Kuba i Buba są bliźniakami. Jak łatwo się zorientować,
jedno z nich jest dziewczynką, a drugie chłopcem. Rzecz w
tym, że nie zawsze wiadomo, które jest które, bo Kuba
zachowuje się czasami jak dziewczynka, a Buba wręcz
przeciwnie…

Najnowsza powieść Marty Fox to przepełniona erotyzmem
opowieść o cierpieniu i niesłychanym szczęściu, dojmującej
samotności i miłości, która zdarza się co najmniej raz w
życiu.

Oprócz barwnych losów mieszkańców Pogodnej autorka
gwarantuje

wzruszenia,

emocje,

miłość

i

nienawiść.

Poszukiwanie własnej drogi i własnego miejsca w życiu.
Problemy zwyczajne i niezwyczajne. Małe radości i smutki...

Opisana z humorem, pełna zaskakujących zwrotów akcji,
trzymająca

w

napięciu

historia,

która

łączy

klimat

irlandzkich pubów, wietrznych i okrytych mgłą przestrzeni z
magią i celtyckimi wierzeniami.

Młoda

pracownica

ośrodka

adopcyjnego

zaczyna

niebezpiecznie angażować się w życie adopcyjnych i
biologicznych rodziców. Jak daleko odważy się posunąć, by
osiągnąć swój cel?

Oto nienawiść, która nie cofnie się przed niczym. Oto
namiętność, która wybaczy nawet najgorsze winy. Dzieli je
od siebie zaledwie mały krok. Pięć kobiet
pałających żądzą zemsty zastawia pułapkę na…

Pełna

humoru,

ciepła

nieprawdopodobnych

i

intrygi

przygodach

opowieść

czterech

o

młodych

duchem, ale dojrzałych kobiet. Z równym powodzeniem
stawiają

czoło

przestępcom

i

huraganowi-

jak

i

nieszczęśliwym związkom, nadwadze, fobii- oraz setkom
codziennych życiowych kłopotów.

Alicia Carlyle wraca w rodzinne strony po tragicznej śmierci
męża, z nadzieją, że uda jej się zapomnieć o przeszłości.
Musi jednak stawić czoło swojej bratowej Sabrinie:
kobiecie, która skłóciła rodzinę i niemal zniszczyła…

Wysepka

u

wybrzeży

Oregonu

jest

świadkiem

dramatycznych wydarzeń. Seryjny morderca kobiet uciekł
ze

szpitala

psychiatrycznego.

Wkrótce

potem

szpital

zamknięto. Przestępcy nigdy nie schwytano… Wtedy
zniknął też bez śladu synek Avy…

Młody adwokat zaprzedaje duszę za piętnaście milionów
dolarów. Zapłaci za to wysoką cenę…

Dzienniki Helene Plüschke i Ursuli Pless-Damm oraz
opowieść Esther von Schwerin to świadectwa przemilczanej
krzywdy kobiet na tzw. Ziemiach Odzyskanych. W ich
relacjach splatają się szokujące obrazy, niejednoznaczne
postawy i skrajne emocje. Współczucie miesza się z chęcią
odwetu,

a

świadomość

utraty

wielopokoleniowego

dziedzictwa przeradza się w dążenie do zbudowania
nowego życia.

Kobiety

dyktatorów

2

to

kontynuacja

największego

bestsellera historycznego 2012 roku. Opowiedziane przez
Diane Ducret losy kobiet stojących u boku Hitlera, Stalina
czy Mussoliniego pobiły wszelkie rekordy popularności i od
wielu miesięcy okupują listy najlepiej sprzedających się
książek w Polsce. Teraz autorka powraca z historiami kobiet
żyjących w czasach bliskich każdemu z nas.

Najdłuższa i według powszechnych ocen najlepsza powieść
w dorobku autora. Przerażająca wizja opustoszałego
świata,

obraz

apokalipsy.

Supernowoczesna

broń

biologiczna przynosi całkowitą zagładę. Bez wybuchów, bez
terrorystycznych

ataków,

bez

zapowiedzi

–

ludzkość

umiera. Zaczyna się niewinnie, od zwykłego…
W tej przepięknej biografii dowiemy się o czym marzyła
Anna German, co lubiła, jak pięknie mówiła o swojej babci,
matce i synku... Przeczytamy o dzieciństwie spędzonym w
środkowej Azji, o studiach geologicznych na Uniwersytecie
Wrocławskim,

o

współpracy

z

teatrem

studenckim

Kalambur, o sukcesach na festiwalach w Opolu, Sopocie,
San Remo i Ostendzie. Dowiemy się, czym była dla niej
muzyka i co myślała o szczęściu. Poznamy Annę German
piosenkarkę i wrażliwego, ciepłego, dobrego człowieka.
Inkaskie miasto Machu Picchu, aztecka Piramida Słońca,
polinezyjskie kamienne posągi i świątynia Angkor Vat w
Kambodży. Cztery wielkie cywilizacje, ich bogowie,
tajemnice i życie codzienne. Cztery ekspedycje, tysiąc lat
historii, sto tysięcy kilometrów, milion wrażeń, emocji i
przygód.
Kwiat lotosu to święty symbol buddyzmu i ludzkiej duszy.
Sięga korzeniami dna stawu i pnie się ku górze. Kiedy kwiat
lotosu rozkwita na powierzchni

zawsze jest czysty i

pachnący - niezależnie od tego jak brudna, mętna i
błotnista jest woda w sadzawce. I taki powinien być też
człowiek – uczciwy, dobry i czysty w myślach i słowach,
bez względu na to ile zła jest dookoła. Odkryłam to
podróżując po krajach buddyjskich. Himalaje, Tybet i Sri
Lanka. Hinduistyczne Indie…. Przeczytaj naprawdę warto!

