W małym miasteczku w miejsce starego parku ma powstać supermarket.
Lenka z grupą przyjaciół postanawia zapobiec tej budowie...
W kilka dni po rozpoczęciu prac płoną pomieszczenia pracowników...
Sewer przyjeżdża z Paryża by spotkać się ze swoją miłością Lenką, ale na
horyzoncie pojawia się konkurent-strażak Bartek….

Amy i Lou przybywają do Australii, na ranczo swego ojca. Druga żona taty
szybko zdobywa sympatię starszej z sióstr, ale Amy z trudem odnajduje się
w tej sytuacji. Unika ludzi, bezpieczniej czuje się wśród zwierząt.

Kasia nie może uwierzyć, gdy rodzice zgadzają się, by miała szczeniaka. Na
widok ślicznego szczeniaczka, jest pewna, że cała rodzina zakocha się w nim
tak samo jak ona.
Ale jej siostra Jola martwi się, jak kotka Pchełka zareaguje na nowego
lokatora. …

Czy coś może połączyć dwie tak różne kobiety? Gdy Karolina zostaje
dotkliwie pogryziona przez psa, dosłownie traci twarz - konieczny okazuje się
przeszczep. Okaleczona otrzymuje twarz Nataschy, która ginie w wypadku
samochodowym?
Lena Klassen stawia w swojej powieści pytania najważniejsze: o
człowieczeństwo, sens życia i istotę miłości.

W sobotni, majowy poranek 1980 roku Melanie Bowen, ładna piętnastoletnia
dziewczyna, chwyciła skórzaną kurtkę i wybiegła z domu. Na przekór losowi
to prawdziwa opowieść o tym, co stało się później... Przeczytaj naprawdę
warto!!

Poznaj prawdziwą historię Szerin, piętnastoletniej afgańskiej piękności, która
podczas wojny wyemigrowała ze swoją ortodoksyjnie religijną rodziną do
Emiratów Arabskich. Dziewczyna przeżywa piekło, gdy zakochuje się w
młodym Hindusie, Amarze, który jest chrześcijaninem.

Zajezierscy to pierwsza część trzytomowej sagi o Gutowie. Autorka opisuje
losy kilku pokoleń kobiet(i ich mężczyzn) w malowniczej scenerii
dziewiętnastowiecznych dworków oraz współczesnej prowincji. Znakomicie
oddaje koloryt epoki, zarówno jeśli chodzi o realia życia codziennego, jak i
przełomowe wydarzenia historyczne. Tworzy niepowtarzalną opowieść o
silnych kobietach, ich marzeniach i namiętnościach.

Piętnastoletnia Devon Davenport jest piątkową uczennicą, udziela się
społecznie, gra w piłkarskiej reprezentacji szkoły i marzy o występie na
Olimpiadzie. Nie ma czasu na randki. Sukcesy okupuje ciężką pracą; jest
silna, niezależna, odpowiedzialna i zdeterminowana. Nie chce podzielić losu
swojej matki, która zaszła w ciążę jako nastolatka.
Gdy pewnego ranka w kontenerze na śmieci niedaleko jej domu zostaje
znaleziony noworodek, nikt nie może uwierzyć, że to właśnie Devon go
urodziła. I zostawiła, aby umarł…

"Monidło" to dalszy ciąg autentycznych wspomnień autorki przedstawionych
w książce "Kato-tata. Pierwsza książka Halszki- świadectwo jej dzieciństwastworzyła czytelnikom niepowtarzalną okazję spojrzenia na problem
krzywdzenia dzieci oczami dziecka. Druga książka, właśnie prezentowana,
daje możliwość spojrzenia na świat oczami Dorosłego Krzywdzonego
Dziecka.

"Jak wedrzeć się do hermetycznego świata kobiecej literatury? Gdzie diabeł
nie może, tam pośle... Dana Begleya, a ten swoją przezabawną powieścią
narobi w tym światku sporo szumu. Bo kto słyszał, żeby mężczyzna pisał
,,kobiece” powieści? I w roli głównego bohatera obsadzał w nich mężczyznę?
Przezabawna i urocza powieść, w której autor bawi się stereotypami,
odrzucając uprzedzenia. Przecież wszyscy bez względu na płeć,
potrzebujemy tego samego: miłości i akceptacji.

