Labirynty Kolekcja prozy (Wydawnictwo WAM):
Randy Alcorn:
Listy Lorda Foulgrina
Jeżeli Jordan nie czuł się szczęśliwy, to tylko dlatego, że ciągle miał w życiu apetyt na coś więcej. Nie zdawał
sobie jednak sprawy, że gdy on polował na szczęście, ktoś polował na niego. Wydawało mu się, że szczęście
jest tuż za rogiem. Życie upływało mu więc na zaglądaniu za kolejny i kolejny róg.
„Listy Lorda Foulgrina” to pasjonująca powieść, która budzi z nieświadomości i burzy schematy myślenia na
temat działania szatana. Prawie jak agenci powieści szpiegowskich, zdobywający tajne materiały, odkrywamy,
jak działają siły, które niszczą nasze życie.
Spisek Ishbane'a
Jillian jest piękną dziewczyną, boi się uczuciowej porażki i zranienia. Brittany ma silną osobowość i nikomu
nie ufa. Ian jest znakomitym sportowcem, lecz para się okultyzmem. Rob ma przestępczą przeszłość i zmaga
się z poczuciem winy. W życiu tej czwórki młodych przyjaciół w ciągu jednego roku dobro i zło stoczą
ostateczną walkę.
„Spisek Ishbane'a” - książka, którą Randy Alcorn napisał wraz z córkami Angelą i Kariną, to kontynuacja
powieści „Listy Lorda Foulgrina”. I tym razem możemy przyglądać się działaniom mrocznych sił, uczyć się
omijać zastawione na nas pułapki i podnosić się po porażkach.
Michel A. Adamse:
Psychiatra Boga
Po wielu latach praktyki doktor Richard Johnson był przekonany, że niewiele już może go zaskoczyć. Wiedział,
jak należy rozmawiać z cierpiącymi. Potrafił rozsądnie doradzać i dodawać otuchy. Pomagał spojrzeć z
dystansem na siebie i własne problemy, a przy tym wspierał w poszukiwaniu utraconych sił i nadziei. Pewnego
dnia w jego gabinecie pojawił się ktoś, kto przedstawił się, że jest Bogiem i poprosił o pomoc.
„Psychiatra Boga” to zdumiewająca powieść o poszukującym pomocy człowieku, a może jednak... Bogu?
Rocznica. Historia miłości
Małżeństwo Richarda i Laury rozpada się. Ponieważ z roku na rok jest coraz gorzej, decydują się na rozwód.
Richard nie może oprzeć się poczuciu porażki i swymi rozterkami dzieli się z ojcem. Otrzymuje od niego
niezwykły prezent - intymne listy, jakie rodzice pisali do siebie z okazji kolejnych rocznic ślubu. Z
zaskoczeniem odkrywa, że małżeństwo rodziców było zupełnie inne, niż mu się wydawało.
„Rocznica” to opowieść o namiętności i nadziei. Ukazuje wartość oddania drugiej osobie i tajemnicę udanego
związku - małżeństwa na całe życie, pełnego żarliwego uczucia pomimo trudnych doświadczeń.
Charles Martin:
Gdzie rzeka kończy swój bieg
Doss - znajdujący się w tarapatach finansowych malarz i Abbie - bogata modelka, córka senatora, spotykają się
przypadkiem, ale od razu wiedzą, że są sobie przeznaczeni. Ich małżeńskiego szczęścia nie jest w stanie
zniszczyć nawet śmiertelna choroba. Walcząc, by spełnić marzenie żony, Doss wyrusza z nią w ryzykowną
podróż, ścigany przez tragiczny los i wysłanych za nimi „ludzi” senatora.
„Gdzie rzeka kończy swój bieg” to historia miłości, która pokonuje wszystko.
Kiedy płaczą świerszcze
Co się stanie, gdy skrzyżują się ścieżki ciężko doświadczonego przez los mężczyzny pragnącego zapomnieć o
przeszłości i dziecka rozpaczliwie walczącego o życie mimo braku nadziei na przyszłość? Na rynku małego,
sennego miasteczka siedmioletnia Annie zbiera pieniądze na transplantację serca, sprzedając lemoniadę. Reese
przed sklepem rozmyśla o własnym życiu. Silny podmuch wiatru porywa zebrane przez dziewczynkę banknoty.
