W tej zachwycającej powieści śmierć jest początkiem zwiastującym
ponowne narodziny. Po tym, jak Liz ginie w wypadku, którego sprawca
ucieka z miejsca zdarzenia, jej życie nabiera niespodziewanego
kształtu. Na krótko przed swoimi szesnastymi urodzinami dziewczynka
uświadamia sobie, że nigdy nie wyjdzie za mąż, nie będzie mieć dzieci i
być może w nikim się nie zakocha$.

Elisabeth musi podjąć bardzo trudną decyzję. Ma siedemnaście lat i
właśnie się dowiedziała, że jest w ciąży. Zagubiona, niepewna siebie,
czuje, jakby żyły w niej dwie dziewczyny – Libby, skłonna poświęcić
marzenia, aby urodzić dziecko, i Beth, dla której najważniejsza jest
wolność.

Zanurzona w sielskim uroku wiejskiego krajobrazu opowieść o więzach,
które łączą i sekretach, które dzielą. Po śmierci matki Matt znajduje
małą szkatułkę, w której zgromadziła ona wszystkie pamiątki z jego
dzieciństwa. Są w niej zdjęcia dorastającego Matta, na których - co
niepokojące - w ogóle nie ma jego siostry, Imogen. Dlaczego
mężczyzna nie pamięta uwiecznionych na fotografiach ubrań, zabawek
ani nawet miejsc?

Stany Zjednoczone potrzebują prezydenta odważnego, nie lękającego
się podejmować najtrudniejszych decyzji. Hunter Peale nie wybija się
spośród innych kandydatów na głowę państwa i ma mniej niż przeciętne
szanse na wygraną w wyborach. Do czasu...
W jednej chwili kampania Peale'a przybiera nieprawdopodobnego
tempa. Podczas jego przemówień gromadzą się ogromne tłumy. Ludzie
łkają i padają na kolana, niedowierzając własnym oczom, gdy Peale
ukazuje im Amerykę taką, o jakiej zawsze marzyli.

Satoshi Machita, były naukowiec z uniwersytetu w Kioto, uzyskał
właśnie cenny patent z dziedziny, która wkrótce ma się stać
fundamentem medycyny regeneracyjnej - biznesu wartego być może
biliony dolarów
Gdy umiera na zatłoczonym peronie nowojorskiego metra, Laurie musi
rozstrzygnąć, czy to zgon z przyczyn naturalnych, czy może element
niezwykłej intrygi.

W Fjällbace w tajemniczych okolicznościach ginie mężczyzna. Mimo
wysiłków Patrika Hedströma i jego kolegów z komisariatu w
Tanumshede, nikt nie wie, czy zaginiony żyje, czy nie. Cztery miesiące
później zostają odnalezione jego zwłoki zamrożone w lodzie. Sprawa
komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy jeden ze znajomych zmarłego pisarz Christian Thydell - nagle zaczyna dostawać anonimowe pogróżki.

Tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej Magda Janek przybywa
niemal bez środków do życia do walijskiego miasteczka Pontypridd,
mając nadzieję na lepszą przyszłość dla siebie i swojej córki, Heleny.
Wojna przekreśliła wszystkie jej zamierzenia, pragnie więc za wszelką
cenę, by Helena osiągnęła to, o czym marzyła kiedyś ona sama.

Milla po porwaniu jej maleńkiego synka ma w życiu tylko jeden cel odnalezienie dziecka. Całe swoje życie podporządkowuje tragedii.
Rozstaje się z mężem i zakłada organizację, która pomaga rodzinom
znajdować ich zagubionych bliskich. Jej obsesyjną potrzebą pozostaje
jednak odnalezienie własnego syna.
Po dziesięciu latach daremnych poszukiwań do pomocy wynajmuje
tajemniczego Diaza, podejrzanego człowieka znanego jako łowca. Ten
samotny wilk, z którym wbrew swojemu rozsądkowi nawiąże gorący
romans, pomoże jej odnaleźć odpowiedzi na pytania, które zadawała
sobie od lat.

"Urodzony w cieniu Talibów" to pełna refleksji opowieść o
współczesnym Wschodzie widzianym oczyma jedenastoletniego, ciężko
doświadczonego przez wojnę, chłopca.

Ruth, poślubiając ukochanego syna Elizabeth, mąci spokój panujący w
tej wzorcowej rodzinie. Synowa nie spełnia oczekiwań teściowej.
Konflikty i niedomówienia narastają. Pod płaszczykiem wygodnych
konwenansów współczesnej Anglii rozgrywają się prawdziwe ludzkie
dramaty. Wyobcowanie, oszustwo oraz zdrada wypełniają przestrzeń
między dwiema kobietami i ich światami. Ruth, próbując zdefiniować
swoją tożsamość, odkrywa niepokojące pragnienia i obawy...

Książka to hołd dla wielkiej artystki, którą tak bardzo pokochała polska
widownia, ale też utrzymana w lekkim tonie refleksja nad sztuką
kabaretu i miejscem dobrego humoru w kulturze.

Rok 1941, Litwa. Oficerowie NKWD wywlekają rodzinę Liny z domu i
wsadzają do pociągu. Celem wielotygodniowej wyczerpującej podróży
w wagonach bydlęcych okaże się obóz pracy na Syberii. Tutaj każdy
dzień będzie walką o życie, a zapłatą za nadludzki wysiłek niewielka
kromka chleba...
Nadzieję mogą dać tylko miłość i... sztuka. Wrażliwa dziewczyna,
dokumentując życie obozowe, w rysunkach ukrywa wskazówki, które
mają ułatwić ojcu odnalezienie bliskich.
Szare śniegi Syberii - to poruszająca opowieść o bólu, cierpieniu,
strachu, ale także o miłości, nadziei i zachowaniu godności nawet w
skrajnie nieludzkich warunkach.

Martyna Wojciechowska uwielbia podróżować, ponieważ każdy dzień w
podróży jest jak jajko z niespodzianką. Jej najnowsza książka to zbiór
felietonów, w których opisuje swoje przygody; czasami wesołe, czasami
smutne, zawsze jednak uczące nas czegoś nowego o świecie, w którym
żyjemy, a który widziany jej oczami jest tak niesamowicie inspirujący i
piękny.

