Fascynująca opowieść ukazująca zawiłości życia i uczuć.
To historia A i Rhiannon, którzy próbują odkryć, czy
można prawdziwie kogoś kochać , kto codziennie jest
inny…

,,Czytasz tę książkę i wydaje ci się, że to twoja siostra
zostawiła

niedopitą

herbatę

Misiołek

obezwładnia

i

emocje

zniknęła.

Katarzyna

czytelników."

J.L.

Wiśniewski

Pełna emocji i wzruszeń opowieść o małym miasteczku,
zagubionym

wśród

sosnowych

lasów,

o

uroczej

cukierence, gdzie czas płynie inaczej, i o ludziach, którzy
wiedzą jeszcze, co to jest miłość i przyjaźń. Opowieść o
pamięci, która czyni nas tym, kim jesteśmy. O nadziei,
która

pozwala

wierzyć,

że

nawet

jeśli

utracimy

przeszłość, to przyszłość wciąż należy do nas.

,,Aleja bzów” to poruszająca opowieść o zaufaniu,
miłości i przyjaźni, która bywa narażona na próby, a
także o szczęściu zaklętym w zapachach i miejscach…

,,Magiczne miejsce” to ujmująca historia o poszukiwaniu
szczęścia i konieczności pogodzenia się ze sobą i ze
swoimi wspomnieniami. Życie naprawdę może się
zmienić w jednej chwili, tylko trzeba umieć dostrzec, że
ta chwila właśnie nadeszła i cieszyć się nią.

Maria Nurowska powraca z nową powieścią o niezwykłej
kobiecie, wspaniałej artystce; jedni ją uwielbiają, inni się
jej boją, jeszcze inni nazywają wariatką z Komańczy…

,,Wzruszająca i mądra powieść o tym, że wszystko w
życiu ma swój sens i zawsze jest czas na miłość.
Polecam!”

Początek nowej rzeczywistości po 1989 roku w Polsce. W
odmienionej, często zaskakującej codzienności, życie
Kalczyńskich toczy się dalej. Odchodzą i pojawiają się
nowi członkowie rodziny, wracają dawni i przychodzą
nowi przyjaciele…

Wszystkiemu można stawić czoła, jeśli tylko jest z nami
ukochana osoba... Tajny agent Marshall rozpracowuje
gang narkotykowy w Ameryce Południowej. Ryzykowna
gra opłaca się do czasu...Gdy zostaje zdemaskowany,
zemsta szefa gangu odbiera mu wszystko.

Historia, która zwala z nóg. Dramatyczna pogoń za
miłością silniejszą niż uprzedzenia, bolesne poszukiwanie
własnej tożsamości i zakończenie, które nie pozwoli
zasnąć.

Lukrecja Borgia – otoczona złą sławą rozpustnica i
trucicielka czy ofiara intryg własnego ojca?

Sylvia Day wprowadza czytelników w świat fantastyczny
tak niezwykły jak i erotyczny! Bywają takie zmysłowe
przyjemności, których można zaznać tylko w nocy…
Przychodzi

o

Zmierzchu

pomiędzy

snem

rzeczywistością, aby spełnić jej tajemne pragnienia.

a

Teksty zawarte w tym zbiorze mają wspólne motywy:
zagadnienia moralności, życia pozagrobowego, winy i
kary, pytanie, co zrobilibyśmy inaczej, gdybyśmy mogli
zajrzeć w przyszłość lub naprawić błędy popełnione w
przeszłości.

Maciej

Stuhr

szczerze

o

rodzinie,

przyjaźniach

i

początkach kariery. O ostrych zakrętach i genetycznych
skłonnościach do tego, by wszystko robić po swojemu. O
kulisach pracy na estradzie, w filmach i teatrze. O
pułapkach popularności. O tym, ile Stuhra w Stuhrze. I
dlaczego czasami chłopaki też płaczą.

Kurier

ze

Stambułu to

opowiedziana

z

epickim

rozmachem powieść historyczna, w której pełna napięcia
i zwrotów akcja przeplata się z barwnym opisem dworów
monarszych Francji, Rosji i Turcji i autentycznymi
opowieściami ilustrującymi życie wyższych sfer końca
XVIII wieku.

Indie.

Magiczne

Varanasi

nad

Gangesem.

Kurs

medytacji, gdzie zostałam uwięziona. Trzymetrowe mury
z drutem kolczastym.
Bez paszportu, bez pieniędzy, bez telefonu, bez
możliwości skontaktowania się ze światem. Nocami za
murem wyły głodne szakale. Samotna wyprawa przez
północno-wschodnie Indie. Historia całkiem kryminalna,
która zdarzyła się naprawdę.

