Carina Jurgensen, licealistka z temperamentem, córka bardzo
bogatego potentata medialnego, łamie jedną z zasad córek celebrytów… Zmuszona do radzenia sobie z mniej niż przeciętną
tygodniówką, bierze sprawy w swoje ręce i przekonuje zarząd
dorocznego Balu Zimowego, by zatrudniono ją na stanowisku
organizatorki przyjęcia.

Kiedy Reacher zostaje świadkiem brutalnej próby porwania
przerażonego młodego studenta w kampusie w Nowej Anglii,
postanawia wziąć prawo we własne ręce. To w końcu jego sposób
na życie. Ale tym razem ginie policjant, a Reacher nie zamierza
czekać, aż ktoś poprosi go o….

Pewnego deszczowego dnia Sarah dowiaduje się, że mąż ją
zdradza. Rozgoryczona i zraniona rzuca wszystko i jedzie do
rodzinnego miasteczka w Kalifornii….

Inteligentny, zabawny senior rodu Cattanich, który każdej niedzieli
zbiera się na tradycyjnym włoskim obiedzie. To czas zabawy,
rozmów, rozwiązywania problemów, dzień najbliższych. Co stanie
się z rodzinną tradycją, gdy Nick umrze?

… Petros zapadł w głęboką śpiączkę, potrącony samochodem
przez nieznanego sprawcę. Jednak szanse na przeżycie ocenia się
na minimalne. W rzeczywistości Petros zachował świadomość -tyle
tylko, że jest całkowicie sparaliżowany i niezdolny do ruchu, nie
widzi i nie może mówić. Thea podejrzewa, że ojciec chce jej coś
przekazać… Co takiego wiedział Petrus? Kto obrał go za cel? Czy
Thei grozi śmiertelne niebezpieczeństwo?

Wielowymiarowy obraz uzależnienia od narkotyków i
spustoszenia, jakie czyni nałóg nie tylko w życiu narkomana, ale i
jego bliskich. Tu nie ma prostych recept, łatwych rozwiązań trudno spodziewać się szczęśliwego zakończenia, a walka z
nałogiem i rozpadem rodziny wydaje się być z góry skazana na
porażkę.

"Jutro będzie normalnie" Agnieszki Lis to wciągająca opowieść o
współczesnej kobiecie. Nader współczesnej. Małgośka - główna
bohaterka książki - to osoba, którą w życiu spotkało już chyba
wszystko. Sieroctwo, mobbing w pracy, zdradzający mąż i jeszcze
ta teściowa...

Lucy odkrywa, że wiele pokoleń temu na kobiety w jej rodzinie
rzucono klątwę. Muszą wypełnić trzy niemożliwe do wykonania
zadania, aby nie popaść w szaleństwo z chwilą narodzin
pierworodnej córki. Jak ma sobie z nimi poradzić, skoro wysiłki jej
przodkiń spełzły na niczym? Ale czy miłość i wsparcie najbliższych
wystarczą, by pokonać odwieczne zło?

Shirley Abbott w świeży i przejmujący sposób przekazuje starą
prawdę, że miłość może być szczęśliwa, ale może też być źródłem
nieprzeniknionego smutku. Autorka odkrywa przed czytelnikiem
skomplikowany węzeł związków i uczuć łączących ośmioro
nowojorczyków.

Ta książka nie tylko otworzy Ci oczy na potencjał, jaki jest w
Tobie, nie tylko uświadomi, czego naprawdę pragniesz, ale i
pomoże spełnić te marzenia. Z Sekretnikiem ruszymy na
poszukiwanie Twoich własnych pragnień i snów. Dobra praca?
Własne, piękne miejsce na ziemi? Kochająca rodzina? A może….

Życie zaczyna się po sześćdziesiątce, ale nie kończy się zaraz
potem.
Przygotowujemy ją, planujemy, obliczamy. Niektórzy fantazjują na
jej temat, marzą o niej, inni obawiają się jej, uciekają przed nią.
Ale doskonale wiemy, że nikt nie uniknie emerytury. Pójście w
odstawkę lub wieczne wakacje, emerytura może być prawdziwym
dramatem lub złotym….

