Walka matki skazanej na bliską śmierć, która próbuje
znaleźć rodzinę zastępczą dla swoich dzieci. Jak przeżyć
resztę życia, gdy ma się 36 lat, czwórkę dzieci i raka w
stadium terminalnym?

Ronda Reynolds znalazła się na życiowym zakręcie - jej
drugie małżeństwo było bliskie rozpadu, a kariera w policji
stanowej właśnie się zakończyła. "Chcę zacząć od nowa" powiedziała swojej matce. Następnego dnia jej ciało
znaleziono w garażu, a koroner jako przyczynę śmierci
wskazał samobójstwo?

Opowieść rozpoczyna się w momencie, gdy Jerzy Antczak
kończy Łódzką Wyższą Szkołę Aktorską i dostaje angaż w
Teatrze Powszechnym w Łodzi. Śledzimy rozwój jego
kariery, poprzez kolejne role w teatrze, pracę w Teatrze
Telewizji w Warszawie, wejście w świat filmu, ale to nie
wszystko…

Zwykła biedna rodzina z robotniczych przedmieść
Edynburga. Za drzwiami komunalnych mieszkań i domków,
dzieją się rzeczy, jakie trudno sobie wyobrazić. Dwie siostry
- pięcioletnia i czteroletnia - wykorzystywane seksualnie
przez ojczyma, rodzinę, obcych ludzi. A wszystko za wiedzą
i przy aktywnym udziale ich rodzonej matki. Matki, która
zdradziła własne dzieci. Jak ona mogła?

‘’ Powieść moja opowiada o Żydach, ich życiu w getcie
warszawskim, jak również o życiu codziennym ludności
żydowskiej. Na fundamencie zdarzeń i faktów historycznych
rozgrywa się akcja. (…)

Willi Kubik, strzelec w pancernym wozie rozpoznawczym
13. Dywizji Pancernej, od czerwca 1941 do panicznej
ucieczki armii niemieckiej w sierpniu 1944 roku niemal
dzień po dniu notował ważne i drobne wydarzenia.
Uzupełnił je potem o spisane po 49 latach wspomnienia z
rosyjskiej niewoli. Z tych zapisków powstał autentyczny
dziennik wojenny, napisany prostym żołnierskim językiem,
przekazujący wnikliwe obserwacje frontowego życia.

Bezlitośnie odrzucona przez macochę lady Cicely Bowen,
córka angielskiego hrabiego musi opuścić ojca i dom
rodzinny. Jako zadośćuczynienie za brak miłości otrzymuje
hojny posag. Wychowuje się na dworze królowej Joanny z
Nawarry i zaprzyjaźnia z Joanną Beaufort, przyszłą królową
Szkocji. Jako dama dworu swojej królewskiej przyjaciółki na
zawsze wyjeżdża z ojczystej Anglii….

Wszystko zaczyna się od telefonu na policję. Zaniepokojona
matka zgłasza zaginięcie szesnastoletniego Rogera. Policja
z Västeras z pewnym opóźnieniem podejmuje
poszukiwania. Wkrótce w podmokłym lesie dochodzi do
makabrycznego odkrycia...

Megan poświęciła się karierze lekarskiej i pozostawiła
mroczną przeszłość za sobą. Pewnego dnia cudem unika
śmierci i poznaje wstrząsającą tajemnicę swojej matki. Od
tej pory Megan nie zazna już spokoju. Może jedynie mieć
nadzieję, że dożyje wschodu słońca...Czy odważysz się
poznać jej tajemnicę?

Wnikliwa powieść psychologiczno-obyczajowa,
rozgrywająca się przez ponad dwadzieścia lat. Jest rok
1976. Rodzina McKotch - Frank, naukowiec, jego żona i
troje dzieci - spędza ostatnie szczęśliwe lato. Wkrótce
okaże się, że ich nastoletnia córka, Gwen, cierpi na zespół
Turnera. Czy można było temu zapobiec? Frank, pełen
wyrzutów sumienia, rozwodzi się z żoną, synowie idą swoją
drogą. Czy wszyscy razem będą umieli się jeszcze
porozumieć? Pełna refleksji nad ulotnością życia, opowieść
o sile więzów krwi.

Peter Webster, początkujący w zawodzie paramedyk, ratuje
z wypadku samochodowego młodą kobietę, Sheilę
Arsenault. Nie potrafi o niej zapomnieć i mimo złych
przeczuć angażuje się w romans. Przeszłość nigdy nie jest
bez znaczenia, a przyszłość zawsze niesie ze sobą
niespodzianki...

Ryan Piccoli właśnie rozpoczął naukę w pierwszej klasie
liceum. Przystojny i bystry piętnastolatek wolny czas
spędza ze znajomymi, najczęściej ze swoją najbliższą
przyjaciółką, Honey. W ich liceum pojawia się nowa, piękna
nauczycielka historii, Lori Settles. Lori zaczyna interesować
się Rayanem, a on także nie pozostaje obojętny na jej
wdzięki. Lori i Ryan zbliżają się do siebie. Chłopak jest
rozdarty między sekretnym związkiem z nauczycielką, a
tęsknotą za dawnym, spokojnym życiem.

Tragikomiczny portret współczesnej singielki Klary, wciąż
szukającej szczęścia. Klara nie ma męża ani dzieci. Za to
ma prawie czterdzieści lat, narzekającą mamusię i żonatego
kochanka...

Opowieść o tym, jak spełniają się marzenia, często według
innego scenariusza niż ten zaplanowany przez nas samych.
Pięćdziesiąt lat życia Ewy i jej przyjaciół obfituje w wydarzenia
wspaniałe i dramatyczne. Są narodziny, śmierć, małżeństwa,
zdrady, miłości, przyjaźnie, zwątpienia, osobiste tragedie,
pragnienia... Warszawa, Bydgoszcz, Trójmiasto - tam dzieje się
wszystko. To historia o tym, jak los przejmuje inicjatywę, czasem
wystarczy mu tylko pomóc, mocno wierzyć i bardzo chcieć, by
wszystko się udało.

W niedokończonej budowli gigantycznej posiadłości nocny
dozorca znajduje ciała mężczyzny i kobiety zamordowanych i pozostawionych w makabrycznym
pośmiertnym uścisku. Nawet porucznik Sturgis, choć
rozwiązywał zagadki najokrutniejszych zabójstw, jest
zaszokowany zbrodnią, którą wyjaśnić może tylko jego
instynkt i przenikliwość Alexa Delaware. Ich umiejętności
zostają wystawione jednak na próbę, w miarę jak wydłuża
się lista podejrzanych….

Kate i Marylin, papużki nierozłączki, przyjaciółki od zawsze i
na zawsze. Nie potrzebowały słów, żeby się zrozumieć,
jedna kończyła zdanie za drugą. Czy to możliwe, żeby z
dnia na dzień przestać rozmawiać z kimś, z kim spędziło się
całe życie? Kate myślała, że nie, że ciche, silniejsze niż
wszystko porozumienie przetrwa wieki.

Trzy lata po tajemniczym samobójstwie Stacy, Jace
Montgomery wciąż opłakuje śmierć narzeczonej. Od czasu
jej odejścia nie zainteresował się żadną inną kobietą, a
rodzina Stacey wciąż obwinia go o jej śmierć. Pewnego
dnia, podczas przeglądania starych dokumentów, Jace
znajduje zdjęcie domu i zagadkową wiadomość…

