NOWOŚCI LUTY 2016
Tytuł: Spełnienia marzeń!
Autor: Michalak Katarzyna
Opis :
O miłość i marzenia zawsze warto walczyć!
Osiemnastoletnia Klaudia rozpoczyna nowe życie. W małym, zaniedbanym
domku na warszawskiej Białołęce, bez grosza przy duszy, za to z wielkim
marzeniem i jeszcze większym sekretem. Choć jest młoda, już wiele w życiu
wycierpiała… Dziewczyna jednak ma nadzieję, że uda się jej nie tylko uciec się
przed demonami z przeszłości, ale też samodzielnie stanąć na nogi i odnaleźć
spokój. A może o wiele więcej?...
Gdy postanawia odpowiedzieć na lokalne ogłoszenie o pracy, która ma polegać
na opiece nad niewidomym mężczyzną, nie spodziewa się, że właśnie w tym
momencie rozpoczyna się zupełnie inny rozdział jej życia. Kamil jest bystry,
przystojny, krnąbrny i także doświadczony przez los. Między tymi młodymi
ludźmi zaczyna się rodzić uczucie, choć nie wszyscy są z tego zadowoleni, a i
przeszłość zaczyna upominać się o Klaudię...
Czy uda im się spełnić swoje marzenia, na przekór wszystkim przeszkodom?
Wzruszająca, zaskakująca opowieść, od której jak zwykle nie będzie można się
oderwać, aż do samego końca!
Tytuł: Lato w Jagódce
Autor: Michalak Katarzyna
Opis :
Wzruszająca historia o spełnionych marzeniach. Bo szczęście czeka na każdego z
nas…
O czym marzy kopciuszek o imieniu Gabrysia? O księciu na białym koniu? Nie,
chociaż… Może o tym, żeby być piękną i bogatą? Też nie. Gabrysia chce być
zwyczajna. Taka jak inni. Dzięki splotowi nieprawdopodobnych wydarzeń jej
marzenie się spełnia, jednak po drodze… będzie zaklinała konie, pozna
prawdziwego księcia, wystartuje w konkursie „Z bestii w Piękność” i spotka
miłość swego życia (a nawet dwie). Historia może się wydawać lekka, łatwa i
przyjemna, ale te z Was, które umieją czytać między wierszami, znajdą w niej
gorzkie prawdy i takież życie, a książka- jak przystało na powieści Katarzyny
Michalak- kończy się dobrze!
Tytuł: Awaria małżeńska
Autor: Socha Natasza, Magdalena Witkiewicz
Opis :
Komedia o dwóch słomianych wdowcach. A może jednak tragedia?
Czasem wystarczy potrącić kota, by życie małżeńskie stanęło na głowie.
Jak wygląda dom bez żon? Pewnego dnia Mateusz i Sebastian, dwaj obcy
sobie faceci, stają się bliźniakami syjamskimi złączonymi wspólnym losem
tymczasowych samotnych ojców.
Tylko czy dadzą radę sprostać wyzwaniom?
Ta błyskotliwa, współczesna „komedia małżeńska”, napisana z dużym poczuciem
humoru nie tylko demaskuje problemy zapracowanych i zabieganych polskich
rodzin, ale też uczy jak bardzo ważna jest w życiu tolerancja, kompromis i
codzienna porcja miłości.
Tytuł: Tanie gotowanie
Autor: praca zbiorowa
Opis :

z tego, co zostanie

Przekonaj się, że tanie potrawy mogą być smaczne i wartościowe. Znajdziesz
tu nie tylko rozmaite dania w dobrej cenie, ale także pomysły na mądre
gospodarowanie jedzeniem. Podpowiadamy m.in. jak wykorzystać mięso z
rosołu i co zrobić z czerstwego pieczywa. Dzięki proponowanym przepisom
unikniesz wydawania dużych sum na artykuły spożywcze i marnowania
żywności , a twoi domownicy będą zadowoleni z przyrządzanych dla nich
posiłków.

Tytuł: Niewypowiedziane
Autor: Kołakowska Agata

słowa

Opis :

Państwo Szulc wiodą spokojne życie. Łucja jest okulistką. Andrzej prowadzi
rodzinną aptekę żony. Ona – wychuchana przez rodziców jedynaczka, on od
zawsze w cieniu młodszego brata. Łucja interesuje się malarstwem i pasjonuje
się muzyką operową, której on nie cierpi. On przepada za filmami science
fiction, których ona nie uznaje. Duży dom, w którym mieści się apteka „Pod
Jesionem” dzielą z rodzicami Łucji.
Hanna i Mariusz żyją w niesformalizowanym związku. Ona jest pedagogiem
szkolnym. On muzykiem, gra w orkiestrze na instrumentach perkusyjnych.
Hanka lubi pomagać, ma duszę społecznika. Stawia potrzeby innych nad
swoimi, bo przez całe życie czuła się jak zastępcze dziecko po zmarłej siostrze.
Mariusz nie ma takich problemów. Był i jest oczkiem w głowie matki, która
wychowała go samotnie. To wieczny kawaler owładnięty własną pasją i
potrzebą społecznego uznania.
Życie par toczy się przewidywalnie i spokojnie. I byłoby tak dalej, gdyby los nie
skrzyżował ich dróg. Hanna przypadkowo wstępuje do apteki prowadzonej
przez Andrzeja. Mariusz zagaduje Łucję w muzeum sztuki. Nowe znajomości
przeradzają się w fascynacje. Nowa sytuacja jest źródłem wiedzy nie tylko o
własnych związkach, ale i o sobie samych. Czy to, co im się przytrafia, to tylko
próba, a może szansa? I wreszcie, czy niewypowiedziane słowa mogą wpłynąć
na i ich życie i związki?
Tytuł: Rozkaz zagłady
Autor: Dashner James
Opis :

"Rozkaz zagłady" to obfitujący w zaskakujące zwroty akcji prequel
bestsellerowej serii "Więzień labiryntu", która podbiła serca czytelników na
całym świecie.
Choć myśleli, że koniec świat już nastąpił, to najgorsze dopiero nadchodzi.
Zanim powstał Dreszcz, zanim zbudowano Strefę, zanim Thomas znalazł się w
Labiryncie, słoneczne rozbłyski doprowadziły do zagłady znacznej części
ziemskiej populacji.
Wśród ocalałych wybucha epidemia. Wirus zmienia ludzi w mordercze bestie.
Nie ma leku. Nie ma ucieczki. Mark i Trina przetrwali i wierzą, że istnieje
ratunek dla tych, którzy przeżyją.
W nowej rzeczywistości każde życie ma swoją cenę. A dla niektórych martwy
jest więcej wart niż żywy...
W nowej powieści James Dashner odpowiedział na wiele pytań nurtujących
miłośników trylogii, ale także przygotował dla nich wiele niespodzianek.
Tytuł: Marzenia szyte na miarę
Autor: Wilczyńska Karolina
Opis :

Cykl: Stacja Jagodno (tom 2)
Kontynuacja bestsellerowej powieści „Stacja Jagodno. Zaplątana miłość”. Co
łączy doktor Ewę z babcią Różą? Kto mieszka w tajemniczym dworku? Czy
Tamara odnajdzie miłość? Jakie jeszcze sekrety skrywa urokliwe Jagodno w
Górach Świętokrzyskich?
„Stacja Jagodno” to nie tylko sielski krajobraz, ale także świat pełen emocji –
radości z sukcesów i smutku porażek, miłości i nienawiści, namiętności,
samotności i nowych relacji. To przede wszystkim jednak losy kobiet, które
bez względu na miejsce zamieszkania i wiek, czują podobnie i pragną
szczęścia. W Jagodnie spotkacie ich wiele, poznacie siłę kobiecości i moc z niej
płynącą.

NOWOŚCI LISTOPAD 2015
Tytuł: Zimowy wilk
Autor: Webb Holly
Opis :

Amelia zwiedza ogromny, stary dom, w którym jej rodzina spędza Święta
Bożego Narodzenia. W czasie jednej z takich wypraw znajduje ukryty na
strychu bardzo stary pamiętnik. Okazuje się, że pamiętnik ten należy do
chłopca, który znalazł małego, samotnego wilczka i postanowił się nim
zaopiekować.
Nagle Amelia budzi się w mroźnej, zimowej, odległej krainie… wprost z
pamiętnika.
Chłopiec marzy o tym, aby ktoś pomógł mu uratować zagubionego wilczka…
Jego marzenie się spełnia i pewnego dnia pojawia się tajemnicza Amelia. Czy
działając wspólnie, dzieci odnajdą mamę wilka w tej odludnej zimowej krainie?
Tytuł: Pippi Pończoszanka
Autor: Lindgren Astrid
Opis :

Z okazji 70. urodzin Pippi Pończoszanki przypomniano pierwsze polskie
wydanie historii o tej najsilniejszej i najbardziej niesfornej dziewczynce świata.
Książka z niezapomnianymi ilustracjami Zbigniewa Piotrowskiego ukazała się w
limitowanej edycji kolekcjonerskiej.
Pippi mieszka samotnie w Willi Śmiesznotce razem ze swoim koniem i małpką,
ma walizkę pełną złotych monet i... nie chodzi do szkoły. Jej
niekonwencjonalne zachowanie jest wyzwaniem dla mieszkańców miasteczka:
budzi zgorszenie dorosłych oraz zachwyt rówieśników.
Tytuł: Panicz z Grzywką
Autor: Wiśniewska Anna
Opis :
Pewnego dnia urodziło się wyjątkowo brzydkie dziecko, panicz z Grzywką.
Pomimo tego jednak, że nie był zbyt ładny otrzymał wyjątkowy dar.
Po kilku latach pewna kobieta urodziła dwie córki - jedną ładną, ale
nieinteligentną i drugą brzydką. Jak potoczyły się ich losy? Czy ich dary mogły
pomóc drugiej osobie?
Książeczka przeznaczona dla najmłodszych dzieci. Adaptacja klasycznej
opowieści została pięknie zilustrowana przez utalentowanego polskiego
rysownika Zbigniewa Dobosza.
Tytuł: To tylko pies?
Autor: Selfors Suzanne
Opis :

Poznaj Homera Puddinga, chłopca, którego marzeniem jest zostać
poszukiwaczem skarbów.
Kiedy wujek Drake, słynny poszukiwacz skarbów, zostaje połknięty przez
żółwia, Homer dziedziczy po nim dwie rzeczy: leniwego, pozbawionego węchu
basseta i pewną tajemnicę. Dlaczego wuj nazwał tego niezdarnego psa „jego
największym skarbem”? Dlaczego włożył złotą monetę w obrożę? I kto będzie
kontynuował poszukiwania największego na świecie skarbu piratów?
Dołącz do Homera, jego siostry Gwendolyn i psa podczas przygód, które
sprawdzą ich spryt i odwagę. Bohaterowie wyruszą w świat, w którym
bezwzględni poszukiwacze skarbów czają się za każdym rogiem. Przy okazji
dowiedzą się, że pies wujka ma ukryty talent i że skarb może być bliżej, niż im
się wydaje...

Tytuł: Zwierzaki rozrabiają
Autor: Zychla Katarzyna
Opis :

Cześć dzieciaki! To my, zwierzaki rozrabiaki! Jesteśmy bardzo ciekawskie.
Lubimy się bawić i psocić. Nie zawsze słuchamy dorosłych, co kończy się
niezbyt dobrze. A to ktoś z nas wpadnie w pokrzywy, a to zgubi coś ważnego,
a to coś niechcący zniszczy… Zdaje się, że i Wam ten temat nie jest obcy?
„Zwierzaki rozrabiaki” to książka o tym, że nie każda zabawa należy do
bezpiecznych, łakomstwo nikomu nie wychodzi na dobre, a nieposłuszeństwo
nie popłaca.

Tytuł: Gregor i Przepowiednia
Autor: Collins Suzanne

Zagłady

Opis :

Cykl: Kroniki Podziemia (tom 2)
Od chwili gdy Gregor przypadkiem trafił do niezwykłej krainy pod Nowym
Jorkiem, minęło kilka miesięcy. Chłopiec poprzysiągł sobie, że nigdy tam nie
wróci.
Kiedy Podziemni potrzebują pomocy – w związku z kolejną przepowiednią, tym
razem o złowieszczym białym szczurze imieniem Mortifer – zdają sobie
sprawę, że jedynym sposobem, by sprowadzić Gregora pod ziemię i zapobiec
nieszczęściu, jest… porwanie Botki.
Gregor podejmuje wyzwanie i wraz z nietoperzem Aresem oraz
nieposkromioną księżniczką Luksą wyrusza na poszukiwanie morderczego
szczura Mortifera. Znajdzie się w sytuacjach, gdy zagrożone będzie to, co dla
niego najdroższe, i stanie przed decyzjami o życiu i śmierci, od których będzie
zależał los Podziemia.
Tytuł: Feblik
Autor: Musierowicz Małgorzata
Opis :

„Feblik” – najnowsza książka Małgorzaty Musierowicz – to ciąg dalszy
bestsellerowej "Wnuczki do orzechów". Akcja przebiega w czasie tych samych
kilku upalnych dni sierpniowych, a dotyczy przełomu w życiu Ignacego
Grzegorza.
Humor, dobra energia, radość życia i ciepło – znajome postacie i zaskakujące
wydarzenia!

Tytuł: Crescendo
Autor: Fitzpatrick Becca
Opis :

Cykl: Szeptem (tom 2)
Kiedy nie wiesz, komu wierzyć, ufaj tylko sobie.
Patch to wielka miłość Nory. To także jej Anioł Stróż.
On uratował jej życie, ona wyrwała go z otchłani potępionych. Są sobie
przeznaczeni.
Jednak Patch wydaje się zamieszany w niewyjaśnioną śmierć ojca Nory.
Dziewczynie grozi śmiertelne niebezpieczeństwo…
Tajemnice budzą niepokój, niepewność przeradza się w strach.

Tytuł: Cisza
Autor: Fitzpatrick Becca
Opis :

Cykl: Szeptem (tom 3)
Tylko miłość daje moc, by zawrócić ścieżki przeznaczenia.
Nareszcie koniec burz między Patchem a Norą. Zakochani przeszli
dramatyczne próby wzajemnego zaufania i lojalności, uporali się z sekretami z
przeszłości i połączyli dwa światy pozornie nie do pogodzenia. Wszystko to w
imię miłości przekraczającej granice między niebem a ziemią.
Ale zło nie śpi. Nora i Patch będą musieli podjąć desperacką walkę, w której
stawką jest ich uczucie.
Tytuł: Finale
Autor: Fitzpatrick Becca
Opis :

Cykl: Szeptem (tom 4)
Nora jeszcze nigdy nie była tak pewna swej miłości do Patcha. Upadły czy nie,
to on jest tym jedynym. I choć wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że
ta dwójka stanowi dla siebie śmiertelne zagrożenie, dziewczyna nie ma
zamiaru rezygnować z ukochanego. Teraz muszą połączyć siły, by stoczyć
ostateczną walkę o życie.
Starzy wrogowie powrócą, pojawią się nowi, a ktoś zaufany okaże się zdrajcą.
I choć role zostały rozdzielone, Nora i Patch nie wiedzą, po której stronie
przyjdzie im walczyć.
Czy istnieją takie przeszkody, których nawet miłość nie pokona?
Tytuł: Amelia
Autor: Michalak Katarzyna
Opis :

Zabajka to piękne miasteczko ukryte wśród sosnowych lasów. Miejsce, gdzie
czas płynie inaczej. Pewnego dnia jego senną codzienność zakłóca tajemnicza
dziewczyna o pięknych, czarnych oczach. Jak tu trafiła? Jaką przeszłość ma za
sobą? Czy znajdzie się ktoś, kto ją pamięta? List, kurczowo ściskany w
drobnych dłoniach, to jedyne, co jej pozostało. Oprócz niego nie ma nic. Nie
wie, gdzie jest jej dom, rodzina, przyjaciele… Nie wie nawet, czy rzeczywiście
ma na imię Amelia.
Pełna emocji i wzruszeń opowieść o małym miasteczku, zagubionym wśród
sosnowych lasów, o uroczej cukierence, gdzie czas płynie inaczej, i o ludziach,
którzy wiedzą jeszcze, co to jest miłość i przyjaźń. Opowieść o pamięci, która
czyni nas tym, kim jesteśmy. O nadziei, która pozwala wierzyć, że nawet jeśli
utracimy przeszłość, to przyszłość wciąż należy do nas.
Tytuł: Władca liczb
Autor: Krajewski Marek
Opis :

Wrocław to brama do piekła. Kiedy przez nią przejdziesz, nie ma już odwrotu.
Zmęczony życiem Popielski dostaje nowe zlecenie. Proste z pozoru śledztwo w
sprawie syna pewnego hrabiego zaczyna zupełnie nowy rozdział w historii
detektywa i miasta.
Wrocław staje się przejściem do mrocznego świata, niebezpiecznym
labiryntem. Wystarczy o niewłaściwej porze znaleźć się w niewłaściwym
miejscu i otwiera się brama do piekieł.
Tutaj okrucieństwo nie ma granic.
Tutaj śledzisz każdy gest twojego oprawcy.
Tutaj zaczynasz żyć według jego reguł.

Tytuł: Utopce
Autor: Puzyńska Katarzyna
Opis :

Cykl: Lipowo (tom 5)
Upalne lato tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego czwartego roku na zawsze
pozostanie w pamięci mieszkańców odciętej od świata wsi Utopce. To wtedy
ofiarą krwiożerczego wampira padły dwie osoby. Wśród przepastnej puszczy
pełnej leśnych duchów łatwo jest uwierzyć w działanie sił nadprzyrodzonych.
Czy gwałtowna śmierć obu ofiar naprawdę jest dziełem upiora? A może to
któryś z mieszkańców wsi miał swoje powody, żeby zabić?
Trzydzieści lat później sprawę rozwikłać muszą Daniel Podgórski i
kontrowersyjna Klementyna Kopp. Perturbacje w życiu prywatnym śledczych
utrudniają dotarcie do prawdy. Czy uda im się odkryć tożsamość mordercy? A
może tylko obudzą przyczajonego przez lata wampira i nic nie będzie już w
stanie powstrzymać nadchodzącego zła?
„Utopce” to piąty tom sagi kryminalnej o policjantach z Lipowa. Opowieści o
Lipowie łączą w sobie elementy klasycznego kryminału i powieści obyczajowej
z rozbudowanym wątkiem psychologicznym.
Tytuł: Ogród kłamstw
Autor: Quick Amanda
Opis :

Powieść największej gwiazdy romansów historycznych, w których miłość
spotyka się z zagadką kryminalną i przygodą.
Ursula Kern prowadzi Agencję Sekretarek, które pracują dla najwyższych sfer
Londynu. Głęboko skrywane sekrety elity Imperium Brytyjskiego, do których
mają czasami dostęp, mogą drogo kosztować. Nawet życie.
Kiedy jedna z najlepszych sekretarek umiera w tajemniczych okolicznościach,
Ursula nie chce uwierzyć w jej samobójstwo. I nie zamierza zostawić sprawy w
spokoju, choć policja bardzo się o to stara. Archeolog i poszukiwacz przygód
Slater Roxton obawia się, że zainteresowanie Ursuli Kern tą sprawą może być
dla niej niebezpieczne. Ona jest piękną kobietą, a on uwielbia ryzyko. Gotów
jest więc jej pomóc. Mimo że opanowanie i nieodgadnione złocistozielone oczy
Slatera wprawiają ją w niepokój, Ursula zgadza się. Razem więc wkroczą do
mrocznego labiryntu tajemnic wyższych sfer. A śmierć Anne pokazała, że nie
jest to bezpieczne miejsce… Wspólnie chcą zdemaskować mordercę, lecz aby
osiągnąć ten cel, muszą powierzyć sobie własne najbardziej skrywane
sekrety…
Tytuł: Wiktoria
Autor: Olejniczak Lucyna
Opis :

Cykl: Kobiety z ulicy Grodzkiej (tom 2)
Dalsze dzieje „przeklętej” rodziny krakowskiego aptekarza, Franciszka
Bernata, losy jego potomków, a zwłaszcza silnych, radzących sobie z
przeciwnościami życiowymi kobiet.
Wiktoria, córka Franciszka Bernata, wyrusza do Paryża, by odnaleźć
ukochanego. Jednak rodzinna klątwa znów daje o sobie znać, okazuje się, że
Filip jest już związany z inną kobietą. Zrozpaczona dziewczyna wraca do
Krakowa, gdzie przychodzi na świat jej córka Matylda.
Wybucha pierwsza wojna światowa. Wiktoria wywozi dziecko na wieś, z dala
od głodu i chorób szerzących się w mieście, a sama ucieka w pracę, aby
zapomnieć o własnych niepowodzeniach. Niespodziewanie zły los się odwraca i
wreszcie młoda kobieta może uwierzyć w swoje szczęście.
Kiedy wojna dobiegnie końca i mężczyźni zaczną wracać z frontu do domów,
Wiktoria stanie przed najważniejszym wyborem w swoim życiu.

Tytuł: Grając w miłość
Autor: Glines Abbi
Opis :

Cykl: Rosemary Beach, Chance (tom 1)
Kolejna powieść bestsellerowej autorki Abbi Glines!
Grant postanawia zakończyć romans z Nan. Wtedy na jego drodze pojawia się
Harlow, dla której traci głowę. Jednak pewna tragedia zmienia mężczyznę,
który wpada w wir imprez i alkoholu, zapominając o swojej miłości. Czy
opamięta się na czas i nie będzie zbyt późno by ratować gasnące uczucie?
Tytuł: Daj nam ostatnią
Autor: Glines Abbi

szansę

Opis :

Cykl: Rosemary Beach, Chance (tom 2)
To była miłość. Dlaczego więc pozwolił jej odejść?
Grant uświadamia sobie, że odrzucając Harlow, popełnił największy błąd
swojego życia. Chciałby go naprawić, lecz Harlow nie daje mu szansy.
Mężczyzna jest w rozpaczy, a nie wie jeszcze, że… Harlow jest w ciąży, która
zagraża jej życiu.
Jak potoczą się ich losy? Czy czeka ich szczęśliwe zakończenie?

NOWOŚCI PAŹDZIERNIK 2015
Tytuł: Testament bibliofila
Autor: Niemirski Arkadiusz
Opis :

Emanuel Karski, ekscentryczny architekt i miłośnik książek, pozostawia swoim
dzieciom i tajemniczej przyjaciółce testament z instrukcją, jak zdobyć spadek.
Trop prowadzi do kórnickiego zamku i słynnych dzieł sztuki, w których należy
szukać wskazówek. Skłócone rodzeństwo rozpoczyna wyścig z czasem,
zwycięży bowiem ten, kto pierwszy rozwiąże zagadkę. W intelektualną grę
zostaje wciągnięty także detektyw Barber i jego czternastoletni asystent
Omnibus. Kiedy w okolicy pojawiają się zainteresowani spadkiem gangsterzy,
wszystkim zaczyna grozić śmiertelne niebezpieczeństwo…
Tytuł: Pojedynek detektywów
Autor: Niemirski Arkadiusz
Opis :

Artur Burski dostaje tajemniczą propozycję wzięcia udziału w niecodziennym
pojedynku. Stawką jest 20 tysięcy euro. Młody matematyk przyjmuje ofertę i
wyjeżdża do zamku w Oporowie. Niedaleko twierdzy odkryto bowiem trumnę
ze szkieletem i miedzianą tabliczką z zaszyfrowaną informacją o ukrytym
skarbie.
Do pojedynku staje siedmiu detektywów, nie wszyscy jednak grają fair.
Atmosfera zagęszcza się z każdą chwilą, a niewinne śledztwo zmienia się w
niebezpieczną grę, gdy na jaw wychodzi zbrodnia sprzed lat…
Tytuł: Wilk ma okropny katar
Autor: Smallman Steve
Opis :
Pełna humoru opowieść o Złym Wilku, który walczy z okropnym katarem, i
trzech małych świnkach, które wyruszyły w świat, by rozpocząć dorosłe życie.
Jedyne, czego pragnie zakatarzony bohater, to chusteczka do nosa. Nie wiedzą o
tym świnki, które barykadują się przed wilkiem w swoich domkach. Czy pomogą
choremu bohaterowi? Pouczająca historia o tym, jak zapobiegać
rozprzestrzenianiu się zarazków i w jaki sposób postępować, jeśli nabawi się
kataru.

Tytuł: To tylko skarb?
Autor: Selfors Suzanne
Opis :
Fascynujące przygody Homera Puddinga i jego Psa, który wyczuwa skarby!

Przyjaciele wyruszają w kolejną podróż! Kiedy Homer dostaje tajemniczą
wiadomość podpisaną L.O.S.T., jest naprawdę szczęśliwy.
Wkrótce wstąpi w szeregi Stowarzyszenia Legend, Odkryć, Sekretów i
Tajemnic, a potem zostanie prawdziwym poszukiwaczem skarbów!
Ktoś nieoczekiwanie rzuca mu wyzwanie, a Homer i jego rywal zostają wysłani
na niebezpieczną misję pełną tajemnic i niebezpieczeństw.

Tytuł: Milioner z Gdańska
Autor: Majgier Katarzyna
Opis :

Cykl: Tajemnice starego pałacu (tom 2)
Drugi tom znakomitej serii przygodowej!
Magda i Wiktor starają się za wszelką cenę strzec tajemnic pałacu w
Niewiadomicach. Przeszkadza im w tym wiele osób, m.in. ciekawski
ochroniarz, dociekliwy konserwator zabytków z Warszawy, miejscowe drobne
cwaniaczki, a przede wszystkim pewien wyjątkowo wścibski nastolatek z
Gdańska, syn milionera o niejasnej przeszłości.
Kto z nich okaże się przyjacielem, a kto oszustem?
Czy dwójce bohaterów uda się powstrzymać przestępców?
Tytuł: Wybrzeże Szkieletów
Autor: Stelmaszyk Agnieszka
Opis :

Cykl: Terra Incognita (tom 2)
Tym razem Bratkowscy pojadą do Namibii. Muszą rozwiązać zagadkę
znikających plemion Buszmenów. Pomaga im Gubi, mały Buszmen, który musi
odzyskać skradzione przed wiekami kryształy, bardzo ważne dla jego ludu. Z
historią tą ma związek jeden z ocalałych marynarzy z portugalskiego okrętu,
który rozbił się na wybrzeżu Namibii w 1533 roku. W tej fikcyjnej historii tkwi
ziarno prawdy - podobny statek rozbił się u wybrzeży Namibii i został kilka lat
temu odnaleziony na plaży pełnej diamentów.
Jak zawsze w książkach Agnieszki Stelmaszyk, będzie wiele opisów
krajobrazów i dzikich zwierząt, a także wiele przygód na pustyni Namib.
Tytuł: Szeptem
Autor: Fitzpatrick Becca
Opis :

Cykl: Szeptem (tom 1)
Czasem zdarza się miłość nie z tego świata. Naprawdę nie z tego świata...
Patch jest tajemniczy i zabójczo przystojny. Nic dziwnego, że szesnastoletnia
Nora uległa jego urokowi. Niemal natychmiast w jej życiu zaczęły dziać się
rzeczy, których nie da się wytłumaczyć. Chyba że...
Chyba że ktoś wie, że znalazł się w samym środku bitwy. Bitwy, którą od
wieków toczą Upadli z Nieśmiertelnymi. O Twoje życie.
Ale cicho sza... Są tajemnice, o których mówi się tylko szeptem.

Tytuł: Najsłynniejsze
Autor: Inkiow Dimiter
Opis :

legendy europejskie

Każdy naród ma swoje legendy. Należą. do niego jak kraj, jak góry i doliny, w
których żyje. Kiedyś legendy nie były zapisywane, przetrwały dzięki temu, że z
pokolenia na pokolenie były opowiadane. Często rzeczywistość wydawała się
gawędziarzom nudna, dlatego ubarwiali swoje opowieści, a bohaterom
przypisywali niesamowite siły. Tyle już pokoleń chętnie słucha opowieści o
Robin Hoodzie, Wilhelmie Tellu, o Rolandzie czy o założeniu Rymu. Książka
dowcipnie ilustrowana.
Tytuł: Minnie w Paryżu
Autor: Opracowanie zbiorowe
Opis :

Minnie została zaproszona na paryski tydzień mody! Przygotowała piękne
kokardy i razem ze swoją ekipą wsiadła do samolotu. Niestety, dziewczyny
omyłkowo zabrały z lotniska walizkę slynnego magika! Zamiast kokard
znalazły w niej gromadę bialych królików, które rozbiegły się po całym Paryżu!
I co teraz? Czy Minnie wyciągnie nowe kokardy z kapelusza?