Allen Parton, odbywając służbę podczas wojny w Zatoce
Perskiej, został ciężko ranny. Nie mógł chodzić ani mówić.
W wyniku poważnych obrażeń głowy stracił pamięć. Nie
poznawał swojej żony Sandry, ani dwójki dzieci. Pięć lat
intensywnej rehabilitacji nie przyniosło poprawy. Gdy
zabrakło nadziei i wydawało się, że Allenowi już nic nie jest
w stanie pomóc, w rodzinie pojawił pies labrador o imieniu
Endal.

Niezwykła historia kobiety, której naiwność, pogoda ducha i
fascynująca uroda skazały na życie w zamkniętych murach
placówki psychiatrycznej.

W błyskotliwym dialogu dwie wyjątkowe kobiety wspólnie zarażają
pasją życia, przywołują wspomnienia, opowiadają o ważnych dla
siebie ludziach, miejscach i wydarzeniach. Mądra i
bezpretensjonalna lektura, pełna uroczych anegdot oraz celnych
obserwacji na temat macierzyństwa i zwariowanego życia we
współczesnym świecie.

Ben Corbett, były żołnierz, obecnie wzięty waszyngtoński prawnik,
podejmuje się misji zleconej przez prezydenta Roosvelta: ma
powrócić do położonego w Missisipi rodzinnego miasteczka
Eudora, by zbadać coraz bardzo niepokojące doniesienia o
nasilających się aktach agresji i samosądach na czarnoskórych….

W domu przy Charles Street 44 jak w soczewce skupia się zwykłe
ludzkie życie, z jego nadziejami, dramatami, radościami i miłością.
Czy w tej plątaninie najróżniejszych ścieżek życiowych Francesco
znajdzie swoją, która doprowadzi ją do miłości…

To przejmująca opowieść odważnej, młodej kobiety, której udało
się uniknąć tragicznego losu ofiary ludobójstwa w Rwandzie. Siłę
do walki dała jej miłość do męża i synka. Ostatnia rzecz, jakiej
mogłam sobie życzyć, to wypytywanie mnie o to, co robiłam w
ciągu ostatnich paru tygodni, co się dzieje w Rwandzie i najgorsze ze wszystkich - co się stało z moją rodziną.

Zatoka Cedrów
Cedar Cove to malownicze miasteczko nieopodal Seattle.
Mieszkańcy kochają się, zdradzają, nienawidzą się i rozchodzą jak
wszędzie na świecie. Mają swoje historie, swoje sekrety. Tylko, że
tutaj nikt nie jest anonimowy. Ktoś zawsze pomoże ci rozwiązać
problem, nawet gdy tego nie chcesz...

Księżniczka wampirów otwiera sekretne Kroniki rodu Drake'ów.
Solange Drake jest pierwszą dziewczyną, która przyszła na świat
w rodzinie wampirów. Od zawsze wiedziała, że jej przeznaczeniem
jest zostać królową wszystkich wampirów. A to oznacza, że ze
wszystkich stron grozi jej niebezpieczeństwo - od wampirówzalotników pragnących pojąć ją za żonę, po łowców nagród,
których zamiarem jest zgładzić Solange i całą jej rodzinę…

Analizując archiwalia, wspomnienia i inne publikacje oraz
dokumentację techniczną statków floty GUŁagu, Martin Bollinger
weryfikuje m.in. pojawiające się do tej pory informacje o
domniemanej liczbie "kołymian". Ustala, ilu więźniów
transportowano podczas typowego rejsu.

Biografia żydowskiej śpiewaczki z warszawskiego getta, Wiery
Gran, to druga strona - nieopowiedziana - historii Władysława
Szpilmana, słynnego Pianisty z filmu Romana Polańskiego.
To opowieść o cenie przeżycia i cieniu, jaki rzuca na dalszy los.
Szpilman grał na fortepianie w tej samej kawiarni, gdzie Wiera
Gran śpiewała swoje piosenki. Ona była gwiazdą, on
akompaniatorem.

