Armia Hitlera posuwa się w stronę Paryża, a miliony Francuzów
uchodzą na południe. W ogarniętym chaosem kraju niemieccy
agenci polują na dwoje brytyjskich dzieci. Brytyjski szpieg
Charles Henderson próbuje je ocalić. Musi dotrzeć do nich
pierwszy, ale nie poradzi sobie bez pomocy dwunastoletniego
francuskiego sieroty…

Tajemnicza eksplozja strąca do oceanu samolot pasażerski. Eksperci
nie potrafią ustalić, czy katastrofa była dziełem przypadku, czy
zamachu. Jedynym punktem zaczepienia, dającym nadzieję na
pchniecie śledztwa naprzód, jest enigmatyczny donos od
niezrównoważonego chłopca.

"Generał" to już dziesiąty tom popularnej serii CHERUB,
opowiadający o perypetiach rodzeństwa Adamsów ich kolegów z
supertajnej dziecięcej komórki wywiadowczej. Grupa młodych
agentów otrzymuje zaproszenie do udziału w grze wojennej, w
której u boku brytyjskich komandosów mają rzucić wyzwanie
amerykańskiej armii. Szef wyszkolenia CHERUBA opracował plan,
jakiego próżno szukać w podręcznikach taktyki wojskowej.
Amerykanie nie mają pojęcia, że wśród udających ludność cywilną
dzieci są znakomicie wyszkoleni dywersanci.
Stella i Lotta były prawdziwymi przyjaciółkami, dopóki nie wydarzyło
się coś, co zmieniło w ich życiu wszystko...Dlaczego rozstałyśmy się
z Lotta właśnie wtedy, gdy tak bardzo potrzebowałam z kimś
pogadać? Mama i tata nie dogadywali się od lat. Po okresie gniewnej
ciszy, poprzedzonej tygodniami przykrych kłótni, tata przyszedł do
domu i oświadczył, że odchodzi bo ,,potrzebuje trochę przestrzeni".
Zwierzyłabym się z tego wszystkiego Lottcie, ale…

Nowy rok i kolejna nowa szkoła, ale India Jane wcale się nie cieszy,
bo znów będzie tą "nową".
Wszyscy mają już swoje paczki znajomych, a ona czuje się samotna
i wyobcowana. Pociesza ją tylko to, że do tej samej szkoły chodzi
Joe, przystojny chłopak, którego spotkała na wakacjach w Grecji.
India Jane ma nadzieję, że połączy ich coś więcej niż przyjaźń.

Jest młoda, czarująca i na wydaniu. Lady Morgan to idealna
kandydatka dla księcia Rosthorn. Oczywiście małżeństwo jest
ostatnią rzeczą, o jakiej myśli największy uwodziciel Londynu. Ma
inny cel: chce zszargać reputację dziewczyny. Lecz piękna Morgan
zna jego niecne plany. I wie, jak zniweczyć misterną intrygę uknutą
przez przewrotnego kusiciela...

Kobiety lubią romanse, a Nora Roberts doskonale wie, jak przelać je
na papier. ,,Posłanie z róż” to druga część kwartetu weselnego Nory
Roberts, opowiadającego o czterech przyjaciółkach z dzieciństwa,
które wspólnie prowadzą ,,Przysięgi” jedną z najlepszych agencji
ślubnych w Connecticut, i marzą o wielkiej miłości. Emma Grant
odpowiada w firmie za dekoracje kwiatowe. Wkłada w ich
przygotowywanie całe serce, a szósty zmysł podpowiada jej, jakie
kompozycje uszczęśliwią panny młode w tym najważniejszym dla
nich dniu. Ale kiedy interes kwitnie w najlepsze, życie uczuciowe
Emmy więdnie. Na szczęście tylko do czasu.
Słoneczna opowieść z wątkami autobiograficznymi, pełna przepisów
kulinarnych, włoskiej architektury i sennego klimatu
prowincjonalnych miasteczek. ,,Codzienność w Toskanii” to
nastrojowy zbiór impresji o życiu w Toskanii, dziennik pełen
smaków, zapachów i barw, wspaniała podróż po meandrach
toskańskich pór roku. Frances Mayes opowiada o życiu w
trzynastowiecznym domu z kamiennym dachem na zboczu wzgórza
nad Cortoną, odkrywa codzienne radości mieszkańców górskiego
miasteczka, zwłaszcza uroki życia tętniącego na rynku i
biesiadowania w ogrodzie.

Ujrzana na sali balowej egzotyczna piękność zaprząta myśli lorda
Charlemagne`a Griffina bez reszty. Choć nie zostali sobie
przedstawieni, pewny siebie arystokrata śmiało prosi tajemniczą
damę do tańca. Jak się okazuje, ta piękna Angielka, Sarala Carlisle,
do Londynu przybyła po wieloletnim pobycie w Indiach, zaledwie
przed tygodniem. Na wskroś przesiąknięta tamtejszymi obyczajami i
kulturą, jest traktowana przez wyższe sfery z dystansem…

