Zabawna historia miłosna z magią w tle. Niezbyt atrakcyjna
matematyczka Lenka Lipowska, pisująca do szuflady opowiadania,
podkochuje się w przystojnym bracie swojej uczennicy, Oskarze
Brzóskim, obiecującym dziennikarzu prasowym. Zainspirowana przez
zwariowaną ciotkę, wróŜkę, namawia Oskara na wspólne
przeprowadzenie rytuału magicznego. Podczas pełni księŜyca kaŜde z nich
ma zapalić świecę z przyczepioną do niej kartką ze swoim największym
marzeniem. Lenka chce zdobyć serce Oskara i wydać ksiąŜkę, a Oskar
zrobić karierę w telewizji. Marzenia mają się spełnić podczas najbliŜszej
pełni. Niestety, ktoś przestawia świece. Los zaczyna piętrzyć trudności na
drodze bohaterów. Całe szczęście, Ŝe nad wszystkim czuwają
czarownice...

Dziesięcioletni Adam ma straszne sny. Budzi się z krzykiem, ale nie
pamięta, o czym śnił. JuŜ po kilku wizytach doktor Elizabeth Bancroft
nabiera pewności, Ŝe to nie choroba wywołuje te koszmary... Ojciec
chłopca jest przeraŜony: aŜ za dobrze pamięta wydarzenie sprzed
dziesięciu lat- tajną operację w Amazonii, która skończyła się tragicznie,
upiorne spotkanie w sercu dŜungli i klątwę, która teraz zaczyna się
spełniać…Wyrusza na poszukiwanie tajemniczej kobiety-jedynej, która
moŜe ocalić jego syna…

Zasypane śniegiem lasy i skute lodem brzegi jeziora Michigan są od
piętnastu lat domem Alexa McKnighta. Były policjant i prywatny detektyw
mimo woli usiłuje tu zapomnieć o przeszłości. Na tym odludziu odnajduje
go dawny przyjaciel. Prosi o pomoc. Chce odszukać kobietę, którą kiedyś
kochał. Alex podejmuje się tego zadania. Tyle Ŝe przyjaciel nie powiedział
mu całej prawdy... Wciągnięty w wir kłamstw i przemocy Alex będzie
musiał wrócić do miejsc, o których chciał zapomnieć.

Wstrząsająca opowieść historyczna o ostatnich miesiącach wojny we
Włoszech. Na podstawie wspomnień tych, którzy przeŜyli, brytyjski
historyk odtwarza obraz krwawych walk, zniszczeń, przemocy, grabieŜy,
anarchii dramat Ŝołnierzy i cywilów. Półwysep Apeniński stał się w
końcowej fazie światowego konfliktu areną zaciętych działań wojennych.
Wojska alianckie, w których skład wchodził równieŜ polski 2. Korpus,
posuwały się na północ w trudnym górzystym terenie, napotykając
zawziętą obronę niemiecką. Przełamanie potęŜnych umocnień: Linii
Gustawa i Linii Gotów, kosztowało Ŝycie setek tysięcy Ŝołnierzy. Monte
Cassino zdobyto dopiero podczas czwartego natarcia dzięki Polakom. Poza
linią frontu toczyła się inna walka: brutalna wojna partyzancka i krwawa
wojna domowa….

Droga na szczyt stalinowskiego kata. Jego nazwisko stało się uosobieniem
stalinowskiego terroru. Termin jeŜowszczyzna wszedł do podręczników
historii jako synonim najpotworniejszych masowych represji. Nikołaj
Iwanowicz JeŜow, ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRR, szef
NKWD w latach 1936-38, nakazał stosowanie tortur podczas przesłuchań,
w których sam uczestniczył. Dokonał czystek w Armii Czerwonej i partii.
Zamknął w gułagach miliony niewinnych Rosjan. Kazał rozstrzelać półtora
miliona ludzi podobno do niektórych więźniów strzelał sam...

Szokujące Ŝycie prywatne Wodza Trzeciej Rzeszy "Moją miłością są
Niemcy. Poślubiłem wszystkie kobiety Niemiec". Adolf Hitler nie
dopuszczał, by tajemnice jego alkowy ujrzały światło dzienne. KaŜdy, kto
je poznał, był likwidowany lub musiał ratować się ucieczką.

Wstrząsające historie Ŝycia i śmierci zwykłych ludzi niewinnie
oskarŜonych, torturowanych i straconych w latach 1937-38 odtworzone
przez amerykańskiego historyka na podstawie ostatnio odtajnionych
dokumentów . Fałszywie oskarŜeni, straceni, wrzuceni do masowych
grobów.
Teraz wreszcie mogą przemówić.

Londyn, lata 60 XIX wieku. Trzynastoletnia Sara O’Reilly, imigrantka z
Irlandii, robi wszystko, by utrzymać przy Ŝyciu siebie i o kilka lat młodszą
siostrę. Dzięki sprytowi i wrodzonej inteligencji dostaje pracę gońca i
pomocnika zecerskiego w redakcji jednej z poczytniejszych gazet. Tam
poznaje niezwykłą na owe czasy postać - sufraŜystkę, intelektualistkę i
błyskotliwą eseistkę, Lily Korechnya. Obie z przyczyn osobistych
zainteresowane są serią morderstw, w których tle przewija się tajemniczy
indyjski amulet.

Bardzo zabawna i pełna celnych obserwacji powieść obyczajowa z Ŝycia
najbogatszych rodzin Nowego Jorku. Kapitalna satyra na ślepą pogoń za
luksusem i snobizm Ŝon prawników czy finansistów, otoczonych rojem
słuŜących i pomocy do dzieci i do psów. Jamie, prezenterka telewizyjna,
weszła do tego świata "z zewnątrz" i widzi całą jego śmieszność. Ale i ona
ulega modzie, angaŜując "niańka" do swego dziewięcioletniego syna.
Przystojny i niekonwencjonalny Peter ma chłopcu zastąpić zapracowanego
ojca, ale coraz częściej zastępuje Jamie oddalającego się męŜa...

