Ala Makota powraca! Poznamy jej pierwsze zapiski, wcześniejsze niŜ Notatnik
sfrustrowanej nastolatki - zupełnie nowe i pełne zwariowanych wydarzeń. Mamy
wreszcie polską, wydawać by się mogło, zwyczajną dziewczynkę, która w lekki,
zabawny sposób opisuje swój świat - rodzinę (w tym dwóch starszych braci),
szkołę z nauczycielami i nieznośnymi kolegami, przyjaźnie i pierwsze uczucia. Ala
uwielbia wszelkiego rodzaju złote myśli, które wprowadza do swojego "dziennika".
Te krótkie aforyzmy stanowią dodatkową atrakcję obu ksiąŜek, są i zabawne, i
mądre, i zachęcają do refleksji.

To powieść na tle powstania styczniowego. Tego samego powstania, w wyniku
którego rodzina Rodziewiczów straciła skonfiskowany majątek, a rodzice Marii trafili
na Syberię. Powstanie to niewątpliwie było najbardziej traumatycznym przeŜyciem,
które ukształtowało przyszłą pisarkę. Bohaterem `PoŜarów i zgliszcz` jest jeden z
braci Świdów, człowiek niezłomnego charakteru, hardy, niezaleŜny i prawy, acz
porywczy. Podły sąsiad oskarŜa go nieuczciwie, ale skutecznie, o podpalenie
zabudowań majątku, w wyniku czego chłopak traci miłość rodziców i na wiele lat
znika z okolicy.

Iris i Joséphine są siostrami. Obie mają po czterdzieści kilka lat, ale na tym
podobieństwa się kończą. Iris jest bogata, piękna , ale od chwili, gdy wyszła za
mąŜ, odczuwa głównie pustkę, nie potrafiąc znaleźć jakiegoś wyŜszego celu w
Ŝyciu. Marzy, by wyrwać się ze szponów nudy i stać się kimś zupełnie innym.
Joséphine, historyczka specjalizująca się w dwunastym wieku, ma bardziej
przyziemne problemy. Mieszka na przedmieściach z dwiema córkami i ledwo wiąŜe
koniec z końcem.

Milioner Carter Reynolds zaprasza do swej luksusowej rezydencji w Palm Beach
dorosłą córkę Sloan, którą nie interesował się przez blisko trzydzieści lat. Sloan,
pracownica policji, nie ma ochoty na kontakt z nieznanym ojcem, zmienia jednak
decyzję po otrzymaniu propozycji współpracy z FBI. W domu ojca dziewczyna
poznaje starszą siostrę oraz imponującą prababkę, spotyka równieŜ męŜczyznę
swego Ŝycia.

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 Ŝe tutaj nikt nie jest anonimowy.
Ktoś zawsze pomoŜe ci rozwiązać problem, nawet gdy tego nie chcesz...Rozwód
Rosie i Zacha Coksów przeszedłby w Cedar Cove bez większego echa, gdyby nie
kolejny kontrowersyjny werdykt Olivii Lockhard, miejscowej sędziny.

Bohaterem poruszającej powieści autora głośnego Księcia przypływów jest Jack
McCall, Amerykanin, który w Rzymie próbuje odnaleźć spokój po nieudanym
samobójstwie Ŝony. Osiedla się tam wraz z dwuletnią córką Leah. Jego dobrowolne
wygnanie przerywa przyjazd szwagierki, która namawia go do powrotu do Stanów i
pojednanie z rodziną. Dwaj szkolni przyjaciele proszą Jacka o pomoc w
odnalezieniu zaginionego przed kilkunastu laty kolegi, uczestnika demonstracji
przeciw wojnie w Wietnamie.

Wkoło wprawdzie rozkwita wiosna, ale w małŜeństwie Brendy i Steve'a panuje
lodowaty chłód. Gdy pewnego dnia na schodach ich domu pojawił się młody
bezdomny męŜczyzna, całe miasteczko zawrzało od plotek. Zwłaszcza po tym, jak
Brenda pozwoliła mu spać na ganku.

Komedia romantyczna o miłości godnej kinowego ekranu!
,,Ładne Kwiatki” to kolejna przebojowa powieść autorki ,,Gucci, Gucci, łapci”!
Abby Crompton, właścicielka kwiaciarni, ma talent do układania bukietów, ale nie
własnego Ŝycia. Jej arystokratyczny chłopak oświadczył się przed miesiącem, lecz
zabrakło mu czasu, by wybrać pierścionek zaręczynowy. Wieczorek zapoznawczy z
przyszłą teściową zamienia się w smutną farsę.