Tytuł: Detektyw Pozytywka
Autor: Kasdepke Grzegorz
Opis :

Książka detektywistyczna dla młodszych dzieci. Składa się na nią kilkanaście
zagadek „kryminalnych”, które dzieci mogą samodzielnie rozwiązywać,
podążając tropem detektywa Pozytywki. Wątki „kryminalne” dotyczą różnych
zjawisk, z którymi mali czytelnicy spotykają się na co dzień, jak np.
roztrzaskanie na balkonie wazonu z wodą przez mróz. Próby ich wyjaśnienia
uczą logicznego myślenia i wyciągania wniosków. Na końcu książki
zamieszczone są rozwiązania zagadek.
Tytuł: Czarownica w wielkim mieście
Autor: Urbańska Agnieszka
Opis :
Czy można zaprzyjaźnić się z czarownicą? Ależ oczywiście! Z taką jak Tola − na
pewno! To czarownica w stu procentach, choć nie ma haczykowatego nosa, nie
podpiera się sękatą laską, a na jej ramieniu nie siedzi czarny kot. No i nie jest
zła. Co to, to nie.
Jeśli chcesz wiedzieć, za pomocą jakich czarów sprawiła, że jej sąsiad Grześ
wreszcie zaczął się uśmiechać, plac zabaw wyładniał i zrobił się kolorowy, a zbój
Kostas Ponuras przestał być smutny, sięgnij po tę książkę. Przekonasz się, że
czarować można także słowem. Zazwyczaj wystarczy kilka słów, a czasem
nawet jedno słówko…
Tytuł: Pięciopsiaczki
Autor: Chotomska Wanda
Opis :

Mała Karolinka nie posiada się z radości, kiedy w domu na świat przychodzą
psie pięcioraczki. Każdy z maluchów wkrótce będzie potrzebował swojego
właściciela. Poszukiwania dobrych domów dla szczeniaczków będą okazją do
wielu ciekawych spotkań i zabawnych przygód.
Uroczą, pełną humoru opowieść o pięciopsiaczkach napisała Wanda
Chotomska, jedna z najpopularniejszych autorek literatury dziecięcej.
Wciągająca lektura świetnie sprawdzi się w nauce samodzielnego czytania.
Książka znajduje się na złotej liście Fundacji ABC, prowadzącej akcję "Cała
Polska czyta dzieciom".

Tytuł: Przez ciebie
Autor: Hainswort Emily
Opis :

Była miłością jego życia.
Czy – żeby ją odzyskać – jego miłość pokona granice niemożliwego?
Osiemnastoletni Camden nie potrafi się pogodzić ze śmiercią swojej
dziewczyny. Viv była wszystkim co dobre w jego życiu: pomagała mu się
pozbierać po kontuzji, która położyła kres marzeniom o piłkarskiej karierze.
Była przy nim, kiedy rozpadła się jego rodzina. Oddałby wszystko, żeby choć
raz zobaczyć ją znowu.
Codziennie przychodzi w miejsce, gdzie rozbił się jej samochód.
I pewnego dnia widzi dziewczynę...
To nie Viv, ale – choć to brzmi kompletnie nieprawdopodobnie – nieznajoma
może mu pomóc znów ją spotkać… w świecie, w którym Viv nadal żyje.
Lecz w tym świecie wszystko wygląda inaczej, a Viv nie jest tą dziewczyną,
jaką Cam zapamiętał. Wkrótce pozna szokującą prawdę i będzie musiał
zdecydować: zostać z ukochaną czy ją opuścić, zanim drzwi pomiędzy ich
światami zamkną się na zawsze...
Tytuł: Pegaz
Autor: Steel Danielle
Opis :

Wyrafinowana intryga, niesamowity suspens i zdumiewające zakończenie mrożący krew w żyłach szwedzki thriller.
Mike Zetterberg mieszka z żoną Ylvą i córką w willi koło Helsingborga. Kiedy
Ylva znika bez śladu, policja zaczyna podejrzewać jej męża o udział w
zaginięciu, a życie spokojnej dotychczas miejscowości zmienia się nie do
poznania. Wszystko wskazuje na kolejny przypadek dramatu namiętności z
tragicznym zakończeniem. Ale co się stało z Ilvą, skoro nie można znaleźć ani
osoby, ani ciała? W rzeczywistości wcale nie zginęła i przebywa znacznie bliżej,
niż ktokolwiek mógłby pomyśleć.
Tytuł: Trakt
Autor: Strobel Arno
Opis :

Zabrano ci wszystko. Oprócz strachu. Komu możesz zaufać, jeśli nikt ci nie
wierzy? I kim rzeczywiście jesteś?
Wyobraź sobie, że świat, który znałaś, przestał istnieć. Wyobraź sobie, że twój
mąż twierdzi, że nigdy w życiu cię nie widział, chociaż spędziłaś z nim wiele
lat. Wyobraź sobie, że wszyscy uważają, że nigdy nie miałaś dziecka, chociaż
tak bardzo kochasz swojego syna.
Właśnie w takiej sytuacji znalazła się Sybylle Aurich. Czy to spisek? Co ma na
celu? A może istnieje jeszcze inne rozwiązanie?
Tytuł: Niebezpieczny lord
Autor: Jeffries Sabrina
Opis :

Panna Felicity Taylor skutecznie przestrzega przyjaciółkę przed poślubieniem
cieszącego się złą sławą Iana Lennarda, wicehrabiego St. Clair, pod
pseudonimem opisując na łamach londyńskiej prasy jego mroczną przeszłość,
którą zna jedynie z plotek. Tymczasem niezrażony wicehrabia nadal poszukuje
żony - ożenek jest dla niego koniecznością mającą zapewnić mu przejęcie
rodzinnego majątku. Zdumienie Felicyty nie zna granic, gdy to ona staje się
obiektem zainteresowań porywczego i przystojnego Lennarda. Panna Taylor,
opiekująca się czwórką młodszego rodzeństwa, tonie w długach, zaczyna więc
poważnie rozważać propozycję lorda. Najpierw jednak pragnie poznać całą
prawdę o jego tajemniczym życiu

Tytuł: Tunel
Autor: Lee Patrick
Opis :
Trzydzieści lat temu w ukrytym pod ziemią kompleksie badawczym w Wyoming
przeprowadzono ryzykowny eksperyment z użyciem akceleratora cząstek. Teraz
przyszedł czas na to, by zmierzyć się z jego skutkami...
Travis Chase, były policjant ostatnie piętnaście lat spędził w więzieniu. Wyprawa
w góry Alaski ma pomóc mu rozprawić się z błędami przeszłości i nakreślić
przyszłość – jednak wycieczka szybko zamienia się w koszmar. Na jednym ze
zboczy Travis natrafia na wrak samolotu. Już na pierwszy rzut oka widać, że
załoga nie zginęła w wyniku uderzenia – ktoś użył broni palnej, by dokończyć
dzieła. Wśród zwłok znajduje się także ciało małżonki prezydenta Stanów
Zjednoczonych, a przy nim kartka z instrukcjami. Travis ma się skontaktować z
organizacją o nazwie Tangens, zabrać z samolotu broń i zabić wrogów, którzy
torturują porwane z wraku osoby. Jednak wypełnienie zadania to dopiero
początek kłopotów...
W obozowisku Travis odnajduje nie tylko młodą kobietę, Paige Campbell, ale
również przewożony samolotem ładunek – dziwną kulę, za którą wrogowie
gotowi są oddać życie. Świadomy tego, że musi działać szybko, Travis zakopuje
artefakt i ucieka wraz z zakładniczką do niewielkiej wioski, nie wiedząc, że tym
samym sprowadza śmierć na jej mieszkańców...
Tytuł: Monogram
Autor: Marat Joanna
Opis :
Nadkomisarz Marek Kos – zwany żartobliwie Koszmarkiem – ma przerwę między
górnymi jedynkami i ujmujący uśmiech, w czym przypomina, bliskiego swemu
pokoleniu, Janka Kosa, bohatera „Czterech pancernych i psa”. Niestety, szpetnie
klnie, nie stroni od mocnych trunków i ubiera się w ciuchy kupowane na bazarze.
Komisarz Ernest Malinowski to jego przeciwieństwo – czterdzieści trzy lata, metr
osiemdziesiąt wzrostu. Ciemny blondyn, mocno szpakowaty, ale włosy w
komplecie, może nawet w nadkomplecie. Zawsze elegancko ubrany, chodzi na
siłownię, co widać. Ma ładną klatę i podobno jacht.
Obaj są bardzo niedoskonali, przeraźliwie samotni, uciekają przed swoimi lękami
w alkohol, przelotne związki i kłamstwa. Każdy z nich ciągnie za sobą ciężki
worek ze swoimi, a często także cudzymi grzechami. Mają też emblematy, coś co
streszcza ich bolesną tożsamość. Czasem jest to nazwisko, monogram, czerwona
gwiazda na szubienicy wyrysowana ręką wandala na nagrobku rodziców albo
dżinsowy mundurek. A mimo to mają dystans do siebie i potrafią śmiać się z
kolegów.
Otrzymują sprawę brutalnego zabójstwa pewnej trzydziestoparolatki.
Tytuł: Nie oglądaj się
Autor: Gross Andrew
Opis :
Porucznik Ty Hauck, główny oficer śledczy na posterunku policji w Greenwich w
stanie Connecticut, oraz jego nastoletnia córka Jessie są świadkami strzelaniny
na stacji benzynowej. W wyniku ataku ginie mieszkający w okolicy prokurator
federalny David Sanger. Podążając tropem zamachowców, których motywem
wydaje się być odwet na właścicielu stacji, Hauck dociera do dominikańskiego
gangu DR-17 i jego przywódcy Nelsona Vegi, który przebywa w więzieniu
federalnym. Wkrótce ginie kolejna ofiara, znajomy Davida Sangera, Keith
Kramer — pracownik kasyna Pequot Woods. Gdy Vega wychodzi na wolność, a
wkrótce potem zostaje zabity, Hauck zaczyna podejrzewać, że za zabójstwami
stoją wysoko postawione osoby, które starają się zatrzeć za sobą ślady.
Odkrywa, że zamordowany prokurator federalny był częstym gościem Pequot
Woods. Sprawy zaczynają się komplikować, a kolejne osoby naciskają, aby
zakończyć śledztwo…

Tytuł: Zabójcze wibracje
Autor: Cussler Clive
Opis :
Cykl: Przygody Dirka Pitta (tom 13)
Słynny bestseller Wielkiego Mistrza Przygody
Dirk Pitt w pojedynku ze zbrodniczym królem diamentów o uratowanie świata
przed katastrofą Rok 1856. Angielski kliper wiozący skazańców do kolonii karnej
w Australii tonie podczas potężnego sztormu. Fale wyrzucają dwoje rozbitków na
bezludną tropikalną wyspę, która kryje niewyobrażalny skarb… Czasy
współczesne. Przerażające zjawisko na Pacyfiku. Zabójcze infradźwięki mogą
unicestwić życie w promieniu setek kilometrów. Dirk Pitt odkrywa ich źródło. I
rozpoczyna dramatyczny wyścig z czasem. Jeśli przegra, milion ludzi straci
życie…
Clive Cussler to jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych pisarzy
świata, barwna, wspaniała postać, legendarny nurek, żeglarz, poszukiwacz
wraków zatopionych okrętów.
Tytuł: Kłamstwo doskonałe
Autor: Patterson James, Ledwidge Michael
Opis :
Nina Bloom, dobrze zapowiadająca się nowojorska prawniczka, samotnie
wychowująca szesnastoletnią Emmę, zbudowała swoje perfekcyjne życie na
kłamstwie. A wszystko zaczęło się siedemnaście lat wcześniej. Nosiła wówczas
nazwisko Jeanine Fourier, mieszkała w Key West na Florydzie i od dwóch lat była
szczęśliwą żoną przystojnego oficera policji Petera Fouriera. Wtedy właśnie po
raz pierwszy uświadomiła sobie, jak mało wie o człowieku, którego poślubiła. I
zdała sobie sprawę, że grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo, że jedynym
ratunkiem jest dla niej upozorowanie własnej śmierci i natychmiastowa
ucieczka. Po latach przeszłość powróci w nieoczekiwany sposób. Pewien człowiek
zostaje skazany na karę śmierci za morderstwo, którego nie popełnił; jego
egzekucja ma odbyć się za kilka dni. Nina wie, że tylko ona może ocalić
niewinnego. A to oznacza jedno – powrót do Key West i stawienie czoła złu, od
którego próbowała kiedyś uciec...
Tytuł: Starożytne kości
Autor: Reichs Kathy
Opis :
Cykl: Temperance Brennan (tom 8)
Temperance Brennan zostaje wezwana do Montrealu, gdzie znaleziono zwłoki
ortodoksyjnego Żyda. Ma zbadać, czy ofiara popełniła samobójstwo, czy też
została zamordowana. Podczas oględzin miejsca zwłok nieznajomy wsuwa do
kieszeni pani antropolog tajemnicze zdjęcie szkieletu, sugerując, że to ono
stanowi klucz do rozwiązania zagadki.
Tempe szybko odkrywa, że widoczne na fotografii kości zostały odkryte podczas
wykopalisk archeologicznych. Dowiaduje się też, że zmarły mężczyzna pod
przykrywką firmy importowej prowadził nielegalne interesy na czarnym rynku
antyków. W towarzystwie detektywa Andrew Ryana oraz Jake’a Druma,
specjalisty w dziedzinie archeologii biblijnej, Tempe wyrusza do Izraela, by
odkryć pochodzenie tajemniczych szczątków i zbadać starożytną kryptę, w której
zostały znalezione.
Tytuł: Wszystko albo nic
Autor: Macomber Debbie
Opis :
Po śmierci męża, policyjnego detektywa, Lynn bardzo liczyła na pomoc Rydera.
Był przecież przyjacielem jej męża, ojcem chrzestnym ich dzieci. Jednak Ryder
odchodzi z policji i wyjeżdża z Seattle. Lynn krok po kroku organizuje sobie życie
od nowa. Zakłada firmę, próbuje godzić obowiązki zawodowe z obowiązkami
samotnej matki. Mijają trzy lata. Ryder wraca do Seattle, jednak rozżalona Lynn
wyraźnie go unika. Nie wierzy, że znów mogą być przyjaciółmi. Jest zdumiona,
gdy Ryder zaprasza ją na randkę. Odmawia - przecież dotąd traktowała go jak
starszego brata. Jednak Ryder nie poddaje się tak łatwo. Powoli, ale
zdecydowanie wkracza w życie Lynn i jej dzieci.

Tytuł: Wszystko dla
Autor: Palmer Diana

niej

Opis :

Mimo trudnego dzieciństwa Tippy Moore osiągnęła spory sukces. Dzięki
determinacji i urodzie została znaną modelką. Teraz rozpoczyna karierę aktorki.
Na planie filmowym poznaje Casha Griera, przystojnego komendanta policji w
Jacobsville. Wiele ich łączy. Oboje są samotnikami i mają za sobą bolesną
przeszłość. Z czasem stają się sobie coraz bliżsi, niestety fatalne
nieporozumienie niszczy ich związek. Cash postanawia zająć się wyłącznie
pracą, zwłaszcza że trafia na trop oszustwa na wysokich szczeblach władzy.
Jednak jego pozorny spokój burzy zaskakująca wiadomość. Tippy jest w
śmiertelnym niebezpieczeństwie…
Tytuł: Dżentelmen bez
Autor: Putney Mary Jo

zasad

Opis :
Nawet najlepiej wychowana młoda dama tęskni czasem za przygodą. Lecz ta
przygoda może kosztować pannę Sarah Clarke-Townsend znacznie więcej niż
dreszcz emocji. Sarah wie, ile ryzykuje, gdy impulsywnie podaje się za swą
siostrę bliźniaczkę. Jeśli porywacze odkryją, że schwytali ją, a nie księżnę
Ashton, zapłaci życiem...
Rob Carmichael odciął się od swej niegodziwej rodziny, wyrzekł dziedzictwa i
tytułu. Jest najlepszym agentem policyjnym. Lecz podczas tej misji zmierzy się z
nowym groźnym wyzwaniem. Będzie nim nie pościg za porywaczami, szalona
ucieczka, sztorm na morzu i uzbrojeni bandyci.
Tytuł: Mali więźniowie
Autor: Watson Casey
Opis :
Porażająca i szokująca historia rodzeństwa pozbawionego przez znęcających
się nad nimi rodziców dzieciństwa… i człowieczeństwa

Dziewięcioletni Ashton i sześcioletnia Olivia są potwornie brudni, zawszeni i
przerażeni. Nie potrafią jeść nożem i widelcem, myć się, ubierać, korzystać z
toalety. Swoje potrzeby fizjologiczne załatwiają tam, gdzie akurat się znajdują.
Nie wiedzą, co jest dobre, a co złe. Zachowują się nie jak dzieci, lecz jak dzikie
zwierzątka. A ich ciała są usiane ranami i bliznami...
Lecz jeszcze bardziej przeraźliwe są spustoszenia, jakie poczyniono w ich
psychice.
Od chwili, kiedy odebrane rodzicom rodzeństwo przekracza próg domu
Watsonów, Casey wie, że czeka ją niezwykle trudne zadanie. Nie przeczuwa
jednak, jak straszną prawdę pozna wkrótce. I jak okrutną krzywdę kryje
przeszłość tych dwojga dzieci w ich rodzinnym domu…
Tytuł: Carving II
Autor: Królik Rajmund
Opis :
Książka zachęca do rzeźbienia w owocach i warzywach. Tym bowiem jest
carving. Okazuje się, że koronkowo ozdobiony owoc lub warzywo podnoszą
smak potrawy. Na stronicach tej publikacji znajdziesz sporo praktycznych
porad, które umożliwiają Ci szybką naukę carvingu. Warto jej spróbować:
smaczne rzeźby cieszą oko i rozwijają wyobraźnię, co w kuchni ma ogromne
znaczenie. A wszystko to zawdzięczamy jednej z poddanych tajlandzkiego
króla, która blisko 700 lat temu – jak głosi legenda – zastanawiała się,
jak uczynić swoją stolicę jeszcze piękniejszą, by tym samym sprawić
radość swojemu władcy. Jako wzór zdobienia użyła kwiatu, a następnie
wyrzeźbiła ptaka, którego starannie ustawiła dziobem w stronę płatków.
Ty też stworzysz prawdziwe cuda: motylka z marchewki, lampion z arbuza
czy liście z cukinii. Dowiedz się, jakich noży najlepiej używać do
rzeźbienia i jak przechowywać dekoracje.

Tytuł: Bosa księżniczka
Autor: Dodd Christina
Opis :
Księżniczka Amy, która jako mała dziewczynka została zmuszona do opuszczenia
własnego królestwa Beaumontagne w Pirenejach, żyje teraz na niewielkiej
angielskiej wyspie Summerwind. Mieszkańcy tego urokliwego miejsca cierpią
biedę z powodu bezwzględnej polityki Jermyna Edmondsona, markiza Northcliff.
Odważna, walcząca z niesprawiedliwością księżniczka postanawia porwać
aroganckiego arystokratę i zażądać okupu od jego wuja. Sytuacja jednak się
komplikuje, gdy wychodzi na jaw, że śmierć markiza jest na rękę wujowi,
spadkobiercy tytułu i majątku, a przetrzymywany w piwnicy młodzieniec zaczyna
rozbudzać w Amy uczucia, o które samą siebie nie podejrzewała.
Tytuł: Sekret damy
Autor: Beverley Jo
Opis :
Kiedy Robin Fitzvitry, przystojny hrabia Huntersdown, spotyka we francuskiej
gospodzie miotającą przekleństwa młodą zakonnicę, nie może oprzeć się pokusie
rozwikłania zagadki tajemniczej mniszki. W nadziei, że towarzystwo umili mu
nudną podróż z Wersalu, znany ze swojej słabości do kobiet i przygód hrabia
obiecuje zabrać ponętną siostrę Immaculatę do Anglii. Petra d'Averio nie jest
naprawdę zakonnicą, choć istotnie spędziła kilka lat w klasztorze, razem ze
swoją owdowiałą matką. Po śmierci matki znalazła się w strasznym
niebezpieczeństwie, przed którym tylko jedna osoba jest w stanie ją ochronić jej prawdziwy ojciec, angielski lord, który nie wie o jej istnieniu.
Tytuł: Marzenia z gwiezdnego pyłu
Autor: Kurland Lynn
Opis :
Jake Kilchurn, syn finansowego potentata, gardzi życiem w pogoni za
pieniądzem. Zarabia na siebie, oddając się swej pasji - poszukiwaniu cennych
kamieni szlachetnych, z których tworzy kunsztowne klejnoty o wyjątkowej
urodzie. Niezwykłym zrządzeniem losu trafia do tajemniczego zamku Seakirk,
gdzie podsłuchując grupkę walecznych duchów, dowiaduje się o kobiecie
niezwykłej urody, która żyła osiemset lat wcześniej. W wyniku niesamowitego
zdarzenia o sile błyskawicy Jake przenosi się w czasie do średniowiecznej Anglii,
do monumentalnej twierdzy Artane. Poznaje tam olśniewająco piękną Amandę,
kobietę o niezwykłym charakterze, której oblicze jest zdolne odmieniać bieg
wojen...
Tytuł: Ostatni na liście
Autor: White Neil
Opis :
Cykl: Joe i Sam Parker (tom 1)
Joe Parker to najbardziej błyskotliwy prawnik w Manchesterze.
Sam Parker - najbardziej nieustępliwy detektyw manchesterskiego wydziału
zabójstw.
Na obu ciąży nierozwikłane morderstwo ich siostry przed piętnastu laty.
I obaj są zaangażowani w sprawę seryjnych zabójstw, które teraz wstrząsają
miastem...
Ronnie Bagley zamordował swoją dziewczynę i dziecko. Czeka w więzieniu na
proces. Na dwa tygodnie przed rozprawą żąda nowego adwokata. Twierdzi, że
obronić go może tylko Joe Parker.
Joe podejmuje się tej sprawy. Nie wie, że jego klient jest bardziej przebiegły, niż
się wszystkim wydaje. I że on sam wkrótce stanie do rywalizacji z własnym
bratem w sprawie najbardziej przerażającego seryjnego zabójcy, jaki
kiedykolwiek działał w Manchestrze.
Ani Joe, ani Sam nie przeczuwają, że wspólna przeszłość boleśnie wedrze się do
teraźniejszości i doprowadzi obu do szaleńczego wyścigu, w którym stawką jest
odpowiedź na pytanie, kto będzie ostatni na liście mordercy…

Tytuł: Niewinny
Autor: Turow Scott
Opis :
Sequel bestsellera „Uznany za niewinnego”.
„Niewinny” przedstawia historię Rusty'ego Sabicha i Tommy'ego Molto, którzy
dwadzieścia lat później znów mierzą się ze sobą we wciągającym
psychologicznym pojedynku po tajemniczej śmierci żony Rusty’ego.
W 2008 r., 22 lata po wydarzeniach wcześniejszych książek, były prawnik Rusty
Sabich, teraz główny sędzia apelacyjny, jest ponownie podejrzany o zabójstwo
kobiety. Jego żona, Barbara, umarła w łóżku, wydaje się, że śmiercią naturalną.
Jednak jego odwieczny wróg, prokurator Tommy Molto chce to dokładnie
sprawdzić. Molto oskarża Sabicha o morderstwo, ponieważ Rusty zdecydował się
zachować śmierć Barbary w tajemnicy, nawet przed ich synem, przez prawie cały
dzień, co pozwoliłoby zniknąć śladom trucizny.
Tytuł: Krzyk o ratunek
Autor: Watson Casey
Opis :
Casey Watson opiekuje się najbardziej skrzywdzonymi przez najbliższych
dziećmi. Prowadzi dom zastępczy dla dzieci z największymi problemami
psychologicznymi i wychowawczymi. Takich, z którymi nikt już nie mógł sobie
poradzić. A potem opisuje ich historie: jeszcze bardziej tajemnicze, jeszcze
bardziej drastyczne i przejmujące.
Dziewczynka, która trafia do Watsonów, ma u nich przebywać tymczasowo: jej
stała opiekunka przechodzi załamanie nerwowe, Sophia jest u niej od półtora
roku, odkąd jej matka uległa tajemniczemu wypadkowi…
Ale od pierwszej chwili Casey czuje niepokój, który stopniowo zamienia się w
coraz większy lęk. Sophia wygląda bardziej jak osiemnastolatka niż
dwunastolatka. Prowokuje mężczyzn niedwuznacznym erotycznym
zachowaniem. Kobietami gardzi.
I każdy musi robić to, czego ona chce. Bo jeśli nie, wie, jak sprawić, żeby tego
pożałował…
Casey, jej mąż i dorosłe dzieci są najpierw zakłopotani i skrępowani. Potem
pojawiają się podejrzenia, że nie powiedziano im wszystkiego. A wreszcie strach
– bo nie wiedzą, kim naprawdę jest Sophia: zagubioną dwunastolatką czy Lolitą,
dziewczynką z problemami psychicznymi czy wyrachowaną manipulantką,
dzieckiem po koszmarnych przejściach czy potworem. Jedno jest pewne: dopóki
Sophia mieszka z nimi, nie są bezpieczni…
Tylko Casey, mimo śmiertelnego zagrożenia, nie rezygnuje z walki. Dla niej
Sophia to tylko chore, skrzywdzone dziecko. I tylko ona słyszy w jej
przerażających czynach rozpaczliwy krzyk o ratunek…
Tytuł: Świadek na czterech
Autor: Rosenfelt David
Opis :

łapach

Andy Carpenter to fenomenalny obrońca sądowy, który nie boi się spraw
beznadziejnych i zawsze ufa swojemu instynktowi. To również miłośnik psów z
wyjątkową słabością do goldenretrieverów, po uszy zakochany w swej suczce
Tarze. Do wspieranej przez Andy’ego psiej fundacji trafia pewnego dnia golden
retriever, który za domniemane pogryzienie swojego właściciela powinien w
świetle prawa zostać uśpiony. By do tego nie dopuścić, Carpenter podejmuje
się precedensowej obrony oskarżonego czworonoga. Wtedy nie przypuszcza
jeszcze, że uratowany zwierzak okaże się wkrótce świadkiem morderstwa, a
brawurowo wygrana rozprawa będzie początkiem prawdziwej batalii sądowej,
jaką przyjdzie mu stoczyć, by wyciągnąć zza kratek kolejnego niewinnego
człowieka. Ekscytujące potyczki z sali sądowej i toczące się równolegle
śledztwo, którym interesuje się nie wiedzieć czemu wojsko i FBI, to zapowiedź
pierwszej powieści z Andy’m Carpenterem, ekscentrycznym, ale nie
pozbawionym poczucia humoru prawnikiem psiarzem, którego tak pokochała
Ameryka.

Tytuł: Kraina życia
Autor: French Nicci
Opis :
Abbie Devereaux budzi się w obcym miejscu, w zupełnych ciemnościach i w
centrum prawdziwego koszmaru. Kobieta ma skrępowane ręce i nogi oraz kaptur
na głowie. Porywacz zapewnia ją, że na razie nic jej nie grozi, ale nadejdzie
dzień, w którym podzieli los pozostałych jego ofiar. Abbie wie, że niechybnie
oznacza to śmierć. Przerażona ucieka z pułapki. Jednak to nie koniec
dramatycznych wydarzeń. Policja nie wierzy w jej opowieść, a ona czuje się
obserwowana...

Tytuł: Tajemniczy uśmiech
Autor: French Nicci
Opis :
Doskonały thriller psychologiczny o odrzuconej miłości, która przeradza się w
obsesję
Miranda i Brendan są parą od niedawna. Po kilku spotkaniach kobieta coraz
mniej jest przekonana do tej znajomości. Kiedy nakrywa chłopaka na czytaniu
jej pamiętnika, bez trudu wyrzuca go z mieszkania i kończy związek. Wkrótce się
przekona, że Brendan nie da się tak łatwo usunąć z jej życia. Jednak nawet gdy
dochodzi do zbrodni, nikt z otocznia nie podejrzewa, jak niebezpieczny może być
Brendan. Za fasadą tajemniczego uśmiechu kryje się prawdziwy szaleniec.
Tytuł: Zanim znowu zabiję
Autor: Czubaj Mariusz
Opis :
Trzeci kryminał z Rudolfem Heinzem! Piłkarski światek i makabryczne zabójstwa,
niezawodny Kastoriadis i przeszłość, która powraca w życiu komisarza...
Warszawa, 10 kwietnia 2010 roku, w okolicach Dworca Wschodniego Jacek Kos
rzuca się pod pociąg. W obliczu katastrofy smoleńskiej śmierć piłkarza z polskiej
kadry przechodzi bez echa. Dwa tygodnie później do Katowic przybywa Józef
Heinz i prosi syna, którego nie widział od wielu lat, by pomógł mu wyjaśnić
powody tego samobójstwa. Kierując się względami osobistymi, Rudolf Heinz
postanawia przeprowadzić na urlopie drobne dochodzenie. Zagłębiając się w
prywatne śledztwo, profiler stopniowo odkrywa powiązania z niewyjaśnionymi
zabójstwami nastoletnich chłopców. Sprawie nadano kiedyś kryptonim ZZZ.
Nazwa nawiązywała do listu, który pozostawił nieuchwytny morderca.
Tymczasem w długi weekend majowy ze szpitala psychiatrycznego ucieka
Inkwizytor, by wyrównać rachunki z Heinzem i resztą świata...
Tytuł: Zagubieni
Autor: Bolton S. J.
Opis :
Młoda policjantka Lacey Flintz z pomocą tajemniczego jedenastolatka
cierpiącego na zaniki pamięci tropi seryjnego mordercę chłopców.

