównie w tunelach nieczynnego metra i schronach atomowych. 
Na Woblinku znajdują się trzy tomy opowiadań napisanych przez 
fanów serii.  

 

 

http://bookto.pl/katalog/darmowe 

https://czytajpl.pl/2019/06/12/dmitry-glukhovsky-ciekawostki-o-autorze-metro-2033/
http://bookto.pl/katalog/darmowe
https://woblink.com/katalog?autor=Polscy+Fani+Metra+2033


 

Historia o władzy i upadku, o miłości, śmierci i głosach z 

mroku, pokazująca nieznany dotąd czytelnikom wycinek 

świata Zmroczy. Źle się dzieje w królestwie Naheli. Stary 

król umarł, lud burzy się przeciwko następcy, a królewna 

Kahlia skrywa więcej niż jeden niebezpieczny sekret.  

Co szepczą do niej umarli? 

 

  



Brune Keare schronił się w dominium sylfów. Ale 
Latające Miasto też nie jest wolne od demonów, ich 
agentów, szpiegów różnego autoramentu i 
podstępnych knowań. Krzyczący w Ciemności 
wykorzystuje więc swoje talenty w służbie królowej 
Feanmuile. I nie narzeka na brak zajęcia. 

 

 



Najnowsze seriale na podstawie książek: 

The Ghostbride 

Akcja rozgrywa się w Malezji pod koniec XIX wieku. Li Lan 
pochodzi z biednej rodziny, nie ma więc dużych szans na 
znalezienie męża. Niespodziewanie otrzymuje jednak 
propozycję, która może zmienić jej los – kobieta ma poślubić 
dziedzica bogatego rodu. Jest jednak jeden problem – 
narzeczony jest martwy, a zgodnie z chińską tradycją duch 
zmarłego kawalera nie może zaznać spokoju do momentu, aż 
nie znajdzie narzeczonej wśród żywych. 

 

 



The Outsider 

Odnalezione zostaje ciało chłopca. Na miejscu zbrodni policjanci 
odnajdują ślady sprawcy, a świadkowie identyfikują go bez trudu. 
Jednak w tej sprawie nic nie jest tak proste, jak się wydaje. 
Detektyw Ralph Alderson rozpoczyna własne śledztwo, chcąc 
poznać prawdę o makabrycznym morderstwie, które z każdą 
nową informacją wydaje się coraz bardziej tajemnicze. 

 

 

 

 

https://woblink.com/ebook/outsider-stephen-king-38488


The Stranger 

Pełen napięcia oraz zagadek thriller. Głównym bohaterem 
opowieści jest Adam Price, który prowadzi idealne życie wraz ze 
swoją żoną i dziećmi. Wszystko zmienia się, kiedy odwiedza go 
nieznajoma. Kobieta wyjawia Adamowi mroczny sekret jego 
żony, który każe mu się zastanowić nad tym, co tak naprawdę 
wie o swojej rodzinie. 

 

 

 

 

https://woblink.com/ebook/nieznajomy-harlan-coben-50811


,,Luknij ’’  

 

Uśmiechnij się do swojego szczęścia 

 Odzyskaj radość ducha 
 Naucz się cieszyć każdym dniem 
 Pobudź swoje endorfiny do działania 

 

Autorzy: Marci Shimoff, Carol Kline 

 

https://onepress.pl/ksiazki/sekret-szczescia-7-fundamentow-zyciowej-radosci-marci-shimoff-carol-

kline,sekszv.htm?from=ni#format/d 

Promocja: 23,94 zł. 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

https://onepress.pl/autorzy/marci-shimoff
https://onepress.pl/autorzy/carol-kline
https://onepress.pl/ksiazki/sekret-szczescia-7-fundamentow-zyciowej-radosci-marci-shimoff-carol-kline,sekszv.htm?from=ni#format/d
https://onepress.pl/ksiazki/sekret-szczescia-7-fundamentow-zyciowej-radosci-marci-shimoff-carol-kline,sekszv.htm?from=ni#format/d


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 


