II wojna światowa, Belgia. Na zalesionym wzgórzu pod
miasteczkiem Delahaut rozbija się amerykański samolot
zestrzelony przez Niemców. Dwie osoby z załogi giną na
miejscu. Pilot, Ted Brice, skrajnie wyczerpany i z poważną
raną nogi, trafia do domu Claire i Henriego, członków
belgijskiego ruchu oporu…

Zabawna, trzymająca w napięciu opowieść sensacyjnoobyczajowa. Tuż przed Bożym Narodzeniem dziennikarz Tom
Langdon wyrusza ekskluzywnym ekspresem Capitol Limited z
Waszyngtonu do Los Angeles. Przejazd pociągiem to także
okazja, by zebrać materiał do nowego reportażu. W trakcie
podróży spotka Eleanor, swoją wielką miłość sprzed lat.

Świetność rodu Dudleyów nakazuje, by lady Angeline
poślubiła utytułowanego dżentelmena. Ona jednak marzy o
kimś

zwykłym

i

skromnym.

O

mężczyźnie

dobrym

i

kochającym, który nie będzie w niczym przypominał hulaków
z jej rodziny. Kiedy więc Edward, od niedawna hrabia
Heyward, wybawia ją od zaczepek bezwstydnego natręta,
Angeline jest pewna, że znalazła miłość swego życia. Lecz…
P.D. James wkracza w świat Dumy i uprzedzenia Jane
Austen. Akcja sequela rozpoczyna się sześć lat po ślubie
Elizabeth i pana Darcy’ego. Niestety, okazuje się, że nie
prowadzą oni tak szczęśliwego życia, jak moglibyśmy
oczekiwać.

Prócz

rozczarowania

niedopowiedzeń,

swym

związkiem

intryg,
główni

napotykają też trudności zupełnie innej natury.

zazdrości

i

bohaterowie

,,Historia

kobiety

próbującej

naprawić

życie…

drugiej

kobiecie, a po drodze odnajduje siebie. Doskonały debiut,
barwny portret południowych Indii, pełen wzruszających
emocji i gorzkiego humoru’’.

Holly Brennan nie spodziewała się, że w wieku trzydziestu
dwóch lat zostanie wdową... Nie spodziewała się też, że
traumatyczne przeżycia tak bardzo wpłyną na jej wygląd. Od
śmierci męża jedzenie jest jedyną rzeczą, która pozwala jej
zapomnieć. Wkrótce staje się też obsesją, a efekty są coraz
bardziej widoczne...

Przezabawna, słodko gorzka historia lekarza ginekologa,
Augustyna Poniatowskiego, jego upiornej mamuśki, pani
Piontek oraz kobiet jego życia.

Ta powieść nie tylko wzrusza, ale i podnosi na duchu,
pokazując, że dobro - choć niekiedy głęboko ukryte - jest w
każdym z nas.

Niesamowita historia, w której rzeczywistość przerasta
wyobraźnię. Aż trudno uwierzyć, że to dzieje się naprawdę.
To lektura wstrząsająca i obowiązkowa. Gorąco polecamy!

Pierwszy tom nowego bestsellerowego cyklu romansów Nory
Roberts. Iona Sheehan dorastała w obojętnej rodzinie i od
zawsze pragnęło bliskości i akceptacji. Dopiero od babci ze
strony matki dowiaduje się, gdzie znaleźć jedno i drugie – w
kraju bujnych lasów, głębokich jezior i wiekowych legend…

W niewielkim amerykańskim miasteczku, tuż przed świętami
Bożego

Narodzenia,

znikają

dwie

dziewczynki.

Lekarz

medycyny sądowej, Ali Racy, wierzy, że sprawa ściśle łączy
się z tragicznymi wydarzeniami sprzed piętnastu lat…

Nowa gorąca, mocna seria kipiąca walką, akcją i potężną
zakazaną miłością, która ma przeciwstawić się przeznaczeniu.

17 maja 2005 roku nowo wybrana prezydent Stanów
Zjednoczonych przyjeżdża do Oslo, by wziąć udział w
norweskim święcie narodowym i… zostaje porwana z pilnie
strzeżonego pokoju hotelowego. Wydarzenia te zostają przez
władze obu krajów objęte klauzulą tajności…

,, W swoim kolejnym świetnym kryminale Ninni Schulman
imponująco wiarygodnie pokazuje, jak rozpada się życie
wszystkich związanych ze zbrodnią”

