Helen jest gwiazdą szkolnego klubu dyskusyjnego. Kiedy
jednak na spotkaniach klubu zaczyna się pojawiać Andy
Savage i jej dotychczasowa pozycja staje pod znakiem
zapytania, Helen traci pewność siebie. W pierwszym odruchu
chce się poddać, ale w końcu postanawia walczyć. Czy
wygra? I czy tak naprawdę zawsze ktoś musi wygrywać?

Nicole Taylor, która marzy o tym, żeby jak najszybciej
wyjechać ze swego rodzinnego miasta, wbiła sobie do głowy,
że jedyną metodą na zrealizowanie tego celu jest zdobycie
jak największej ilości pieniędzy. Kiedy traci swoją
weekendową pracę, nie zważająć na to, że oszukuje przy tym
rodziców i odddala się od najbliższej przyjaciółki, staje na
głowie, żeby znaleźć następną. Czy Chris, chłopak, który od
jakiegoś czasu niebezpiecznie ją intryguje, odciągnie ją od
wymarzonego celu?

Ryba fugu jest bardzo smaczna, ale jeśli będziemy obchodzić
się z nią nieostrożnie możemy otruć siebie i
współbiesiadników. Na śmierć. Podobnie z naszym życiem.
Jest ono jak potrawa dla inteligentnych. Trzeba zawsze
myśleć o tym, co robimy, jakie decyzje podejmujemy - choćby
targały nami szekspirowskie zgoła emocje - inaczej może się
tak zdarzyć, że ktoś zapłaci wysoką cenę za nasz brak
rozwagi3

Październik 2010 - Straszny wypadek zmienia losy
eleganckiej, bogatej i szanowanej rodziny Cartretów. Pam,
pełna życia najmłodsza córka Jaspera Cartreta, zostaje
znaleziona w jeziorze nieopodal ich letniej posiadłości. Jej
brat, William, podejrzewa morderstwo. I mimo, że rodzina
chce rozpaczliwie zatuszować sprawę, on próbuje dojść
prawdy.

Sprzed szkoły w Anglii zostaje porwana i wywieziona do
Bagdadu 13-letnia Sara Raszid. Po nieudanej próbie odbicia,
Sara zostaje wywieziona do Kuwejtu przez kuzyna Husajna
Raszida, znanego jako Młot Boży, terrorystę i zabójcę. Z
Londynu wyruszają dwaj agenci z tzw. grupy Fergusona wraz
z ojcem Sary i znanym archeologiem, żeby pod pozorem
wyprawy archeologicznej wyrwać Sarę z rąk muzułmańskich
fanatyków. Czy druga próba powiedzie się?

Od pierwszego opowiadania - gdy pewien prawnik nie całkiem
z własnej woli wchodzi do pokoju pewnego chłopca, po
ostatnie - gdy niezwykli krwiodawcy wyruszają w groteskową
podróż, John Grisham odsłania cały wachlarz emocji. Bywa
oskarżycielski i współczujący, pełen zadumy nad ludzką
małością i wielkością. Wstrząsa, wzrusza, rozśmiesza i znów
udowadnia, że jest pisarzem dla miłośników sensacyjnej
intrygi i dla wytrawnych znawców literatury.

Poruszająca opowieść o przygodzie i miłości łącząca losy
dwóch odważnych kobiet - od amerykańskich prerii przez
arystokratyczne salony rewolucyjnej Francji po sale
wykładowe współczesnego Bostonu. W ciągu jednego dnia
Brigitte Nicholson traci wszystko, co kochała: narzeczonego i
stanowisko na uniwersytecie. Żeby zapomnieć o upokorzeniu
i goryczy, Brigitte zgadza się pomóc matce w odtworzeniu
rodzinnego drzewa genealogicznego3.

Annie poświęciła miłość i karierę architekta, by wychować
troje dzieci tragicznie zmarłej siostry. Nawet po latach, gdy
Liz, Tade i Kate stają się dorośli, Annie żyje ich kłopotami.
Mimo to samotna, od pewnego czasu czuje, że wszystko ma
już za sobą. I wówczas poznaje pewnego mężczyznę......

,,Założyciel rodu” Chociaż John Jacobs nie należy do grona
bogatych ludzi ma bardzo ambitne plany i wie, co zrobić, by
się wzbogacić. Postanawia ożenić się dla pieniędzy, a jego
wybór pada na córkę właściciela linii kolejowej. Podobno Ellen
nie jest zbyt urodziwa, ale przecież nie można mieć
wszystkiego3 John nie zamierza tracić czasu na zaloty.
Otwarcie proponuje Ellen małżeństwo, a raczej układ oparty
na przyjaźni korzystny dla obu stron. Mimo sprzeciwu ojca
Ellen błyskawicznie odbywa się skromny ślub. Dopiero teraz
John i Ellen mogą się naprawdę poznać. Czy spodoba im się
to, czego dowiedzą się o sobie?

