Epicka opowieść o losach polskiej rodziny
wpleciona w dramatyczne wydarzenia XX wieku
rozpoczyna się z chwilą wybuchu I. wojny
światowej, a kończy po stu latach – w czasach
współczesnych.

Zuzanna to pierwszy tom historii trzech kobiet w
gorących chorwackich klimatach. Opowieść o tym,
jak łatwo i szybko można zniszczyć wszystko, co w
życiu najcenniejsze i jak trudno potem to odzyskać.

Poruszająca opowieść o niełatwych relacjach
rodzinnych, urokach i pułapkach codzienności oraz
tajemnicach, które prędzej czy później przestają
nimi być…

Znakomite dialogi, świetnie zbudowane postaci,
zaskakująca fabuła i wielkie emocje. Mocne
studium skomplikowanych relacji uczuciowych. To
opowieść o odrodzeniu, o magii zaklętej w
bursztynach, listach do Pana Boga rysowanych na
piasku, sile ognia i ludzkich więzi.

Tanya Valko fikcyjne losy bohaterów osnuwa na
kanwie prawdziwych wydarzeń. Przedstawia
codzienne życie na rajskiej wyspie, ukazując inny,
obcy dla nas, Europejczyków, świat pełen duchów i
niesamowitych wierzeń. Przeczytaj naprawdę
warto!

"Zuza albo czas oddalenia” to zapis szaleńczej
miłości sześćdziesięciolatka do
dwudziestokilkuletniej blond piękności, odnaleziony
przez Jerzego Pilcha w narciarskim bucie, na
schodach jednej z warszawskich kamienic.

Przez całe lata nie wolno było o nich mówić.
Również teraz nie dla wszystkich są bohaterami
„wygodnymi”. Polacy wypędzeni przez bolszewików
ze swych domów i małych ojczyzn na Kresach.
Symbolem ich gehenny jest pociąg. Długi, upiorny,
ciągnący się niemal…

Kolejny tom Czarnej Serii, który potwierdza, że to
jedna z najlepszych serii kryminalnych na świecie!
Camilla Läckberg w mistrzowskiej formie znów
powala na kolana, po raz kolejny zabierając swoich
czytelników do rodzinnej Fjällbacki.

"Pobudka, geniuszu" – tymi niepokojącymi słowami
zaczyna się opowieść o psychopatycznym
czytelniku, którego literatura popycha do zbrodni….

Wyrafinowana warstwa psychologiczna, pełna
napięcia fabuła, sieć wzajemnych uwikłań… David
Bellino, pozbawiony skrupułów bogacz, otrzymuje
anonimy z pogróżkami. Mężczyznę od lat
prześladują lęki na jawie i koszmary we śnie.
Tajemnicze wiadomości stają się pretekstem do
konfrontacji z przeszłością….
D.D. w domu zamordowanej kobiety zostaje
zepchnięta ze schodów. Odnosi poważne obrażenia
ręki i traci pamięć. Sześć tygodni później dochodzi
do kolejnego morderstwa, dokonanego według
identycznego scenariusza. W pokoju ofiary sprawca
zostawia butelkę szampana i czerwoną różę.
Jedyna osoba, która mogłaby rozpoznać zabójcę,
to…
Bailey Browne jedzie na egzotyczną wycieczkę, aby
zaznać radości życia po stracie ukochanej matki.
Skromna dziewczyna z Nebraski jest zachwycona
urzekającą przyrodą Karaibów i wręcz oszołomiona
zainteresowaniem, jakie okazuje jej bardzo
przystojny nieznajomy. Przedstawia się jako Logan
Abbott i wkrótce oznajmia, że są sobie
przeznaczeni…

