,,Żniwo gniewu" to opowieść o kobietach wprzężonych w
tryby wojny, o ich sile i woli przetrwania, o oddaniu dla
drugiego człowieka i pielęgnowaniu tradycji rodzinnych.
O pięknie miłości w podłych czasach, o poświęceniu, gdy
nikt nie widział jego sensu, i wreszcie… o wierności.

Pięć kobiet, cztery pokolenia i jedno przekleństwo, które
prawie sto lat temu spadło na babkę i objęło cały ród po
kądzieli...

Wielowątkowa opowieść o rodzinnych tajemnicach, o
starym domu będącym kluczem do dawno zapomnianej
przeszłości, o poszukiwaniu własnych korzeni, oraz o
miłości- utraconej i odnalezionej.

Lucky Tyler to urodzony buntownik. Charyzmatyczny i
przystojny Teksańczyk dzięki romantycznym podbojom
zyskał

reputację

uwodziciela,

a

z

awanturniczego charakteru – opinię zabijaki….

powodu

Mistrzowsko splecione ze sobą losy dwóch kobiet,
którym los nie szczędził trosk i dramatów. Przez wojenną
zawieruchę rozdzielone ze swymi ukochanymi musiały
odważnie stawić czoła rzeczywistości. Dwie kobiety.
Miłość i woja, sekretne spotkania w altanie, które na
zawsze połączą ich losy. Przeczytaj naprawdę warto!

Jack Armstrong, szczęśliwy mąż Lizzie i ojciec trójki
dzieci, dostaje od losu wyrok śmierci: lekarze diagnozują
u niego śmiertelną chorobę i jego dni są policzone.
Wkrótce w rodzinę Armstrongów uderza kolejny cios: w
dzień Bożego Narodzenia Lizzie ginie w wypadku
samochodowym. Dzieci zostają rozdzielone i trafiają do
różnych członków rodziny rozsianych po całym kraju. I
wtedy właśnie zdarza się coś niezwykłego…

Nick Berg stracił wszystko żonę, która poślubiła jego
rywala i wartą miliony firmę, której potęgę stworzył
własną pracą i ambicją. Ale nie porzucił myśli o
zemście…

Japoński statek towarowy przemierza wschodni Atlantyk
w pobliżu Azorów i nagle staje w płomieniach. Łódź
piratów płynie w jego stronę, by wykorzystać katastrofę,
i niespodziewanie eksploduje. Czy ma to związek z
porwaniem słynnego naukowca w Genewie? Z ucieczką
tajemniczego Rosjanina z kraju sześćdziesiąt lat temu? Z
odkryciem niezwykłego podwodnego cmentarzyska
statków i samolotów na dnie morza?....

Hannah jest córką imama, muzułmańskiego przywódcy
religijnego. Niechciana przez ojca, bita i gwałcona, żyje
nadzieją, że ktoś ją w końcu ocali. Kiedy odkrywa, że
rodzina planuje wysłać ją do Pakistanu w celu zawarcia
zaaranżowanego małżeństwa, znajduje w sobie dość siły
i odwagi, by uciec. Wybiera inną wiarę- porzucenie
islamu jest jednak największym grzechem, jakiego może
dopuścić się muzułmanin. Karą jest wyrok śmierci…

Stanisława Celińska ze swadą opowiada o aktorstwie i
codzienności, o sukcesach i problemach, o autorytetach i
szukaniu

spokoju. Książka

jest

złożona

z

dwóch

głównych warstw: pierwszej – pełnej faktów oraz drugiej
– refleksyjnej, z osobistym przesłaniem. Równolegle
barwny

portret

Stanisławy

Celińskiej

tworzą

jej

przyjaciele i znajomi, m.in. Andrzej Wajda, Andrzej
Seweryn, Daniel Olbrychski…

Śmierć Poetki zamknęła jakiś rozdział w historii polskiej
literatury. Czytając tę fascynującą biografię, pełną
anegdot i wierszy, opisów podróży i przyjaźni, możemy
posmakować klimatu Epoki Szymborskiej.

Jedna z najpopularniejszych polskich pisarek,
wzbudzająca skrajne emocje, żona Macieja
Szumowskiego, matka dwóch córek, indywidualistka i
prowokatorka, kobieta o silnym charakterze i wielkiej
wrażliwości, niepokorna, niezależna, nieodgadniona.

Dzięki zapalonym podróżnikom i relacjom z ich podróży,
świat poznajemy coraz lepiej. Nie znaczy to, że przestaje
on być zaskakujący i szokujący. Każda osoba widzi go
bowiem trochę inaczej, każda wraca z innymi
doświadczeniami, wspomnieniami, innym spojrzeniem na
kulturę. Wszystkie opinie są tak samo prawdziwe. Jakie
wieści przyniosła ze sobą Beata Pawlikowska po
pobycie w Chinach? Przeczytajcie książkę i sami się
przekonajcie.

Książka jest relacją z ekspedycji samochodowej wiodącej
z Zurychu do Nowego Jorku przez Syberię, Alaskę,
Kanadę i prawie całe terytorium USA. Jest przede
wszystkim relacją z najtrudniejszego etapu, biegnącego
przez tereny byłego ZSRR. Relacją opowiedzianą
bardziej niż opisaną. Dzięki Koperskiemu w domowym
zaciszu możemy ekscytować się dziką przygodą,
egzotyczną kulturą i niezwykłą przygodą.

