Witek od dwóch lat jest głową rodziny (bardzo
jeszcze nastoletnią), może liczyć tylko na siebie i
jest już tym zmęczony. Matka – pogrążona w
żałobie po Magdzie, która zginęła w wypadku
samochodowym. Ojciec, który wtedy prowadził,
leży w szpitalu bez kontaktu. A jest przecież
jeszcze Bąk, potrzebujący miłości i przytulenia, i
babcia z panem Alzheimerem. Kiedy Witek
natyka się na Kotę, okazuje się, że w jego sercu
i głowie jest jeszcze miejsce i dla niej.
Pogodna, pełna wdzięku i ciepła historia o
przyjaźni i miłości, i o tym, że nigdy nie warto
nikogo sądzić po pozorach.

Były już: radość, spokój i beztroska. I nagle los
zabrał to wszystko, co piękne i pełne podziwu…
Pozostały tylko wspomnienia… Skomplikowany
związek Witolda i Basi rozpoczął się, kiedy oboje
byli

zaledwie

dziećmi.

Dziewczynka,

której

rodzice nie potrafili poradzić sobie nawet z
własnym

życiem,

nieoczekiwanie

trafia

do

zupełnie obcych ludzi, którzy podjęli się opieki
nad nią. Po latach dorosła...

Ekskluzywny literacki podarunek dla wszystkich
kobiet. Takiego pojedynku jeszcze nie było.
Autor, który wie, jak mówić o kobietach i ośmiu
wrażliwych mężczyzn, którzy weszli z nim w
dialog

Czy kłamstwo lepsze jest od najgorszej prawdy?
Czy wydarzenia z przeszłości mogą wpłynąć
negatywnie na przyszłość? Czy rodzina może nas
skrzywdzić? Jak pogodzić się z prawdą? Molly
ma fajne życie, ciekawą pracę, kochającego
męża i… pilnie strzeżoną tajemnicę z przeszłości.
Ich rodzina wkrótce się powiększy – pojawi się w
niej adoptowane dziecko, tymczasem Molly
walczy z niepewnością i lękiem....

"Ścieżki nadziei" zamykają bestsellerową serię
"Dzienniki pisane w drodze" Richarda Paula
Evansa.

Autor

"Kolorów

tamtego

lata"

i

"Stokrotek w śniegu" zabiera nas w podróż,
która

odmienia

nadzieję.

życie

i

pozwala

odzyskać

To miała być tylko zabawa. A ona ukradła mi
moje życie... Sześcioletnie Helen i Ellie to
bliźniaczki, identyczne jak dwie krople wody.
Pozornie… To dwie różne osobowości. Helen jest
tą „dobrą” dziewczynką. Pieszczona i kochana
przez

matkę.

strofowana

–

Ellie

–

upośledzona,

ma

problemy

z

ciągle

nauką

i

zachowaniem. Aż do chwili, gdy Helen wymyśla
zabawę: zamienią się imionami. Lecz niewinny
żart okazuje się tragiczny w skutkach.
„Inspirowana niesamowitym mitem, budząca
dreszcz, hipnotyzująca powieść autorki, która
zmienia oblicze literatury kryminalnej”. Tess
Gerritsen

Wyspy

Szetlandzkie,

dwieście

kilometrów na północ od Szkocji. Tora Hamilton,
młoda lekarka, czuje się na tych ponurych,
omiatanych

wiatrem

skalistych

pustkowiach

obca i zagrożona. Jej mąż, choć tu się urodził,
wraca w rodzinne strony po raz pierwszy od...

