Niesamowita opowieść o dziewczynce, która jako
jedyna przeżyła katastrofę samolotu. Bahia nie
umiała pływać i nie zdążyła założyć kamizelki
ratunkowej. Uchwyciła się kawałka wraku samolotu
i dryfowała po wzburzonym morzu ponad dziesięć
godzin. Została uratowana…

,,Mój kumpel tata” to wzruszająca, pełna ciepła,
humoru i znakomitych obserwacji opowieść o
pewnym samotnym gdańszczaninie, którego życie
przez przypadek- a może zrządzenie Opatrznościzostało splecione z losami kilkuletniego chłopca….

Co nowego u sióstr Sucharskich? Wyśmienity
kryminał i pierwszorzędna komedia w jednym! W
mieszkaniu Janusza Zawady, dawnego wspólnika
ojca

sióstr

Sucharskich,

zostają

znalezione

pozbawione głowy zwłoki młodego mężczyzny, a
sam starszy pan znika bez śladu…

Emocjonująca,

wzruszająca

i

pełna

nadziei

opowieść o rodzinie, o ironii losu, który sprawia, że
dzieci powtarzają potępiane grzechy matki, i o
miłości, która zwycięży wszystko

Po tragicznej śmierci rodziców Jenny Fletcher trafia
pod opiekę pastora Boba Hendrena i jego żony
Sary. Wiedzie spokojne i ustatkowane życie, a
wkrótce

ma

poślubić

jednego

z

ich

synów,

poważnego i obowiązkowego Hala. On jednak
przekłada datę ślubu, żeby wyruszyć na misję
humanitarną do Ameryki Środkowej.

Cisza przed burzą Pensjonat ciotki Tabby wydawał
się idealny. Leżący nad jeziorem w zupełnym
odosobnieniu, obiecywał ciszę i spokój - tak
potrzebne podczas urlopu. Jednak po przybyciu na
miejsce Autumn Gallegher ogarnia irytacja…

,,Głębokie,

wciągające,

o

skomplikowanej

konstrukcji, i dobrze napisane…To inteligentna,
emocjonalnie przekonująca opowieść o rodzinnej
tragedii…”

,,Gorąca książka na chłodne noce. Przygoda,
intryga i namiętność doprawione szczyptą humoru.”

Oparta na faktach powieść, którą czyta się z
większym napięciem niż thriller. To historia ucieczki
niemieckiego

jeńca

wojennego

i

przejmujący

portret człowieka.

Domniemany zabójca szesnastoletniej Elizabeth,
John Frey, zostaje skazany na karę śmierci. W
więzieniu w Marcusville przez dziesięć lat oczekuje
na wykonanie wyroku. Jego przypadek wywołuje
protesty wśród obrońców praw człowieka….

Jedyną
spodziewa

atrakcją,
się

jakiej

podczas

Shannon

letnich

Parker

wakacji,

jest

wyprawa na aukcję niezwykłych przedmiotów. Nie
wie jeszcze, że to początek największej przygody w
jej życiu. Kupiona przez nią antyczna waza nagle
ujawnia swoje magiczne moce…