Mężczyzna widzi wyjeżdżający zza rogu poobijany samochód dostawczy i trzepoczącą na wietrze żółtą
sukienkę wbiegającej na ulicę Annie. Od tego momentu nic już nie będzie takie jak dawniej.
„Kiedy płaczą świerszcze” to niebanalna opowieść o pięknie życia, o miłości i odwadze, o szansach, które tak
łatwo zmarnować oglądając się wstecz.

Umarli nie tańczą
Dylan i Maggie mieszkają na niewielkiej farmie pośród kukurydzianych pól Południowej Karoliny. Po wielu
latach małżeństwa spodziewają się narodzin pierwszego dziecka. Ich szczęście zamienia się w dramat. Synek
rodzi się martwy, a Maggie zapada w śpiączkę. Życie Dylana rozpada się na kawałki, nadzieja ustępuje
zwątpieniu, wiara przeradza się w bunt. Czy pozostało coś jeszcze, co nie pozwoli mu pogrążyć się w
rozpaczy?
„Umarli nie tańczą” opowiada o zagmatwanych losach i meandrach ludzkiej psychiki. To historia o tym, że
nawet po najczarniejszej „nocy duszy” następuje przebudzenie.
Maggie
Są to dalsze losy bohaterów poruszającej powieści Umarli nie tańczą. Wybudzona ze śpiączki Maggie, stara się
powrócić do aktywnego życia. Trauma związana z utratą pierwszego dziecka i ogólne wycieńczenie
zmniejszają jej szanse na macierzyństwo. Starania o adopcję także kończą się fiaskiem. Czy Stylesowie mogą
liczyć na kolejny cud?
„Maggie” opowiada o ludzkiej wrażliwości, delikatności uczuć i sile, jaką daje miłość drugiego człowieka. To
historia małżonków, którzy wbrew wszystkiemu walczą o realizację swoich pragnień..
Otuleni deszczem
Tucker kochał tylko trzy osoby: przyrodniego brata Mutta, towarzyszkę dziecięcych zabaw Katie oraz
opiekunkę, o której mówił mama Ella. I choć Ella Rain zmarła wiele lat temu, Tucker ciągle słyszy jej głos.
Zmuszony jest wrócić w rodzinne strony, uporać się z tragicznymi wspomnieniami. Los sprawia, że Mutt i
Katie znów pojawiają się w jego życiu...
„Otuleni deszczem” to wzruszająca powieść o przebaczeniu i różnych odcieniach miłości. Choć miłość jest
ryzykiem, bardziej niebezpieczne jest życie bez niej. Wybory, jakich dokonują bohaterowie są trudne, bolesne i
przeczące logice, ale możliwe". Bookreporter.com
W pogoni za świetlikami
Poznawanie prawdy może być ulotne i magiczne, jak łapanie świetlików w ciemną, letnią noc... Reporter
lokalnej gazety, Chase Walker, zajmuje się sprawą porzuconego na przejeździe kolejowym chłopca.
Mężczyzna - sam wychowywany w rodzinie zastępczej - postanawia zaopiekować się zaniedbanym dzieckiem.
Nieoczekiwanie poznaje własną historię i dowiaduje się, kim w rzeczywistości są otaczający go ludzie.
„W pogoni za świetlikami” to powieść o opuszczeniu i poszukiwaniu własnej tożsamości.
Pomiędzy nami góry
Nad lotnisko w Salt Lake City nadciąga śnieżyca.
Dwoje pasażerów musi jak najszybciej dostać się nad wschodnie wybrzeże. Ashley, felietonistka, spieszy się na
własny ślub. Ben, chirurg, następnego dnia ma stanąć przy stole operacyjnym. Jednak ich rejs zostaje
odwołany. W desperacji wynajmują awionetkę. Mają pecha. Ich samolot rozbija się na pustkowiu. Rozpoczyna
się walka o przetrwanie. Czy pośród bólu, głodu i lęku rozbitkowie pokonają góry odcinające ich od cywilizacji
i te, które wyrastają pomiędzy nimi?