Wyobraźcie sobie, że musicie przewinąć noworodka z opaską na
oczach. Albo że idziecie na spacer ruchliwą ulicą z niemowlęciem
w nosidełku i nadzieją, że nie wpadniecie na słup. Wtedy
zaczniecie postrzegać ojcostwo tak, jak widzi je Ryan Knighton. A
ściślej mówiąc jak go nie widzi.
W tej wzruszającej i zabawnej autobiografii niewidomego taty
zostaje odkryta tajemnica magicznej więzi łączącej rodziców i
dziecko, zanim jeszcze pojawią się słowa.

„12 rozmów o miłości”, opublikowane przez Wydawnictwo
Zwierciadło, to zbiór wywiadów Joanny Racewicz z kobietami,
których bliscy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Wśród pasażerów
tragicznego lotu był również mąż autorki, kpt. Paweł Janeczek –
funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, szef ochrony Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.

Powieść obyczajowo-sensacyjna. Trzej młodzi mężczyźni
zakładają się, który z nich uwiedzie spotkaną w barze, nieznajomą
Suzy. Niewinna zabawa przeradza się w koszmar z dramatycznymi
konsekwencjami, bo Suzy jest żoną zazdrośnika i patologicznego
sadysty, na co dzień wziętego, sympatycznego lekarza... Historia
miłości i małżeńskiej przemocy, opowieść o sensie rodziny,
przyjaźni i lojalności.

Kiedy w niewielkim miasteczku Southport na południu USA
pojawia się tajemnicza młoda kobieta, mieszkańcy zadają sobie
pytanie, co skłoniło ją do rozpoczęcia życia w tym odizolowanym
miejscu. Piękna, ale zamknięta w sobie Katie, pracuje w lokalnej
restauracji i wyraźnie unika nawiązywania nowych znajomości.
Udaje się jej zachowywać dystans do momentu, w którym poznaje
Alexa, właściciela sklepu i owdowiałego ojca dwójki dzieci…

Ta historia wydarzyła się naprawdę.
Przyjaciele Eliany mówili, że jej życie to bajka. Dziewczyna z
amerykańskiego miasteczka zakochała się w przystojnym Włochu i
zamieszkała z nim w kraju, którego język brzmi jak poezja, a
jedzenie smakuje niczym dar niebios.
Niestety, wymarzony dom okazał się jedynie piękną klatką, z
której nie można uciec. Kiedy Eliana traci już nadzieję i wiarę w
przyszłość, wtedy los stawia na jej drodze nieznajomego. Oboje
wiele przecierpieli i trudno im uwierzyć w szczęśliwe zakończenie.

Młoda nauczycielka Jane Aaron w dzieciństwie została
adoptowana. Mimo to wiedzie spokojne życie u boku wspaniałego
chłopaka i przybranej kochającej rodziny. W głębi duszy
dziewczyna jednak pragnie odnaleźć biologiczną matkę i
dowiedzieć się, dlaczego ta ją oddała. Jane wie tylko, że urodziła
się w małej miejscowości Cedar Springs.

Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów, ale umiera
tylko dla Polski.
Polacy - żołnierze generała Maczka - zapisali jedną z
najjaśniejszych kart historii drugiej wojny światowej. Bohaterstwo,
odwaga, poświęcenie, ale i wyszkolenie, znajomość żołnierskiego
fachu, dobre dowodzenie i uzbrojenie. Te cechy pozwoliły polskim
pancerniakom walczyć i zwyciężać od pierwszego do ostatniego
dnia wojny.

Książka Macintyre’a odtwarza niemal dzień po dniu przygotowania
do operacji „Mincemeat”, jej przebieg oraz skutki. Autor pokrótce
przedstawia wszystkich bohaterów tego wydarzenia –
pomysłodawców i wykonawców planu, ale również pracowników
niemieckiego wywiadu, którzy musieli ocenić, czy znalezione przez
hiszpańskiego rybaka zwłoki to faktycznie ofiara nieszczęśliwego
wypadku, czy tylko jeden z podstępów przygotowanych…

