Ta niezwykła rodzinna saga przenosi nas w barwny
świat Kresów z początku XX w. Wobec przeciwności
losu najtrwalszą siłą okazuje się rodzina. Życiowe
zawieruchy nie mogą przerazić tych, którzy się kochają,
bo nic nie może mieć przewagi nad niezmierzoną siłą
prawdziwej miłości.

Poruszająca historia silnej i mądrej kobiety, której
przyszło żyć, kochać i marzyć w niezwykłych czasach.

Chcesz coś zmienić w życiu, ale nie wiesz, jak zacząć?
Idea czworga drzwi pomoże ci odnaleźć własną drogę
do szczęścia. Czworo drzwi to cztery proste zasady,
które pokażą ci, że nawet drobne czynności mogą być
początkiem wielkiej zmiany, a tym, co najbardziej nas
ogranicza, jest nasz sposób myślenia i brak wiary we
własne możliwości.
Dla miłośniczek Emily Giffin typowe małżeństwo szuka
nietypowej drogi do „i żyli długo i szczęśliwie”. Żadna
autorka nie rozumie tak dobrze złożoności uczuciowych
związków jak Taylor Jenkins Reid. Zakochać się to
najłatwiejsza część związku… Przedtem: 11,5 roku
temu Lauren i Ryan zakochali się bez pamięci. 9,5 roku
temu pierwszy raz się pokłócili… 6 lat temu wzięli ślub.
A potem już...

Gdy François zaczepił Nathalie na ulicy, od razu
wiedział, że ma przed sobą kobietę swojego życia. A
kiedy ona zamówiła w kawiarni sok brzoskwiniowy,
postanowił, że się z nią ożeni. Ich miłość była idealna.
Żadnych
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Ale pewnego dnia szczęście zostało przerwane…

Młoda kobieta w zaawansowanej ciąży opuszcza
centrum handlowe w upalny dzień. Życie upływa jej na
zakupach, dbaniu o rodzinę: ukochanego męża Richa
oraz dwie córeczki, i oczekiwaniu narodzin trzeciego
dziecka. Nagle zostaje ono brutalnie zakłócone przez
zdesperowanego młodego człowieka, który porywa
Didi. Jakie są jego motywy?

Agata ma trzynaście lat i prawie nie zna Teresy, swojej
matki, kiedy ta zabiera ją w podróż po Polsce. Osiedlają
się w niedużym górskim mieście, gdzie próbują na
nowo nawiązać więź. Piękna, samotna kobieta, od
pierwszej chwili wzbudza ogromne zainteresowanie
mężczyzn…

W skutej lodem dziewiętnastowiecznej Norwegii ludzie
mają twarde i dumne serca. Niełatwe życie regulowane
jest przez rytm przyrody i wielowiekową tradycję
szanowaną ponad wszystko. Czy ktoś stamtąd może
pokochać miłością gorącą i szczerą, której nie złamią
wichry losu?. Przeczytaj naprawdę warto!

Ślepa wiara, rozczarowanie, zakazana miłość, oblężony
Leningrad, okropności wojny. Wreszcie ucieczka do
wolności, to wszystko w tej niezwykłej powieści, w
której fikcja literacka po mistrzowsku splata się z
historią, tą prawdziwą, niekłamaną, która przejmuje do
szpiku kości i każe wciąż na nowo stawiać pytanie: Jak
to w ogóle było możliwe?

Niesamowita lekcja pogody i szczęścia.
Piękna historia miłosna, którą czyta się jednym tchem,
z oczyma pełnymi łez.

„Polka? Od razu widać, po charakterze!” Przeszły przez
piekło. Nie poddały się. Stefanię kryminaliści z łagru
przegrali w karty dwa razy – przeżyła dzięki
przyjaciółce. Natalia stanęła w obronie bitej kobiety –
za karę miała umrzeć w lodowatym karcerze. Alinę
deportowano jako jedyną z całej rodziny – trafiła do
łagru dla dzieci, miała dziesięć lat. Wszystkie pamiętają
to samo…

