Baśń o Kopciuszku - niepełnosprawnej dziewczynie, Gabrysi Szczęśliwej,
która nie marzy by być pięknością - ona marzy o tym by mogła żyć
zwyczajnie, cieszyć się prostymi sprawami i codziennością, której my,
zdrowi, nie doceniamy, a której niepełnosprawni nie mogą doświadczyć.
Zaskakujące zwroty akcji i duża ilość wzruszeń gwarantowane!

"Pensjonat Sosnówka" to opowieść o ludziach dobrych i o tych, którzy
dobro dopiero mają w sobie odkryć; o barwnym Dyziu, małym Florku,
cudownej Irence, niezawodnym Jacku, suczce Szyszce oraz wielu innych
mieszkańcach i gościach magicznej Sosnówki. To historia o poszukiwaniu
miłości niezależnie od wieku i odkrywaniu pasji w rzeczach, które
kochamy. O pensjonacie, który stał się enklawą dla wszystkich
poszukujących równowagi w życiu.

Kinga potrzebowała psychoterapeuty, ale o tym nie wiedziała. Do
momentu, gdy poznała Małgosię. Po ich pierwszej rozmowie przyszły
kolejne - o mężczyznach, miłości, kobiecej przyjaźni, dzieciach, karierze,
życiowych wyborach, zwycięstwach i porażkach...
Przez telefon, w samochodzie, na mieście, w nocy, w chwilach trudnych i
przy lampce wina, w nerwach i na spokojnie, czasem przez zaciśnięte
zęby...

Listopad 2010 - Czy można dostać drugą szansę i rozpocząć wszystko od
nowa? James Kier zginął w wypadku. Tak przynajmniej wszystkim się
wydawało.
On sam dowiedział się o własnej śmierci z gazet. Pomyłkę szybko
wyjaśniono, ale błąd popełniony przez dziennikarza ucieszył wszystkich
znajomych...

Marzec 2011 - Wielka miłość, przyroda, tajemnicze zbrodnie... Akcja
powieści rozgrywa się w malowniczej Dakocie Południowej, pośród gór i
dzikich zwierząt. Lil, farmerka, prowadzi rezerwat. Coop, nowojorski
detektyw, wraca na farmę dziadków, by zacząć nowe życie.

Czwarty tom bestsellerowej serii GONE: Zniknęli Michaela Granta,
współczesny, postapokaliptyczny thriller dla młodzieży. Nie ma już nadziei
w Perdido Beach. Ulice zamieniły się areną, na której rosnąca armia
mutantów walczy o panowanie nad ETAPem z tymi, których pozbawiono
nadnaturalnych mocy. Ale prawdziwa bitwa toczy się niezauważenie w
niewielkim pokoju, w domu na granicy Perdido Beach... Mały Pete,
autystyczny brat Astrid, śni w morderczej gorączce. Jednak jego upiorne
wizje, to nie majaki szaleńca – gdy rozum śpi, budzą się upiory... Coś
szuka dostępu do miasta, coś bardzo, bardzo złego, coś, czego nie można
zobaczyć ani pokonać na jawie…

Drugi tom uzależniającego cyklu "Upadli", w którym …MIŁOŚĆ NIGDY SIĘ
NIE KOŃCZY Piekło na ziemi.
Tak właśnie czuje się Luce z dala od swojego chłopaka Daniela, upadłego
anioła. Minęła cała wieczność, nim się odnaleźli, ale teraz znów muszą się
rozstać. Jednak im więcej się dowiaduje, tym bardziej prześladuje ją myśl,
że Daniel nie powiedział jej wszystkiego. Coś przed nią ukrywa - coś
niebezpiecznego.

Pięć kobiet, pięć motywów, jeden spadek.
Policja otrzymuje tajemnicze zgłoszenie o samobójstwie. Zamknięty od
środka pokój. Martwy mężczyzna. Broń, na której znajdują się wyłącznie
odciski palców ofiary. Jednak zdaniem przybyłego na miejsce komisarza
Potockiego nie mogło to być samobójstwo. Ślady zdają się wykluczać
również morderstwo. Zagadkowa śmierć jest jednak dopiero początkiem
niezwykłych zdarzeń...

Maj 2010 - Październikowy poranek we Fjällbace. Rybak Frans Bengtsson
wypłynął łódką, aby opróżnić więcierze, które zastawił na homary. Przy
ostatnim z nich coś się mocno zacina, Frans przeczuwa, że nie będzie to
zwykły połów, nie myli się, w siatce więcierza tkwi ciało dziewczynki...

Spektakularny sukces powieści uczynił z Cobena megagwiazdę
współczesnego thrillera. Precyzyjnie skonstruowana intryga, mistrzowsko
stopniowane napięcie, fałszywe tropy prowadzące donikąd, pozornie
niemożliwe do wyjaśnienia zagadki pojawiające się niemal na każdej
stronie, zaskakujące zakończenie, którego nie domyśli się nawet
najbardziej przenikliwy czytelnik, to podstawowe cechy jego pisarskiego
stylu. Siedemnastoletnia Haley McWaid jest doskonałą uczennicą i chlubą
swoich rodziców. Pewnego dnia nie powraca do domu. Po trzech
miesiącach bezskutecznych poszukiwań jej najbliżsi są przygotowani na
najgorsze. Dan Mercer, pracownik opieki społecznej, wpada w pułapkę
zastawioną przez reporterkę Wendy Tynes, realizującą program
telewizyjny "Przyłapani na gorącym uczynku", służący demaskowaniu
przestępców seksualnych. Za próbę seksu z nastolatką staje przed sądem.

