To opowieść o uczuciach. O miłości. Tej trudnej, niszczącej, złej.
Tej największej – matczynej. I tej na pozór dobrej, zwyczajnej,
która jednak może doprowadzić do tragedii

„Bluszcz

prowincjonalny”

to

ciepła,

życiowa

książka

o

przewrotności losu, powrocie do korzeni, rodzinnych więzach,
ważnych decyzjach oraz dawaniu sobie szansy na szczęście.

Proza Halverson urzeka swoim pięknem i skrzy się od emocji,
stawiając trudne pytania o to, czym tak naprawdę jest rodzina.

,,Sergiusz, Czesław, Jadwiga to napisana w osobistym, niemal
intymnym tonie historia twórczości i życia Sergiusza Piaseckiego,
jego stosunku do Czesława Miłosza oraz tragicznych losów
pięknej Jadwigi, która na zawsze podzieliła obu artystów.

Piętnastowieczna Anglia w niespokojnych czasach Wojny Dwu
Róż. Tron zdobyli Yorkowie, ale walka o koronę trwa nadal.
Ryszard Neville, zwany Twórcą Królów, pragnie, by sięgnęły po
nią jego córki: Izabela i Anna…

Pasjonująca opowieść o miłości i stracie, o dorastaniu i starzeniu
się – i o tych, którym nie dane jest doświadczyć ani jednego, ani
drugiego, bo śmierć zabiera ich przedwcześnie. ,,Joyland” to
jednocześnie

kryminał,

horror

i

słodko-gorzka

powieść

o

dojrzewaniu, która poruszy serce nawet najbardziej cynicznego
czytelnika.

,,Śnieżka musi umrzeć” to trzymający w napięciu, fenomenalny
kryminał, pełen nagłych zwrotów akcji. To układ równań z
wieloma niewiadomymi, diabelnie trudny do rozwikłania. Lektura
,,Śnieżki” zadowoli każdego smakosza kryminałów, ale też, po
prostu, każdego amatora dobrej książki.

Autorka przemawia głosem ofiar wojny i ujawnia sekrety tych,
którzy ją przeżyli i zabrali swoje tajemnice do grobu.

Wolfram - chłopiec, który poszedł na wojnę, podobnie jak
poprzednie książki Miltona, jest przykładem literatury faktu. Tym
razem autor opowiada historię swojego teścia, który dzieciństwo
i młodość spędził w hitlerowskich Niemczech.

Mroczny początek rodzinnych sekretów… Olivia Winfield nie może
uwierzyć swojemu
przystojny

Malcolm

szczęściu, gdy
Foxworth

po krótkiej znajomości

prosi

ją

o

rękę.

Jednak

romantyczne marzenia młodej żony wkrótce legną w gruzach….

Rodzina Kennedych tworzyła historię świata. Tylko ta książka
pozwoli ci poznać historię, którą światu chciała opowiedzieć
Jackie Kennedy.

Blondynka na Jawie" to kontynuacja książki "Blondynka na Bali",
opisująca wspomnienia autorki z pobytu na indonezyjskiej
wyspie. Obowiązkowa pozycja w biblioteczce każdego miłośnika
literatury podróżniczej