Wstrząsająca historia Polki, która poślubiła muzułmanina. Dorota,
uczennica szkoły średniej, poznaje Ahmeda, w którym zakochuje się
bez pamięci. Jej najbliższe otoczenie nie kryje swojego negatywnego
nastawienia do tego związku, mimo to młodzi spotykają się dalej.
Dziewczyna zachodzi w ciążę, w końcu biorą ślub. Po pewnym czasie
wyjeżdżają do jego rodziny do Libii. Tam ukochany pokazuje swoje
prawdziwe oblicze… ."Arabska żona" to rezultat ponad
dwudziestoletnich kontaktów pisarki z krajami muzułmańskimi, efekt
studiów i badań, doświadczeń własnych oraz zasłyszanych
opowieści. Autorka połączyła w tej powieści wiele ludzkich historii,
które przetworzyła na fikcję literacką.
Kiedy próbujemy wyobrazić sobie nazistowskich zbrodniarzy,
nieuchronnie widzimy zimne i pozbawione wyrazu twarze SSmanów. W końcu, czy Trzecia Rzesza to nie męska sprawa ? Daniel
Patrick Brown w swej książce szybko pozbawia nas złudzeń, jakoby
tylko mężczyźni mogli czynić ekstremalne zło. Nazistowskie Niemcy
to nie tylko męska sprawa, to sprawa, w której mężczyźni i kobiety
uczestniczyli z równą gorliwością, a kobiety nie wahały się
torturować i mordować niewinnych ludzi, niezależnie od płci i wieku.
Jedną z takich zbrodniarek była Irma Grese - członkini personelu
pomocniczego SS i strażniczki w niemieckich obozach
koncentracyjnych.
Zabójczy sekret strzeżony przez mrozy Arktyki i groźba dla
współczesnego świata, której zapobiec może tylko najsłynniejszy
bohater Clive’a Cusslera. Rok 1848. Dwa statki z polarnej ekspedycji
tkwią uwięzione w lodach Arktyki. Wśród załóg szerzą się choroby.
Ale najstraszliwszy jest tajemniczy obłęd, który każe marynarzom
mordować się nawzajem. Czy ma on coś wspólnego ze srebrzystym
minerałem spoczywającym w ładowniach okrętów?

Frank Burnet, pacjent cudem wyleczony z raka, zamiast szczęścia
czuje paraliżujący strach. Bo rozpoczyna się polowanie. Na niego, na
jego najbliższych. Na coś, co jest warte trzy miliardy dolarów. Gdy
nauka daje człowiekowi niewyobrażalne możliwości poprawiania
natury, każdy z nas staje wobec niebezpieczeństwa, o jakim nikt nie
śnił w najgorszych snach. Koszmar Franka Burneta już się rozpoczął

Doktor Alex Delaware pomaga policji w poszukiwaniach dziewczyny,
która zniknęła bez śladu. Dla porucznika Reeda z wydziału zabójstw
ta sprawa to wyzwanie, które pochłania go bez reszty. Dla
prywatnego detektywa Foxa to kolejne intratne zlecenie. Reed i Fox,
bracia połączeni więzami krwi i podzieleni trudną rodzinną historią,
muszą zapomnieć o nienawiści. Wbrew sobie muszą połączyć siły, a
rządząca nimi rywalizacja nie pozwoli żadnemu z nich dać za
wygraną, dopóki zagadka nie zostanie rozwiązana.
Najnowsza powieść klasyka przygody i czarnego humoru z
pozbawionym skrupułów awanturnikiem i piratem oraz jego załogą
spod ciemnej gwiazdy. Kapitan Trapp powraca, by walczyć za Króla i
Ojczyznę… i zarobić, ile się da.
„Charon” zatonął wraz z całą załogą – zgrają bezpaństwowych
wyrzutków o mentalności piratów. Tak przynajmniej sądzi
podporucznik Miller, który pływał z Trappem i w głębi duszy jest
wdzięczny losowi, że uwolnił go ze służby u najbardziej
odpychającego indywiduum…
Studentka psychologii Eve Renner rozpaczliwie usiłuje przypomnieć
sobie tę noc, kiedy ktoś do niej strzelał. I była świadkiem zabójstwa.
Teraz cierpi na amnezję. Ale wie, że seria ponurych zbrodni, jakie
wstrząsają Nowym Orleanem, ma coś wspólnego z przeszłością
starego szpitala psychiatrycznego.

Jason Bourne rusza z pomocą swemu przyjacielowi, Martinowi
Lindrosowi, który zaginął w Etiopii. Uwalnia przyjaciela z rąk
porywaczy; a ponieważ nie jest to zbyt trudne, zaczyna zadawać
sobie pytania, czy to jest rzeczywiście jego przyjaciel? Bourne zbiera
dowody, że z Afryki przez Odessę w kierunku Waszyngtonu zmierza
nuklearne niebezpieczeństwo. Musi wyprzedzać ruchy terrorystów,
którzy nie pozwolą, by ktoś stanął im na drodze. Zegar tyka...

Na skraju lasu, daleko od wsi mieszka zamożna rodzina Dannerów.
Mieszkańcy domu na pustkowiu nie są lubiani, gdyż uchodzą za
odludków i dziwaków. Sami też stronią od ludzi, dlatego początkowo
nikogo nie dziwi, gdy przestają się pokazywać we wsi, nie
przychodzą na mszę i nie posyłają dzieci do szkoły. Dopiero po
jakimś czasie ludzi zaczyna intrygować nagłe zniknięcie całej
rodziny. W mrocznej, pełnej napięcia atmosferze, czytelnik powoli
odkrywa dramat rozgrywany przez lata na oczach wszystkich i
zbrodnie popełniane za milczącym przyzwoleniem małej społeczności
wiejskiej.
Upalne lato w Minnesocie. Pozorny spokój niszczy niespodziewane
tornado. W tym samym czasie, w brutalny sposób zostaje
zamordowana młoda kobieta. Kolejne gwałtowne burze, wyjątkowe
mrozy i nieoczekiwane powodzie coraz częściej zaskakują
mieszkańców stolicy stanu. Jednocześnie odnajdywane są ciała
następnych ofiar psychopatycznego mordercy, a ludzie dopatrują się
w pogodowych anomaliach związku ze śmiercią kobiet. Kiedy
podejrzenie pada na telewizyjnego pogodynka, Dixona Bella, bliski
przyjaciel postanawia oczyścić go z zarzutów.

