Po ogromnym sukcesie pierwszej serii filmów dokumentalnych i
ksiąŜki,, Kobieta na krańcu świata” Martyna Wojciechowska
ponownie wyruszyła w podróŜ, by poznać Ŝycie kobiet z odległych
zakątków globu. Bohaterkami ksiąŜki będą kobiety w róŜnym
wieku, Ŝyjące w odmiennych kulturach, wyznające róŜne religie;
kobiety o róŜnym kolorze skóry i wykształceniu. Martyna poznała
ich codzienne Ŝycie, dzieliła z nimi radości i smutki. W
ksiąŜce opowie o ich zwyczajach, pasjach oraz marzeniach. Tym
razem dziennikarka odwiedziła m.in. Tanzanię, Etiopię, RPA, Birmę
oraz Japonię.
Oto najnowsza ksiąŜka Wojciecha Cejrowskiego... ChociaŜ nie, nie
jest „najnowsza”. W ogóle nie jest „nowa”. To drugie wydanie
niewielkiego zbioru opowieści o przygodach autora w Ameryce,
który po raz pierwszy został opublikowany w 1997 roku, następnie
stał się bestsellerem, a potem... zniknął.
Zniknął dlatego, Ŝe Wojciech Cejrowski nie chciał go wznawiać.
UwaŜał, Ŝe jest to dziełko nieporadne, Ŝe zbyt duŜo w nim
bufonady. Wreszcie jednak dał się namówić i tak powstał
„PodróŜnik WC. Wydanie II poprawione”.
Wybór 25 znakomitych opowiadań mistrza grozy uzupełniony jego
osobistym komentarzem, w którym autor wyjaśnia źródła swojej
twórczej inspiracji. Stephen King w najwyŜszej pisarskiej formie.

Wzruszająca, niepokojąca i bolesna opowieść o przemocy rodzinnej
i molestowaniu dziecka. W znakomity sposób ujęty temat rodziny i
jej głębokiego znaczenia, z ogromną przenikliwością i wraŜliwością
przedstawiona psychika dręczonego dziecka.

„KsiąŜka Michała Dąbrowskiego jest wybitną powieścią o
naznaczeniu. O tej małej (?) prywatnej apokalipsie, jaką jest
kalectwo z urodzenia – przyjście na świat bez prawej dłoni. Ta
historia, która ma swe źródło we własnym doświadczeniu autora –
choć się wcale do tego doświadczenia nie sprowadza – została nam
podana bez wielkich słów, bez wylewu emocji. Niemal bezlitośnie,
jakby chodziło o jakąś rzecz, o jakiś kęs materii pogrąŜony w
martwocie. Albo o dziurę w murze. I dlatego ta opowieść jest tak
bolesna, tak przejmująca. I taka – nie zawaham się tego nazwać
po imieniu – piękna”.
Tysiące lat temu dwa antyczne mocarstwa wszczęły wojnę.
Zwycięzca zagarnął bezcenny skarb, który wkrótce zaginął w
mroku dziejów. W 1800 roku podczas przeprawy przez Alpy
Napoleon Bonaparte dokonał zdumiewającego odkrycia i oznaczył
jego miejsce na zaszyfrowanej mapie. Lecz mapa Napoleona
zniknęła, a pamięć o niej przeminęła jak triumfy Wielkiej Armii… AŜ
do dziś. MałŜeństwo Sam i Remi Fargo, miłośnicy historii i
poszukiwacze skarbów, znajdują na mokradłach w Maryland…
niemieckiego U-Boota z czasów wojny. I coś, co moŜe być kluczem
do zaginionej mapy Napoleona. Co wciągnie ich w pojedynek z
ogarniętym obsesją szaleńcem, dla którego staroŜytny skarb jest
cenniejszy niŜ ludzkie Ŝycie…
Ciepła opowieść o kobiecie, której przeszłość zgotowała
najwspanialszą niespodziankę – pomogła odnaleźć własne miejsce
na ziemi. To historia, o której pomyślisz: chciałabym, Ŝeby była
moja...
Kwilące niemowlę, ukryte pod biurkiem pewnego tragicznego dnia
podczas powstania warszawskiego, zamknięty na cztery spusty
sejf, przez czterdzieści lat strzegący powierzonej mu tajemnicy,
otoczony sosnami stary dwór nad jeziorem, czekający cierpliwie na
swoją właścicielkę... Przeszłość i teraźniejszość splatają się tu w
chwilami dramatyczną, a chwilami pełną humoru opowieść
pokazującą, Ŝe los potrafi się do nas uśmiechnąć nawet wówczas,
gdy zupełnie tego nie oczekujemy.

