Autor był małym chłopcem, gdy w maju 1940 roku wraz z matką i
rodzeństwem deportowano go na sowiecką Syberię. Jego ojciec,
oficer Wojska Polskiego, wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną,
zginął jako jedna z tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej. Rozdzielenie
rodziny i wysiedlenie zapoczątkowało dziesięcioletnią tułaczkę.
Skrajnie trudne warunki życia w Kazachstanie, głód, karkołomna
ucieczka z ZSRR, śmierć matki, obozy dla uchodźców, rodziny
zastępcze - tę drogę, tak jak Autor, przeszło tysiące Polaków. W
pasjonujących wspomnieniach Wiesław Adamczyk oddaje...

Dopóki w 1978 r. autor tej książki, oficer GRU, nie uciekł do Wielkiej
Brytanii, na Zachodzie o radzieckim wywiadzie wojskowym
wiedziano tyle co nic. Suworow musiał przekazać oficerom MI5
niemal wszystkie podstawowe wiadomości: o strukturze GRU i jej
siatek wywiadowczych, werbunku i metodach zdobywania
informacji, łączności z agentami, sposobach przesyłania zdobyczy
do ZSRR, a także często nieznanych na Zachodzie dokonaniach tej
służby.

Za opisaną w tej książce podróż rowerem do Chin i Azji PołudniowoWschodniej autor otrzymał nagrodę Traveler przyznawaną przez
National Gerographic. Robert Maciąg rozpoczął swoją samotną
wyprawę w lutym 2004 roku. Przez pięć miesięcy pokonał rozległe
tereny Chin, górzyste obszary Wietnamu, piaszczysto-błotniste drogi
Kambodży i dżunglę Laosu. Dysponując dziennym budżetem w
wysokości zaledwie 25 złotych przejechał 7 tysięcy kilometrów.

Rok 1918. Statek transportowy z bezcennym ładunkiem tonie u
wybrzeży Bahamów.
Rok 1989. Rekin z Wall Street postanawia odnaleźć "Cyklopa". Ale
sterowiec wysłany na poszukiwania ginie bez śladu gdzieś nad
Morzem Karaibskim. Wkrótce Dirk Pitt odnajduje go... z martwą
załogą na pokładzie.
Rozwiązanie zagadki prowadzi od kubańskiej wyspy przez
radziecką bazę kosmiczną po głębiny oceanu, gdzie spoczywa klucz
do tajemnicy sprzed wieków i współczesnego spisku na globalną
skalę.

Julia to urocza, inteligentna, ambitna nastolatka z pasją do nauki i o
nietypowych zainteresowaniach, żyjąca jednak w cieniu pięknej
siostry i grona jej znajomych ? lokalnej śmietanki towarzyskiej. W jej
życiu nieomal jednocześnie pojawia się miłość i nieuleczalna
choroba. Mimo uciążliwości terapii, dziewczyna rozkwita,
zdobywając serce Wiktora. Czy wzajemne uczucie zwalczy ból,
strach i zwątpienie? Czy wystarczy do pokonania choroby? Czy
każdy z nas może pomóc losowi w dopisaniu happy endu?
"Nie odchodź, Julio" to wzruszająca historia o miłości wartej
najwyższego poświęcenia, o niezasłużonym cierpieniu i młodym
życiu, które trzeba ratować za wszelką cenę...

Czarownica - mówią za jej plecami. Niesamowite oczy i prorocze
rysunki od zawsze przysparzały siedemnastoletniej Kaitlyn
kłopotów. Z radością przyjmuje więc zaproszenie do szkoły, gdzie
wraz z czwórką innych uczniów o nadprzyrodzonych zdolnościach
będzie rozwijać swój talent.

Romans dla Anny jest ucieczką od codzienności. Jednak jej życie
tak się potoczy, że będzie musiała współpracować z KGB. Jak
potoczą się losy Anny, kiedy dowie się całej prawdy? Moskwa, rok
1978. Dwudziestodziewięcioletnia Anna, córka odsuniętego na
boczny tor poety Wiktora Zasuchina, żyje wraz z mężem, oficerem
Armii Czerwonej Leonidem Nieczajewem, chronicznie chorym
synem i ojcem w skromnym jednopokojowym mieszkaniu. Rodzina z
trudem wiąże koniec z końcemC

Trzydzieści lat obejmuje akcja tej wspaniałej powieści o miłości,
zdrowym rozsądku i przeciwnościach losu.
Jest rok 1917. Ksenia, piękna Rosjanka, traci rodziców i ucieka
z rewolucyjnego Piotrogrodu do Paryża. Poznanie Maxa,
czarującego niemieckiego fotografa, Cprzeczytaj naprawdę warto!

Nową powieść czyta się znakomicie. Joel Backman został skazany
na 20 lat więzienia. Przedtem był Wielkim Graczem,
najpotężniejszym, po prezydencie, człowiekiem w stolicy. Firma
prawnicza, którą założył, była najbardziej wpływową spółką w
stołecznych kręgach politycznych. Była lobbystyczną machiną
wojenną. Po sześciu latach odsiadki Backman zostaje ułaskawiony
przez ustępującego prezydentaC.

Piętnastoletni Andy Lockwood cierpi na zespół alkoholowy płodu
(FAS). Mówi wszystko, co mu ślina na język przyniesie i nie potrafi
przewidzieć konsekwencji swojego zachowania. Jego matka, Laurel,
postanowiła przez całe życie wynagradzać chłopcu swój błąd. Była
uważna i opiekuńcza – może nawet nadopiekuńcza. Mimo to
pewnego dnia zgodziła się, żeby Andy poszedł bez opieki na
zabawę w miejscowym kościeleC

Ciepła, słodko-gorzka opowieść o życiowym nieudaczniku
odnajdującym wiarę w siebie. Smithson Ide jest
czterdziestotrzyletnim kawalerem. Mieszka z rodzicami, ma marną
pracę w fabryce zabawek, ignoruje zasady zdrowego trybu życia.
Każdego wieczoru wraca sam do domu na spotkanie z puszką piwa
i paczką papierosów. Kiedy rodzice giną w wypadku
samochodowym, Smithy porządkuje pozostałe po nich rzeczy,
wśród których znajduje wiadomość o niedawnej śmierci zaginionej
wiele lat temu, chorej psychicznie siostryC