Przez pięć tygodni policja znajduje ofiary mordercy. Piąta, znaleziona pod Tower
Bridge, umiera tak samo jak poprzednie z powodu przecięcia tętnicy szyjnej i
upływu krwi. Morderca zawsze zabija w ten sam sposób wybierając tylko
jedenastolatków.
Swoje własne dochodzenie prowadzi też Barney, jedenastolatek cierpiący na
zaniki pamięci. Jest sąsiadem Lacey Flint, która wciąż nie może uporać sie z
traumą po sprawie samobójstw w Cambridge. Rozważa nawet odejście z policji.
Na skutek własnego dochodzenia Barney natrafia na coś, co przeoczyła policja.
Wie, że zbrodniarz nie zaatakował po raz ostatni...

Tytuł: Księżniczka Burundi
Autor: Eriksson Kjell
Opis :
Najlepsza powieść kryminalna 2002 według Szwedzkiej Akademii Literatury
Kryminalnej
Uppsala, grudzień. Zima uderzyła w całą mocą. Berit Jonsson krąży niespokojnie
po pokoju, wygląda przez okno, wypatrując męża w szybko zapadającym
zmroku. Jest wieczór, John powinien już dawno być w domu...
Następnego ranka w śnieżnej zaspie zostaje znalezione ciało – zmasakrowane i
okrutnie okaleczone. Policja rozpoznaje Johna Jonssona, znanego także jako
Mały John. Dawniej niejednokrotnie miewał konflikty z prawem, potem jednak
się zmienił – dzięki Berit: założył rodzinę, znalazł pracę, i z pasją oddawał się
swojemu hobby: hodował tropikalne ryby akwariowe. Może i nie był aniołem, ale
czym zasłużył sobie na tak straszliwą śmierć? Co ukrywał przed swoimi
najbliższymi? I czy jego żona, syn i brat wiedzą coś, co może pomóc rozwiązać
zagadkę? Jedno jest pewne: Johna zabił ktoś, kto nienawidził go z całego serca…
Policja angażuje się w śledztwo, ale wszystkie tropy zawodzą. Inspektor Haver
zwraca się o pomoc do komisarz Ann Lindell. Ann niechętnie włącza się w
śledztwo: jest na urlopie macierzyńskim, opiekuje się synkiem sama i właśnie
zbliżają się święta... Sądzi jednak, że to prosta sprawa. Ale im bardziej się w nią
zagłębia, tym więcej napotyka pytań. Nie tylko John miał swoje tajemnice, a
zagadka brutalnego zabójstwa sięga w przeszłość - jego i jego rodziny…
Tytuł: Ręka, która zadrży
Autor: Eriksson Kjell
Opis :

Cykl: Komisarz Ann Lindell (tom 8)
Szanowany polityk z Uppsali wychodzi z zebrania rady miejskiej i… znika. Nikt rodzina, znajomi, policja - nie wie, co się stało. Dwanaście lat później ktoś
spotyka go w Indiach pod innym nazwiskiem...
Były szef i mentor Ann Lindell, który kiedyś prowadził poszukiwania zaginionego
polityka, skłania ją do wznowienia śledztwa – w tej i w innej nierozwiązanej
sprawie sprzed lat: brutalnego zabójstwa poruszającego się na wózku starca,
zagorzałego nazisty.
Tymczasem w pobliżu Öregrund morze wyrzuca na brzeg odciętą kobiecą stopę.
To znaczy, że Ann musi rozpocząć jeszcze jedno dochodzenie - boleśnie blisko
miejsca, gdzie mieszka mężczyzna, którego kiedyś kochała. W odizolowanej
osadzie, zamieszkanej przez zadziwiająco wielu samotnych mężczyzn…
Trzy sprawy łączą się tak jak przeszłość i teraźniejszość, splatając dziesięciolecia
i życiorysy ludzi naznaczone historią i winami dziedziczonymi przez pokolenia.
Stare grzechy wciąż obciążają sumienia, stare zbrodnie nie umierają i mają
swój przerażający ciąg dalszy…
Tytuł: Cichym ścigałam
Autor: Alex Joe

go lotem

Opis :

Przy zwłokach Sir Gordona Bedforda, słynącego z uczciwości wybitnego
naukowca, zostaje znaleziony list pożegnalny, w którym zmarły przyznaje się do
finansowych oszustw. Wszystko wskazywałoby na samobójstwo, gdyby nie drugi
list mężczyzny, podający całkowicie odmienne powody śmierci… Joe Alex, przy
pomocy swego przyjaciela, Bena Parkera, spróbuje odkryć, co naprawdę
wydarzyło się w willi na przedmieściach Londynu.
Chłodne rozumowanie i żelazna logika znów wygrywają w starciu ze zranionymi
uczuciami, intrygami i skomplikowanymi relacjami rodzinnymi. A wszystko to
przy pomocy jednej martwej ćmy…

Tytuł: Szybkie dania
Autor: Alex Joe

obiadowe : 165 przepisów

Opis :

Szybko, łatwo i pysznie – to marzenie każdej pani domu. Teraz ponad 160
przepisów na takie właśnie dania.
Nic tak nie irytuje, jak stanie cały dzień przy kuchni bez zadowalających
efektów. Domownicy narzekają, a zmęczona kucharka ma poczucie klęski.
Czas z tym skończyć. Proponujemy wszystkim paniom – tym doświadczonym i
tym zaczynającym swoją przygodę z gotowaniem – książkę, w której przepisy
składają się z niewielu składników, a całe danie przy dobrej organizacji pracy
uda się przygotować najwyżej w 45 minut. Okazuje się, że takich dań jest
wiele – mięsne, bezmięsne, z makaronem, z ryżem, z kluskami. Ogromne
możliwości przygotowania dobrych, prostych i szybkich dań na obiad dają
różnego rodzaju kasze i ryż, dlatego w tym dziale proponujemy sporo bardzo
nowoczesnych przepisów. Warto spróbować. Polecamy.
Tytuł: Potrawy z ciasta ucieranego
Autor: opracowanie zbiorowe
Opis :

W każdej książce z serii przepisy na 100 potraw na bazie jednego
półproduktu.
Każdy, kto skorzysta z propozycji kulinarnych, zawartych w tych pięknie
wydanych publikacjach przekona się, że …naprawdę umie gotować!
Ciasto ucierane z dodatkami jest pyszne na każdą okazję. Szybkie i łatwe
tak, że każdy może je zrobić. Wystarczyć utrzeć składniki, bez wyrabiania,
bez problemu i aromatyczne ciasto gotowe. Dobre na szybkie podwieczorki,
kiedy goście są tuż tuż. Ciasto ucierane z owocami sezonowymi albo muffinki
to wypieki pełne smaku.
Skarbnica przepisów na zwykłe podwieczorki i świąteczne okazje .
Tytuł: Kuchnia domowa
Autor: praca zbiorowa

dla jaroszy

Opis :

W tej książce zebraliśmy przepisy na domowe dania jarskie, które z pewnością
posmakują nie tylko zdeklarowanym wegetarianom.
Podajemy wypróbowane pomysły na potrawy z warzyw i grzybów, np. sałatkę
z bobu i ze szpinaku czy bigos z boczniakami, oraz na rozmaite zupy - od
barszczu ukraińskiego po chłodnik malinowy.
Prezentujemy również przepisy na jajka w wielu odsłonach oraz bogaty wybór
potraw z mąki i ziemniaków: klusek, pierogów, pyz, racuchów i naleśników.
Ponadto proponujemy wyśmienite dania z ryżu i kaszy, np. intrygujący budyń
z kaszy jaglanej czy kuszącą słodyczą leguminę z kaszy manny.
Tytuł: Domowe jogurty, twarożki,
Autor: Bellersen Quirini Cosima
Opis :

sery

Jeśli jesteś zainteresowany wykonywaniem produktów mlecznych w domu, ta
książka jest dla Ciebie!
Bez żadnego problemu możesz wykonać w swojej kuchni masło, ser, twarożek
lub jogurt!
Dzięki sprawdzonym przepisom dowiesz się, jak w warunkach domowych, bez
użycia sztucznych konserwantów przygotować świeży nabiał.

Tytuł: Swojskie jadło. Przepisy
Autor: Bangert Elisabeth

na proste potrawy

Opis :

Mało wykwintne dania najczęściej są naszymi ulubionym, domowymi
potrawami. W książce tradycyjne przysmaki, w rodzaju placków
ziemniaczanych, czy przysmażanej kiełbaski. Dania bardzo łatwe w
przyrządzaniu, tanie i smaczne. Książka to znakomity prezent dla singla lub
początkującego kucharza.

Tytuł: 102 ciasta z owocami
Autor: Pustelnik Anastazja

siostry Anastazji

Opis :

Najnowsza książka kucharska to zbiór sprawdzonych przepisów na wypieki z
polskimi owocami sezonowymi bestsellerowej autorki s. Anastazji Pustelnik
FDC. Przepisy oparte na łatwo dostępnych składnikach i łatwe w wykonaniu są
doskonałą pomocą dla gospodyń domowych i tych, którzy uwielbiają smak
naszych rodzimych owoców.
Wśród przepisów znajdują się ciasta ucierane, kruche i półkruche, francuskie,
babki i biszkopty, a także ciasta drożdżowe, rolady i ciasteczka z odpowiednio
dobranymi kompozycjami smacznych owoców z naszych ogrodów i bazarów:
jabłek, truskawek, malin, gruszek, śliwek, agrestu i wielu innych.
Tytuł: 113 dań siostry Anastazji.
Autor: Pustelnik Anastazja

Potrawy jarskie i ryby

Opis :
Zapraszamy na ucztę z Siostrą Anastazją. Tym razem autorka kulinarnych
bestsellerów przygotowała przepisy dla miłośników zup, dań jarskich i ryb.
Zupa z kalarepki, gulasz z soczewicy, kotlety z fasoli czy zapiekanka z cukinii i
sera to tylko kilka wybranych ze 113 zawartych w książce przepysznych
propozycji.

Daj się uwieść tradycyjnemu smakowi, skorzystaj z porad i przepisów Siostry
Anastazji.

Tytuł: Duchy Inków
Autor: Kaleta Jolanta Maria
Opis :
Nad Zalewem Czorsztyńskim, pośród pięknych krajobrazów Spiszu, w Niedzicy,
stoi zamek zwany przed wiekami Dunajcem. Związana z nim legenda głosi, że
ponad dwa wieki temu w jego lochach ukryto wywiezione z Peru złoto świątyni
Coricanchy.

Znalezione w 1946 roku pod kamiennym schodkiem inkaskie kipu gdzieś się
zawieruszyło, poszukiwacze skarbów i służby specjalne nic nie znalazły i sprawa
poszła w zapomnienie.
Zamek jednak nadal skrywa wiele tajemnic, które jak magnes przyciągają i
wabią. Od lat na zamku przebywa ponury i nieodgadniony archeolog z Krakowa.
Mająca własne tajemnice, archeolog z Wrocławia Inka Złotnicka, zjawia się na
zamku podczas wakacji. W tym samym czasie w Niedzicy, jako turyści, instalują
się dwaj mężczyźni – oficer polskiego kontrwywiadu i przybyły z Peru
rewolucjonista. Każde z nich dąży do zdobycia zamkowych tajemnic. Jednak nie
jest to sprawą prostą, gdyż czuwają nad nimi siły, w które zdaje się wierzyć
jedynie zabobonny Peruwiańczyk.

Tytuł: Koraliki. Jak zrobić
Autor: Czerwińska Hanna

zabawki i ozdoby

Opis :

Książkę polecamy wszystkim, którzy lubią prace manualne.
Koraliki są wdzięcznym materiałem, wymagają jednak cierpliwości i precyzji.
Efekty za to wynagradzają wszelkie trudy. Ozdoby choinkowe, laleczki i
zwierzątka wykonane z koralików są oryginalne i mają niepowtarzalny urok.
Zacznij swoją przygodę z koralikami, realizując zamieszczone w tej książce
projekty, a potem, gdy już dojdziesz do wprawy, twórz własne ozdoby. Na
pewno będą wspaniałe!

Tytuł: Diabli nadali
Autor: Rudnicka Olga
Opis :

Dagmar Różyk zostaje znaleziony martwy w swoim gabinecie w
okolicznościach budzących u jednych śmiech, u drugich wstręt, a jeszcze u
innych - godną pożałowania radość. Za życia był obiektem pożądania kobiet,
nienawiści mężczyzn, oczkiem w głowie prezesa. Motywów zabójstwa jest bez
liku, tak samo jak podejrzanych. Monika, jego sekretarka, jako jedyna zna
tajemnice szefa i jest zdecydowana za wszelką cenę sama odkryć prawdę.
Pomaga jej młody policjant Mateusz Jankowski, który po szkole oficerskiej
wylądował na stanowisku stażysty w wydziale kryminalnym prowadzącym
śledztwo w tejże sprawie. Jego zwierzchnicy, starzy wyjadacze, niechętnym
okiem patrzą na młodego, ambitnego nowicjusza, robią sobie z niego żarty i
dają na każdym kroku do zrozumienia, że szkoła szkołą, a życie życiem i wiele
mu jeszcze brakuje, by stał się twardym gliną.
Z powodu prywatnych kontaktów z Moniką, która jest jedną z głównych
podejrzanych, Mateusz zostaje odsunięty od sprawy. Nie wierząc w winę
dziewczyny, postanawia działać na własną rękę, ryzykując przyszłą karierę.
Poszlaki prowadzą do mieszkania Magdy W., znienawidzonej przez wszystkich
zastępczyni Różyka, zwanej przez personel Zdzirą. Zdaniem Moniki to właśnie
ona może być zabójczynią, ale najpierw muszą się dowiedzieć, gdzie jest pani
wicedyrektor. Ostatnio widziano ją w wieczór poprzedzający śmierć Różyka,
gdy odgrażając się i klnąc na czym świat stoi, wybiegła z jego biura.
Tytuł: Indeks strachu
Autor: Harris Robert
Opis :

Doktor Alex Hoffmann nie jest znany szerszej publiczności, ale w kręgach
najbogatszych ludzi świata uchodzi za legendę. Z zawody fizyk i matematyk,
Hoffmann jest właścicielem funduszu hedgingowego w Genewie i autorem
przełomowego systemu algorytmicznego, który pozwala zyskownie grać na
giełdzie. System to właściwie sztuczna inteligencja, która przewiduje reakcje
rynku, wynikające z ludzkich emocji, zwłaszcza strachu. Teraz Hoffmann i jego
wspólnik chcą przekonać klientów, by zainwestowali w doskonałe narzędzie.
Ale w przeddzień prezentacji wokół Hoffmanna zaczynają dziać się dziwne
rzeczy. Najpierw Alex dostaje przesyłkę - pierwsze wydanie publikacji Darwina
z zaznaczonym rozdziałem o strachu. W nocy do jego domu włamuje się
mężczyzna, który bez trudu omija wyrafinowane zabezpieczenia i, zaskoczony
przez Hoffmanna, pozbawia go przytomności. Rano Alex odkrywa, że sam
kupił książkę, a włamywacz znał kody dostępu. Naukowiec ma obawy, że
popada w szaleństwo albo ktoś igra z jego umysłem. Tymczasem opracowany
przez niego system inicjuje zaskakujące transakcje. Gdy w wyniku katastrofy
samolotu firma Hoffmanna zarabia krocie, mężczyzna zaczyna podejrzewać, że
algorytm się usamodzielnił i stał się niezależną, działającą na własną rękę SI.

Tytuł: Śmierć w mroku
Autor: Robb J. D., Blayney Mary, Langan Ruth, McComas Mary Kay
Opis :
Cztery popularne autorki przekraczają granicę czasu i rzeczywistości w
całkowicie nowych opowieściach, trzymających w napięciu, intrygujących i
pełnych emocji nie z tego świata...
Nora Roberts, tu jako J.D. Robb, wysyła bezkompromisową porucznik Eve Dallas
do walki z uważającym się za wampira przestępcą...
W pasjonującym opowiadaniu Mary Blayney tajemnicza moneta przenosi
Amerykankę i przystojnego angielskiego arystokratę w przeszłość...
Ruth Ryan Langan zabiera swoją bohaterkę, mieszkankę Nowego Jorku, na
wakacje w góry Szkocji, gdzie czeka ją płomienny romans z potężnym panem
wspaniałego zamku...
A Mary Kay McComas umieszcza współczesną kobietę w alternatywnym świecie,
by jej udowodnić, że nie zawsze jest lepiej tam, gdzie nas nie ma.
Tytuł: Uszanuj siebie
Autor: Steel Danielle
Opis :
Carol Barber, znana na całym świecie gwiazda filmowa, a przy tym oddana
matka i żona, przyjeżdża incognito do Paryża. Pewnego dnia wsiada do
samochodu, wjeżdża do tunelu nieopodal Luwru i… budzi się w szpitalu. Z
początku nie wie, kim jest, a gdy odzyskuje świadomość, musi na nowo
zrekonstruować swoje życie: bajeczną karierę, relacje z córką, którą skrzywdziła,
wieloletni romans.
Carol dostaje od życia drugą szansę, by cieszyć się jego radościami, uleczyć
złamane serca, odzyskać utraconą miłość, obdarzyć szacunkiem otaczających ją
ludzi, a przede wszystkim polubić siebie. Opowieść o małych cudach i wielkich
zaskoczeniach, niezapomniany portret osoby z pierwszych stron gazet, której
nadzieje, obawy i rozterki tak bardzo przypominają nasze własne.
Tytuł: Klątwa Utopców
Autor: Banach Iwona
Opis :

Dagmara musi zająć się dziadkiem przez kilka dni. Nic prostszego? Nie w tym
przypadku! Starszy pan zafunduje jej wakacje w zrujnowanym szpitalu
psychiatrycznym na Roztoczu. Ludzie są tu mili i spokojni, szkoda tylko, że
akurat ktoś postanowił wymordować pół wioski. No cóż, są miejsca, gdzie
nawet najbłahsze urazy starannie się pielęgnuje, by z czasem wyrosły na
porządne spory sąsiedzkie, i Utopce to jedno z tych uroczych miejsc. Warto je
odwiedzić! Tutaj można się zakochać... na zabój!
Ta książka to ostrzeżenie! Nieodpowiedzialne zachowanie może spowodować
katastrofę w ruchu lądowym i kłopoty matrymonialne, nieboszczyk w płynie
nie wpływa dobrze na cerę, a konkursy esemesowe mogą być przyczyną
śmiertelnego zatrucia…
Tytuł: Jesienna miłość
Autor: Sparks Nicholas
Opis :

Jest rok 1958. Beztroski siedemnastolatek, Landon Carter, rozpoczyna naukę
w ostatniej klasie szkoły średniej. Jego ojciec kongresman pragnie, by syn
zrobił karierę - tymczasem Landon, podobnie, jak reszta klasy, nie zaczął
jeszcze zastanawiać się, co zrobić z dorosłym życiem.
Jedynie Jamie Sullivan, cicha, spokojna dziewczyna opiekująca się
owdowiałym ojcem, pastorem, jest inna. Nie rozstaje się z Biblią, nie chodzi
na prywatki, a dzień bez dobrego uczynku uważa za stracony. Czy możliwe
jest, aby losy tych dwojga tak różnych młodych ludzi mogły połączyć się na
zawsze?

Tytuł: Klejnot
Autor: Rodziewiczówna Maria
Opis :
Przepiękna opowieść o szlachcie polskiej walczącej o utrzymanie rodzinnych
majątków na Kresach Wschodnich. Chyba najbardziej osobista książka Marii
Rodziewiczówny.
Wśród licznych bohaterów tej złożonej i wielowątkowej historii wyróżniają się
kobiety: Barbara - samodzielnie zarządzająca majątkiem, baba - trzymająca w
ryzach cały chłopski ród, Nina – nowoczesna dziewczyna świadoma swojej
wartości. W każdej z nich możemy zapewne odnaleźć Marię Rodziwiczównę:
romantyczną a jednocześnie pragmatyczną, kierującą dużym przedsiębiorstwem,
jakim był jej majątek ziemski, spragnioną miłości i niepogodzoną z podrzędną
rolą kobiety.
Autorka z niezwykłą przenikliwością opisuje ciemne strony ludzkiej natury:
chciwość, bezwzględność, skrajny niekiedy egoizm, a jednocześnie potrafi nie
utracić wiary w dobro człowieka. Rodziwiczówna była osobą niezwykłą, dlatego
tak niezwykłe są jej książki.
Tytuł: Gniew oceanu
Autor: Smith Wilbur
Opis :
Nicholas Berg stał kiedyś na czele Christy Marine, jednego z największych
armatorów cargo na świecie. Dzięki jego wysiłkom i ambicji niewielka firma w
krótkim czasie przekształciła się w konsorcjum dysponujące flotą towarową o
nośności setek tysięcy ton. Jeden człowiek sprawił, że Nick stracił wszystko –
stanowisko szefa zarządu, warte miliony dolarów udziały w firmie i żonę –
Duncan Alexander, geniusz finansów, nowy prezes Christy Marine, i nowy mąż
jego byłej żony. Berg jest teraz nieliczącym się armatorem: jego osobista flota
składa się z dwóch zadłużonych statków, holowników ratowniczych Sea Witch i
Warlock. Dokładnie w momencie, gdy obejmuje dowództwo Warlocka, nadchodzi
wiadomość SOS: luksusowy statek wycieczkowy jego byłej firmy zderzył się na
Antarktydzie z górą lodową. Berg stawia wszystko na jedną kartę: rezygnuje z
intratnego kontraktu na holowanie i bierze kurs na cel odległy o kilka tysięcy mil
morskich. Jeśli dotrze na miejsce przed konkurencją i uratuje dryfujący okręt,
zarobi miliony dolarów. I odegra się na Duncanie – człowieku, którego nienawidzi
z wzajemnością. Jeśli wyprzedzi go inna jednostka, zostanie z niczym. Warunki
pogodowe są wyjątkowo niekorzystne, zbliża się polarny sztorm. Akcja
ratownicza na Antarktydzie to dopiero preludium śmiertelnego konfliktu, którego
finał rozegra się na innym kontynencie i doprowadzi do gigantycznej katastrofy
ekologicznej...
Tytuł: Książę Mgły
Autor: Zafon Carlos Ruiz
Opis:
Cykl: Trylogia mgły (tom 1)
Rodzina Carverów (trójka dzieci, Max, Alicja, Irina, i ich rodzice) przeprowadza
się w roku 1943 do małej osady rybackiej na wybrzeżu Atlantyku. Zamieszkuje
w domu niegdyś należącym do rodziny Fleishmanów, których dziewięcioletni syn
Jacob utonął w morzu. Od pierwszych dni dzieją się tutaj dziwne rzeczy; nocą w
ogrodzie Max widzi posągi artystów cyrkowych. Dzieci poznają kilkunastoletniego
Rolanda, od którego dowiadują się różnych ciekawostek o miasteczku i o
zatopionym pod koniec pierwszej wojny statku. Poznają także dziadka Rolanda,
latarnika Victora Kraya. To on opowie im o złym czarowniku, Księciu Mgły, który
gotów jest spełnić każdą prośbę lub życzenie, ale w zamian żąda bardzo wiele.
Coś, co dzieciom wydaje się jeszcze jedną miejscową legendą, szybko okazuje
się zatrważającą prawdą.
Musiało upłynąć wiele lat, by Max zdołał wreszcie zapomnieć owe letnie dni,
podczas których odkrył, niemal przypadkiem, istnienie magii.

Tytuł: Światła września
Autor: Zafon Carlos Ruiz
Opis :
Cykl: Trylogia mgły (tom 3)
Jest rok 1936, Simone Sauvelle po śmierci męża zostaje praktycznie bez
środków do życia. Dzięki pomocy sąsiada udaje jej się dostać pracę jako
ochmistrzyni normandzkiej rezydencji Lazarusa Janna, wynalazcy i właściciela
fabryki zabawek. Pani Sauvelle wraz z dziećmi: 14-letnią Irene i młodszym
Dorianem wyjeżdża do Normandii. Podczas pierwszej wizyty u gospodarza
rodzina Sauvelle zostaje oprowadzone po części domu pełnego przedziwnych
mechanicznych zabawek. Dowiaduje się również o dziwnej chorobie żony
Lazarusa. Po pewnym czasie Irene zaprzyjaźnia się z Hannah, kucharką
wynalazcy, dzięki której poznaje Ismaela. Kiedy Hannah zostaje odnaleziona
martwa, Irene i Ismael postanawiają zgłębić tajemnicę jej śmierci. Aby tego
dokonać, będą musieli rozwiązać szereg zagadek związanych z Lazarusem i jego
żoną.
Tytuł: Zagadka Błękitnego Ekspresu
Autor: Christie Agata
Opis :
Amerykański milioner, Rufus Van Aldin, ma tylko jedną słabość: swoją córkę,
Ruth. Ona natomiast ma aż dwie słabości: klejnoty i niebezpiecznych mężczyzn.
Ojcowski prezent, rubin Serce Płomienia, nie przyniesie jej szczęścia...
Błękitnym Ekspresem podróżuje również Katarzyna Grey, która ostatnia widziała
ofiarę przy życiu, dlatego też Herkules Poirot od jej zeznań zaczyna swoją
pracę.

Kto zamordował córkę milionera? Gdzie jest Serce Płomienia? Komu odda serce
Katarzyna Grey? Na szczęście – jak sam mówi w powieści – „Papa Poirot zawsze
śmieje się ostatni.”
Tytuł: Rozważna i romantyczna
Autor: Austen Jane
Opis :
Po śmierci męża pani Dashwood wraz z dziećmi opuściła ukochany dom i
zamieszkała w posiadłości Barton. Dwie z jej córek - panny na wydaniu - choć
różne pod względem charakterów, tak samo mocno poszukują szczęścia i
miłości.
Uczuciowa, impulsywna Marianna marzy o mężczyźnie szarmanckim,
wrażliwym, lubiącym te same lektury co ona. Łagodna i rozważna Eleonora odda
swoje serce jedynie człowiekowi spokojnemu i odpowiedzialnemu. Niestety w
świecie, w którym - zamiast prawdziwych uczuć - rządzi pozycja społeczna i
pieniądz, te pełne uroku, ufne kobiety mogą się boleśnie rozczarować…
Tytuł: Magnolia
Autor: Palmer Diana
Opis :

Atlanta, początek XX wieku. Na pozór senna atmosfera Południa. Tutaj łatwo
się wzbogacić i równie łatwo znaleźć się na dnie. Claire Lang należy do
miejscowej elity, zna tylko jaśniejsze strony życia Wszystko się zmienia, gdy
umiera jej wuj – jedyny krewny i prawny opiekun. Osamotniona, bez
pieniędzy, nienawykła do żadnej pracy… Ratunek przychodzi z najmniej
spodziewanej strony. Przyjaciel wuja, John Hawthorne, proponuje Claire
małżeństwo. Kieruje się wyłącznie poczuciem obowiązku, bo od dawna kocha
inną. Jednak to Claire nie zawiedzie go w najtrudniejszej chwili, pomoże
oczyścić imię i szczerze pokocha…

Tytuł: Przysięga
Autor: Palmer Michael
Opis :
Siedemnasty z kolei thriller medyczno-polityczny i jednocześnie pierwszy z
cyklu, którego bohaterem jest doktor Lou Welcome.
Doktor John Meacham wpada w szał, chwyta za broń i z zimną krwią morduje
swojego wspólnika, personel medyczny przychodni i dwóch pacjentów. Na
końcu popełnia samobójstwo. Wina za to tragiczne zdarzenie spada na doktora
Lou Welcome’a, który lata temu pracował z Meachamem jako terapeuta, gdy
ten stracił licencję z powodu uzależnienia od narkotyków. Lou wiedział, że John
jest świetnym lekarzem i twardo walczył o przywrócenie mu prawa do
wykonywania zawodu. Wybuch niekontrolowanej agresji jest dla Welcome’a
szokujący, ale przede wszystkim kompletnie niezrozumiały.