Wiktoria, nieładna i pulchna, rozczarowywała rodziców od urodzenia. Miała być
chłopcem, a gdy urodziła się jej siostra, śliczna Christine, ojciec oświadczył
Wiktorii, Ŝe była "ciastem na próbę". Zestresowana, wciąŜ porównywana z
Christine, "duŜa dziewczynka" ucieka w jedzenie. Czy decyzja o wyprowadzeniu się
z domu i Ŝyciu na własny rachunek pomoŜe jej pozbyć się kompleksów?...

Shane rezygnuje z posady nauczycielki i wraca w rodzinne strony, by przejąć
majątek zostawiony jej przez babkę. W odziedziczonym starym domu zamierza
urządzić małe muzeum oraz sklepik z antykami. W tym ambitnym przedsięwzięciu
pomaga jej przystojny sąsiad, Vance, który zakupił zrujnowaną posesję nieopodal i
którego Shane bierze za stolarza.

Cztery dni przed zawarciem związku małŜeńskiego Julia Walsh dowiaduje się o
nagłej śmierci swojego ojca, bogatego, apodyktycznego człowieka. Od lat nie
utrzymywała z nim kontaktów, nie mogąc wybaczyć mu, Ŝe rozdzielił ja z
Tomasem, jej pierwszą miłością. Z powodu pogrzebu ślub Julii i Adama musi zostać
przełoŜony. Nazajutrz po smutnej uroczystości w mieszkaniu niedoszłej panny
młodej ląduje ogromna skrzynia, a w niej coś, co wygląda jak wierna kopia ojca a
w rzeczywistości jest robotem wyposaŜonym w część jego neuronów i pamięć.

Billy Halleck nie ma specjalnych powodów do narzekania. Jako wzięty adwokat z
kaŜdą sprawą zarabia coraz więcej. Sprawdza się jako mąŜ i ojciec. Ma wygodny
dom i kochającą rodzinę. Jedyne, co go naprawdę trapi, to powaŜna nadwaga
groŜąca zawałem serca. Pewnego dnia, wracając z wystawnej kolacji, potrąca
samochodem i zabija starą Cygankę. Sprawia trafia na wokandę.

Laura Ayars i David Baskin wydają się być stworzeni dla siebie. Była modelka,
obecnie właścicielka domu mody Svengali, i gracz Boston Celtics, gwiazda ligi NBA.
Piękni, młodzi, bogaci i zakochani. Tragiczny wypadek przerywa ich miesiąc
miodowy w Australii. Okoliczności śmierci są niejasne, ale wszystko wskazuje na
to, iŜ David utonął podczas kąpieli w oceanie. Zrozpaczona dziewczyna nie potrafi
pogodzić się z zagadkowym zaginięciem ukochanego.

Ostatnia nierozwiązana zagadka Biblii... Czy Abraham pozostawił testament, w
którym zadecydował o przyszłości ziem Ŝydowskich? Thriller religijno-spiskowy
oparty jest na odwaŜnej hipotezie, której źródłem są teksty Starego testamentu.
Podczas zamieszek po upadku rządów Saddama Husajna z muzeum Narodowego w
Bagdadzie znika stara gliniana tabliczka z niezrozumiałym tekstem zapisanym
pismem klinowym. Gdy poprzez handlarzy i paserów trafia ostatecznie do Izraela,
Staje się iskrą zapalną budzących grozę wydarzeń. Śmierć Szimona Guttmana,
Ŝydowskiego archeologa i nacjonalisty, który wszedł w jej posiadanie,
zapoczątkowuje serie tajemniczych zgonów.

Znakomity thriller z ciekawą, nietuzinkową fabułą, uhonorowanego wieloma
prestiŜowymi nagrodami, amerykańskiego twórcy literatury sensacyjnej, ojca
kultowej dla wielu zachodnich czytelników postaci Joego Picketta. Jak byś się czuł,
gdyby ktoś zaŜądał zwrotu adoptowanego dziecka? Dla mieszkających w Denver
Jacka i Melissy McGuane malutka Angelina stała się uśmiechem losu. Jednak ich
szczęście nie trwa długo. Ledwie dziewięć miesięcy po adopcji, do domu państwa
McGuane dzwoni telefon…

June Nealon była szczęśliwą Ŝoną i matką, przed którą rozciągała się perspektywa
wielu lat radosnego rodzinnego Ŝycia. W jednej chwili jej świat się zawalił,
zamieniając Ŝycie w nieustanne oczekiwanie - na zabliźnienie ran, na dopełnienie
sprawiedliwości, na cud.