Marzec 2011 - Zielony sweterek istnieje do dziś. Jest eksponatem w
waszyngtońskim Muzeum Holocaustu.
Prawdziwa historia Krystyny Chiger – w czasie wojny żydowskiej
dziewczynki, której życie ocalił Leopold Socha – polski kanalarz ze Lwowa.
Przez 14 miesięcy pomagał i dawał schronienie ukrywającej się w
kanałach grupie uciekinierów z getta. To, co wydawało się okazją do
zarobku, stało się jednak heroiczną walką o życie ludzkie…
Tytułowa dziewczynka to ośmioletnia Krysia, która opowiada o pobycie w
lwowskim getcie i codzienności ukrycia w cuchnących kanałach. Jej
historia jest pełna kontrastów – między przedwojennym, opływającym w
luksusy życiem rodziny Chigerów, a miesiącami spędzonymi w ciemności,
brudzie i wilgoci. Ta książka jest zadziwiającym i budzącym nadzieję
dowodem na siłę ludzkiego charakteru.

Vanessa doznała wielu krzywd od psychopatycznej matki, która karała
dziewczynkę za byle co - przywiązywała ją na noc do drzewa w ogrodzie,
gdy ta miała 3 lata. Była też wykorzystywana seksualnie przez dziadka i
dręczona psychicznie przez rodzinę. W wieku 8 lat odkryła, że matka ją
adoptowała i wcale jej nie kocha. Być może nie przeżyłaby tego
rodzinnego piekła, gdyby nie odkryła w sobie daru przewidywania
przyszłości...

Dalsze losy bohaterów "Białej wilczycy" - rosyjskiej arystokratki Kseni
Ossolin i niemieckiego fotografa Maksa von Passau na tle Europy lat 194555. Ksenia odnajduje Maksa, cudem ocalałego z obozu. Ich córka,
Natasza, dowiaduje się, że Maks jest jej prawdziwym ojcem. Axel,
bratanek Maksa, musi uporać się z faktem, że jego ojciec był nazistą, a
para Żydów, ocalonych przez Ksenię, stara się powrócić do normalnego
życia. Wartka akcja, miłość, dylematy moralne i doskonale oddana
atmosfera nadziei powojennego dziesięciolecia.

Jasvinder Sanghera wie, co to znaczy zbuntować się przeciwko rodzinie,
która próbuje zmusić kobietę do małżeństwa, i jakie mogą być
konsekwencje takiego sprzeciwu. Wie, ponieważ jako młoda dziewczyna
doświadczyła tego na własnej skórze. "Córki hańby" to zbiór historii kobiet
- faszerowanych narkotykami, bitych, więzionych, gwałconych i
terroryzowanych w czterech ścianach domów, w których dorastały - takich
jak Shazia - porwana i wywieziona do Pakistanu, by poślubić człowieka,
którego nigdy nie widziała, czy Banaz - zamordowana przez własną
rodzinę po tym, jak spróbowała uciec przed przymusowym małżeństwem.

Tanya Valko ponownie wprowadza czytelnika w świat wschodnich tradycji,
przyjaźni i miłości. Główna bohaterka, pół Polka, pół Libijka, po
przymusowej rozłące z matką, mając zaledwie kilka lat, rozpoczyna
tułaczkę po odległych zakątkach świata. Najpierw udaje się z libijską
rodziną do Ghany, następnie powraca z babcią do Trypolisu, by po paru
latach, uciekając przed despotycznym ojcem, wylądować w Jemenie. Tam,
już jako nastolatka, znajduje szczęście, przyjaźń i miłość... Niestety, styka
się również z terrorem i zwolennikami ortodoksyjnego islamu.

Basia Meder - Polka mieszkająca w Australii. Z wykształcenia inżynier
mechanik oraz informatyk. Ma za sobą 16 lat pracy jako informatyk w
Polsce i tyle samo w Australii, dokąd wyjechała w 1981 roku. Nie zwraca
uwagi na swój emerytalny wiek - odbyła roczną podróż dookoła świata,
drugą roczną po Afryce, przemierzyła też kontynent australijski wszerz i
wzdłuż. Dotychczas poznała około osiemdziesiąt krajów. Współpracowała
ze Steve'em Parishem, legendą australijskich fotografów przyrody. Na
zdjęciach zamieszczonych w książce widać, że nauki mistrza nie poszły w
las.

W podróż do Nepalu Kinga wyruszyła w roku 1995. Do Iranu dotarła
autostopem, dalej woziły ją ryksze, zdezelowane autobusy i zatłoczone
pociągi. W czasie ośmiomiesięcznej wyprawy cały czas pisała - często przy
świetle świecy lub w blasku księżyca, bo w górskich wioskach nie było
elektryczności.
Zapiski w zeszytach. Trzeba je było odtwarzać. Żmudna robota, bo Kinga
nie planowała ich wydawać w formie książkowej - wtedy jeszcze nie
wiedziała, że będzie pisarką. Nie wiedziała też, że stanie na jednej półce z
Tonym Halikiem i Arkadym Fiedlerem.