Usiłując rozwikłać zagadkę, Lou wpada na trop spisku, który zaprowadzi go do
osób zajmujących najwyższe stanowiska w samym Białym Domu…
Tytuł: Mistyfikacja
Autor: Brown Sandra
Opis :

Ekscytująca powieść - prawdziwy labirynt zagadek i zasadzek, przez który
czytelnik przedziera się aż do zapierającego dech w piersiach finału...
Siostry bliźniaczki wpadają na zwariowany pomysł - postanawiają zamienić się
rolami. Melina namawia Gillian, aby zastąpiła ją jako hostessa towarzysząca
astronaucie Hartowi. Ta jednak odrzuca propozycję. Melina nie żałuje, gdyż
wieczór spędzony z Hartem okazuje się dla niej niezapomnianym przeżyciem.
Następnego ranka policja przynosi jej wiadomość o brutalnym zabójstwie
siostry. Napisy na ścianie wykonane przez mordercę wiążą ze zbrodnią...
astronautę. Melina, nie czekając na wyniki śledztwa, sama postanawia rozwikłać
zagadkę.
Tytuł: Po drugiej stronie kartki
Autor: Picoult Jodi, Samantha van Leer
Opis :

Cykl: Z innej bajki (tom 2)
Druga część opowieści o księciu Oliverze, który bardzo pragnął żyć w
prawdziwym świecie. Za sprawą Delilah udaje mu się w końcu wydostać
spomiędzy okładek. Pomimo pewnych mniej lub bardziej zabawnych komplikacji
Oliver szybko odnajduje się w szkolnej rzeczywistości i z fascynacją poznaje
nowy świat. Potem jednak książka zaczyna się o niego upominać. Na skutek
całego szeregu dziwnych zdarzeń rzeczywistość bohaterów opowieści i
licealistów z prawdziwego świata zaczyna się poważnie komplikować. A potem
daje o sobie znać tak zwane prawdziwe życie. Na szczęście okazuje się, że
bajka kryje w sobie naprawdę niezwykłą moc…
Tytuł: Rozdroża
Autor: Waszut Sabina
Opis :
Górny Śląsk, kilka lat przed wybuchem drugiej wojny światowej. Dla młodziutkiej
Sophie jedyną odskocznią od domowych obowiązków i pracy w jadłodajni są
spotkania z Władkiem Zaleskim, chłopcem mieszkającym w tym samym domu.
Wkrótce przelotna znajomość przeradza się w silne uczucie. Młodzi zakochują się
w sobie na przekór rodzinom, którym trudno zaakceptować związek niemieckiej
dziewczyny z synem śląskiego powstańca. Wydaje się, że wszystko zmierza do
szczęśliwego zakończenia. Sophie i Władek pobierają się w maju 1939, pełni
nadziei i perspektyw na lepsze i dostatniejsze życie.
Wrzesień rujnuje wszystkie ich plany. Władek walczy w polskim wojsku, dostaje
się do niewoli, a wkrótce zostaje wcielony do Wehrmachtu. Tymczasem Sophie
kończy kurs stenotypistek i dostaje pracę w pszczyńskim urzędzie. Wyjazd z
rodzinnego domu dla młodej, wchodzącej właśnie w życie kobiety nie jest łatwy,
a kilkuletnia rozłąka z mężem wystawia ich uczucie na wiele prób. Sophie musi
dokonywać trudnych wyborów i podejmować wiele niełatwych decyzji...

Tytuł: W obcym domu
Autor: Waszut Sabina
Opis :
„W obcym domu” to historia opowiadająca dalsze losy bohaterów „Rozdroży”.

Jest rok 1945, wojna dobiegła końca. Przychodzi czas oczekiwania na
powracających mężczyzn. Czas gojenia ran.
Trudno jest odnaleźć się w powojennej rzeczywistości, bez względu na
pochodzenie, na wyznawane zasady. Znów historia zmusza do dokonania
wyborów, znów należy stanąć po którejś ze stron.
Zosia i Władek, główni bohaterowie książki, w tych pierwszych, powojennych
latach, muszą odnaleźć coś jeszcze – siebie. Pobrali się w maju 1939 roku, więc
nie mieli czasu na własne szczęście.
Czy uda im się walka o miłość, której tłem jest szara i niejednokrotnie smutna
codzienność?
Książka porusza tematy, o których jeszcze do niedawna nie wolno było mówić:
obóz na Zgodzie, wywózki górników w głąb ZSRR, to tylko niektóre z tragedii
tamtych czasów.
Ale na stronach tej książki czytelnik odnajdzie również nastrój dawnego Śląska.
Gwar miejskiego magla, ulice pachnące domowym obiadem i ludzką życzliwość,
pomagającą przetrwać najtrudniejsze czasy.
Tytuł: Więzienny prawnik
Autor: Grisham John
Opis :
Historia Stanów Zjednoczonych notuje tylko cztery przypadki zabójstwa sędziego
federalnego w okresie pełnienia tej funkcji. Podwójne morderstwo, którego
ofiarami padają sędzia Raymond Fawcett i jego osobista sekretarka, właśnie
powiększyło tę statystykę. W domku letniskowym nad jeziorem, obok pustego
sejfu, agenci FBI odnajdują dwa ciała z kulami w głowach. Śledztwo utyka w
martwym punkcie.
Malcolm Bannister, czarnoskóry prawnik odsiadujący w zakładzie karnym o
złagodzonym rygorze wyrok dziesięciu lat za przestępstwo, w które został
nieświadomie wplątany, wyczerpał już wszelkie możliwości apelacji. Zabija czas,
pomagając współwięźniom w potyczkach z wymiarem sprawiedliwości, w
przygotowywaniu testamentów i wniosków rozwodowych. Marzy o opuszczeniu
murów więziennych i spotkaniu z jedenastoletnim synem, którego nie widział od
pięciu lat. Szansa nadchodzi jak grom z jasnego nieba. Malcolm wie, kim jest
zabójca sędziego Fawcetta, zna motyw zbrodni. Wykorzysta tę wiedzę, by
odzyskać wolność, zmienić wygląd i tożsamość. I niczym Edmund Dantes z
powieści Dumasa Hrabia Monte Christo przystąpi do realizacji precyzyjnego
planu zemsty na tych, którzy fałszywym oskarżeniem zrujnowali mu życie...
Tytuł: Potężniejszy od
Autor: Archer Jeffrey

miecza

Opis :
Cykl: Kroniki rodziny Cliftonów (tom 5)
Piąty tom "Kroniki Cliftonów" zatytułowany "Potężniejszy od miecza" otwiera
scena eksplozji bomby podłożonej przez IRA na statku Buckingham podczas jego
dziewiczego rejsu do Nowego Jorku. Czy ktoś zginie?
Emma zostaje uwikłana w trudny proces z czarnym charakterem "Kroniki" lady
Victorią, kariera polityczna Gilesa nagle staje pod znakiem zapytania, Harry
podejmuje straceńczą próbę wykradzenia z Rosji zakazanej książki o Stalinie, a
Sebastian wyrasta na poważnego bankowca i jednego z głównych bohaterów
książki.
Jeffrey Archer kontynuuje fascynującą opowieść o rodzinie Cliftonów i
Barringtonów z jeszcze większą niż dotychczas brawurą.

Tytuł: Tajemnice zamku
Autor: Riley Lucinda
Opis :
Odszyfrowanie tajemnic przeszłości jest kluczem do teraźniejszości – zapierająca
dech w piersiach opowieść o miłości, wojnie, odpowiedzialności i odkupieniu.
Emilie zawsze odcinała się od swojego arystokratycznego pochodzenia i starała
się żyć zupełnie inaczej niż jej przodkowie. Studiowała weterynarię i zajęła się
opieką nad chorymi zwierzętami. Nie potrafiła wybaczyć matce, że przez jej
zaniedbanie nigdy nie będzie mieć dzieci, dlatego po jej śmierci chce jak
najszybciej spieniężyć spadek i wrócić do swojego skromnego mieszkania i
pracy. Robi się jej jednak żal zamku z biblioteką i kolekcją starych książek, w
którym wraz z tak wcześnie utraconym, ukochanym ojcem spędziła
najszczęśliwsze chwile swojego dzieciństwa. Postanawia więc odrestaurować
popadający w ruinę zabytek. W starym zamku znajduje notes, który zmobilizuję
ją do okrycia tajemnic z przeszłości swojej rodziny i pozwoli zrozumieć własne
doświadczenia.
Tytuł: Szczęście w cichą noc
Autor: Ficner-Ogonowska Anna
Opis :
Cykl: Alibi na szczęście (tom 4)
Główną bohaterką jest Hania, która pragnie spędzić wieczór wigilijny z
najbliższymi. Wspomina swoje piękne dzieciństwo, kiedy Wigilia zapowiadała
wspaniały czas w jej rodzinie. Był to okres pełen miłości, rozmów i wyśmienitych
dań.
Wieczór wigilijny. Pada śnieg, dom pachnie pysznymi potrawami, a w kącie
pięknie ubrana choinka. Niedługo przyjdą pierwsi goście...
Książka Anny Fincer-Ogonowskiej sprawi, że mimo iż Wigilia wypada w czasie,
kiedy za oknem jest zimno i pada śnieg, to po jej lekturze będą to ciepłe i
niezapomniane święta.
Tytuł: Śnieżka musi umrzeć
Autor: Neuhaus Nele
Opis :
Po dziesięciu latach wychodzi na wolność Tobias Sartorius, morderca dwóch
nastolatek. Nie pamięta wydarzeń feralnego wieczoru, chociaż wszystkie
poszlaki wskazywały na niego. Wraca do rodzinnej wsi, gdzie czeka na niego
tylko podupadły na duchu ojciec, zrujnowany dom rodzinny i wściekli
mieszkańcy, żądni krwi mordercy ich dzieci. Jednak nie wszyscy są mu wrodzy.
Rękę wyciąga do niego garstka znajomych sprzed lat, a także zbuntowana
nastolatka Amelie, która wierzy w jego niewinność. Tymczasem w podziemnym
zbiorniku na starym lotnisku wojskowym robotnicy wykopują ludzkie kości.
Niedługo potem ktoś spycha kobietę z kładki dla pieszych. Nadkomisarz Oliver
von Bodenstein i komisarz Pia Kirchhoff rozpoczynają śledztwa w obu tych
sprawach. Trop prowadzi ich do Altenhain i do Tobiasa.
Czy były więzień może być niebezpieczny? Czy to raczej jemu grozi
niebezpieczeństwo?
W tej małej, niegdyś sielskiej społeczności, zawiązują się ciche porozumienia.
W powietrzu czuć zgniły zapach mrocznej tajemnicy. Mieszkańców wiąże zmowa
milczenia, a każdy z nich wydaje się mieć coś na sumieniu. Miejscowy bogacz,
wioskowy głupek, antypatyczna sklepowa, dawni koledzy... W Altenhain ile
domów, tyle trupów w szafach.
A jednak przysypana sprawa sprzed lat odżywa z pełną mocą. Kto jest
zbrodniarzem, a kto ofiarą? I jeśli nie Tobias zabił, to kto?
„Śnieżka musi umrzeć” to trzymający w napięciu, fenomenalny kryminał, pełen
nagłych zwrotów akcji. To układ równań z wieloma niewiadomymi, diabelnie
trudny do rozwikłania. Czytelnik nie jeden raz może mieć pewność, że zna
rozwiązanie zagadki, ale ostatecznie wartka fabuła zawsze zwiedzie go na
manowce. Książkę czyta się jednym tchem, akcja trzyma w napięciu do
samego, bardzo zaskakującego finału. Wszystko to sprawia, że lektura Śnieżki
zadowoli każdego smakosza kryminałów, ale też, po prostu, każdego smakosza
dobrej książki.

Tytuł: Złap mnie
Autor: Gardner Lisa
Opis :
Generalnie ciężko czymś zaskoczyć twardą i wyszczekaną panią sierżant
bostońskiej policji D.D. Waren. Jednak prośba kobiety, która obserwowała
policjantkę podczas ostatniego wezwania, jest dla pani sierżant niemałym
szokiem. Charlene Rosalind Cartet Grant uważa bowiem, że za cztery dni
zostanie zamordowana. Chce, by to najlepsza bostońska detektyw zajęła się
dochodzeniem w sprawie jej śmierci.
Charlene opowiada mrożącą krew w żyłach historię. Jej dwie najlepsze
przyjaciółki z czasów dzieciństwa zginęły rok po roku 21 stycznia o 8 rano.
Charlie została ostatnia z paczki i choć odlicza godziny do śmierci, nie zamierza
się poddać bez walki. Dziewczyna jest wysportowana, zna sztuki walki,
doskonale strzela. Nie będzie więc łatwym przeciwnikiem.
D.D. ma jednak niejasne przeczucie, że młoda kobieta coś przed nią ukrywa…
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Tytuł: Jamnik z Kluskami
Autor: Trzeciecka Ola
Opis : Seria DUŻE LITERY
Wyobraź sobie, że zupełnie przypadkowo znajdujesz pod swoim małżeńskim
łóżkiem przewiązany kokardką kartonik z frywolną bielizną. Czar pryska, kiedy
okazuje się, że rozmiar jest mocno zawyżony, a imię na bileciku dołączonym do
prezentu mimo najszczerszych chęci nie przypomina twojego...
Dla Anki, żony doktora Adama Kluska, jest to punkt zwrotny, który mobilizuje ją
do przeanalizowania pięknej katastrofy, jaką okazało się jej małżeństwo.
Problem jest podwójny, bo w pakiecie z nieudanym mężem otrzymała teściową 
heterę rodem z najgorszego koszmaru, na każdym kroku uprzykrzającą życie
młodej synowej.
Anka musi stoczyć batalię z rodziną Klusków, mając u swego boku tylko
przyjaciółkę Magdę i wiernego Zaworka miniaturowego jamnika o wielkim sercu.
Tytuł: Wyspa Motyli
Autor: Bomann Corina
Opis :
Tajemnica z przeszłości i namiętna miłość ukryte pośród herbacianych wzgórz.

Diana, wzięta prawniczka, nigdy nie przypuszczała, że z dnia na dzień wyjedzie
na drugi koniec świata. Trzymając w ręku zdjęcie młodej kobiety na tle wzgórz,
decyduje się wyruszyć na Cejlon, by rozwikłać rodzinną tajemnicę sprzed stu
lat. Diana chce spełnić ostatnią wolę ukochanej ciotki, poznać swoje korzenie i
uciec od niewiernego męża. Na urzekającej wyspie spowitej aromatem
herbacianych krzewów odkrywa historię namiętnego, zakazanego uczucia, które
na zawsze zmieniło losy jej rodziny. Czy to sprawi, że Diana znajdzie szczęście i
miłość?
Tytuł: Szlachetne pobudki
Autor: Bulicz-Kasprzak Kasia
Opis : Cykl: Po sąsiedzku (tom 2)
Maria spełniła swoje marzenie i wydała tomik wierszy. Teraz, gdy wody Młynówki
opadają, kobiety z Różanej zaczynają rozumieć, jak prawdziwe jest przekleństwo
„oby spełniły się twoje marzenia”. Agata uratowała Karolinę i jej dzieci przed
powodzią, a teraz musi chronić swoje małżeństwo, gdyż ukochany mąż zbyt
wiele uwagi poświęca byłej żonie. Janina przez wiele lat myślała przede
wszystkim o rodzinie, a obecnie będzie musiała zadbać o siebie. W czasie
porządkowania domu po powodzi Wanda odkrywa, że bliscy ją okłamywali.
Leokadia dostrzega, że są sytuacje, z którymi nie zdoła sobie poradzić, mimo
całej swej mądrości. Teresa poznaje gorzki smak życia. Niestety, zbyt późno
zdaje sobie sprawę, że to właśnie przeciwności losu czynią nas silniejszymi.

Tytuł: Zbrodnia na festynie
Autor: Christie Agata
Opis :
Sztuka planowania i wykonywania morderstwa osiągnęła taką popularność, że
proponuje się ją na festynach. Jest taką samą grą towarzyską jak rzucanie
kokosem do celu.
Najlepiej do ułożenia takiej gry nadaje się autorka powieści kryminalnych,
Ariadna Oliver. Cóż stąd, skoro pisarka czuje się sterowana czyjąś niewidzialną
ręką! Prosi zatem o pomoc Herkulesa Poirot tuż przed tym, zanim „trup” staje
się … prawdziwym trupem.
Sir George Stubbs, organizator zabawy, ma pełne ręce roboty, a oprócz tego
trwają poszukiwania jego żony, lady Stubbs.
Miłej zabawy na festynie!
Tytuł: Urlop nad morzem
Autor: Pietrzyk Agnieszka
Opis : Seria DUŻE LITERY

Beata i Marcin mają problemy finansowe, w tym roku rezygnują więc z wyjazdu
na wymarzone zagraniczne wakacje. Pomocą służy im stara znajoma i
proponuje klucze do niedawno kupionego domu nad morzem. Urlop spędzony w
listopadowej aurze, w małym nadmorskim miasteczku być może wreszcie
pozwoli im wypocząć. Stary dom kryje na poddaszu pełno przykurzonych
rupieci, których plądrowanie sprawia Beacie niesamowitą radość. W jednej ze
starych książek odnajduje list, który zdaje się zawierać mroczną tajemnicę. A
może to tylko niewinny żart?
Z pozoru nudne wakacje zamieniają się w kryminalne śledztwo w którym trzeba
będzie poznać przeszłość miasteczka oraz wysłuchać wielu historii. Są bowiem
miejsca, które nie chcą zapomnieć.
Tytuł: Dziś jak kiedyś
Autor: Frączyk Izabella
Opis : Seria DUŻE LITERY
Aleksandra to świeża rozwódka. Widok twarzy byłego męża nie należy do
najmilszych. By go więcej nie spotykać, rezygnuje z dotychczasowej pracy, w
której mijali się codziennie. O nową nie jest tak łatwo, ale od czego ma się
koleżanki i notesy pełne kontaktów. Z pomocą przychodzi najlepsza przyjaciółka
i proponuje posadę w ulokowanej na prowincji starej wytwórni win. Wizja
sielankowego spokoju, biurowej posady i rabatu na dobre trunki jest bardzo
kusząca. Ola długo się nie zastanawia, bo ma nadzieję zebrać tam siły, aby
wrócić do gry w wielkim mieście. Na miejscu okazuje się, że wytwórnia win to nic
innego jak fabryka jednych z najtańszych jaboli, a miasteczko zatrzymało się w
głębokim PRL-u i ukochane najdroższe buty muszą wylądować w szafie. Tylko kto
powiedział, że życie za rogi łapie się tylko w wielkim mieście?
Tytuł: Śladami zbrodni
Autor: Clark Mary Higgins
Opis : Seria DUŻE LITERY

Hanna Connelly, dwudziestoośmioletnia projektantka i wschodząca gwiazda w
świecie mody, dowiaduje się, że Doskonałe Repliki Connelly’ego, należąca do
rodziny fabryka mebli założona przez jej dziadka została zrównana z ziemią
przez wybuch, do którego doszło w środku nocy. Wszystko uległo zniszczeniu:
magazyn, salony wystawowe oraz muzeum z bezcenną kolekcją zabytkowych
mebli. Co gorsza, aby uciec przed płomieniami, Kate, starsza siostra Hanny,
wyskoczyła z okna i teraz ciężko ranna leży w szpitalu, pogrążona w śpiączce
farmakologicznej. Inspektorzy pożarnictwa badający sprawę otwarcie mówią o
swych podejrzeniach, że ktoś, może nawet Kate, rozmyślnie doprowadził do
wybuchu. Dręczona smutkiem i niepokojem, Hanna nie potrafi zrozumieć, z
jakiego powodu siostra poszła do fabryki w nocy. Nie wie jednak, że Kate
najbardziej zagrażają osoby mające dostęp do jej szpitalnego pokoju. Jedna z
nich zamierza zrobić wszystko, by Kate nie odzyskała przytomności, a także by
pokrzyżować szyki dążącej do poznania prawdy Hannie.

Tytuł: Szukaj mnie
Autor: Wierzchowska Weronika
Opis : Seria DUŻE LITERY

Julia i Józia – dwie bliskie sobie kobiety, które dzieli przepaść 150 lat. Ta żyjąca
dziś, Julia, nie zdaje sobie sprawy, jak dalece zmieni się jej życie, gdy zacznie
szukać Józi, swojej praprababki.
Typowa singielka z wielkiego miasta trwoni życie na monotonną pracę i
wieczorne upijanie się winem w towarzystwie złośliwego kocura. Pewnego dnia
w jej ręce trafia list napisany przez niedawno zmarłą ciotkę, a wraz z nim
fragment starego pamiętnika. Rozpoczyna się gra. Julia musi odnaleźć
wszystko, co zostawiła po sobie Józia. Czas płynie, a kolejne zagadki stają się
coraz trudniejsze. Zadanie, które początkowo wydawało się jedynie zabawą,
zmienia się w pasjonującą podróż nie tylko w dawne czasy, ale także w głąb
siebie.
Losy Józi zaczynają wywierać coraz większy wpływ na życie jej praprawnuczki.
Oprócz kłopotów mogą przynieść jej coś, czego zupełnie się nie spodziewa –
wskazać cel w życiu i pozwolić odnaleźć szczęście.
Tytuł: Dobrze, że jesteś
Autor: Sawicka Monika
Opis :
Książki Moniki Sawickiej są jak spotkania z dobrą przyjaciółką, która wysłucha,
pocieszy, przyniesie otuchę i pomoże ponieść
największe nawet ciężary.
Tak trudno jest zamknąć drzwi nawet gdy już trzyma się rękę na klamce. Bo nie
po to ludzie żyli ze sobą tyle lat by spotykać się na twardej sądowej ławce.
Niekiedy jednak nie ma innego wyjścia. Przemoc wobec kobiet, alkoholizm,
utrata dziecka, radzenie sobie ze śmiercią bliskich, a także rozpaczliwe
pragnienie miłości, która ma stanowić lek na całe zło to dość by złamać
niejedną osobę i na zawsze pogrążyć ją w cierpieniu. Te właśnie tematy drąży
Autorka, przerabia, analizuje, prześwietla na nowo.

Monika Sawicka wie, że demonów przeszłości nie tak łatwo się pozbyć,
szczególnie gdy wgryzają się mocno w duszę. A jednak z tych pełnych emocji
tekstów da się odczytać nadzieję.
Kornelia, główna bohaterka „Dobrze, że jesteś” mimo doświadczanego zła
podnosi się i idzie w kierunku światła. Nie ma w niej ani żalu ani goryczy, jest
wiele zrozumienia i silne postanowienie, że jednak chce żyć. Czy upora się z
przeszłością i otworzy nowe drzwi? Jaki poniesie koszt swojego dążenia do
szczęścia?
Tytuł: Jezioro szczęścia
Autor: Krawczyk Agnieszka
Opis :

Cykl: Magiczne miejsce (tom 4)
Każdy ma swoje miejsce na świecie.
Do doliny mgieł i róż zawitała jesień. Przyroda odpoczywa po długim i gorącym
lecie, za chwilę zaczną się przygotowania do Świąt i spadnie śnieg.
Sabina Dolecka jest szczęśliwa w swym ślicznym domu, w otoczeniu bliskich,
ale wciąż ma jedno niezrealizowane pragnienie – marzy o dziecku.
Piękny sen może się jednak nie ziścić – pisarka ma problem z zajściem w ciążę.
W Idzie pojawia się telewizyjna scenarzystka, Katarzyna Wimmer, która będzie
wspólnie z Sabiną pisała serial według cyklu jej powieści. Niezależna i dumna
Katarzyna od razu wpadnie komuś w oko, ale sprawy bardzo się skomplikują.
Przeszłość dogoni też hrabinę Teklę Tyczyńską – odezwą się straszne wojenne
wspomnienia, echa rodzinnej tragedii z okresu okupacji. Poplątane uczucia,
silne emocje i tajemnica sprzed lat – tej zimy w Idzie rozwiąże się wiele
problemów, choć niektóre z nich, nie tak, jakby sobie tego życzyli bohaterowie.
Lecz najważniejsze jest to, by zawsze iść za swą szczęśliwą gwiazdą, w nadziei,
że nie ma przeszkody, której nie mogłaby pokonać miłość.

Tytuł: Zakochana w nikczemniku
Autor: McEwan Ian
Opis:

Cykl: Bractwo Świętego Jakuba (tom 5)
Kate, lady d'Allenay, nie planuje małżeństwa. Ma zamek, którym musi
zarządzać, i młodszą siostrę oddaną jej pod opiekę, toteż nigdy nie postępuje
nierozważnie - przynajmniej do chwili, kiedy w jej zamku na skutek wypadku
pojawia się przystojny, pełen życia mężczyzna i uwodzi ją pocałunkami,
sprawiając, że dziewczyna czuje nieodpartą pokusę, by ulec choć raz
namiętności.
A mężczyzną tym okazuje się Edward Quartermaine, wydziedziczony przez
arystokratyczną rodzinę, budzący powszechny lęk i uchodzący za bezlitosnego
właściciel najbardziej osławionego londyńskiego salonu gry. Teraz jest pewien
tylko jednego - pragnie Kate... Ta skandaliczna namiętność dla niej może
oznaczać zgubę, chociaż dla niego ocalenie...
Tytuł: Za żadne skarby
Autor: Falski Vera
Opis:

Życie ma z reguły inne plany niż my.
Ewa spełniła swoje marzenie – wyrwała się z małej mazurskiej wsi, skończyła
mikrobiologię. Właśnie wybiera się na staż naukowy do Paryża. Ma też całkiem
sensownego faceta.
I nagle wszystko się kończy. Jeden telefon uruchamia bieg zdarzeń, jakich Ewa
nigdy by się nie spodziewała. Dziewczyna wraca do zaściankowej rzeczywistości,
do pijącego ojca i chorego brata. Przed nią wiele problemów, ale też miłość do
utraty tchu. Co zrobi Ewa? Jedno jest pewne: za żadne skarby się nie podda!
Sięgnij po książkę, w której znajdziesz kobiecą siłę i odważną namiętność,
dramatyczne decyzje i nieczyste interesy, zabawną, ale i nielukrowaną stronę
życia. Za żadne skarby to powieść, jakiej jeszcze nie było.
Vera Falski to kobieta z krwi i kości. Znasz ją. Może być twoją sąsiadką.
Przygląda się sobie i innym kobietom z polskich ulic, uliczek i ścieżek. Z jej
obserwacji, refleksji i marzeń powstała ta książka. Vera Falski to tysiące kobiet
zaklętych w jednym piórze. Może twoja historia będzie inspiracją do jej
następnej powieści…
Tytuł: Tornado
Autor: Brown Sandra
Opis:

Lyston miała zaledwie dwanaście lat, kiedy jej starsza siostra, Susan, została
zamordowana podczas burzy w Dniu Pamięci. Rozszalałe tornado zniszczyło
scenę zbrodni, a także pamięć Bellamy o tym, co naprawdę się wtedy
zdarzyło.
Osiemnaście lat później Bellamy wydaje bestselerową powieść sensacyjną, w
której powraca do śmierci Susan. Książka wychodzi pod pseudonimem,
ponieważ Bellamy chce uchronić bliskich przed niepożądanym
zainteresowaniem mediów. Wścibski reporter odkrywa jednak, że książka jest
oparta na faktach i zarówno tożsamość Bellamy, jak i rodzinny skandal zostają
ujawnione. Co więcej, kobieta staje się celem anonimowego napastnika. Musi
się zmierzyć z upiorami przeszłości, w tym z Dentem Carterem, lekkomyślnym
chłopakiem Susan i pierwszym podejrzanym w sprawie o zabójstwo sprzed lat.
Dent chce, by Bellamy oczyściła go z zarzutów. Świeżo odblokowana pamięć
zastawia jednak na bohaterkę rozmaite pułapki. Zagłębiając się w tajemnice
związane ze śmiercią siostry, Bellamy odkrywa zatrważające elementy zbrodni.
Nękana fragmentarycznymi wspomnieniami i rozdarta w swoich uczuciach do
Denta, nie spocznie, póki nie pozna zabójcy Susan. Chyba że jej zabójca
uderzy pierwszy…

Tytuł: Nie ma tego złego
Autor: Higgins Kristan
Opis:
Wzruszająca, ciepła i iskrząca humorem historia o wyboistej drodze do
prawdziwej miłości, osadzona w urokliwej scenerii amerykańskiej prowincji.
Faith Holland mogła zostać żoną księcia z bajki, wspaniałego, przystojnego,
bogatego, zabawnego i opiekuńczego mężczyzny. Od spełnienia marzeń dzieliło
ją tylko jedno słowo: „Tak”. Stała już przy ołtarzu, gdy wstrętny i zdradziecki
przyjaciel narzeczonego zniszczył jej ślub! I co z tego, że Jeremy właśnie
przyznał, że jest gejem?! Najważniejsze, że ją kochał. A ona kochała jego.
Faith nienawidzi Leviego Coopera. Gdyby nie on, zostałaby panią Lyon,
właścicielką winnicy, i żyła długo i szczęśliwie. Tak przynajmniej jej się wydaje.
Po trzech latach od ślubnej katastrofy wraca do rodzinnego miasteczka i
pierwszą osobą, którą spotyka na swojej drodze, jest Levi. Teraz komendant
Cooper.
W domu Faith zastaje skłóconych dziadków, ojca w sidłach wścibskiej Loreny
oraz siostrę w tarapatach. Jakby tego było mało, Faith nękają bolesne wyrzuty
sumienia – już od 20 lat obwinia się o śmierć matki. I pewnie tak by zostało,
gdyby nie... Levi Cooper. Faith wkrótce zmieni zdanie o wielu sprawach. Leviego
Coopera również czeka sporo wyzwań – teraz będzie musiał dorównać księciu z
bajki, pokonać demony własnej przeszłości oraz stawić czoło byłej żonie.
Tytuł: Uczucie silniejsze od strachu
Autor: Levy Marc
Opis:
Wysoko w Alpach francuskich, we wraku samolotu, ukrytym od pięćdziesięciu lat
pod warstwą lodu, alpinistka Suzie Baker, odnajduje ocalałą torbę z pocztą
dyplomatyczną. Znalezisko zawiera dokumenty, które mogłyby przywrócić dobre
imię i umożliwić rehabilitację jej oskarżonej przed kilkudziesięciu laty o zdradę
stanu babki. Ale odkrycie Suzie stawia na nogi również tajne służby USA.
Andrew Stilman, reporter śledczy „New York Timesa”, który niedawno opuścił
swoją świeżo poślubioną żonę, nie potrafi na nowo ułożyć sobie życia. Depresja,
w jakiej się pogrążył od czasu dramatycznych przeżyć związanych ze zbieraniem
informacji do reportażu w Argentynie, nie pozwala mu efektywnie pracować.
Przypadkowe spotkanie Suzie i Andrew w bibliotece, owocuje rozpoczęciem
wspólnego śledztwa.
Badanie przeszłości okazuje się jednak niebezpiecznym przedsięwzięciem, w
trakcie którego parze detektywów po piętach deptać będą służby
amerykańskiego kontrwywiadu. A poznawanie przeszłości nie zawsze musi
spełniać rolę katharsis – czasem może kryć gorzką i bolesną prawdę…
Tytuł: Klątwa czarownicy
Autor: Roberts Nora
Opis:

Cykl: Rodzina O’Dwyer (tom 3)
Branna O’Dwyer prowadzi sklep „Czarownica z Ciemności” w malowniczej
wiosce w irlandzkim hrabstwie Mayo, znanym z prastarych tradycji i legend.
Sprzedaje turystom aromatyczne balsamy i eliksiry, a także mydełka i świece,
które sama robi.
Jest piękną, mądrą, życzliwą światu kobietą, ma rodzinę i serdecznych
przyjaciół, ale w jej życiu wciąż brakuje miłości. Branna i Finbar Burke,
najlepszy kolega jej brata, kiedyś byli w sobie do szaleństwa zakochani. Lecz
choć łączyło ich naprawdę silne, gorące uczucie, równie silne okazało się to, co
ich rozdzieliło.
Teraz Branna wiedzie samotne życie w swoim uroczym domku pośród kwiatów i
ziół, skoncentrowana na pracy, a Fin podróżuje po świecie, by wypełnić pustkę,
jaką pozostawiła w jego sercu nieszczęśliwa miłość.
Zbliża się jednak chwila, kiedy Branna i Fin, wraz z kręgiem przyjaciół, będą
musieli zjednoczyć siły, by walczyć z pradawnym złem, od wieków
prześladującym jej rodzinę.