Piorun i deszcz
Tyler Steel w wyniku odniesionych obrażeń przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Mieszka z synem, Brodie'm,
i zajmuje się hodowlą bydła. Jego żona przebywa na odwyku w zamkniętym ośrodku. Uzależniona od
narkotyków i hazardu Andie wpędziła męża w poważne tarapaty. I teraz nie chce rozwodu. Ale, gdy Tyler
pewnej nocy wpada na nieoznakowany samochód, i spotyka przerażoną Samantę i jej córkę Hope, wie, że
problemy z którymi on się boryka, nie są jeszcze najstraszniejszymi. Wychowany w etosie Rangera Tyler stanie
wkrótce przed poważnymi wyborami życiowymi i będzie musiał zmierzyć się z najważniejszymi pytaniami
dotyczącymi odpowiedzialności za miłość, istotę zła i moc przebaczenia.
Powieść Charlesa Martina to współczesna wersja westernu, w którym wiara, nadzieja i miłość wygrywają, a
tytułowy piorun i deszcz są zapowiedzią słońca na bezchmurnym niebie.

Cindy Woodsmall:
Kiedy serce płacze
W tajemnicy przed rodzicami Hannah przyjmuje oświadczyny Paula. Tragedia, która wydarza się tego samego
dnia, całkowicie zmienia jej życie. Dziewczyna traci zaufanie najbliższych i miłość ukochanego. Wszystko, w
co do tej pory wierzyła, wydaje się nie mieć sensu...
„Kiedy serce płacze” to historia o najważniejszych ludzkich pragnieniach, potrzebie zrozumienia i
poszukiwaniu miłości. To także opowieść o zderzeniu ideałów, jakimi żyją amisze, z realiami współczesnego
świata.
Gdy nadchodzi świt
Hannah Lapp, młoda amiszka, przeżywa dramatyczny okres w życiu. Straciła dziecko, została potępiona przez
rodzinę, a na dodatek przekonana jest, że jej narzeczony, Paul, nie chce już z nią być. Pogrążona w rozpaczy,
samotna nie poddaje się jednak tak łatwo. Hannah próbuje odbudować się psychicznie w innym świecie. W
Ohio znajduje nowych przyjaciół i pracę. Odcina się od przeszłości, ale ta nie da o sobie zapomnieć. Kto jednak
powiedział, że konfrontacja musi być przykrym rozczarowaniem?
„Gdy nadchodzi świt” to budująca i romantyczna opowieść o odkrywaniu jasnych stron życia.
Rafik Schami:
Dłoń pełna gwiazd
Nastoletni syn piekarza jest świetnym obserwatorem. Jego pasja to pisanie dziennika, w którym chłopak
uwiecznia koleje życia mieszkańców Damaszku. Z biegiem lat jego zapiski stają się świadectwem coraz
bardziej dramatycznych wydarzeń. Tylko cudzoziemcowi może się wydawać, że życie w Syrii toczy się
spokojnie. Ale to pozory. Dyktatura sieje terror i wpędza ludzi w biedę. W chwili, gdy chłopak poznaje
opozycyjnego dziennikarza Habiba, pisanie przestaje być młodzieńczą zabawą...
„Dłoń pełna gwiazd” to składająca się z wielu wątków, myśli, uczuć i nastrojów opowieść Wschodu. Mądra,
melancholijna i komiczna, poetycka a zarazem głęboko realistyczna historia chłopca, który chce zmienić
otaczający go świat.
Opowiadacze nocy
Salim z Damaszku, mistrz w opowiadaniu historii, ma tajemniczy sen. Wróżka zapowiada mu, że straci głos i
jeśli w ciągu trzech miesięcy nie otrzyma siedmiu wyjątkowych podarunków, nigdy go nie odzyska.
Następnego dnia sen się spełnia. Zatroskani przyjaciele spieszą z pomocą, ofiarowując Salimowi różne,
wymyślne prezenty. Bez skutku. Salim nadal milczy, a czas płynie nieubłaganie...
„Opowiadacze nocy” to historia o przyjaźni, wyobraźni, egzotycznej kulturze i sztuce opowiadania baśni. Jak w
Księdze tysiąca i jednej nocy fantastyka miesza się w niej z realizmem, tworząc barwną wschodnią mozaikę.