,,Niezwykłe koleje losu maltretowanego dziecka, które po
latach wyrosło na sławnego spowiednika. Ta historia wydaje
się wręcz nieprawdziwa”/The Daily Telegraph/ W 2007 roku
ojciec Michael Seed podjął niełatwą i kontrowersyjną decyzję
opublikowania swoich tragicznych wspomnień z dzieciństwa.
Czytając tę wstrząsającą historię, nie sposób nie zadać sobie
pytania, jak w ogóle po czymś takim można wyjść na ludzi? i
jeszcze wzrastać w wierze? U ludzi to niemożliwe, lecz u
Boga wszystko jest możliwe (Mt 19,26).

W 1999 roku, w wieku dziesięciu lat, Charlene Lunnon i Lisa
Hoodless zostały porwane w drodze do szkoły. Przez kilka dni
były więzione w brudnym mieszkaniu komunalnym,
torturowane i gwałcone. Zastraszane przez porywacza nie
podjęły żadnej próby ucieczki. Gdyby nie przypadkowe
odnalezienie, prawdopodobnie straciłyby życie.
,,Uprowadzone” to historia opowiedziana przez dorosłe dziś
kobiety. Mimo strasznych przeżyć udało im się znaleźć siłę,
żeby odbudować swoje życie i podzielić się bolesnymi
wspomnieniami z innymi.

Czy ktoś od dziecka spisany na straty, ktoś od 8-go roku życia
uzależniony od alkoholu, nastoletni narkoman i złodziej może
powrócić do świata praworządnych ludzi? Czy może stać się
wartościowym człowiekiem? Fascynująca historia Marka
Johnsona to opowieść o sile, determinacji i wierze w potencjał
ludzkich możliwości. Niezwykła droga, jaką autor przeszedł
wydobywając się z dna społecznego, to lektura nie do
przeoczenia.

Młoda i piękna prezenterka Rania Al-Baz była gwiazdą
telewizji saudyjskiej. Chorobliwie zazdrosny mąż coraz
częściej odwoływał się do przemocy. W końcu pobił żonę do
nieprzytomności, zmasakrował jej twarz i porzucił ją przed
szpitalem, po czym uciekł. Po czterech dniach w śpiączce i
trzynastu operacjach Rania odzyskała swoją twarz.

W grudniową noc 2004 roku dyżurująca policjantka odebrała
zgłoszenie zszokowanej kobiety, która znalazła swoją 23letnią ciężarną córkę w kałuży krwi na podłodze. Najbardziej
wstrząsające było to, że ktoś rozpruł jej brzuch, a dziecko
zniknęło3

Poruszające wspomnienia Polki, która w czasie wojny
ratowała Żydów od Zagłady. 1 września 1939 roku zamienił
życie Ireny Gutówny w koszmar. Jednak ta siedemnastoletnia
uczennica szkoły pielęgniarskiej stawiła czoło okrucieństwom
wojny i stała się prawdziwą bohaterką. Kiedy okazało się, że
Żydom grozi zagłada z rąk nazistów, krucha i delikatna
dziewczyna nie zastanawiała się, czy powinna ich ratować zadała sobie pytanie, jak to zrobić. Irena wykorzystała swoje
niemiecko brzmiące nazwisko i znajomość języka, aby zdobyć
zaufanie Niemców. Nie tylko przekazywała informacje i
dostarczała żywność, ale też szmuglowała ludzi z obozu do
bezpiecznego schronienia w lesie, a jako gospodyni majora
SS ukryła dwunastkę Żydów w piwnicy jego domu.
,,Ratowałam od zagłady” to niezwykła opowieść kobiety, która
zaryzykowała wszystko, aby ocalić jak najwięcej ludzkich
istnień.

W najnowszej swojej książce Bogusław Wołoszański porusza
mało znany temat kobiet - agentek, szpiegów. To kilkanaście
portretów kobiet z historii XX wieku, które decydowały się na
niebezpieczne i brawurowe zadania. Niektóre z nich szukały
przygody, inne dokonywały czegoś w imię miłości do
mężczyzny, a jeszcze inne w imię poświęcenia za ojczyznę
lub widziały w tym po prostu możliwość zdobycia pieniędzy i
zabezpieczenia swojej przyszłości. Nie wszystkie były piękne i
naiwne, bez żadnych zasad moralnych. Losy jednak
wszystkich przedstawionych kobiet nierozerwalnie związane
były z najważniejszymi wydarzeniami XX wieku.