Tytuł: Ostrożnie z marzeniami
Autor: Kotarska Maja
Opis:
Zaczęło się całkiem niewinnie, od przejęcia spadku po zmarłym wujku.

Agnieszka przez krótką chwilę uważała, że uśmiechnęła się do niej Fortuna…
Zmieniła zdanie, kiedy w krótkim czasie odszedł od niej narzeczony, weszła w
drogę szajce przestępców, a starsza pani, z którą dzieliła dom, wstąpiła na
ścieżkę wojenną. Sabina Boszko miała swoje powody, żeby nie lubić Agnieszki i
robiła wszystko, by uprzykrzyć dziewczynie życie. A pomysłów jej nie
brakowało. Po kilku miesiącach nieustannej wojny podjazdowej Agnieszka była
skłonna podejrzewać staruszkę nawet o spowodowanie wybuchów na Słońcu. A
jakby tego było mało, nastąpiła na odcisk bandytom. Na szczęście z
przeciwnościami losu nie musiała się zmagać samotnie. Nie zawiedli przyjaciele,
a na horyzoncie pojawiła się nowa miłość…
Tytuł: Kiedy cię poznałam
Autor: Ahern Cecelia
Opis:

Jasmine kocha swoją pracę i dotkniętą zespołem Downa siostrę. Zmuszona do
odejścia z pracy stwierdza, że miłość do siostry to za mało, by nadać sens jej
życiu. Rozpaczliwie próbuje znaleźć coś, co wypełniłoby bolesną pustkę. W
bezsenne noce podgląda sąsiada z przeciwka, Matta Marshalla, znanego
radiowego didżeja. Jasmine szczerze nienawidzi go za to, że podczas jednej z
audycji nie zareagował na złośliwe komentarze dotyczące osób z zespołem
Downa. Zawieszony za wybryki na antenie Matt pije, awanturuje się, jest
utrapieniem dla okolicy. Zbieg okoliczności sprawia, że Jasmine coraz lepiej go
poznaje i zaczyna po trosze uczestniczyć w jego życiu. Każde z nich zmaga się z
innymi przeciwnościami, każde musi pokonać inne problemy, ale ku swojemu
zaskoczeniu odkrywają, że mogą być dla siebie wsparciem i że niechęć od
przyjaźni dzieli niekiedy tylko jeden krok.
Tytuł: Zbieg
Autor: Margolin Phillip
Opis:

Jonathan Whalen, syn amerykańskiego króla stali i dziedzic bajecznej fortuny,
traktuje swoje życie jako jeden wielki eksperyment. Egzotyczne podróże,
narkotyki i seks, najrozmaitszego typu prowokacje i manipulowanie ludźmi
służą mu do zakreślenia granic własnej wolności.
Choć trudno o większy kontrast losów i środowisk, bohater "Diabelskiego
drzewa" jest nie mniej od chłopca z "Malowanego ptaka" wyobcowany ze
społeczności, w której przyszło mu żyć, i równie jak tamten samotny.

Tytuł: Zamek z piasku
Autor: Witkiewicz Magdalena
Opis:

„Zamek z piasku” to powieść o miłości, małżeństwie, pragnieniu dziecka,
samotności i pożądaniu. W tej kolejności.
Młode małżeństwo, które jest ze sobą od wielu lat, decyduje się na dziecko.
Wszystko wydaje się proste, ale… mimo miesięcy starań Weronika nie może
zostać mamą. Ból, rozczarowanie, samotność. I wtedy w życiu bohaterki
pojawia się ktoś trzeci. Przyjaciel. Czy wystarczy jeden krok, by spełniło się
marzenie Weroniki? A może przyjaźń z innym mężczyzną otworzy jej oczy na
własne małżeństwo? Tworzenie wzajemnych relacji to jak budowanie zamku z
piasku. Nieustannie trzeba o niego dbać, by nie runął… I by nikt nie wszedł w
niego butami… Nie można na chwilę spuścić go z oczu. Związek pomiędzy
dwojgiem ludzi również bywa kruchy. Tak jak zamek z piasku. Gdy odwrócisz
głowę, może zalać go morska fala. Wtedy pozostanie tylko słona morska woda –
albo słone łzy.

Tytuł: Szczęście all inclusive
Autor: Mirek Krystyna
Opis:

Szczęście czasem jest na wyciągnięcie dłoni, ale bywa, że trzeba po nie
wyruszyć aż do Grecji.
Piękna grecka wyspa skąpana w południowym słońcu, gaje oliwne, plaże,
luksusowy hotel i galeria interesujących bohaterów:
- Beata, która musi przewartościować swoje życie i uwolnić się z toksycznego
związku
- Jakub, któremu piękna figura i pozycja zawodowa narzeczonej przesłoniły
własne pragnienia
- dynamiczna Agnieszka, która czerpie z życia pełną garścią ale zapomina o
najważniejszym
- nieludzko przystojny Grek, Kostas, właściciel gaju oliwnego.
Wszyscy spotykają się w luksusowym hotelu w samym środku upalnego lata.
Ciąg wydarzeń sprawi, że dla każdego z nich greckie wakacje okażą się
przełomowe. Bo szczęście przychodzi znienacka, zaskakuje i obezwładnia jak
piękne krajobrazy słonecznej wyspy. Szczególnie szczęście all inclusive.
Lekka, wakacyjna opowieść o wartkiej akcji i ciepłym przesłaniu, skąpana w
południowym słońcu uroczej, greckiej wyspy.
Tytuł: Rosół z kury domowej
Autor: Socha Natasza
Opis:

Wiktoria po rozwodzie ucieka na niemiecką wieś. Chce zatracić się w
depresji, ale przypadkowo poznaje trzy różne kobiety, które łączy jedno –
są nieszczęśliwymi kurami domowymi. Razem wpadają na niecodzienny
pomysł: będą gotować topless i kręcić filmy z kuchennych przygód! Kurze
pióra opadają, a w stłamszonych gospodyniach budzi się kobiecość i
seksualność.

Tytuł: Rycerz swojej pani
Autor: Dodd Christina
Opis:

Młodej i pięknej, choć nad wiek poważnej i dumnej lady Alisoun, dziedziczce
potężnego zamku i pokaźnych dóbr ziemskich, zagraża niebezpieczeństwo –
ktoś czyha na jej życie. Kobieta postanawia znaleźć rycerza, który będzie ją
chronił. Wybiera „żywą legendę” – sir Davida z Radcliffe, który jednak okazuje
się odbiegać od jej wyobrażeń. To człowiek zmęczony życiem, pozbawiony
majątku, zaszczytów i nadziei na odmianę losu. Alisoun zatrudnia go jednak,
wciąż licząc na to, że jego imię odstraszy wrogów. Wkrótce ma się okazać, jak
znacząco jej decyzja wpłynie na los ich obojga.
Tytuł: Obietnica
Autor: Deveraux Jude
Opis:

Cykl: Saga rodu Montgomerych (tom 1)
Judith Revendoune od dzieciństwa była przygotowywana do klasztornego życia,
nie może się więc pogodzić z niespodziewaną decyzją ojca, który oferuje jej
rękę możnemu Gavinowi Montgomery’emu. Gavin przyjmuje tę ofertę w
odruchu zemsty, dowiaduje się bowiem, że jego piękna, złotowłosa kochanka
Alice przyjęła oświadczyny innego mężczyzny.
Czy młoda Judith, która traktuje swe małżeństwo jak nieszczęście, zdoła
wyprzeć złotowłosą Alice z myśli Gavina i czy obudzą się w niej cieplejsze
uczucia dla niezwykle męskiego małżonka? I czy Gavin dostrzeże w swej młodej
coś więcej niż ponętne ciało?

Tytuł: Dziedziczka
Autor: Deveraux Jude
Opis:

Cykl: Saga rodu Montgomerych (tom 2)
Czy angielski rycerz może zostać przywódcą klanu dumnych szkockich górali?
Choć dla Stephena Montgomery’ego to nie do pomyślenia, musi wypełnić wolę
króla pragnącego zaprowadzić pokój między Anglią i Szkocją. Poślubi więc
dotychczasową przywódczynię Szkotów i... zrzeknie się nazwiska zasłużonego
szlacheckiego rodu, na rzecz barbarzyńskiego szkockiego nazwiska żony.
Czy piękna, dumna i porywcza Bronwyn MacArran odda bez sprzeciwu rękę
jednemu z wrogów, którzy zabili jej ojca i wszystkich konkurentów? Tylko
wtedy, jeżeli powstrzyma to bratobójczą walkę o przywództwo wewnątrz klanu.
Tytuł: Sulejman II Wspaniały. Zdobywca, władca, reformator
Autor: Łątka Jerzy S.
Opis:
Osmański padyszch Sulejman II (1520-1566) był jednym z najwybitniejszych
władców ery nowożytnej. Jego panowanie odcisnęło piętno na olbrzymim
terytorium Europy i Azji, ponieważ za sprawą wielu zwycięskich kampanii
wojennych, był on władcą imperium liczącego 14 mln 702 tys. kilometrów
kwadratowych.

Prawie pół wieku panowania Sulejmana II to nie tylko podboje, największy
osmański zdobywca był także najlepszym spośród Osmanów prawodawcą,
niezłym poetą i mecenasem wszelkich sztuk. Jego panowanie to szczytowy
rozwój Imperium Osmańskiego i "złoty wiek" w literaturze, sztuce i
architekturze. Dał się poznać też jako reformator armii, administracji i
finansów.
W publikacji barwne tło obyczajowe epoki na styku kultur Wschodu i Zachodu nie brakuje ciekawostek o życiu osobistym władcy.
Tytuł: Jeżynowa zima
Autor: Jio Sarah
Opis:

Kiedy niespodziewany nawrót zimy paraliżuje miasto, Claire ma wrażenie, że
pogoda doskonale odzwierciedla chłód panujący w jej sercu. Przeżyła tragiczny
wypadek, po którym nie może się podnieść. Dopiero dziennikarskie śledztwo,
jakie prowadzi w sprawie zaginionego przed laty chłopca pozwala jej zapomnieć
o nieszczęściu. W miarę jak kolejne tropy odkrywają przed nią historię
uprowadzonego chłopczyka i poszukującej go pełnej nadziei matki, Claire powoli
uczy się żyć na nowo. A to jeszcze nie wszystko: ślady zaginionego Daniela
zaczynają w zagadkowy sposób splatać się z losami jej własnej rodziny...
„Jeżynowa zima” to wyjątkowa historia o miłości, rozpaczy i nadziei. Tej
opowieści nie da się łatwo zapomnieć.
Tytuł: Medalion szczęścia
Autor: Pytlak Danuta
Opis:

Wzruszająca historia o wybaczaniu, przyjaźni, miłości i rodzinie.
Urszula, kobieta tuż po czterdziestce, wiedzie beztroski żywot nowoczesnej
singielki. W spadku po ciotce, której nikt nie lubił i nikt nie odwiedzał,
dziedziczy wielki dom na skraju lasu. Rodzinna siedziba jest pełna tajemnic i
duchów przeszłości. W jej piwnicy główna bohaterka odkrywa spory zapas
wyjątkowej wiśniowej nalewki. Do czego może doprowadzić nadmierne spożycie
magicznego trunku, przekonuje się na własnej skórze...
Urszula trafia na oddział chirurgii, gdzie poznaje sympatycznego lekarza. Czy
mężczyzna okaże się godny jej zaufania? Czy dla nowej miłości warto
zaryzykować długoletnią przyjaźń? Czy fascynująca historia kobiet z jej rodziny
pomoże Urszuli poznać prawdę o samej sobie?

Tytuł: Sześć córek
Autor: Szyszko-Kondej Małgorzata
Opis:

Wzruszająca i zabawna powieść obyczajowa o szóstce kobiet, powiązanych
rodzinną tajemnicą. Grażyna, lat 60 lat, zmaga się z duchami PRL-u. Milena, lat
19, nie umie żyć bez fejsa. Są jeszcze: Alicja, niepokorna poetka Solidarności,
Elżbieta emigrantka, Martyna z korporacji, Agnieszka, walcząca z mężem
tyranem. Sześć sióstr, które się nie znają. Każda żyje w innej Polsce.
Co je łączy? Tęsknota za miłością, zagadka testamentu ojca, niezgoda na świat,
w jakim żyją. Wspomnienia. Godzina milicyjna w stanie wojennym, lalka Barbie
za szybą Pewexu, „Barka” śpiewana przez pokolenie JP2, kłótnie pod krzyżem
smoleńskim. Kim byłyby dziś, gdyby nie wydarzenia z przeszłości, gdyby nie
brak ojca? A może dopiero teraz nadchodzi ich czas?
Tytuł: Jedyne wyjście
Autor: Ćwirlej Ryszard
Opis:

Ginie kobieta. Wszyscy uznają, że uciekła z domu. Ale czy młode kobiety tak po
prostu pozostawiają swoje dzieci?
Młody mężczyzna zostaje porwany. Jest przetrzymywany w ciemnej piwnicy.
Jego ojciec wie, że z chwilą otrzymania okupu, chłopak zginie.
Dramatyczne wydarzenia przeplatają się. Czy mają ze sobą coś wspólnego?
Wielkopolscy policjanci muszą ostro wziąć się do pracy. Tajemnica sięga dalej,
niż wydaje się to na pierwszy rzut oka. Wzajemne powiązania, zadawnione
urazy, zbrodnicze namiętności, chęć zysku i zemsty uruchamiają akcję
przeplatających się ze sobą dramatycznych wątków.
Aneta, energiczna policjantka, musi wziąć sprawy w swoje ręce. Zegar tyka,
czasu jest coraz mniej. Rozwiązaniem zagadki jest tylko jedno, Jedyne Wyjście.
Tytuł: Powtórka z miłości
Autor: Gier Kerstin
Opis:

Co zmieniłbyś w swoim życiu, gdybyś mógł przeżyć jeszcze raz ostatnie 5 lat?
Kati jest szczęśliwa z Felixem, choć proza życia codziennego dawno przygasiła
już żar ich uczucia. W jej głowie rodzi się niepokojąca myśl, czy na pewno
powinna spędzić z Felixem resztę swych dni. Poznanie Mathiasa wprowadza w
jej życie prawdziwy zamęt. Szczególnie, gdy w wyniku wypadku trafia do
szpitala i odzyskuje świadomość…pięć lat wcześniej. Tym razem postanawia
dokonać właściwych wyborów – szczególnie w kwestiach uczuciowych.
Opowieść o wielkiej miłości, małym szczęściu i niezliczonych potyczkach z
losem.

Tytuł: Bliźnięta z lodu
Autor: Tremayne S.K.
Opis:

Rok po tym, jak w wypadku ginie jedna z bliźniaczek jednojajowych, Lydia,
Angus i Sarah Moorcroft przeprowadzają się na maleńką szkocką wysepkę,
którą Angus odziedziczył po babci. Liczą na to, że będą mogli tam podnieść się z
traumy. Jednak gdy ich żyjąca córka, Kirstie, twierdzi, że pomylili jej tożsamość
– i że w rzeczywistości jest Lydią – koszmar powraca. Zbliża się zima i Angus
jest zmuszony opuścić wyspę, by podjąć pracę. Sarah czuje się odizolowana, a
Kirstie (a może to Lydia) staje się coraz bardziej niespokojna. Gdy potężny
sztorm odcina od świata Sarę i jej córeczkę, zmuszone są stawić czoła temu, co
naprawdę wydarzyło się tamtego feralnego dnia.
Mrożący krew w żyłach thriller. Akcja rozgrywa się na przerażającej wysepce.
Napięcie nieustannie narasta aż do przyprawiającego o dreszcze zakończenia.

Tytuł: Pozłacana rybka
Autor: Kosmowska Barbara
Opis:

Z opinii znawcy literatury dziecięcej i młodzieżowej:
"Barbara Kosmowska, mistrzyni psychologicznych portretów, opowiada o materii
ludzkiego życia, w którym rzeczy ważne splatają się z błahymi, o heroizmie
codzienności. Choroba brata, pierwsza miłość, rozwód rodziców wymuszają na
młodziutkiej bohaterce rewizję własnej postawy, skłaniają do stawiania pytań.
Czytelnik znajdzie tu subtelną diagnozę dylematów młodości. To jedna z tych
książek, o których pamięta się długo po odłożeniu na półkę. Niepokoi, skłania do
refleksji, stawia ważne pytania, wymaga dopowiedzenia własnym życiem".
Grzegorz Leszczyński

Tytuł: Cztery
Autor: Roth Veronica
Opis:

Cykl: Niezgodna (tom 0.5)
Zanim Tobias poznał Tris…
Altruizm (bezinteresowność), Nieustraszoność (odwaga), Erudycja
(inteligencja), Prawość (uczciwość), Serdeczność (życzliwość) to pięć frakcji, na
które podzielone było społeczeństwo zbudowane na ruinach Chicago. Każdy
szesnastolatek przechodził test predyspozycji, a potem musiał wybrać frakcję.
Ten, kto nie pasował do żadnej, zostawał uznany za bezfrakcyjnego i
wykluczony. Ten, kto łączył cechy charakteru kilku frakcji – jak Tris i Tobias –
był Niezgodny i musiał być wyeliminowany...
Szesnastoletni Tobias, syn przywódcy Altruizmu, dokonał swojego wyboru. Stał
się Nieustraszonym o imieniu Cztery, by zacząć wszystko od nowa. I nie
pozwolić, by strach zmieniał go w tchórza.
Teraz musi dowieść, że zasłużył na swe miejsce wśród Nieustraszonych. Jego
decyzje zaważą na losach innych nowicjuszy. A odsłonięte tajemnice zagrożą
przyszłości – jego i całego społeczeństwa frakcyjnego.
Dwa lata później Cztery staje przed następnym trudnym wyborem. Wtedy
spotyka Tris, która właśnie porzuciła Altruizm. Z nią droga do naprawienia ich
świata może być łatwiejsza. Ale czy z nią Cztery może stać się znów Tobiasem?
Tytuł: Niezgodna
Autor: Roth Veronica
Opis:

Cykl: Niezgodna (tom 1)
Jeden wybór może cię zmienić...
Altruizm (bezinteresowność), Nieustraszoność (odwaga), Erudycja
(inteligencja), Prawość (uczciwość), Serdeczność (życzliwość) to pięć frakcji, na
które podzielone jest społeczeństwo zbudowane na ruinach Chicago. Każdy
szesnastolatek przechodzi test predyspozycji, a potem w krwawej ceremonii
musi wybrać frakcję. Ten, kto nie pasuje do żadnej, zostaje uznany za
bezfrakcyjnego i wykluczony.
Ten, kto łączy cechy charakteru kilku frakcji, jest niezgodny – i musi być
wyeliminowany...
Szesnastoletnia Beatrice dokonuje wyboru, który zaskoczy wszystkich, nawet ją
samą. Porzuca Altruizm i swoją rodzinę, by jako Tris stać się twardą,
niebezpieczną Nieustraszoną. Będzie musiała przejść brutalne szkolenie,
zmierzyć się ze swoimi najgłębszymi lękami, nauczyć się ufać innym
nowicjuszom i przekonać się, czy w nowym życiu, jakie wybrała, jest miejsce na
miłość.
Tymczasem wybucha krwawa walka między frakcjami.
A Tris ma tajemnicę, której musi strzec przed wszystkimi, bo wie, że jej
odkrycie oznacza dla niej śmierć.

Tytuł: Zbuntowana
Autor: Roth Veronica
Opis:

Cykl: Niezgodna (tom 2)
Altruizm, Nieustraszoność, Erudycja, Prawość, Serdeczność.
Na te pięć frakcji podzielone jest społeczeństwo zbudowane na ruinach Chicago.
Każdy przechodzi test predyspozycji, a potem w krwawej ceremonii musi
wybrać frakcję. Jeden wybór może cię zmienić. Jeden wybór może cię zniszczyć.
Wybór Tris zburzył jej świat, ale i połączył z Nieustraszonym Cztery. Jego
uczucie pomaga przetrwać jej wśród krwawej walki frakcji. Tylko on rozumie jej
rozpacz. I tylko on zna jej tajemnicę… Konflikt frakcji zmienia się w wojnę.
Wśród Nieustraszonych szerzy się zdrada. A Tris staje przed kolejnym wyborem.
Czy zaryzykuje wszystko, żeby ocalić tych, których kocha?
Tytuł: Wierna
Autor: Roth Veronica
Opis:

Cykl: Niezgodna (tom 3)
Jeden wybór może cię zmienić.
Jeden wybór może cię zniszczyć.
Jeden wybór pokaże, kim jesteś…
Altruizm (bezinteresowność), Nieustraszoność (odwaga), Erudycja
(inteligencja), Prawość (uczciwość), Serdeczność (życzliwość) – to pięć frakcji,
na które podzielone było społeczeństwo zbudowane na ruinach Chicago. Każdy
szesnastolatek przechodził test predyspozycji, a potem w krwawej ceremonii
musiał wybrać frakcję. Ten, kto nie pasował do żadnej, zostawał uznany za
bezfrakcyjnego i wykluczony.
Ten, kto łączył cechy charakteru kilku frakcji, był NIEZGODNY – i musiał być
wyeliminowany...
Ale to już przeszłość. Społeczeństwo frakcyjne, w które Tris tak wierzyła, legło
w gruzach – podzielone walką o władzę, naznaczone śmiercią i zdradą. Jednego
tyrana zastąpił drugi. Miastem rządzą niepodzielnie bezfrakcyjni. Tris wie, że
czas uciekać. Lecz jaki świat rozciąga się poza znanymi jej granicami? Może za
murem będzie mogła zacząć z Tobiasem wszystko od nowa, bez trudnych
kłamstw, podwójnej lojalności, bolesnych wspomnień? A może poza miastem
nie ma żadnego świata…
Lecz nowa rzeczywistość jest jeszcze bardziej przerażająca. Nowe szokujące
odkrycia zmieniają serca tych, których kocha. Raz jeszcze Tris musi dokonać
niemożliwych wyborów - odwagi, wierności, poświęcenia i miłości. Bo tylko ona
może przeszkodzić kolejnemu rozlewowi krwi…
Tytuł: Skrzynia piratów
Autor: Fabisińska Liliana
Opis:

Cykl: Podwodne miasto (tom 1)
Róża i Benek są załamani – wraz z ojcem naukowcem właśnie musieli się
przenieść z Warszawy na Hel. Na miejscu okazuje się, że zamieszkają w środku
lasu, bez dostępu do internetu, a w dodatku mogą umrzeć z głodu, bo sztorm
odcina półwysep od reszty świata! Mało tego – Róża zaczyna słyszeć bicie
dzwonów, którego nie słyszy nikt inny.
Żeby rozwiązać zagadkę, rodzeństwo wyruszy w podróż, która będzie miała
kulminację w… zupełnie innej epoce. W Starym Helu, zatopionym czterysta lat
temu! Róża i Benek będę musieli się stamtąd wydostać. Problem w tym, że na
ich drodze staną piraci twierdzący, że rodzeństwo jest w posiadaniu ich
najcenniejszego skarbu…

Tytuł: Majka i nowa siostrzyczka
Autor: Fülscher Susanne
Opis:

Majka ma malutką siostrzyczkę! Janka jest najsłodszym dzieciakiem na
świecie i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że do paczki koleżanek
przyczepia się jak rzep jakaś dziwaczna dziewczyna… Majka, Julka,
Justyna i Alina próbują odkryć, o co jej chodzi, i obmyślają sprytny plan.
Nie mają jednak pojęcia, jak wielka czeka je niespodzianka!

Tytuł: Majka (prawie) sama w domu
Autor: Fülscher Susanne
Opis:

Majka sama w domu? Tak, to możliwe! Państwo Hansenowie wyjechali na
Capri, zostawiając dzieci pod opieką babci. I wszystko byłoby super,
gdyby babcia nie wylądowała w szpitalu. Majka, Łukasz i Lena nie chcą
jednak zepsuć rodzicom wymarzonego urlopu. Kiedy plan zamieszkania u
przyjaciół nie wypala, chłopak wpada na świetny pomysł: dadzą sobie
radę bez dorosłych! W końcu wystarczy parę drobnych kłamstw, a
domowe obowiązki nie są takie straszne... Prawda?
Tytuł: Majka i miejska dżungla
Autor: Fülscher Susanne
Opis:

Majka myśli, że znów spędzi wakacje nad morzem. Ale – co za
niespodzianka! – zamiast tego z Justyną i jej rodzicami ląduje w Berlinie.
Miasto jest przeogromne, a wytworny hotel nieziemski! Justyna, jak
zwykle zakochana, uważa, że przyjaciółka też powinna w końcu przeżyć
pierwszą miłość. No i proszę – obie poznają pewnego uroczego
francuskiego chłopca… Ale właśnie wtedy Justyna wpada w niezłe
tarapaty. Czy Majka zdoła ją z nich wyciągnąć?
Tytuł: Maks zimą
Autor: Tielmann Christian
Opis:

Maks cieszy się, że zbliżają się ferie zimowe. Wreszcie będzie mógł pojeździć
na nartach, ulepić z tatą bałwana i wybudować igloo z Pauliną i Feliksem!

Tytuł: Pani doktor Daisy
Autor: Opracowanie zbiorowe
Opis:

Czy bajka jest duża, czy mała, ma swoją magiczną moc, dlatego proponujemy
serię Moja bajeczka, która może towarzyszyć dzieciom w domu, na spacerze,
czy w podróży. Poczytaj i na moment przenieś się razem z dzieckiem w bajkowy
świat!