Baśnie z Maluli
Od pradawnych czasów mieszkańcy Maluli słyną z daru opowiadania. W tej chrześcijańskiej wiosce, leżącej u
stóp gór Antylibanu w Syrii, wciąż mówi się po aramejsku. Baśnie dla dorosłych, które przypadkiem odkrył
Rafik Schami, urzekają czarem Orientu. Życiowa roztropność przeplata się w nich z ponadczasową mądrością i
dowcipem.
Szczery kłamca. Powieść tysiąca i jednego kłamstwa
Utkana niczym z 1001 arabskich nocy, urocza i malownicza opowieść o Sadiku i jego przypadkiem odkrytym
wielkim darze.
Gdyby bowiem cyrk nie przybył do Morgany, Sadik nie wiedziałby, że potrafi wyczarowywać urzekające
opowieści, dzięki którym zyska szacunek, pozna smak sławy i zdobędzie serce pięknej Mali.
To, czy te historie były prawdziwe, nie miało znaczenia.... i nie ma nadal....

Luis Garcia Jambrina:
Kamienny manuskrypt
Salamanka, rok 1497.
Fernando de Rojas, student prawa, bada sprawę zabójstwa profesora teologii. Wkrótce ofiarą morderstwa pada
następca tronu, a kilka dni później uliczna dziewka. Wszystko wskazuje na to, że zbrodni dokonał ten sam
sprawca.
Prowadzenie dochodzenia w gąszczu intryg politycznych, rozgrywek między Inkwizycją a władzami
kościelnymi i nieokiełznanych namiętności, wymaga nie lada inteligencji i sprytu. Najmniejszy popełniony błąd
może zrujnować karierę młodzieńca, a nawet pozbawić go życia.
Manuskrypt pisany na śniegu
Odczytaj tajemne znaki zapisane na manuskrypcie.
Dalsze przygody bohaterów Kamiennego manuskryptu.
Przełom XV i XVI wieku. Salamanka. We wnętrzu starej, porzuconej na ulicy glinianej kadzi znaleziono
zwłoki studenta. Ofiara miała obcięte dłonie. Zadanie znalezienia mordercy otrzymał od rektora szacownej
hiszpańskiej uczelni młody bakałarz praw Fernando de Rojas. Tak zaczyna się detektywistyczna przygoda z
przeszłości.
Królowa Izabela Katolicka, uczęszczająca na wykłady w przebraniu scholara pierwsza kobieta na hiszpańskim
uniwersytecie dona Luisa de Medrano, makiaweliczny arcybiskup Santiago de Compostela don Alonso II de
Fonseca czy augustianin, kaznodzieja, późniejszy święty Kościoła katolickiego i patron Salamanki Juan de
Sahagún - to tylko niektóre historyczne postaci przewijające się na kartach tej książki.
Lisa Samson:
Odrodzenie May
May Seymour, atrakcyjna i niestroniąca od rozrywek dwudziestolatka, kończy studia. Ponieważ nie ma
pomysłu na życie, spontanicznie podejmuje decyzję o wyjeździe na misje do Rwandy. Wybucha wojna
domowa. Mimo ostrzeżeń, dziewczyna postanawia zostać w wiosce, by pomagać miejscowej ludności. Cudem
ocalona z krwawej rzezi wraca do domu okaleczona fizycznie i psychicznie. Wspomnienia traumatycznych
przeżyć uniemożliwiają jej normalne funkcjonowanie.
To rany, które uleczyć może tylko miłość...
Namiętności Marii Małgorzaty
Maria Małgorzata Fischer uczy się w szkole klasztornej na małej wyspie przy Chesapeake Bay. Poznaje tam
Jude'a Kellera, syna latarnika. Przystojny, wspaniały chłopak bardzo jej się podoba. Nagle jednak znika. Po
latach powraca jako zgorzkniały, schorowany człowiek. Przygotowująca się do służby Bogu Maria Małgorzata
otrzymuje sygnał, by porzucić swe zamiary i zaopiekować się dawnym adoratorem. Decyzja o opuszczeniu
zgromadzenia może wydawać się szokująca, ale niewielu wie, iż życie kobiety toczy się pod wpływem spotkań
z Największym Przyjacielem.