HISTORIA ŻYCIA PIERWSZEJ KORONOWANEJ CAROWEJ.
Fascynujący portret Marty Heleny Skowrońskiej, z pochodzenia
prawdopodobnie Polki lub Litwinki, córki prostego chłopa pańszczyźnianego,
która została żoną Piotra Wielkiego, a po jego śmierci rządziła państwem.

Jeśli kiedykolwiek zagubisz się wysoko w górach, rozbijesz na bezludnej
wyspie, zabłądzisz w dżungli albo na bezkresnych śnieżnych pustkowiach
Alaski, po przeczytaniu tej książki będziesz wiedział, co zrobić.

Ile jesteś w stanie poświęcić dla mężczyzny, którego kochasz?
Jak to jest, kiedy ta druga zabiera męża, ojca, partnera i przyjaciela?
Czy jest możliwe, żeby zacięte rywalki połączyła nić porozumienia?
Opowieść o wzajemnych relacjach dwóch kobiet, które przez całe
dotychczasowe życie nie potrafiły się porozumieć.

Po procesie norymberskim do Spandau trafiło siedmiu zbrodniarzy
hitlerowskich. Byli to: Rudolf Hess, Albert Speer, Baldur von Schirach,
Walther Funk, Konstantin von Neurath, Karl Dönitz i Erich Raeder. Jedynymi
osobami (prócz strażników), które mogły ich widywać, byli
więzienni kapelani. W rozmowach z autorką duchowni opowiadają o
kontaktach ze swymi podopiecznymi….

Wojna to z pozoru męska sprawa. Zmienia jednak kobiece losy równie
mocno, jak męskie. Jak żyć w czasach, gdy własne wesele kończy się
aresztowaniem przez gestapo, gdy tylko bliski poród wstrzymuje wykonanie
wyroku śmierci, wykonanie zaś zadania wymaga nawiązania romansu z
wrogiem?

Wojna na Pacyfiku przedstawiona przez pryzmat losów pięciu ludzi: czterech
amerykańskich żołnierzy piechoty morskiej i pilota marynarki wojennej.

Morderczyni w wieczorowej sukni wkrada się galę wydawaną w
sztokholmskim ratuszu z okazji rozdania Nagrody Nobla.
Na parkiecie w Złotej Sali strzela do przewodniczącego Komitetu
Noblowskiego. Kula trafia prosto w serce. Morderczyni znika w tajemniczy
sposób.

Uprowadzenie to klasyczny thriller prawniczy Grishama wypełniony akcją,
suspensem i napięciem, z klasycznym Grishamowskim bohaterem… tylko
znacznie młodszym. Theo to przenikliwy i bezkompromisowy młody
pasjonat, który szanuje prawo, walczy o sprawiedliwość i który – jak Mitch
McDeere z Firmy – zostaje postawiony w sytuacji pozornie bez wyjścia.

Młoda kobieta Celia Williams dokonuje aktu samospalenia na parkingu w San
Diego. Jej narzeczony Lloyd nie jest w stanie pojąć, dlaczego pełna radości
życia dziewczyna mogła poważyć się na taki krok. Następnego dnia na
pustyni płonie autobus z kierowcą i dwunastoma pasażerami. Policja uważa,
że był to akt zbiorowego samobójstwa.

Oprócz barwnych losów mieszkańców Pogodnej autorka gwarantuje
wzruszenia, emocje, miłość i nienawiść. Poszukiwanie własnej drogi i
własnego miejsca w życiu. Problemy zwyczajne i niezwyczajne. Małe radości
i smutki. I oczywiście dużo, dużo słodkości.

Poznaj niezwykłe zastosowania zwykłych produktów, które masz w domu.
Wypastować buty pastą do zębów? Oczywiście. Możesz nią też wyczyścić
klawisze pianina, pierścionki, a nawet wywabią plamy z atramentu. Jesteś
zdziwiony? Przygotuj się na więcej niespodzianek.