Wzruszająca walka o nowe Ŝycie po zniknięciu matki.

śona Pawła Anderena zniknęła bez śladu.
Porzuciła męŜa i dwoje małych dzieci?
A moŜe przydarzyło jej się coś złego?
Paweł wie, Ŝe nie wolno mu się zadręczać. Choć jest zdruzgotany, musi stworzyć
dom swoim dzieciom. Wraca do rodzinnej Bretanii i chce tam zacząć nowe Ŝycie.
Ale nawet w malowniczym miasteczku nad oceanem trudno znaleźć spokój i
ukojenie.

Kasia, absolwentka warszawskiej SGGW, przyjeŜdŜa w Bieszczady, by zebrać
materiał do pracy doktorskiej o wilkach. W stacji naukowej przebywają juŜ Olgierd i
Marcin. MęŜczyźni nie wierzą, Ŝe ich nowa towarzyszka wytrzyma trudy Ŝycia w
lesie. Kasia jednak okazuje się osobą nie tylko odporną na niewygody, ale teŜ
wyjątkowo odwaŜną. Pierwsza nocna obserwacja wilków staje się początkiem
wielkiej fascynacji Katarzyny, a kolejne, coraz bliŜsze spotkania z watahą
sprawiają, Ŝe między dziewczyną a wilkami wytwarza się niemal mistyczna więź.

"Opowieść ojca. Przez mongolskie stepy w poszukiwaniu cudu" to prawdziwa
historia o sile miłości.
Gdy u kilkuletniego Rowana wykryto autyzm, jego ojciec Rupert - dziennikarz i
autor ksiąŜek podróŜniczych - postanowił, Ŝe nie podda się bez walki. Długo
próbował róŜnych form terapii, jednak bez skutku. Pewnego dnia przypadkiem
odkrył, Ŝe jego syn nawiązuje wyjątkową więź ze zwierzętami. Wtedy postanowił
zrealizować szalony plan - zabrać dziecko do krainy szamanów, nieskaŜonej
przyrody i stad dzikich koni - Mongolii. A po powrocie opisał tę niezwykłą podróŜ.

Fausta czekała na dzień śmierci swojego męŜa Filipa Fołtynowicza wiele lat. Była
cierpliwa i układna. Pamiętała, Ŝe męŜczyzna wyciągnął ją z koszmaru dzieciństwa.
Zabrał z domu matki pijaczki, posłał do szkoły klasztornej, by wychować na
świątobliwą, wierną Ŝonę. Ten dziwny związek od kilku lat obserwuje i opisuje
pisarka Bogna Wegner. Gdy mąŜ Fausty umiera, sumienie gorliwej parafianki
podpowiada jej, Ŝe majątek po zmarłym powinna przeznaczyć na cele dobroczynne
- na sieroty. Ona jednak chce zacząć Ŝycie od nowa i pieniądze bardzo jej się
przydadzą.

Mała Jodie jest pełnym agresji dzieckiem, niechcianym i przekazywanym do
kolejnych rodzin zastępczych. Jej ostatnią nadzieją jest Cathy Glass, pracownica
opieki społecznej. Kobieta, poznając dziewczynkę, powoli odkrywa wstrząsającą
historię dziecka skrzywdzonego przez swych najbliŜszych. Prawdziwa i bardzo
trudna historia, po której nie pozostaje się obojętnym.

,,O drugiej w nocy nagle się obudziliśmy - najwyraźniej wyczuliśmy obecność Dawn
[...]. Stała tylko i patrzyła przed siebie niewidzącym wzrokiem. Po chwili znów
zaczęła wymierzać ciosy w nadgarstek , jak ubiegłej nocy. Tym razem robiła to
mocniej i z większym zacięciem, jakby się za coś karała”.

Poruszająca opowieść bestsellerowej autorki Cathy Glass o trzynastoletniej Dawn,
która raniąc się, chciała odreagować traumatyczne przeŜycia.