Przytul mnie
To chwytająca za serce opowieść o ukrywaniu się i odnajdywaniu, doświadczaniu bólu i uzdrowieniu. Historia
prawdziwej przemiany człowieka.
Val, ofiara ciężkiego poparzenia twarzy, które zmieniło ją w „kobietę jaszczurkę”, pracuje w cyrku. W
miasteczku Mount Oak spotyka Augustyna, samozwańczego mnicha z dredami mieszkającego w przytulisku.
Drew jest opętany wizją kariery duszpasterza „doskonałej parafii”, a Daisy, dziewczyna z przepięknym głosem,
nie potrafi oprzeć się chorobliwie ambitnej matce. Ich losy splatają się w dramatyczny sposób. Po ciężkich
doświadczeniach usiłują uwolnić się od brzemienia win i zadanych ran.
Michael Neale - Rzeka
Rzeka nadaje kształt wszystkiemu, co napotka na swej drodze...
Zawsze się porusza...
Rzeka to coś więcej niż miejsce. To sposób życia...
Przekonał się o tym Gabriel Clarke, główny bohater, którego całe życie nierozerwalnie związane było z rzeką.
Ta sama rzeka była przyczyną dręczących go w nocy koszmarów po stracie ojca, przyniosła wyzwolenie od

bólu oraz właśnie ona nadała jego życiu zupełnie nowy bieg.
„Rzeka” to opowieść o zmaganiu się ze stratą bliskiej osoby i poczuciu samotności. Jednocześnie, to historia
przemiany, jakiej można doświadczyć dając się prowadzić tajemniczej sile, która w zaskakujący sposób splata
ze sobą ludzkie losy i prowadzi ich ku miejscu przeznaczenia...
Beth Wiseman – Potrzebuję Cię
W idealnej rodzinie, gdzie wyrozumiałość, bezpieczeństwo i miłość są podstawą, zaczynają się pojawiać
problemy. Syn Chad wpada w złe towarzystwo. Córki Ansley i Grace nie radzą sobie emocjonalnie. Darlene
zaczyna podejrzewać męża o romans z inną kobietą. Tak rozpoczyna się rodzinna i osobista tragedia - na
szczęście pomocną dłoń podadzą życzliwa osoba, psychoterapeutka oraz ktoś jeszcze. Ktoś, kto wniesie do
rodziny Darlene najwięcej spokoju.
Poruszająca opowieść o drugiej szansie i nadziei, która nie umiera nigdy.
Cleaver Steven - Ocalić miasto Erasmus
Ostatnią rzeczą, której Andrew, świeżo upieczony pastor, mógł się spodziewać, było to, że w drodze do swej
pierwszej parafii spotka... Anioła Śmierci. Ostatnią rzeczą, o jakiej mógł marzyć, była misja uratowania miasta
od zagłady, tym bardziej, że do swej dyspozycji miał niewiele czasu - zaledwie tydzień. Czy to wystarczająca
ilość czasu, aby nakłonić mieszkańców do zmiany swojego życia?
„Ocalić miasto Erasmus” to pełna humoru i ironii historia człowieka, który posłany, aby pomagać innym, ze
zdziwieniem odkrywa, że sam potrzebuje pomocy.
Stacy Hawkins Adams - Wszystkie odcienie pereł
Serena straciła nadzieję na to, że będzie miała dzieci. Tymczasem jest matką dwóch chłopców. Niemniej jej
radość stopniowo zamienia się w rozpacz. Czy macierzyństwo było dobrą decyzją? Ambitna prawniczka,
Tawana, próbuje uporządkować swoje życie, ale tragiczne wspomnienia ciągle do niej powracają. Czy praca w
prestiżowej firmie pomoże jej zapomnieć o przeszłości? Mąż pragnie, by Erika wróciła do niego. Zapewnia, że
się zmienił i więcej jej nie skrzywdzi. Czy to szansa na odrodzenie uczuć, czy początek nowego dramatu?
„Wszystkie odcienie pereł” to opowieść o przyjaźni, która pomaga stawić czoła osobistym problemom i
przetrwać najcięższe chwile.