Tytuł: Krecik i sanki
Autor: Strzałkowska Małgorzata
Opis:

Przesympatycznego Krecika znamy wszyscy! Tym razem jego przygody
opowiada znakomita polska poetka Małgorzata Strzałkowska, która napisała
zabawne teksty do oryginalnych ilustracji Zdenka Milera. Każda historyjka
dotyczy innej pory roku i mieści się w osobnej kartonowej książeczce. W tej
przeczytacie o zimie. Krecik wybiera się na sanki, a mali czytelnicy dowiedzą
się, jak powstaje śnieg.
Tytuł: Kokardowe życzenia
Autor: Sweeny Higginson Sheila
Opis:

Minnie z powodzeniem prowadzi butik z kokardami. Właśnie dostała bardzo
duże zamówienie od znanej gwiazdy filmowej – Penelopy Pudel.
Niespodziewanie psuje się Kokardomat 3000.
Czy Minnie uda się spełnić życzenie klientki? I co skrywa tajemnicza lampa –
prezent od Madame Ruby?

Tytuł: Pływający pałac
Autor: Hapka Catherine
Opis:

Cykl : Jej wysokość Zosia
Oto wakacje godne księżniczki! Zosia i jej rodzina odwiedzają swym
pływającym pałacem bajecznie piękną Koralową Zatokę. Królewskie wakacje
stają się jeszcze ciekawsze, gdy Zosia poznaje prawdziwą syrenę o imieniu
Oona. Niestety, nową przyjaciółkę księżniczki porywa paskudny potwór
morski, a królowa syren podejrzewa, że za uprowadzenie jej córki
odpowiedzialni są ludzie! Zosia nie wie, co robić, ale kilku wiernych przyjaciół
– i pewna wyjątkowa księżniczka – pomogą jej obmyślić akcję ratunkową.
Tytuł: Najlepsi przyjaciele
Autor: Feldman Thea
Opis:

Cykl : Kubuś i przyjaciele
Kubuś i Prosiaczek, dwaj przyjaciele od serca, zawsze wszystko robili razem.
Jednak pewnego dnia rozdzielili się, każdy z nich przeżył własną przygodę. I
tak przekonali się, że rozłąka wcale nie szkodzi przyjaźni - przeciwnie, fajnie
jest coś przeżyć samemu, aby potem podzielić się tym z przyjacielem! To
opowieść to lekcja wierności.

Tytuł: Dynastia Miziołków
Autor: Olech Joanna
Opis:

"Dynastia Miziołków" w 1993 roku była drukowana w odcinkach przez
czasopismo "Świat Młodych". Otrzymała nagrodę literacką im. Kornela
Makuszyńskiego, a rok później została nagrodzona w konkursie "Dziecięcy
Bestseller Roku". Powstała nawet wersja dla niewidomych, napisana
alfabetem Braille`a.
Książka opowiada o losach zabawnego Miziołka i jego rodziny – Mamiszona,
Papiszona oraz młodszego rodzeństwa, Kaszydła i Małego Potwora. Graficznie
książkę opracowała Anna Wojtunik.

Tytuł: Jagiełło pod prysznicem
Autor: Wakuła Paweł
Opis:

"Jagiełło pod prysznicem" to pełna humoru opowieść o polskich władcach, która
zaciekawi nawet tych, którzy dotąd uważali, że historia jest nudna jak flaki z
olejem. Przekonają się, że prawdziwa historia Polski obfituje w wydarzenia,
których nie wymyśliliby scenarzyści "Gry o tron", pełna jest zdrad, ucieczek,
braterskich kłótni, przemyślnych forteli i krwawych bitew. Dowiedzą się, że nasi
królowie i książęta byli ludźmi z krwi i kości, że zdarzali się wśród nich
bohaterowie i tchórze, grzesznicy i święci, patrioci i zwyczajni zdrajcy.
To lektura dla tych, którzy nie lubią wkuwania dat, ale chcą wiedzieć, dlaczego
Bolesław Chrobry kazał swoim poddanym wyrywać zęby, z jakiego powodu
Bolesław Krzywousty kazał oślepić brata, po co Zygmunt August spotykał się z
czarnoksiężnikiem Twardowskim, czy Jan Sobieski lubił kawę po wiedeńsku i co
łączyło Jana Kazimierza z więźniem w żelaznej masce. Dzięki tej książce
przekonacie się, że historia da się lubić!
Tytuł: Sam jesteś babą!
Autor: Gorczyca Bogdan

Opis:
Kolejna część przygód Pawła i jego syna, Kajtka. Chłopak jest już w szkole
średniej i powoli się usamodzielnia, z czym Paweł nie do końca może się
pogodzić, wciąż widząc w synu małego urwisa potrzebującego opieki. "Ka"
dorasta i ma coraz więcej potrzeb, a Paweł stara się, by synowi niczego nie
zabrakło, więc łapie się każdej szansy na zdobycie pieniędzy. Wydaje się, że
przyjacielskie relacje z Kajtkiem i granie w teatrze to wszystko, czego
potrzebuje. Na swojej drodze spotyka jednak kobietę, która zmienia w jego
życiu prawie wszystko...

"Sam jesteś babą!" to powieść tryskająca humorem, ale również dostarczająca
wielu wzruszeń. Autor przypomina, żebyśmy troszcząc się o swoje pociechy, nie
zapomnieli o sobie i o tym, co daje nam szczęście.
Tytuł: Niemy świadek
Autor: Christie Agata
Opis:

Cykl: Herkules Poirot (tom 18)
Herkules otrzymuje intrygujący list, a jego nadawca, panna Arundell, żegna się
z życiem. Wszyscy są zaskoczeni nowym testamentem zmarłej. Rodzina zostaje
wydziedziczona, a spadek otrzymuje dama do towarzystwa. Detektyw, wbrew
faktom i plotkom, jest przekonany, że wypadek Emilii Arundell był nieudaną
próbą morderstwa. W jaki sposób pokrzyżowała plany zabójcy? Mamy siedmiu
podejrzanych, choć zabójstwa de facto nie było! Czy będzie zatem kara, skoro
jedynym sprzymierzeńcem detektywa i "niemym świadkiem" zbrodni jest pies
Bob?

Co nas nie zabije
Autor: Lagercrantz David
Tytuł:

Opis:

Cykl: Millennium (tom 4)
"Co nas nie zabije" – kontynuacja trylogii "Millennium" Stiega Larssona
napisana przez Davida Lagercrantza.
Mikael Blomkvist przechodzi kryzys i rozważa porzucenie zawodu dziennikarza
śledczego. Lisbeth Salander podejmuje duże ryzyko i bierze udział w
zorganizowanym ataku hakerów. Ich drogi krzyżują się, kiedy profesor Balder,
ekspert w dziedzinie badań nad sztuczną inteligencją, prosi Mikaela o pomoc.
Profesor posiada szokujące informacje na temat działalności amerykańskich
służb specjalnych. Mikael bez wahania zaczyna zbierać materiały do
sensacyjnego tekstu, który może uratować jego karierę.

Tytuł: Pewnego lata
Autor: Hannon Irene
Opis:

Choć Karen i Val są siostrami, nigdy nie były sobie dość bliskie. Kiedy Val
jeszcze jako nastolatka wyjechała z rodzinnego miasteczka do Nowego Jorku i
Chicago, robić karierę aktorską, na Karen spoczął obowiązek opieki nad matką.
Teraz, po wielu latach, Val musi powrócić, by pomóc siostrze. Okazuje się, że
Val miała znacznie więcej niż jeden powód, by stąd wyjechać. Wypadek
samochodowy w przeciągu kilku chwil obraca w perzynę życie Scotta i jego
plany na przyszłość. Mężczyzna jest przekonany, że nigdy już nie wróci do
muzyki i stracił nadzieję na odzyskanie sprawności w lewej ręce. Za namową
matki, niechętnie zgadza się objąć stanowisko prowadzącego chór kościelny.
Nawet się nie spodziewa, jak wiele zmieni to w jego bezbarwnym życiu.
David i jego mała córeczka Victoria właśnie przeprowadzili się do miasteczka z
St. Louis. Dziewczynce bardzo brakuje tragicznie zmarłej matki, trudno jest jej
się odnaleźć w nowym otoczeniu. Kiedy jednak David spotyka w gabinecie
fizjoterapeutycznym córkę jednej ze swoich nowych pacjentek...
Piękna opowieść o sile wiary i więzów międzyludzkich oraz zadziwiającym
splocie wydarzeń, który – pewnego lata – zetknął ze sobą losy kilkorga ludzi...
Tytuł: Małżeńska pułapka
Autor: Probst Jennifer

Opis:
Jennifer Probst, autorka bestsellowego "Układu doskonałego", trzyma emocje
czytelników w nieustannym napięciu. Jej najnowsza książka „Małżeńska
pułapka" opowiada historię Michaela Conte, zniewalająco przystojnego i
bajecznie bogatego mężczyzny, który aby spełnić ostatnie życzenie ojca, musi
znaleźć żonę pasującą do jego tradycyjnej włoskiej rodziny. Musi zrobić to na
tyle szybko, aby jego młodsza siostra mogła wreszcie wziąć ślub. Na wyjazd do
rodzinnego miasta zabiera piękną i wyzwoloną fotografkę Maggie Ryan, która
zgadza się wystąpić na rodzinnym spotkaniu w roli jego narzeczonej. On w
zamian ma zakończyć flirt z jej zamężna przyjaciółką Aleksą. Czy zachwycające
słońce pięknego i romantycznego Mediolanu napisze kolejną piękną opowieść o
miłości..? Czy Michael spełni ostatnie życzenie swojego ojca?
Tytuł: Dotyk Julii
Autor: Mafi Tahereh

Opis:
Cykl: Julia (tom 1)

„Nie możesz mnie dotknąć – szepczę. Kłamię – oto, czego mu nie mówię.
Możesz mnie dotknąć – oto, czego nigdy nie powiem. Proszę, dotknij mnie –
oto, co chcę powiedzieć”.
Nikt nie wie, dlaczego dotyk Julii zabija. Bezwzględni przywódcy Komitetu
Odnowy chcą wykorzystać moc dziewczyny, aby zawładnąć światem. Julia
jednak po raz pierwszy w życiu się buntuje. Zaczyna walczyć, bo u jej boku
staje ktoś, kogo kocha. Bestsellerowa powieść, która podbiła serca czytelniczek
na cały świecie.
Tytuł: Sekret Julii
Autor: Mafi Tahereh

Opis:
Cykl: Julia (tom 2)

„Nareszcie wiem, co muszę zrobić, wreszcie jestem gotowa pomóc, wreszcie
mam wrażenie, że może tym razem będę w stanie utrzymać swoją moc pod
kontrolą, i muszę spróbować. Więc cofam się chwiejnie. Zamykam oczy. I daję z
siebie wszystko.”
Julia z Adamem uciekają z kwatery Komitetu Odnowy i trafiają do Punktu
Omega, przystani dla ludzi o szczególnych zdolnościach.
Wreszcie są bezpieczni. Sielanka zakochanych trwa jednak krótko. Julia poznaje
sekret, który może przekreślić ich wspólne marzenia o szczęściu…

Tytuł: Dar Julii
Autor: Mafi Tahereh

Opis:
Cykl: Julia (tom 3)

Julia już wie, że tylko ona może zatrzymać Komitet Odnowy. Ale aby go
pokonać, potrzebuje pomocy kogoś, komu nigdy nie potrafiła zaufać – Warnera.
Podczas współpracy z nim przekona się, że nie wszystko, co wie o nim i o
Adamie, jest prawdą.

Tytuł: Nie bój się
Autor: Gardner Lisa

Opis:
Cykl: Detektyw D.D. Warren (tom 7)

Detektyw D.D. Warren, musi zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem i stawić czoło
seryjnemu zabójcy, który terroryzuje mieszkańców Bostonu.
D.D. Warren pamięta tylko tyle, że po zmroku przybyła na miejsce zbrodni.
Potem usłyszała skrzypienie podłogi i jakiś niski głos, który zaczął nucić tuż przy
jej uchu. Po wszystkim powiedziano jej, że zdążyła oddać trzy strzały. Teraz wie
jedynie, że doznała poważnych obrażeń, nie jest w stanie poruszyć lewą ręką i
nie może wrócić do pracy.
Sześć tygodni później znaleziono ciało drugiej kobiety. W jej pokoju sprawca
pozostawił takie same wizytówki jak przy pierwszej ofierze – butelkę szampana
i czerwoną różę. Jedyna osoba, która mogłaby rozpoznać zabójcę, D.D. Warren,
wciąż nie potrafi przypomnieć sobie żadnego szczegółu z tamtej nocy, którą
mogła przypłacić życiem.
D.D. nie jest jeszcze zdolna wrócić do pracy, ale podejmuje trop. Dlatego, że
Różany Zabójca poluje nie tylko na samotne kobiety, ale również na nią. A D.D.
wie, że można go dopaść tylko w jeden sposób.

Ogród księżycowy
Autor: Krawczyk Agnieszka
Tytuł:

Opis:

Cykl: Magiczne miejsce (tom 3)
W dolinie mgieł i róż zaczyna się wiosna. Pisarka, Sabina Południewska, kończy
remontować stary dom. Przy nim powstaje wyjątkowy ogród księżycowy, który
najpiękniej i najbardziej tajemniczo wygląda nocą. Sabina jest szczęśliwa –
znalazła swoje miejsce na ziemi. Otaczają ją przyjaciele – hrabina Tyczyńska
produkuje swoje niezwykłe perfumy, Marek Rokosz rozwija uprawę ziół, a Mila
Mossakowska chce zorganizować w pensjonacie „Pod Graalem i Różą” warsztaty
pisarskie, które mogłaby poprowadzić Sabina. Ekscentryczna Carmen wysyła do
Idy argentyńskiego reżysera, irytującego ale i zabawnego oryginała. Do starych
znajomych dołączają nowi, jak Kalina Olczak, zdolna projektantka ogrodów, czy
Sebastian – „szczęśliwy włóczęga”, który nigdzie nie potrafi zagrzać miejsca na
stałe. Przyszłość rysuje się świetlistą kreską i wydaje się, że nic nie może
zakłócić tego harmonijnego życia.
Jednak niespodziewanie w Idzie pojawia się osoba, która może zmącić szczęście
Sabiny i Krzysztofa, odmieniając ich los. Dawne błędy potrafią rzucać długie
cienie, a wybaczenie nie zawsze jest proste.
Czy miłość naprawdę jest w stanie pokonać każdą przeszkodę? Czy to, co
pęknięte da się skleić bez śladu?
Tej wiosny, w dolinie mgieł i róż kilka serc zostanie złamanych. Ale miłość i
dobro mają kojącą moc leczenia ran.
Bo jedno jest pewne – żeby osiągnąć szczęście, trzeba zawsze podążać
słoneczną drogą.

Tytuł: Francuska opowieść
Autor: Mirek Krystyna

Opis:
Nawet gdy zamkniesz serce w strzeżonej twierdzy, marzenia nie pozwolą Ci
spokojnie spać.

Południowa Francja. Kraina słońca, wina, miłości i marzeń. Czwórka znajomych
wyrusza na wakacyjną wyprawę, żeby połączyć zawodowe cele z prywatnymi
marzeniami. W pięknej starej winnicy, w cieniu wiekowego zamku ich losy
gwałtownie się splotą.
Beata właśnie się zaręczyła, ale wątpliwości jej nie opuszczają. Czy ślub to w
ogóle dobry pomysł?
Aleks, mężczyzna z przeszłością, uporczywie patrzy przed siebie i próbuje
zbudować nowe życie. Ale stare winy nie pozwalają o sobie zapomnieć. List z
Polski znów zburzy jego kruchy spokój.
Oliwia, energiczna kobieta sukcesu, zawsze dostaje to, czego chce, z wyjątkiem
tego, czego pragnie najbardziej. Czy odważy się podjąć niezwykłą decyzję?
Hrabia, właściciel zamku i winnicy. Wydaje się, że ma wszystko. Jaką tajemnicę
skrywa? Dlaczego zamyka się w pustym zamczysku i chroni go jak warowni?
Czasem trzeba się odważyć i po prostu zrobić to, co jest właściwe. Można wtedy
wygrać życie.
Przepiękna opowieść skąpana w słońcu południowej Francji, w której smaki,
zapachy i uczucia tworzą niespotykaną feerię emocji.
Tytuł: Cudze jabłka
Autor: Krakowiak-Kondracka

Agnieszka

Opis:

Od pucybuta do milionera – tę ścieżkę znamy bardzo dobrze. Ewie i Markowi,
bohaterom Cudzych jabłek przyszło jednak pokonać drogę o wiele trudniejszą.
Żyli dostatnio, nie brakowało im na prywatną szkołę dla córki Poli, zagraniczne
wypady w środku roku, ogrodnika, sprzątaczkę. Mieli dwa samochody, dom i
basem w ogrodzie. Nigdy nie mieli poczucia, że żyją rozrzutnie, że trwonią
pieniądze. A jednak… Gdy długo przygotowywany nowy interes Marka wziął w
łeb, zer na koncie zaczęło ubywać, a oczekiwany kredyt nie przychodził, musieli
zmienić swoje spojrzenie na życie i… zakasać rękawy.
Co za ironia! Jedyną pracą dostępną od zaraz dla niedoszłej pani psycholog
okazało się… sprzątanie. Markowi nie poszło dużo lepiej. Czy uda im się ocalić
związek? Czy potrafią jeszcze patrzeć na siebie bez wyrzutu, jak przed laty, gdy
pieniądze nie miały znaczenia? Jak bardzo zmienia się życie, gdy ubywa zer na
koncie?
"Cudze jabłka" to mądra, wzruszająca i jednocześnie zabawna książka o tym, że
„kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy za pieniądze, których nie mamy,
aby imponować ludziom, których nie lubimy”. Może nie warto…
Tytuł: Akwarium. Kompendium dla początkujących i zaawansowanych
Autor: Czapczyk Paweł

Opis:
Poradnik dla miłośników akwarystyki – dostarczy praktycznej wiedzy o hodowli
ryb. Znajdziesz w nim przegląd najważniejszych gatunków, wybierzesz okazy do
swojego akwarium, a także zrozumiesz, jakich nie powinieneś kupować. Dzięki
książce poznasz popularne gatunki ryb, jak karaś złocisty czy gupiki Endlera, ale
także zaznajomisz się ze zwyczajami m.in. egzotycznych tęczanek Australii.
Pokochasz pielęgnice pawiookie, popularnie zwane oskarami, które potrafią
zaprzyjaźnić się z właścicielem, dosłownie jedząc mu z ręki i pozwalając się
głaskać. Dowiesz się, jakich gatunków nie można umieszczać w jednym
akwarium. Przekonasz się, że akwarium może być zarówno dziełem sztuki, jak i
niewyczerpanym źródłem satysfakcji. Poradnik pokazuje, jak zacząć przygodę z
hodowlą ryb, radzi, który filtr wybrać i jakie bakterie żyjące w zbiorniku są
pożyteczne, podpowiada, jak zdrowo żywić ryby i przygotować najlepsze menu
domowym sposobem, a także jak rozpoznać chorobę oraz skutecznie leczyć
podopiecznych - objaśnia, jakich reguł przestrzegać podczas sadzenia roślin i
które gatunki wybrać do akwarium - w nowej edycji więcej kolorowych zdjęć!

Inna bajka
Autor: Bulicz-Kasprzak Kasia
Tytuł:

Opis:

Ciąża. Stan odmienny. Błogosławiony? Nie dla Karoliny! Studentka ostatniego
roku chemii ma plany na przyszłość i nie uwzględniają one bycia mamą. Na
pewno jeszcze nie teraz! Gdyby mogła cofnąć czas, drugi raz nie byłaby taka
głupia. Jak powiedzieć o ciąży rodzicom, babci, przyjaciołom, ojcu dziecka?
Może nic nie mówić?
Dziewięć niezwykłych miesięcy zmian i niepokojów sprawi, że Karolina
zrozumie siebie, zmądrzeje i odnajdzie miłość życia – synka Jasia.

NOWOŚCI SIERPIEŃ 2015
Wszystko czego pragnęła
Autor: Freethy Barbara
Tytuł:

Opis:

Przed dziesięcioma laty, podczas imprezy, która wymknęła się spod kontroli,
piękna i pełna życia Emily skoczyła ku śmierci, zostawiając pogrążone w
rozpaczy przyjaciółki - Natalie, Madison i Laurie. Żadna nie zapomniała tamtej
nocy i roli, jaką mogła odegrać w tragedii, która się wówczas wydarzyła, zaś
poczucie winy i straty nie przestało dręczyć ich aż do dziś.
I nagle na listach bestsellerów pojawiła się książka nieznanego nikomu autora,
opisująca w niesamowicie dokładny sposób losy czterech młodych kobiet, ich
losy. Kim jest ów pisarz? I dlaczego oskarża jedną z nich o morderstwo? Gdy
zaczną poznawać zaskakującą prawdę o przyjaciółce, której młodzieńcze
marzenia nie miały szansy się ziścić, każda z kobiet odkryje dawno utraconą
miłość i pozna tajemnicę, która odmieni na zawsze jej życie.
Wciągająca i poruszająca opowieść o przyjaźni, sekretach i kłamstwach.

We dwoje
Autor: Woźniczka Katarzyna
Tytuł:

Opis:

Pełna pogody ducha Karolina Tyrolska od zawsze wierzyła, że los jej sprzyja.
Miała kochającego męża, satysfakcjonującą pracę, stabilizację finansową, więc
mimo problemów z zajściem w ciążę, była pewna, że prędzej czy później uda
się zrealizować jej marzenie.
Pewien lipcowy dzień wystawił ją na niespodziewaną próbę. Po raz pierwszy
życie przestaje układać się po jej myśli i Karolina czuje, że traci grunt pod
nogami. W jej świat wkraczają nowe postacie, inne schodzą na drugi plan.
Zagubiona i przerażona pozwala, by bliscy decydowali za nią. A każdy ma inny
sposób na wybawienie jej z opresji…Tylko czy to jeszcze jest jej życie.
Tytuł: Słowa pamięci
Autor: Coleman Rowan

Opis:

Gdy czas ucieka coraz szybciej, każda chwila jest bezcenna…
Imię własnego dziecka. Twarz ukochanej osoby. Wiek. Adres zamieszkania.
Co się dzieje, gdy takie informacje uciekają z pamięci? Czy tracąc je każdego
dnia, można jakoś odbudować swoje życie? Dbać o rodzinę? Zakochać się na
nowo?
Gdy chora na Alzheimera Claire zaczyna pisać swoją księgę pamięci,
doskonale zdaje sobie sprawę, że ten album ze wspomnieniami będzie wkrótce
jedynym śladem, jaki zostawi po sobie córkom i mężowi. Tylko jak wracać do
przeszłości, gdy przyszłość przecieka przez palce?

Wysłanniczka
Autor: Miller Stephen
Tytuł:

Opis:

Znakomity rozgrywający się współcześnie thriller o ataku terrorystycznym z
użyciem broni biologicznej.
Studium psychologiczne terrorystki, która jest także ofiarą swojej okrutnej gry.
Panorama współczesnej Ameryki, która jest synonimem Zachodu (kontrasty
społeczne, zachłanność, konsumpcjonizm, pogarda dla tych, którzy nie spełnili
się w świecie amerykańskich marzeń).
W świecie coraz większych zagrożeń, uśpionych komórek tajnych organizacji i
niewidzialnych wrogów ta książka opowiada o wojnie z terroryzmem w sposób
niezwykle emocjonujący, a zarazem głęboko ludzki.
Daria jest młodą fanatyczną terrorystką i nosicielką śmiercionośnego wirusa
ospy. Pewnego dnia zostaje wysłana do Nowego Jorku jako rzekoma
dziennikarka, by tu roznosić wirus i przynieść śmierć milionom niewinnych ludzi.
Jest „strzałą”, która ma ugodzić znienawidzonego zachodniego szatana.
Tytuł: Złoty sen
Autor: Jeromin-Gałuszka

Grażyna

Opis:

Opowieść o przemijaniu i nieprzemijaniu. O wielkiej miłości, która zniszczyła
przyjaźń, i o przyjaźni, która pokonała trudną miłość.
Stara willa w sennym kurorcie, a w niej kobiety, które los zetknął ze sobą po
wielu latach.
Lili, ekscentryczna właścicielka wilii, dawno temu oświadczyła swej przyjaciółce,
że nigdy się do niej nie odezwie, i wytrwała w tym postanowieniu sześćdziesiąt
pięć lat.
Ada w dzieciństwie przyjeżdżała tu z matką, żeby leczyć chore serce. Jej owiany
tajemnicą pobyt przedłuża się na całe lato.
Kalina miała wszelkie predyspozycje, aby stać się wielką artystką, ale wszystko
w swoim życiu, łącznie z licznymi talentami, zaprzepaściła.
Lili, Ada i Kalina - a między nimi stara Józefa, dawniej pomoc do wszystkiego,
teraz odsunięta od wszelkich zajęć - spędzają wiele miesięcy pod jednym
dachem. Złość, gniew, a przede wszystkim obojętność, z czasem zmieniają się
w przekonanie, że z każdego życia da się coś uratować. Wystarczy tylko o to coś
zawalczyć.
Wiktor, który rozpoczyna i kończy tę opowieść, nie znalazł się tam przypadkiem.
Nic tam nie działo się przypadkiem, choć od przypadku wszystko się zaczęło.
Tytuł: Pierwsza na liście
Autor: Witkiewicz Magdalena

Opis:
Historia przyjaźni, która po latach rodzi się na nowo, miłości, która wybucha
gwałtownie i niespodziewanie…

Opowieść o trudnych wyborach, które mogą podarować komuś życie, o
przebaczeniu i zrozumieniu oraz o wielkiej nadziei i sile kobiet. Czy najbliższej
przyjaciółce potrafiłabyś wybaczyć wszystko? Mimo tego, że zabrała Tobie to, co
kochałaś najbardziej? A gdyby jej wybór okazał się błędem? A gdyby jej dni
były policzone? Ina myślała, że przeszłość zostawiła daleko za sobą. Teraz jej
życie przebiegało tak, jak sobie tego życzyła. Czasem zapraszała do niego
mężczyzn, ale tylko na chwilę. Patrycja w każdej chwili mogła wszystko stracić.
Los postawił przed nią najtrudniejsze z zadań. Jak w ciągu kilku tygodni nauczyć
ukochane córki jak żyć? Karola musiała wziąć sprawy w swoje ręce. Wyruszyła
w podróż aby odnaleźć pierwszą na liście. Odnalazła. Ale wraz z nią wróciły
bolesne wspomnienia. Mimo niezagojonych ran, dawnych zdrad, i upływającego
czasu, przyjaźń powróciła. Powróciła z wielką mocą, która kruszy góry, sprawia,
że niemożliwe staje się możliwe.
Kolejny raz Magdalena Witkiewicz ukazała wielką siłę zwyczajnych kobiet. Bo
ona jest w nas, musimy ją tylko w sobie odkryć i wszystko stanie się możliwe.

Tytuł: Szczygieł
Autor: Nowak Zbigniew

M.

Opis:

Oparta na faktach powieść obyczajowa o młodym chłopaku, który rok przed
maturą po skoku na główkę doznaje urazu kręgosłupa skutkującego paraliżem
czterokończynowym. Otoczony miłością i troską rodziców, poprzez cierpienie,
rozczarowania, nadzieję i nieustający wysiłek wkładany w rehabilitację Hubert
powoli odzyskuje sprawność fizyczną i uczy się chodzić. Znajduje na nowo sens
życia i uczucie.
Sugestywne obrazy rzeczywistości szpitalnej, barwna galeria postaci – chorych,
rehabilitantów, pielęgniarek – historia rodziny, która musi wszystko
podporządkować rehabilitacji syna. Opowieść, która daje do myślenia i niesie
nadzieję.
Tytuł: We dnie, w nocy
Autor: Kołakowska Agata

Opis:
Przejmująca opowieść o młodzieńczej nadziei, wielkich niewypowiedzianych
marzeniach, życiowych błędach i troskliwej opiece, która czasem wykracza poza
nasze wyobrażenia.

