Wstrząsająca opowieść o dwóch rodzinach, które zamieniły się
miejscami przy grobie i szpitalnym łóżku.
Pięć ofiar. Na skutek tragicznego wypadku samochodu należącego do
Uniwersytetu Taylor zginęło pięć osób, a jedna ciężko ranna młoda
kobieta została przewieziona do szpitala w stanie śpiączki.
Pięć pogrzebów. Tragicznie zmarłych pożegnały rodziny, koledzy ze
studiów i władze uczelni, wszyscy wspólnie modlili się też za walczącą o
życie w szpitalu młodą kobietę, Laurę Van Ryn….

Oparta na faktach dramatyczna historia Żydów, którzy podczas likwidacji
getta we Lwowie w marcu 1943 roku ukryli się w kanałach pod miastem.
Spędzili tam czternaście miesięcy. W podziemiach miasta, w ciemności,
wilgoci, wśród szczurów, na przekór wszystkiemu... udało się przeżyć
dziesięciorgu spośród ponad dwudziestoosobowej grupy.

"Latifa Ali musi uciec z Iraku najszybciej, jak to możliwe, albo zostanie
skazana na śmierć, aby rodzina zachowała honor. Uwięziona i źle
traktowana przez bliskich, próbuje uciec. Bez powodzenia. Znikąd nie
może oczekiwać pomocy. To prawdziwa historia dziewczyny,
wychowanej w kulturze świata zachodniego, ale zdradzonej przez
rodzinę i przyjaciół. Wywieziona przez matkę do Iraku, zostaje
pozbawiona paszportu, osobistej wolności.

Fascynująca postać dowódcy Wojsk Specjalnych gen. Włodzimierza
Potasińskiego, uczestnika tragicznego lotu do Smoleńska 10 kwietnia
2010 r.
,,Pamiętam, że miał zawsze swoje poglądy, niekoniecznie
wkomponowujące się w oczekiwania
przełożonych. (…)Walczył z powszechną opinią, że żołnierz Wojsk
Specjalnych to skrzyżowanie Rambo z tygrysem, który wchodzi przez
okno, gdy drzwi są otwarte.”

Troje bohaterów książki Danielle Steel, to ludzie, którzy osiągają sukcesy
zawodowe, lecz pozostają samotni w życiu prywatnym. Każde z nich jest
niezależne, ma wspaniałą karierę i cieszy się wielkim autorytetem w
swojej dziedzinie, ale z drugiej strony odczuwa brak najważniejszego:
prawdziwej miłości i partnera w życiu.

"Cmentarz w Pradze" to powieść intrygująca, wielowątkowa,
niepokojąca.
Simonini – główny bohater powieści, to osobnik stojący w cieniu
mechanizmów historii, a zarazem te mechanizmy poruszający. To
wcielenie spiskowych teorii rządzących światem.

Barwna, intrygująca opowieść o kobiecie, która wiedziona marzeniami i
odwagą zbudowała imperium.

Daria kochała męża. I zabiła go. Z miłości.
Znacznie od niej starszy Edward był redaktorem naczelnym pisma
literackiego. Widział w niej zdolną pisarkę i fascynująca kobietę. Nikt
jednak nie znał prawdziwego oblicza ich związku – miłości, która stała
się toksyczną i niebezpieczną grą.
Skazana na dwanaście lat za zbrodnię w afekcie Daria trafiła do
więzienia. Do piekła, które okazało się dla niej czyśćcem. Drogę do
samej siebie odnalazła dzięki drugiej kobiecie…

Wampiry potrafią nieźle namieszać w życiu nastolatki…
Świat Jessiki staje na głowie, gdy w szkole pojawia się osobliwy uczeń z
wymiany międzynarodowej, Lucjusz Vladescu. Jest arogancki, natrętny i,
no cóż, nieziemsko przystojny. Na domiar złego twierdzi, że Jessica to
rumuńska wampirza księżniczka i że na mocy paktu między ich rodami
są zaręczeni! Dziewczyna nie chce wierzyć w te rewelacje, jednak kiedy
zaczyna wertować przewodnik dla nastoletnich wampirów , nachodzą ją
wątpliwości…

Są miłości platoniczne. Są miłości namiętne lub skryte. I są miłości
zakazane – zwłaszcza dla zakonnic.
Początek XX wieku. Stojący w odległej części hiszpańskiej sierry Klasztor
Marii Panny Miłosiernej staje się domem dla kobiet, które w
ascetycznych warunkach przysięgły spędzić resztę życia, poświęcając się
modlitwie i życiu w czystości. Monotonia ich egzystencji odmienia się, a
ustalony rytm zostaje zachwiany, kiedy na schodach znajdują walizkę z
podrzuconym noworodkiem….

,,Pokochaj mnie, mamo” to poruszająca historia dziewczynki, która
rozpaczliwie czekała na miłość wyrodnej matki!

Mrok, strach, ból, wycieńczenie, ale też zaufanie, siła charakteru, wiara
w ludzi i w ocalenie...
Trudno opisać emocje towarzyszące niewyobrażalnym dziś
wydarzeniom, kiedy ocalenie żydowskiego życia w okupowanym Lwowie
było niemożliwe. Ignacy Chiger – ojciec dziewczynki w zielonym
sweterku – opisał przeżycia swoje i jego żydowskiej rodziny, gdy przyszło
zamienić dostatnie życie na walkę o przeżycie w warunkach niegodnych
człowieka. Przeczytaj naprawdę warto!

Zbigniew Wodecki – mistrz autoironii – z wielkim dystansem prezentuje
swoje życie. Dzieciństwo, gdy chciał być Robin Hoodem, lata mordęgi na
skrzypcach, bo nie chciały same grać, bandę, z którą rozrabiał, liceum
muzyczne, z którego został wyrzucony, wreszcie szybkie wchodzenie,
przez znaczące estrady Europy, w dorosłość. Miał 27 lat, 6 lat pracy w
orkiestrze, pierwsze przeboje i troje dzieci, gdy zdawał maturę. Mógł
zostać w Niemczech, ale nie chciało mu się uczyć języka, mógł robić
karierę jako skrzypek, ale wolał śpiewać, co nie przeszkadza mu bardziej
cenić muzyków.
Artysta ze swym rówieśnikiem krakowskim dziennikarzem Wacławem
Krupińskim prowadzi wartki, dowcipny, pełen anegdot dialog.
Rodzinne historie są nakreślone na piasku, nie wykute kamieniu. Nawet
to, co uważamy za prawdę, nawet to, co dotyczy nas samych- zaczyna
się w szwach… Poruszająca opowieść o zaufaniu, zdradzie i
wybaczeniu...

Najnowższa książka Martyny Wojciechowskiej, w której autorka zdradza
kulisy swojej motoryzacyjnej pasji. Jest więc o ucieczkach z domu,
nocnych eskapadach na Romecie oraz jeździe bez prawa jazdy (a
wszystko to w realiach PRL, kiedy motocykle kupowało się w sklepie
ogrodniczym). Jednak przede wszystkim Martyna po raz pierwszy
opowiada o udziale w najtrudniejszym rajdzie świata.