Nastoletni Jacob Hunt cierpi na zespół Aspergera, czyli łagodną
postać autyzmu. Jacob nie umie czytać sygnałów społecznych ani
wyraŜać swoich myśli i uczuć, unika kontakt wzrokowego, ma teŜ
specjalistyczne zamiłowanie, którym jest analiza kryminalistyczna.
Pojawia się w miejscach, gdzie policja prowadzi śledztwo i instruuje
detektywów, co naleŜy zrobić… a do tego najczęściej ma rację. Gdy
pewnego dnia policja znajduje zwłoki jego prywatnej instruktorki
umiejętności społecznych, Jacob sam staje się obiektem
zainteresowania detektywów.
Gdy Kasia przylatuje do Dublina, nie wie, Ŝe jej podróŜ dopiero się
zaczyna. W Polsce zostaje zakochany w niej Kuba i nadopiekuńcza
rodzina, która nie popiera decyzji o emigracji. Na Zielonej Wyspie
poznaje Jenny – ekscentryczną malarkę, Sinead – zwariowaną
poszukiwaczkę wraŜeń oraz Henriego - francuskiego poetęmajsterkowicza. Dzięki nim nie czuje się obco w nowym kraju. Dla
Kasi emigracja ma smak przygody. Czy w Irlandii znajdzie swój
dom?

Historia Ewy – trzydziestokilkuletniej kobiety po przejściach, która
postanawia spełnić wreszcie swoje marzenie i zamieszkać w
ukochanym domu. Ale jak wszystko w Ŝyciu to marzenie ma
równieŜ swoją cenę: Ewa, chcąc zarobić na kupno wymarzonego
domku po lasem podejmuje pracę w wydawnictwie przyjaciela
(skądinąd bardzo atrakcyjnego) i ma za zadanie znaleźć prawdziwy
bestseller…

Autor trafił do niewoli niemieckiej podczas chaotycznego odwrotu
Armii Czerwonej w 1941 roku. Wraz z 20 tysiącami innych
radzieckich Ŝołnierzy został wysłany do Oświęcimia. Rok później
Ŝyło zaledwie stu z nich. Jak zaplanowali ucieczkę siedemdziesięciu
więźniów? Dlaczego się powiodła? PrzeraŜająca opowieść o
codzienności Auschwitz przeplata się z zeznaniami, jakie PogoŜew
złoŜył przeciwko oświęcimskim straŜnikom przed sądem we
Frankfurcie ponad dwadzieścia lat później, w 1967 roku.
Szokujące, okrutne i prawdziwe.

Rodzina Carverów (trójka dzieci, Max, Alicja, Irina, i ich rodzice)
przeprowadza się w roku 1943 do małej osady rybackiej, na
wybrzeŜu Atlantyku, by zamieszkać w domu, który niegdyś naleŜał
do rodziny Fleishmanów. Ich dziewięcioletni syn Jacob utonął w
morzu. Od pierwszych dni dzieją się tutaj dziwne rzeczy (Max widzi
nocą w ogrodzie clowna i dziwne posągi artystów cyrkowych), ale
waŜniejsze, Ŝe dzieci poznają kilkunastoletniego Rolanda, dzięki
któremu mogą to i owo dowiedzieć się o miasteczku (np. historię
zatopionego w wodach przybrzeŜnych, pod koniec pierwszej wojny,
okrętu "Orfeusz") i poznać dziadka Rolanda, latarnika Victora
Kraya, który opowie im o złym czarowniku znanym jako Cain lub
KsiąŜę Mgły, chętnie wyświadczającym usługi, ale nigdy za darmo.
Coś, co dzieciom wydaje się jeszcze jedną miejscową legendą,
szybko okazuje się zatrwaŜającą prawdą.
Przejmująca opowieść o pobycie w sekcie "Niebo".
Sebastian zdecydował się opowiedzieć swoją historię. Opisał czas,
który spędził w sekcie Niebo. Uczynił to, aby nie tylko dokonać
rozrachunku z własną przeszłością, ale i przeprosić wszystkich,
których skrzywdził, oraz - a moŜe przede wszystkim - przestrzec,
zwłaszcza młodych, przed ślepym zaufaniem ludziom, którzy wiele
obiecując, mamią fałszywym obrazem prawdy.

Podobno siedem to szczęśliwa liczba.
Podobno charakter człowieka zmienia się co siedem lat.
Podobno wiele małŜeństw rozpada się po siedmiu latach.
Tessa i Nick Russo zakochali się od pierwszego wejrzenia. Teraz są
juŜ siedem lat i dwoje dzieci później. Kiedy w rocznicę ich ślubu
romantyczną kolację przerywa telefon ze szpitala, Ŝadne z nich
nawet nie domyśla się, ile moŜe się zmienić. Tego wieczoru doktor
Russo spotyka Valerie...