Anna ma męża i córkę. Pracuje w firmie zajmującej się aranżacją zieleni. Kiedy
wysyła rodzinę na weekend do teściów, w końcu ma czas tylko dla siebie.
Podczas wieczornego wina podsumowuje swoje dotychczasowe życie. Chyba nie
do końca spełniła swoje młodzieńcze marzenia. Jej mąż także rozminął się z
niedawnymi aspiracjami. Mimo wszystko Anna stwierdza, że przecież nie może
narzekać. Skoro jednak nie jest źle, to dlaczego nie jest do końca dobrze? Piotr
jest oddanym ojcem dwóch córek i dobrym mężem. Pracuje jako dziennikarz, co
jest spełnieniem jego pragnień z młodości. Jednym słowem, ma wszystko, na
czym mu zależy. Jednak na tym sielskim obrazku znajduje się rysa widoczna
tylko dla niego. Życie Anny i Piotra skrywa sekret, o którym chcieliby bardzo
zapomnieć. Przed przeszłością nie da się uciec, ale może można ją zmienić?
Tytuł: Psy gończe
Autor: Horst Jorn Lier

Opis:
William Wisting zostaje zawieszony w czynnościach w związku z podejrzeniem o
fabrykowanie dowodów w głośnej sprawie zabójstwa Cecilii Linde. Teraz, 17 lat
później, wychodzi na jaw, że dowody, na podstawie których skazano sprawcę
zostały sfałszowane. Media wietrzą sensację.
Przez wszystkie lata służby w policji Wisting tropił przestępców. Teraz sam jest
przynętą i musi jak najszybciej ustalić, potajemnie i na własną rękę, kto z jego
współpracowników sfabrykował materiał dowodowy, i co tak naprawdę wydarzyło
się 17 lat temu. Jak zawsze może liczyć na córkę, Line, która jest dziennikarką,
ale pomoc przychodzi również z zupełnie nieoczekiwanej strony. Nagle ginie
kolejna młoda dziewczyna. Zaczyna się dramatyczny wyścig z czasem.
Tytuł: Tam, gdzie rodzi
Autor: Świętek Edyta

się miłość

Opis:

Tajemniczy wróg od lat czyha na rodzinę Hajdukiewiczów. W zemście za urojone
krzywdy, daleki krewny postanawia odpłacić się swojemu kuzynowi, kierując
swój gniew na jego dzieci.
Daria od dzieciństwa trzymana była przez swoją rodzinę w złotej klatce. Groźba
wisząca nad dziewczyną stała się jeszcze realniejsza, kiedy dwaj jej najstarsi
bracia stracili życie. W obawie o jej bezpieczeństwo, rodzice nie pozwalali Darii
samotnie opuszczać rodzinnej willi, za jedyną namiastkę wolności dając jej
możliwość pracy w będącym ich własnością hotelu „Zacisze”.
Przygnieciona ciągłym nadzorem Daria postanowiła wyrwać się spod
rodzicielskiej kurateli. Kiedy w „Zaciszu” poznaje Marka – nieco tajemniczego
mężczyznę, który usilnie stara się zwrócić na siebie uwagę dziewczyny –
pozwala, aby głos serca stłumił rozsądek…

Tytuł: Tam, gdzie rodzi
Autor: Świętek Edyta

się zazdrość

Opis:

Kontynuacja powieści : Tam, gdzie rodzi się miłość
Związek Darii i Marka z trudem można nazwać szczęśliwym. Młodzi
małżonkowie nie darzą się nawzajem zaufaniem i boją się mówić wprost o
swoich uczuciach. Marek, przekonany, że żona zgodziła się na ślub wyłącznie z
rozsądku, po ściągnięciu jej do Krakowa wprost szaleje z zazdrości i strachu, że
dziewczyna w końcu zdecyduje się go zostawić.
W tym czasie Daria i jej brat zmagają się z wciąż żywymi demonami przeszłości.
Choć wieloletni rywal ich ojca zginął, ktoś dowiedział się o wydarzeniach znad
urwiska i teraz próbuje zaszantażować rodzeństwo. Okazuje się, że dawne urazy
nie wygasły i tajemniczy wróg wciąż zrobi wszystko, aby zaszkodzić rodzinie
Hajdukiewiczów. Jedynym ratunkiem dla Darii może okazać się jej mąż, tylko
czy on jest jeszcze zainteresowany trwaniem ich związku?
Tytuł: Ja, Maciejka
Autor: Hacz Joanna

Opis:
Matka Eli, licealistki u progu dorosłości, po nieudanym małżeństwie, decyduje
się na wyjście za mąż po raz drugi. Dla dziewczyny oznacza to nie tylko
przymus funkcjonowania w nowej rodzinie, której do tej pory nie znała.
Konsekwencje są dużo poważniejsze – począwszy od zmiany miejsca
zamieszkania, szkoły, w której się będzie uczyć, aż po sposób ubierania, który
także musi ulec zmianie. Jednak największą trudność dla Eli będzie stanowiło
poznanie Boga, wobec którego jest zbuntowana do granic możliwości.
Czy Ela, mimo mrocznej przeszłości i wielu uprzedzeń, przekona się do nowej
rodziny? Jak odnajdzie się w nowej szkole? W pokonaniu wszystkich trudności
pomoże jej nie tylko przyrodnia siostra, ale także niespodziewany, nowy kolega
ze szkolnej ławy. Może nie wszystkie zmiany w naszym życiu są złe, nawet jeśli
na pierwszy rzut oka na takie wyglądają.

Gdy miłość zaskoczy
Autor: Laurens Stephanie
Tytuł:

Opis:

Cykl: Siostry Cynster (tom 1)
Henrietta Cynster niejednemu dżentelmenowi pokrzyżowała matrymonialne
plany. Złośliwi przezwali ją nawet Antyswatką. Kiedy jednak udaremniła
małżeńskie zamiary Jamesa Glossupa, okazało się, że posunęła się o krok za
daleko.
Teraz musi się sprawdzić w nietypowej dla siebie roli, pomagając Jamesowi
znaleźć żonę w ciągu zaledwie kilku tygodni. Dała słowo, zamierza więc
sumiennie wywiązać się z zadania. Mimo że najchętniej wyswatałaby Jamesowi
samą siebie.

Gdy zakwitną poziomki
Autor: Walczak-Chojecka Agnieszka
Tytuł:

Opis:

Opowieść o kobiecie, która pragnie zbyt mocno.
Karolina ma 38 lat i pragnienia, przed którymi nie da się uciec. Chce miłości,
namiętności i przede wszystkim dziecka.
Filip, też chciałby czegoś od życia, tylko czy ich marzenia są wspólne?
I jest jeszcze ten drugi, który zawsze był dla niej tajemnicą, przystojny pół Serb
pół Chorwat, czarnooki Milan. Może to właśnie on jest jej przeznaczony?
Czy stary dom w malowniczym Cavtacie pomoże Karolinie podjąć właściwe
decyzje? I czy na pewno wszystko jest takie, jakim nam się zdaje?
Wśród warszawskich kamienic, w prestiżowym studiu graficznym, w Kazimierzu
nad Wisłą i w cudownej, gorącej Chorwacji bohaterka szuka spełnienia, bo jeśli
tylko zakwitną poziomki…

Tytuł: Zaplątana miłość
Autor: Wilczyńska Karolina

Opis:
Cykl: Stacja Jagodno (tom 1)
Zatrzymaj się na chwilę i poczuj klimat urokliwej miejscowości w Górach
Świętokrzyskich. Tutaj czas płynie zupełnie inaczej. W Jagodnie spotykają się
przeciwieństwa: kobiety i mężczyźni, starość i młodość, tradycja i
nowoczesność.
Tamara – 40-letnia rozwódka i specjalistka od PR-u dostaje polecenie
zorganizowania kampanii wyborczej kandydatowi na wójta gminy Jagodno.
Podczas spotkania przedwyborczego jeden z oponentów zarzuca Tamarze, że
promuje politykę prospołeczną, a sama zaniedbuje swoją rodzinę. Czy tak
rzeczywiście jest? Jak córka Tamary, Marysia, poradzi sobie w nowej szkole?
Czy nowy partner Tamary okaże się "tym jedynym"? Kim jest tajemnicza babcia
Róża?
Trzy generacje kobiet i smak konfitur z fiołków, które potrafią osłodzić nawet
najbardziej gorzkie życie. Powieść Karoliny Wilczyńskiej to pełna ciepła opowieść
o miłości, szczęściu i poszukiwaniu własnego miejsca na ziemi.
Karolina Wilczyńska odmienia smaki życia przez wszystkie przypadki.
Tytuł: Podarunek
Autor: Mirek Krystyna

Opis:

Marta wbrew pozorom wiedzie udane życie, ma męża i dzieci. Ale brakuje jej
tego „czegoś”, przez co z uśmiechem będzie witać kolejny dzień. Jej mąż z dnia
na dzień coraz bardziej się oddala, dzieci w miarę dorastania nie są już kochane
i słodkie a buntownicze i chadzające własnymi ścieżkami. Nie jest to jeszcze
koniec. Jest jeszcze teściowa, należąca to szanowanej rodziny z tradycjami,
która na każdym kroku krytykuje i wyraża swoje niezadowolenie.
Kaja jest młoda, ładna i kocha życie, jeśli jest ono przepełnione dobrym
jedzeniem, bogatymi mężczyznami i pięknymi ubraniami. Zapatrzona w siebie,
w pogoni za luksusem i życiem w dostatku nie zauważa, że prawdziwe szczęście
czeka tuż obok.
Marta, chcąc odmienić swoje życie, wypowiada jedną malutką prośbę. Jest raz
w roku taka jedna noc, w której wśród spadających płatków śniegu spełniają się
wszystkie życie. Nie zawsze jednak tak, jakbyśmy tego oczekiwali… Jaki
podarunek otrzyma od losu?
Tytuł: Papierowa róża
Autor: Palmer Diana

Opis:

Przed laty Tate przyszedł Cecily z pomocą. Całkowicie podbił jej serce, by
wkrótce oznajmić, że nie mogą być razem. Minęło sporo czasu... i prawie
wszystko się zmieniło.
Cecily osiągnęła sukces, zaczyna karierę, Tate zaś zaplątał się w polityczny
skandal o trudnych do przewidzenia konsekwencjach. Twierdzi, że Cecily grozi
niebezpieczeństwo i że teraz potrzebują siebie nawzajem bardziej niż
kiedykolwiek.
Tytuł: Morderstwo Kopciuszka
Autor: Higgins Clark Mary, Burke

Alafair

Opis:
Przez pogrążony w ciemności Laurel Canyon Park biegnie przerażona
dziewczyna. W panicznej ucieczce przed mordercą gubi pantofelek...

Dwadzieścia lat po tragicznej śmierci Susan Dempsey, pięknej i utalentowanej
studentki UCLA, Laurie Moran ze swoją ekipą bierze na warsztat przypadek jej
morderstwa w kolejnym odcinku programu W cieniu podejrzenia. Do udziału
zaprasza osoby, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia zagadki. Ktoś jednak
za wszelką cenę próbuje nie dopuścić do realizacji programu...

Tytuł: Oddech Boga
Autor: Small Jeffrey

Opis:

W 1887 roku rosyjski dziennikarz dokonał ważnego odkrycia w niedostępnym
himalajskim klasztorze, które mogło zaważyć na losach całego świata. Jednak
tajemnica, którą wyjawił, została zbagatelizowana, a on sam został posądzony o
herezję. Sekretny buddyjski manuskrypt na wiele długich lat przepadły w
mrokach historii…
Po ponad stu latach młody doktorant Grant Matthews wyrusza w Himalaje tą
samą drogą, którą pokonał wcześniej rosyjski odkrywca. Tak jak i on szuka
legendarnego pisma, które jest dowodem na związek między największymi
religiami świata. Ale i na jego drodze stają nieoczekiwane przeszkody: nieufne i
skostniałe naukowe środowisko oraz groźni i nieobliczalni członkowie
fanatycznej sekty. Sekty, której przywódca gotowy jest zrobić naprawdę
wszystko, żeby tylko prawda o życiu Jezusa nie ujrzała światła dziennego.
"Oddech Boga" to pełna tajemnic, nieoczekiwanych zwrotów akcji opowieść,
która całkowicie pochłonie czytelnika i w mgnieniu oka doprowadzi go do
zaskakującego finału.
Tytuł: Niedoręczony
Autor: Blake Sarah

list

Opis:

Wzruszająca powieść o kobietach, dla których miłość i honor były ważniejsze niż
życie. Których losy odmieniła wojna i pewne niewysłane listy… Jest rok 1940. Na
Londyn spadają bomby. We Franklin, nadmorskim miasteczku w Massachusetts,
Iris James słucha wiadomości z Wielkiej Brytanii i czuje, że wkrótce wojna i dla
niej stanie się brutalną codziennością. Jako sumienna naczelniczka poczty
sprawuje pieczę nad ludzkimi sekretami. Relacje o dramacie wojny docierają
również do pewnego młodego małżeństwa. Will jest lekarzem – załamany
tragedią, w której uczestniczył, odpowiada na apele o pomoc i wyrusza do
Londynu. Emma, zdruzgotana decyzją męża, czeka na listy od niego…

Tytuł: Nie zmienił się tylko
Autor: Przybyłek Agata

blond

Opis:

Iwonka ma męża, czwórkę dzieci i sielankowe życie. Mąż ma sklep z bielizną i
biuściastą kochankę Adelę. Iwonka dowiaduje się, że w wieku 37 lat zostanie
babcią. Przepis na dramat? Nigdy w życiu!
„Nie zmienił się tylko blond” to pełna humoru powieść o kobiecie, która musi na
nowo poukładać sobie życie. Urzeknie czytelniczki w każdym wieku, bez
względu na to, czy są blondynkami, czy też nie.

Tytuł: Kompleks Boga
Autor: Rozmus Piotr

Opis:
Cztery na pozór zupełnie obce i diametralnie różne osoby, żyjące w
przeświadczeniu, że ich sekrety nigdy nie wyjdą na jaw, budzą się w zimnym,
mrocznym pomieszczeniu zamknięci w klatkach. Nie wiedzą gdzie są, i dlaczego.
Kiedy dostrzegają zwisający z sufitu hak i stojący w kącie stół z narzędziami z
nierdzewnej stali, opuszcza ich wszelka nadzieja, że mogą wyjść z tego żywi.
Tymczasem komisarz Pieńkowski prowadzi śledztwo w sprawie zaginięć czterech
studentek szczecińskich uczelni. Policja nie ma żadnego śladu i z każdym dniem
odczuwa coraz większą presję ze strony lokalnej społeczności i mediów.
Motyw seksualny wydaje się być oczywisty, jednak kolejne zaginięcia sugerują
coś zupełnie odwrotnego…

Tytuł: Pęknięte odbicie
Autor: Barke Dawn

Opis:
Zapadająca w pamięć historia, w której ożywają najgorsze lęki każdej świeżo
upieczonej matki…

Tony bardzo się martwi. Jego żona Anna nie radzi sobie z opieką nad ich nowo
narodzonym synkiem. Tak bardzo pragnęła dziecka, a kiedy Jack wreszcie
przyszedł na świat, oboje z mężem wprost nie posiadali się ze szczęścia. Ze
szpitala wrócili już jako pełna rodzina.
Od tamtego momentu Anna nie jest jednak sobą. W jednej chwili płacze, w
następnej wręcz tryska optymizmem. To pewnie normalne po urodzeniu
dziecka, dochodzi do wniosku Tony, po prostu Anna musi się przyzwyczaić. A on
miał przecież ostatnio tyle pracy. Ale wszystko powinno się jakoś ułożyć. Tyle że
Anna i Jack znikają bez wieści. A Tony czuje, że coś jest naprawdę nie w
porządku…
Czy problem depresji poporodowej jest poruszany wystarczająco często?
Czy łatwiej wybaczyć komuś, kto nie działał w pełni sił umysłowych?
Jak, i czy w ogóle można, pogodzić się ze śmiercią dziecka?
Tytuł: Moralność pani Piontek
Autor: Witkiewicz Magdalena

Opis:
Przezabawna, słodko gorzka historia lekarza ginekologa, Augustyna
Poniatowskiego, jego upiornej mamuśki, pani Piontek oraz kilku innych kobiet
jego życia.
Gertruda Poniatowska, de domo Piontek, to ekscentryczna kobieta, harpia i
pirania, od której chcą trzymać się z daleka ci, których chciałaby mieć blisko.
Bardzo blisko.
Pani Poniatowska pija kawę tylko z porcelanowych filiżanek, uwielbia drogie buty
na obcasie. Szpilki od Louboutin planuje założyć do trumny. Wszystko w jej życiu
przebiega zgodnie z planem.
Augustyn Poniatowski to 35 letni ukochany synek pani Gertrudy. Pani
Poniatowska za nic nie pozwoli na to, aby usidliła go jakaś „lafirynda”. O, nie!
Zbyt dużo w niego zainwestowała.
Innego zdania jest ojciec Augustyna, pan Romuald. Ale jego zdanie się nie liczy.
Pewnego dnia Augustyn podejmuje desperacką decyzję - wyprowadza się od
mamy! I to natychmiast. Wynajmuje mieszkanie od uroczej pani Halinki. Bardzo
uroczej. I bardzo zapobiegliwej. Starsza pani owo lokum wynajmuje także
niejakiej Anuli, studentce, świeżo po zawodzie miłosnym, nagle pozbawionej
pokoju w akademiku. W małym mieszkanku przetną się drogi młodej
dziewczyny, ambitnego Augustyna i jego sympatycznego przyjaciela podrywacza,
Cyryla. Romantyczna komedia pomyłek w najlepszym stylu Magdaleny
Witkiewicz, specjalistki od szczęśliwych zakończeń.

Córeczka
Autor: Fabisińska Liliana
Tytuł:

Opis:
Agata jest szczęśliwą żoną i matką. Ekspertem od wychowywania dzieci i
rozwiązywania rodzinnych problemów. Pewnego dnia w progu jej mieszkania
staje dziewczynka, której Agata kiedyś zbyt pochopnie złożyła obietnicę. Ta
chwila zmienia życie Agaty. Na nią samą, jej męża i ukochanego synka pada
strach. Żeby odzyskać spokój, Agata będzie musiała zapukać do wielu drzwi i
wyjawić obcym osobom swoje najskrytsze tajemnice. Zrozumie też, że czasami
milczenie może kosztować życie wielu ludzi.

“Córeczka” to powieść o różnych obliczach miłości, o sile, którą może odnaleźć
w sobie kobieta w najtrudniejszej w życiu chwili. O przeszłości, która staje się
teraźniejszością i o odpowiedzialności, która czasami każe dokonywać
śmiertelnie trudnych wyborów.

Tytuł: Dom na skraju
Autor: Bulicz-Kasprzak

Kasia

Opis:

Cykl: Po sąsiedzku (tom 1)
Rodziny się nie wybiera. Czasem się lubimy, czasem nie, ale gdy dzieje się coś
złego, staramy się wspierać naszych bliskich.
Ulica Różana to spokojny zakątek ze starymi domami i wspaniałymi ogrodami.
Tutejsi mieszkańcy są jak rodzina – lubią się i nienawidzą, intrygują i plotkują,
kłócą się i godzą, poszukują miłości i szczęścia. Ciche wille na przedmieściu
niewielkiego miasteczka pulsują emocjami mieszkających w nich kobiet.
Maria, żyjąca wspomnieniami młodzieńczego uczucia, w tajemnicy przed matką
pisze płomienne poezje. Leokadia, która wiele lat temu straciła ukochanego
męża, teraz usiłuje ratować małżeństwo wnuka. Marta już nie potrafi rozmawiać
z Olgierdem, ale trudno jej żyć bez niego. Agata zakochuje się w żonatym
mężczyźnie. Karolina, nie umiejąc się odnaleźć w roli żony i matki, postanawia
odmienić swoje życie.
W dodatku po wielu latach nieobecności na Różaną wraca Wanda, a jej przyjazd
może bardzo skomplikować sytuację dawnych przyjaciółek.
Każda z tych kobiet jest inna, łączą je marzenia o szczęściu i miłość do
ogrodnictwa. Co łatwiej pielęgnować – róże czy uczucia?

Kochając syna
Autor: Genova Lisa
Tytuł:

Opis:

Pamiętaj, czego się nauczyłaś i znów się zakochaj. Znajdź kogoś do pokochania
i obdarz go bezwarunkową miłością. Po to właśnie istniejemy.
Jak to jest kiedy synek nigdy nie patrzy Ci w oczy? Jeśli nie przytula się tak jak
inne dzieci, i nieprzytomnie krzyczy, kiedy chcesz aby już wracał do domu i
zszedł z huśtawki? Jak to jest kiedy tracisz dziecko?
Jak to jest kiedy kochany mąż odchodzi do innej kobiety? Jak to jest, kiedy
gubisz gdzieś po drodze, między śniadaniem a odbieraniem dzieci ze szkoły,
swoje marzenia?
Jak to się dzieje? Dlaczego? Po co?
Dwie kobiety, różne problemy, wielka samotność. Wyspa Nantucket smagana
wiatrem, zapomniana. W tym surowym krajobrazie obie stawiają czoło swoim
demonom. Los sprawia, że się spotkają, ich przyjaźń zdarza się jak bezcenny
dar.
Dzięki sobie nawzajem, trochę przypadkiem, poznają odpowiedzi na stawiane
nieprzerwanie pytania.
Niesamowita, wzruszająca i mądra powieść. O tym, czym jest autyzm, o
samotności i odnajdywaniu sensu w życiu.
Na końcu świata, na skraju wytrzymałości, mimo wszystko.

Angielskie lato
Autor: Mroczkowska Małgorzata
Tytuł:

Opis:
Życie, szczególne to po czterdziestce, pełne jest niespodziewanych zbiegów
okoliczności…
Anna wyjechała z Polski dwadzieścia lat temu. Mieszka w Londynie. Ma męża
Anglika, przy boku którego prowadzi spokojne, ustatkowane życie. Pewnego dnia
odbiera telefon od dawnej przyjaciółki z Krakowa szukającej wakacyjnej pracy
dla swojego syna. Wojtek właśnie dostał się na uniwersytet i chce zarobić na
studia. Anna postanawia zatrudnić chłopaka do pomocy w remoncie starego
domu odziedziczonego przez jej męża. I choć Wojtek przylatuje do Anglii razem
ze swoją dziewczyną, życie napisze dla całej trójki zupełnie inny, zaskakujący
scenariusz.
"Angielskie lato" to przepiękna i wzruszająca opowieść o skrywanych tęsknotach
i niespodziankach, które oferuje nam los.

Tytuł: Magiczne miejsce
Autor: Krawczyk Agnieszka

Opis:
Cykl: Magiczne miejsce (tom 1)

„Magiczne miejsce” to pierwsza część niezwykłej serii o poszukiwaniu swego
miejsca na świecie.
Witold Mossakowski, młody pracownik jednego z ministerstw przyjeżdża do Idy,
bo tutaj kupił podupadający pałac. Zrobił to dla kaprysu, bez zastanowienia, ale
to niezwykłe miejsce skradło jego serce na zawsze. Nie tylko miejsce, ale i
mieszkający w nim ludzie – osoby niezwykłe i pełne pasji, o oryginalnych
zainteresowaniach. W jego życiu pojawia się też urocza dziewczyna, Mila Bielak,
wielbicielka kotów i astronomii, której przeszłość kryje pewną tajemnicę…
Właśnie tutaj, w przepięknej dolinie pełnej kwiatów, z których dawna
właścicielka pałacu, hrabina Tyczyńska, destyluje swe czarodziejskie perfumy,
Witold zaczyna rozumieć, co jest dla niego ważne. Poznaje prawdziwą poezję
życia, na którą składają się obrazy, barwy i zapachy, a także drobne codzienne
radości.
„Magiczne miejsce” to ujmująca historia o poszukiwaniu szczęścia i konieczności
pogodzenie się ze sobą i ze swoimi wspomnieniami. Życie naprawdę może się
zmienić w jednej chwili, tylko trzeba umieć dostrzec, że ta chwila właśnie
nadchodzi i cieszyć się nią.
Tytuł: Dolina mgieł i róż
Autor: Krawczyk Agnieszka

Opis:
Cykl: Magiczne miejsce (tom 2)
Historia, która brzmi jakby była z bajki ale przecież mogłaby się wydarzyć...
Pewnego jesiennego wieczoru Sabina Południewska stanęła w drzwiach pałacyku
„Pod Graalem i Różą” Potrzebowała natchnienia, które pozwoli jej skończyć
kolejną powieść. Gospodynią pensjonatu okazała się przemiła Mila Mossakowska,
a jego gośćmi, ekscentryczna kuzynka Carmen, profesor Niewiara, wyjątkowy
oryginał, oraz pułkownik Janicki, leciwy mężczyzna, który nie stracił
młodzieńczego wigoru.
Sabina poddała się urokowi pięknej doliny i czarowi jej mieszkańców. Dzień po
dniu otwierała się na nowe doznania, a świat stawał się piękniejszy. Zawiązała
przyjaźń z Teklą Tyczyńską, hrabiną, która tworzyła oszałamiające różane
kosmetyki. Spotkała przyjaciela, lekarza, wdowca, który samotnie wychowywał
córeczkę, Julinkę. Sabina znalazła więcej, niż mogła by marzyć. Ale przyszedł
dzień wyboru. Czy piękna pisarka posłucha głosu serca?

Jeśli się odnajdziemy, kotku
Autor: Sawicka Wioletta
Tytuł:

Opis:

Kontynuacja losów bohaterów „Wyjdziesz za mnie, kotku?” i „Będzie dobrze,
kotku.
Po rozstaniu z Patrykiem Anna nie potrafi się odnaleźć w nowej sytuacji. Ciężko
było jej odejść, ale jeszcze ciężej ponosić konsekwencje odejścia, bo przecież są
dzieci, którym zburzyła stabilizację. Teściowa oskarża ją o egoizm, psują się też
relacje z przybraną córką, Mają. Anna jest rozdrażniona, cierpi na bezsenność,
czuje się winna. Jednak mimo że wciąż kocha Patryka, nie potrafi mu zaufać.
Tak samo jak nie potrafi wybaczyć ojcu. Patryk wyjeżdża na Śląsk, aby w pracy
szukać zapomnienia. W tym świecie pogubionych dorosłych pojawia się
córeczka Małgosi – chichot złośliwego losu, który położy na drodze do szczęścia
bohaterów jeszcze niejedną niespodziankę.
Czym byłoby zdobywanie szczytów bez mozolnej wspinaczki na górę? Nie w
szczycie cel, ale w drodze, którą trzeba pokonać, by go osiągnąć. Czasem
wyboistą, usianą kamieniami, naszymi błędami, ale warto ją przejść, by poznać
najgłębszy smak miłości.

Hotel w Lizbonie
Autor: Bilski Max
Tytuł:

Opis:

Para dziennikarzy z Polski wyjeżdża na wygraną w konkursie wycieczkę
do Lizbony. Już pierwszego dnia pobytu dochodzi do tragicznego
wypadku, a dziwne zachowanie pilotki zapowiada, że nie będzie to sielski
wypoczynek. Sceptycznie nastawiony do wyjazdu Michał zostaje mimo
woli włączony w ciąg nieprzyjemnych wydarzeń, począwszy od bójki z
hotelowym włamywaczem, aż po próby zastraszania. Gdy w polskiej
grupie dochodzi do kolejnych nagłych śmierci, Michał na własną rękę
próbuje rozwikłać sprawę. Nasyconą faktami akcję wzbogaca barwny,
pełen ironii język narratora, a zarazem głównego bohatera powieści.
Grecka mozaika
Autor: Cygler Hanna
Tytuł:

Opis:
Korfu, lato 2010 roku. Spokój Jannisa Kassalisa mąci pojawienie się
tajemniczej, młodej Polki. Dziewczyna ma podstawy podejrzewać, że jest jego
córką… Choć obojgu trudno odnaleźć się w nowej sytuacji, po przełamaniu
początkowej nieufności nawiązuje się między nimi nić porozumienia.

Jannis stopniowo wyjawia Ninie swą przeszłość i kolejne rodzinne tajemnice. Co
wyniknie z tego niezwykłego spotkania? Przeznaczenie bywa przewrotne i
wiedzą o tym zwłaszcza Grecy…
Hanna Cygler zaprasza czytelnika na kolejną pasjonującą przygodę, podczas
której na przestrzeni lat przemierzy Grecję i Bieszczady, Kraków, Gdańsk,
Londyn i Nowy Jork. Przygodę, w której wątki historyczne splecione będą z
miłosnymi i sensacyjnymi, a z bohaterami jak zwykle trudno się będzie rozstać.
Tytuł: Głowa anioła
Autor: Cygler Hanna

Opis:

Romans, sensacja i zaskakujące zwroty akcji, zresztą jak to zwykle w
powieściach Hanny Cygler, która nie lubi się nudzić w jednym gatunku i
dostarcza czytelniczkom sporą dawkę dobrej zabawy.
Julia Sarnowska przyjęła zlecenie na renowację zabytkowego pałacyku
Hemmerlingów i po wielu latach wraca do rodzinnej miejscowości. Wszystko
wokół wydaje się dziwne. Zmienili się też dawni przyjaciele. Tymczasem ktoś
próbuje przeszkodzić Julii w pracy. Może to sprawka jej nowego ukochanego?
Julia próbuje uporządkować swoją przeszłość, gdy nagle teraźniejszość staje się
śmiertelnie niebezpieczna.
Romanse, sensacja, zaskakujące zwroty akcji, zresztą jak to zwykle w
powieściach Hanny Cygler, która nie lubi się nudzić w jednym gatunku i
dostarcza czytelniczkom sporą dawkę dobrej zabawy.
Tytuł: Dwie głowy anioła
Autor: Cygler Hanna

Opis:
Kontynuacja powieści "Głowa anioła".
Julia wraz z mężem postanawia wybrać się na wypoczynek do swojej rodzinnej
miejscowości. Oboje nie posiadają się ze zdumienia na widok zmian, jakie tam
zaszły. Wakacyjną sielankę przerywa jednak znalezienie zwłok. Urlop staje się aż
za bardzo ekscytujący.
Romans, odrobina sensacji i kryminału, zwroty akcji, zresztą jak zwykle w
powieściach Cygler, która nie lubi się nudzić w jednym gatunku.