Alonso Cueto - Niebieska godzina
Adrian Ormache, szanowany prawnik, przypadkowo dowiaduje się o mrocznej historii z okresu walki ojca ze
Świetlistym Szlakiem.
Pomimo ostrzeżeń, postanawia odnaleźć kobietę, świadka tamtych wydarzeń, która odegrała tajemniczą rolę w
życiu ojca. Adrian poznaje wstrząsającą prawdę i podejmuje decyzje, które całkowicie odmienią jego losy.
„Niebieska godzina” opowiada o kondycji ludzkiej natury, okrucieństwie wojny i potrzebie miłości. To historia
o zdobywaniu wiedzy o sobie samym i odkrywaniu, co naprawdę znaczy być człowiekiem.
Mark Salzman - Z otwartymi oczami
Siostra John, karmelitanka, od wielu lat żyje w klasztorze na obrzeżach Los Angeles zgodnie z niezmienną od
wieków zakonną regułą. Kłopoty pojawiają się, gdy zaczyna doświadczać olśniewających wizji, którym
towarzyszą silne bóle głowy. Czy wizje są objawem choroby, czy łaską? Czy operacja jest równoznaczna z
końcem mistycznych przeżyć? Czy bez nich jej wiara będzie nadal głęboka?
„Z otwartymi oczami” to niezwykła powieść o dramatycznym dylemacie i konfrontacji wiary i rozumu, serca i
rozsądku.
.
Marlo Schalesky - Po tamtej stronie nocy
Nieprzytomna kobieta w szpitalu i czuwający przy niej mąż. Między nimi ocean strachu, odległe wspomnienia
lęku, marzeń i miłości oraz tajemnica, która czai się po tamtej stronie nocy. Madison Foster wiedziała, że traci
wzrok. Nie chciała niczyjego współczucia.
Paul Tilden wiedział czego chce od życia, dopóki nie zakochał się w Maddie. Jedna noc zmieniła wszystko.
„Po tamtej stronie nocy” opowiada o ludziach szukających miłości. To historia o niespodziankach losu,
przyjaźni i wierze, która daje odpowiedź na cierpienie.
David W. Pierce - Nie pozwól mi odejść
Cierpieli z powodu bólu mięśni, dotkliwego zimna, opuchniętych kolan i złych nastrojów. Podziwiali zachody

słońca, świętowali drobne i wielkie zwycięstwa. Zbudowali nierozerwalną więź, odporną na próbę czasu.
„Nie pozwól mi odejść” jest opowieścią o wspólnych wyprawach Davida i jego nastoletniej córki, Chery. To
mądra, a zarazem zabawna historia o dorastaniu i tworzeniu głębokich relacji z najbliższymi.

Nuria Amat - Kraina duszy
Dla większości mieszkańców Barcelony wojna domowa kończy się przegraną. Odcięci od świata Katalończycy
próbują jednak żyć dalej. Pośród codziennie rozgrywających się dramatów rozkwita piękna miłość - krucha i
wrażliwa Nena spotyka Baltusa, który zakochuje się w niej do szaleństwa.
„Kraina duszy” od pierwszych stron urzeka stylem niezwykle poetyckim, pełnym melancholii. To powieść o
delikatności uczuć, o życiu, jakie toczy się w zaułkach Barcelony.
West Morris - Sandały rybaka
Kirył I, pierwszy nie-Włoch od czterech i pół wieku, zasiada na tronie Piotrowym. Jako człowiek zza żelaznej
kurtyny, obcy dla świata Zachodniego, ma prowadzić Kościół i stawić czoła trudnym wyzwaniom
współczesnych czasów. Na początek zmienia oblicze Państwa Watykańskiego. Kuria jest wobec niego
nieufna... Powieść „Sandały rybaka” to prorocza wizja pontyfikatu słowiańskiego papieża. Została napisana 15
lat przed wyborem Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Natychmiast stała się bestsellerem i doczekała się
adaptacji filmowej. Film pod tym samym tytułem (wersja polska: „Trzewiki rybaka”) w reż. Michaela
Andersona, z Anthonym Quinnem w roli głównej, Laurencem Olivierem i Johnem Geilgudem, nominowany
był do Złotego Globu i Oscara.