Tytuł: Byłam służącą
Autor: Shukri Laila

w arabskich pałacach

Opis:

Wstrząsająca historia biednej Hinduski, która służyła możnym tego świata.
Opowieść o Bibi Shaik, jednej z milionów służących w bogatych krajach Zatoki
Perskiej, żyjącej w systemie współczesnego niewolnictwa. Laila Shukri
wysłuchała jej historii, aby móc opowiedzieć ją światu.
Dziesięcioletnia Bibi zostaje wysłana przez swoją matkę do pracy do Kuwejtu.
Musi nauczyć się służyć tak, żeby pracodawcy byli z niej zadowoleni. Z czasem
odkrywa, że jest od nich całkowicie zależna. Oni decydują o jej prawie do
wolności, prawie do jedzenia, prawie do życia.
Jak wygląda życie służących w arabskich domach i pałacach? Jaka jest cena,
którą można płacić za namiastkę normalnego życia? Odległy świat, odrębna
mentalność i obyczaje. To wszystko szokuje Europejczyków.
Tytuł: Dom złudzeń. Tom
Autor: Walczak Iwona J.

1. Iga

Opis:
Iga, poprzez kolejne zamążpójście, wchodzi w posiadanie olbrzymiego majątku.
Nie musi pracować, firmą zarządza mąż, a nad maleńkim synkiem czuwa sztab
opiekunek i rodzina. Kobieta może zająć się poszukiwaniem substytutów
szczęścia w postaci zabiegów w SPA, spotkań z koleżankami w drogich
knajpkach oraz nabywaniem ekskluzywnych ubrań. Kilka razy w roku wyjeżdża
na wakacje do dalekich miejsc.
Ale nie zawsze tak było… I nie zawsze tak będzie. Nad firmą wisi widmo
bankructwa. Iga musi podjąć walkę o zachowanie części majątku i uratowanie
kilkudziesięciu hektarów rodzinnej ziemi, w tym pełnego wspomnień z
dzieciństwa domu.
Ratując rodzinną schedę, Iga pobiera lekcję skromności. Nie jest już zapatrzona
w siebie, a bolesne doświadczenia są dla niej etapem na drodze do budowania
szczęścia.
Tytuł: Dom złudzeń. Tom
Autor: Walczak Iwona J.

2. Zosia

Opis:
Powieść o kobiecych tajemnicach, sztuce i wielkich emocjach
Jest późne lato 2009 roku. Do Złotniczek przyjeżdża Zofia Kulińska, która w
wygranym w drodze przetargu domu złudzeń otwiera dom pracy twórczej.
Zachwycona posiadłością, wprowadza się na poddasze, do dawnego mieszkania
Igi. Tam postanawia na nowo ułożyć sobie życie.
Jedno jest pewne – to miejsce, wobec którego żadna z nich nie może przejść
obojętnie. Dla Igi to powrót do ukochanych korzeni, dla Zosi – odkrywanie siebie
na nowo. Obie czeka największe w życiu wyzwanie: rzucenie rękawicy losowi i
znalezienie swojego przeznaczenia. Której uda się to zrobić lepiej? Czy w tej
pogoni za marzeniami dotrą do tego samego celu?
Zosię i Igę łączą więzy krwi, jednak różnice między nimi i od dawna chowane
urazy nie pozwalają na nawiązanie bliskości.

Bańki mydlane
Autor: Świętek Edyta
Tytuł:

Opis:

Michalina ma wszystko, czego potrzeba młodej dziewczynie: kochającą rodzinę,
przyjaciół, uroczego chłopaka i pochłaniającą ją pasję. Ale niepomyślna
diagnoza lekarska w jednej chwili przekreśla jej życiowe plany. Okazuje się, że
to nowotwór.
Jak odnaleźć się w nowej, okrutnej rzeczywistości, od której nie ma ucieczki?
Bohaterka znajduje na to receptę...

Droga do domu
Autor: Gargaś Gabriela
Tytuł:

Opis:
Pięć kobiet, pięć historii, pięć marzeń do spełnienia, jedna wspólna podróż.
Ewa rozstaje się z Pawłem, mężczyzną swojego życia.
Alicji wciąż trudno pogodzić się ze śmiercią męża.
Matylda obwinia siebie za wypadek samochodowy, w którym straciła
najważniejszą osobę.
Antonina, starsza pani z bagażem doświadczeń i wielką pogodą ducha,
postanawia odwiedzić przyjaciółkę, która mieszka nad morzem.
Namawia ją do tego wnuczka, Majka, która za wszelką cenę pragnie wyrwać się
z małego miasteczka.
Wszystkie kobiety mają powód aby udać się w podróż, choćby na koniec świata.
Każda z nich szuka czegoś innego, ale razem jest łatwiej stawić czoło swoim
demonom.
Na końcu podróży, w pięknym, słonecznym Sopocie przekonają się, że dom to
szczęście i spokój duszy, nieważne w jakim miejscu się znajdujemy. A
wybaczenie to jedno z najważniejszych słów.
Poruszająca opowieść o tym, jak trudną sztuką czasem jest przyjęcie tego, co
otrzymujemy od życia.

Wbrew sobie
Autor: Kołczewska Katarzyna
Tytuł:

Opis:
Nie da się uratować nikogo siłą. Do przyjęcia pomocy też trzeba dojrzeć.
Ewelina pragnie tylko jednego – dziecka. Jest skupiona na sobie i własnych
przejściach, egoistycznie manipuluje bliskimi, nie dostrzega problemów innych
ludzi, liczy się tylko ona i jej sprawy. Zachowuje się jak rozkapryszony,
rozpieszczony bachor.
Zraża do siebie kochającego i oddanego męża, matkę, która za wszelką cenę
chce chronić córkę przed problemami i siostrę – tę, która poświęciła dla Eweliny
najwięcej.
Kiedy ujawnienie skrywanej rodzinnej przeszłości i konsekwencje własnych
zaskakujących decyzji zachwieją wiarą Eweliny w siebie i zburzą wygodne życie,
zrozumie, jak bardzo musi się zmienić.
Ale czy nie będzie już za późno?

NOWOŚCI LIPIEC 2015
Z jednym wyjątkiem
Autor: Puzyńska Katarzyna
Tytuł:

Opis:
Cykl: Policjanci z Lipowa (tom 4)
Po zimie nie zostało już śladu. Wiosna przejmuje świat w swoje władanie. Kwitną
kasztanowce, a na polach szumi zielone jeszcze zboże. Przy tej sprzyjającej
aurze młodszy aspirant Daniel Podgórski zamierza nareszcie zmienić swoje życie
i oświadczyć się Weronice.
Tymczasem w okolicach Lipowa umiera pewna kwiaciarka. Kobieta jest już
wiekowa, więc jej śmierć początkowo nie wydaje się wcale podejrzana. Z
jakiegoś powodu jednak ratowniczka medyczna z karetki pogotowia wezwanej
przez sąsiadkę zmarłej, nalega na natychmiastowe sprowadzenie policji. Szybko
okazuje się, że kobieta miała rację i kwiaciarka została zabita.
Daniel Podgórski i komisarz Klementyna Kopp stają przed kolejnym trudnym
zadaniem. Kto mógł życzyć śmierci samotnej starszej pani? Dlaczego wytatuował
na jej piersi trudny do odcyfrowania napis? Co ma z tym wszystkim wspólnego
historia pary młodych ludzi sprzed ponad stu sześćdziesięciu lat?
Seria o Lipowie to nie tylko trzymające w napięciu klasyczne kryminały
psychologiczne, ale także powieści z rozbudowanym wątkiem społecznym i
obyczajowym, które porównywane są do książek Agathy Christie i szwedzkiej
królowej gatunku, Camilli Läckberg.

Tytuł: Zapłata
Autor: Rogala Małgorzata

Opis:
Wciągająca powieść kryminalna rozgrywająca się we współczesnej Warszawie.
Syn znanego adwokata został zamordowany w toalecie modnego klubu.
Śledztwo gmatwa się i komplikuje, a policjantka prowadząca dochodzenie
przypuszcza, że zabójstwo wiąże się z osobistą tragedią jej najlepszej
przyjaciółki, której chłopak przed laty zginął w niejasnych okolicznościach…
Zapłata to wciągająca powieść kryminalna, mówiąca o zwykłych ludziach, ich
wyborach i skomplikowanych relacjach, a także o sekretach, które wyszły na
jaw, ponieważ popełniono okrutną zbrodnię.

Tytuł: Przemilczenia
Autor: Wright Elliot Susan

Opis:

Dwie frapujące historie, których pozornie nic nie łączy…
Jest rok 1964. Maggie budzi się w szpitalu psychiatrycznym. Nie wie, kim jest i
niczego nie pamięta, a więc musi odtworzyć swoje dawne życie i rozpocząć
nowe. 44 lata później Jonathan dowiaduje się, że zostanie ojcem. Bardzo tego
pragnie, ale ma podstawy wątpić, czy odnajdzie się w tej nowej życiowej roli.
Jak wiążą się te dwie, na pozór zupełnie różne historie?

Tytuł: W kolejce po życie
Autor: Archimowicz Katarzyna

Opis:

W sylwestrowy poranek ktoś zadzwonił do drzwi. Na zewnątrz stał policjant i
było jasne, że nie przynosi dobrych wiadomości. Uporządkowane i monotonne
życie Ewy zmieniło się w jednej chwili. Jej mąż miał ciężki wypadek. W szpitalu
okazuje się, że Leszek jest w śpiączce, nie wiadomo czy kiedykolwiek
wyzdrowieje. Ewa chce być przy nim i przeprowadza się do Ciechocinka. Dzięki
życzliwości lekarza, Krzysztofa, może zamieszkać w starej urokliwej willi,
niegdyś pensjonacie, przy ulicy Miętowej. Poznaje właścicielkę, baronową
Konstancję i jej rodzinę. Zbliża się też do Krzysztofa. Niedługo będzie musiała
stanąć przed arcytrudnym dylematem, który zadecyduje o jej dalszym życiu i
szczęściu.
Tytuł: W matni marzeń
Autor: Andrews Virginia

C.

Opis:

Cykl: Rodzina Casteel (tom 5)
Dramatyczna historia rodu Casteel wraca do początków! W ostatnim tomie sagi
Annie Casteel Stonewall przybywa do Farthinggale Manor na pogrzeb swojego
ojca, Troya Tattertona, i znajduje pamiętnik babci Leigh. Zapominając o całym
świecie, pogrąża się w lekturze…
Czyta o wydarzeniach, które doprowadziły Leigh Van Voreen do ucieczki z Farthy
i rzuciły ją w ramiona Luke’a Casteela. Pamiętnik ujawnił mroczne tajemnice
Farthinggale Manor. Annie poznała dzieje prababci Jillian i jej rodziny. Wreszcie
pojęła, co sprawiło, że Leigh, dziewczyna z zamożnych sfer, goniąc za pięknymi
marzeniami, trafiła do nędznej chałupy na Wzgórzach Strachu…
Po pogrzebie Troya Tattertona Annie odłożyła pamiętnik tam, gdzie go znalazła,
aby pozostał z duchami Farthy, i odjechała z ukochanym mężem. Na niej
skończyło się przekleństwo rodu. Ona pierwsza mogła wreszcie spełnić marzenia
o szczęściu.

Tytuł: Tam, gdzie nie sięga
Autor: Kowalewska Hanna

już cień

Opis:

Inka, młoda graficzka, pracująca w warszawskiej galerii, dostaje telegram od
dawno niewidzianej ciotki Berty. Kobieta jest umierająca. Chce się pożegnać i
opowiedzieć o czymś bardzo ważnym… Inka przyjeżdża do Jastarni,
nadmorskiej miejscowości, w której dorastała, jednak tam nikt oprócz ciotki na
nią nie czeka. Wręcz przeciwnie – Inkę wita chłód, a nawet wrogość. Dlaczego?
Co takiego stało się w przeszłości, że jedna z krewnych Berty potrafi splunąć
dziewczynie w twarz? Dlaczego Inka od lat nie odbiera telefonów od
przybranego brata Zbyszka i unika rodzinnych stron? Dlaczego jej przyjaciele z
młodości nie ułożyli sobie życia, są samotni lub w nieudanych związkach?
Hanna Kowalewska opowiada poruszającą rodzinną historię, w której jest
wszystko: zaskakujące tajemnice, nieplanowane miłości, wybaczenie i trwała
pamięć.
To opowieść o odrodzeniu, o magii zaklętej w bursztynach, listach do Pana Boga
rysowanych na piasku, sile ognia i ludzkich więzi.
Wyraziści bohaterowie, ich sekrety i duża dawka namiętności, które nie
podlegają chłodnej kalkulacji – wszystko to tworzy wnikliwy portret pokolenia
niezobowiązujących związków, które nie bardzo potrafi kochać, ale jednocześnie
nie przestaje tęsknić za miłością i jej szukać…
Mimo że autorka podejmuje trudne tematy, miłość i namiętność splata ze
śmiercią, utratą, nienawiścią czy odrzuceniem, książka jest pełna ciepła i
humoru.
Tytuł: Wyzwolona
Autor: Cast P.C., Cast

Kristin

Opis:

Cykl: Dom Nocy (tom 12)
Zoey Redbird ma poważne kłopoty. Przekazuje Afrodycie kamień proroczy, a
sama oddaje się w ręce policji i zrywa kontakty ze swoimi przyjaciółmi. Pragnie
ponieść zasłużoną karę, nawet jeśli jej ciało miałoby odrzucić Przemianę i
umrzeć. Jedynie miłość najbliższych może ocalić Zoey przed Ciemnością, która
zawładnęła jej duszą. Niestety, z mroku wyłania się okrutne zło. Neferet ukazuje
wreszcie śmiertelnikom swoje prawdziwe oblicze i ogłasza się boginią
Ciemności, czyniąc z mieszkańców Tulsy swoich zakładników.
W ostatnim tomie cyklu „Dom nocy” rozgrywa się potężna bitwa pomiędzy
Światłem a Ciemnością — walka, która pokaże, kto zostanie wyzwolony, a kto
przepadnie na wieki.
Tytuł: Gregor
Autor: Collins

i Niedokończona Przepowiednia
Suzanne

Opis:

Cykl: Kroniki Podziemia (tom 1)
Opowieść o zwykłym nastolatku, który pakuje się w niebezpieczeństwo, aby
wypełnić swoje przeznaczenie – i odnaleźć zaginionego w niewyjaśnionych
okolicznościach ojca – w ukrytym świecie pod Nowym Jorkiem.
Kiedy Gregor spada wraz z maleńką siostrą przez kratkę wentylacyjną
nowojorskiego mieszkania, trafia do ponurego Podziemia. Ludzie żyją tam we
względnej zgodzie z olbrzymimi pająkami, nietoperzami, karaluchami i
szczurami, lecz ten niepewny pokój jest zagrożony.
Gregor nie chce brać udziału w podziemnym konflikcie. Chce tylko wrócić do
domu. Gdy jednak się dowiaduje, że ma szansę odszukać zaginionego ojca, a
dziwaczna przepowiednia wyznacza mu kluczową rolę w niepewnej przyszłości
Podziemia, zdaje sobie sprawę, że to może być jedyny sposób rozwiązania
największej tajemnicy w jego życiu. Nie wie jeszcze, że ta wyprawa na zawsze
odmieni i jego, i Podziemie.

Tytuł: Groszek, mały cudotwórca
Autor: Kwietniewska-Talarczyk Marzena

Opis:

Seria: Zaopiekuj się mną! [Zielona Sowa]
Siostry Ola i Zuzia kochają koty chyba od zawsze. Ich pokój wygląda jak
gabinet kocich osobliwości: na łóżkach narzuty i poduszki w koty, na ścianach
zdjęcia kotów, na półkach kubeczki w duże koty i małe kocięta, nie mówiąc o
niezliczonych kocich pluszakach. Niestety, mama dziewczynek nie chce mieć w
domu prawdziwego kota. Pewnego razu, kiedy Zuzia wraca ze szkoły, ulega
wypadkowi. Od tego czasu jest smutna, zamyślona i często płacze.
Niespodziewanie na balkonie u dziewczynek pojawia się mały, bezdomny
kociak. Ciągle do tej pory smutna Zuzia, znowu zaczyna się uśmiechać. Czy
mały Groszek okaże się cudotwórcą i uleczy Zuzię ze smutku? Jak zareaguje
mama na wiadomość, że na nich na balkonie mieszka bezdomny kot?
Tytuł: Zwierzaczki z dzikiej
Autor: Urbańska Agnieszka

paczki

Opis:

Wiecie, co to jest chandra? A hobby albo akupunktura? Wytłumaczą Wam to
leśne zwierzaki z dzikiej paczki, czyli piątka nierozłącznych przyjaciół.
Uwielbiają wspólnie spędzać czas i razem przeżywają niezwykłe przygody.
Odkrywają, że w starej wieży mieszka… duch, który świetnie gra w piłkę. Dają
nauczkę pewnemu redaktorowi nieumiejącemu odpowiednio zachować się w
lesie. Z koca, liści i jeżykowych igieł konstruują niezwykły materac. Jako
pierwszy jego leczniczą moc wypróbowuje szczur Szurszur. Podejrzewacie, jak
to się kończy? A może jesteście ciekawi, w jaki sposób niedźwiadek pokonał
swój strach przed wodą i jaki był finał przedrzeźniania wiedźmy Heleny przez
wilczka?
„Zwierzaczki z dzikiej paczki” to zabawna i jednocześnie pouczająca książka.
Główni bohaterowie na własnej skórze przekonują się, co znaczy przysłowie
„Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe”. Odkrywają też prawdę o wielkiej mocy
słów oraz o tym, że o odwadze wcale nie musi decydować wzrost i siła.
Tytuł: Nadchodzi słoniątko
Autor: Zarębska Magdalena

Opis:

Pełna ciepła historia opowiadająca o odczuciach, jakich doznaje znajdujące się
w łonie matki słoniątko. Kiedy pojawia się na świecie, zostaje otoczone przez
stado słoni i poznaje swoje rozbrykane rodzeństwo.
Akcja rozgrywa się pośród zapierających dech w piersiach afrykańskich
krajobrazów. Maluszek uczy się poznawać otaczający świat, spędza dni na
wędrówce do wodopoju, beztrosko bawi się ze słoniętami, a wieczorami wtula
się w ciepły bok ukochanej mamy i śni o tym, co było i co dopiero będzie…

Tytuł: Wróbelek Maciuś w Afryce
Autor: Janikowska Elżbieta

i inne bajki

Opis:

Wróbelek Maciuś od chwili, kiedy na jego brzuszku pojawiły się piórka
zamiast puchu, marzył o tym, żeby polecieć do Afryki. Dużo słyszał o
ciepłych krajach od znajomych bocianów. Zachwycały się nimi jaskółki i
skowronki. Czasami opowiadały mu o swoich przygodach, o pięknych
krajobrazach, które widziały hen daleko za morzami, o zwierzętach, które u
nas można oglądać tylko w ogrodach zoologicznych. Maciuś tak bardzo
pragnął sam przekonać się na własne oczy jak tam jest, że Afryka śniła mu
się każdej nocy.

Tytuł: Król Pafnucy
Autor: Eckert Dariusz

Opis:

Nie jest to historia, której będziecie się uczyć w szkole, ani dzieje króla
Pafnucego czy jego rodu, bo nie starczyłoby na to księgi grubej jak
encyklopedia. Po prostu w swoich wędrówkach po świecie trafiłem kiedyś do
tego króla i bawiłem jakiś czas u niego na zamku. A zasłyszane tam historie
opisałem, tak jak i samego króla, i jego zamek, bo widziałem to na własne
oczy.

Tytuł: Kilka bajek o duszku Eugeniuszku
Autor: Safarzyńska Elżbieta

Opis:

Duszek Eugeniuszek mieszka w małym miasteczku, w starym domku i…
narzeka, że nie ma przyjaciół. Ale to się zmieni szybciej, niż się Wam
wydaje.
Kilka bajek o duszku Eugeniuszku to zbiór ciepłych, zabawnych opowieści o
przyjaźni, zrozumieniu i akceptacji samego siebie. Ale uwaga: czytanie tej
książki grozi niejednym dreszczykiem na plecach.

Tytuł: Dlaczego? 75 pasjonujących
Autor: praca zbiorowa

pytań. Przyroda

Opis:

75 pasjonujących tematów z dziedziny nauk przyrodniczych, z przystępnym
omówieniem takich zagadnień, jak: deszcz, lodowce, zorza polarna,
trzęsienie ziemi, biopaliwa… Książka zawiera wyczerpujące wyjaśnienia
kwestii, które nasuwają się dociekliwemu obserwatorowi nie tylko w wieku
szkolnym. Dlaczego morze jest słone? Dlaczego im wyżej w górach, tym
zimniej? Odpowiedzi na te pytania zapewne zainteresują również dorosłych.

Tytuł: Małe cuda
Autor: Gudenkauf

Heather

Opis:

Ellen Morre jest pracownikiem społecznym. Widziała już straszne rzeczy.
Najgorsze krzywdy jakie jeden człowiek może uczynić drugiemu człowiekowi. Na
co dzień Ellen jest obrońcą nękanych i krzywdzonych dzieci. W życiu prywatnym
to szczęśliwa i spełniona żona i matka trójki dzieci. Ale pewnego słonecznego
dnia moment nieuwagi sprawia, że kobieta prawie traci kogoś, kogo najmocniej
kocha. Drobny błąd niesie za sobą konsekwencje, których Ellen nie
spodziewałaby się nawet w najgorszych koszmarach. Kobieta wpada w pułapkę
systemu, któremu służy od lat.
Dziesięcioletnia Jenny Briard po tym jak odeszła jej matka, mieszka z ojcem,
który nie radzi sobie z codziennością. Nieustannie zmieniają miejsce
zamieszkania. Pewnego dnia na skutek zbiegu okoliczności dziewczynka, z
kilkoma dolarami w kieszeni, gubi się i musi sobie radzić sama.
Drogi Ellen i Jenny przecinają się. Żadna z nich nie spodziewa się jak bardzo
mogą sobie nawzajem pomóc.
Niezwykła opowieść o macierzyństwie, odpowiedzialności i sprawiedliwości. O
tym, jak łatwo z własnej winy możemy utracić kogoś, kogo kochamy
najmocniej. I o tym, jak przypadkowa więź z drugim człowiekiem, mały cud,
może dać nam nadzieję i siłę do walki o odzyskanie ukochanej osoby.

Tytuł: Miłość przychodzi
Autor: Rudnik Mila

z deszczem

Opis:

Porywająca opowieść o więzach krwi i serc.
Marek i Marcin, jak to bliźniacy, byli nierozłączni. Do czasu. Marek rzuca
pracę i wyjeżdża bez słowa. Drugi z braci milczy. Po kilku miesiącach Marek
decyduje się wrócić. Przyjeżdża z Anią, dziewczyną, którą uważa za tę jedną
jedyną, wymarzoną. Jest przerażony, gdy odkrywa, że jego bratowa jest w
ciąży. Nim zdąży podjąć decyzję, co zrobić, ginie w wypadku.
Kilka lat po tym tragicznym wydarzeniu Ania wraca do Poznania i spotyka
drugiego z braci. Tylko czy na pewno?
Tytuł: Pozwolę ci odejść
Autor: Mackintosh Clare

Opis:
Tragiczny wypadek rozegrał się na jej oczach, nie była w stanie mu zapobiec.
Czy na pewno?
Świat Jenny Gray kończy się w ułamku sekundy, kiedy w wypadku ginie jej
synek. Jedyną szansą na powrót do normalności jest porzucenie całego
dotychczasowego życia. Ucieka od przeszłości do maleńkiej wioski na walijskim
wybrzeżu. Mimo to nie jest w stanie uwolnić się od lęku, rozpaczy i wspomnień
strasznej listopadowej nocy, która na zawsze zmieniła jej życie.
W końcu w życiu Jenny pojawia się iskierka nadziei na szczęście. Jednak
przeszłość nie zamierza zostawić jej w spokoju, a konsekwencje zderzenia z nią
będą miażdżące…
Czy można uwolnić się od traumatycznych wspomnień?
Jak poradzić sobie z paraliżującym strachem?
Tytuł: Poskromienie markiza
Autor: Laurens Stephanie

Opis:

Mary Cynster jest już gotowa na miłość i małżeństwo. Co więcej, znalazła
idealnego kandydata na męża, a dla osóbki tak zdeterminowanej jak ona
podbój wydaje się formalnością. Na jej drodze pojawia się jednak poważna
przeszkoda – Ryder Cavanaugh, słynny pogromca niewieścich serc.
Zblazowany markiz jest ostatnim mężczyzną, którego Mary wybrałaby sobie na
męża. Problem w tym, że on uznał ją za idealną kandydatkę na żonę dla siebie,
a również przywykł zdobywać wszystko, czego zapragnie.

Odnaleziony
Autor: Coben Harlan
Tytuł:

Opis:
Trzeci i zarazem ostatni tom trylogii Harlana Cobena z Mickey'em Bolitar'em w
roli głównej. Bratanek Myrona wciąż poszukuje prawdy o powodach śmierci
swojego ojca. Tym razem odkrywa znacznie więcej niż dotychczas.
Mickey uczy się w drugiej klasie liceum w Kasselton. Jego myśli zajmuje jednak
prywatne śledztwo, które ma pomóc w rozwikłaniu tajemnicy okoliczności
śmierci ojca, który zginął w wypadku samochodowym osiem miesięcy temu.
Nastolatek nie wierzy w mistyfikację i kłamstwa poparte pytaniami, które nadal
pozostają bez odpowiedzi. Dzięki wujowi doprowadza do ekshumacji zwłok,
które poza wiedzą rodziny poddane zostały kremacji.
Tymczasem w licealnej drużynie koszykówki wybucha afera dopingowa.
Dokładnie w tym samym momencie znika chłopak Emy - przyjaciółki Mickey'a.
Nastolatek podąża jego tropem, lecz może się okazać, że chłopak... nigdy nie
istniał. Nie to jednak jest istotne. Najważniejsze i najbardziej niespodziewane
czeka go bowiem na samym końcu śledztwa.

Powiedz, że mnie kochasz mamo
Autor: Mączkowska Grażyna
Tytuł:

Opis:

Spisana pięknym prostym językiem prawdziwa historia życia
ponadsześćdziesięcioletniej obecnie kobiety – życia pozornie bardzo
zwyczajnego, ale zarazem fascynującego a równocześnie bliskiego
czytelniczkom.
Los nie rozpieszczał bohaterki: niezbyt dostatnie dzieciństwo, wczesne
zamążpójście, ciężka praca; tym jednak, co najbardziej doskwierało jej przez
całe życie, był brak akceptacji ze strony matki, brak ciepła i matczynych uczuć.
Wiele działań bohaterki książki wynikało właśnie z rozpaczliwej chęci usłyszenia
pochwały, dostrzeżenia jakichkolwiek oznak aprobaty.
Tytułowa prośba przewijała się przez całe jej trudne życie; po wielu, wielu latach
okazało się, że matka w gruncie rzeczy bardzo ją kochała, a przygnieciona
codziennymi trudami i troskami nie potrafiła lub nie widziała potrzeby, żeby o
tym mówić albo żeby to okazywać.
Wzruszająca przez swoją prostotę i autentyzm książka o potrzebie miłości i o
trudnościach, jakie mamy z jej okazywaniem.
Tytuł: Czas zamknięty
Autor: Cygler Hanna

Opis:

Powieść o poszukiwaniu i utracie, o burzliwych losach ludzkich i wyborach
dokonywanych przez bohaterów w czasie wojny.
Kwiecień 1939 roku – napięta sytuacja w Wolnym Mieście Gdańsku zmusza
Helen Hallmann do wyjazdu do Anglii z całą rodziną. Włodek, jej pasierb, choć
marzy o przygodach i podróżach, nie chce porzucać domu i swej pierwszej
miłości. Los jednak szykuje dla niego niejedną niespodziankę. Marzenia czasem
spełniają się w bardzo nieprzewidywalny sposób…
„Czas zamknięty” stanowi początek sagi, której kontynuację będzie można
poznać w następnej powieści „Pokonani”.
Tytuł: Pokonani
Autor: Cygler Hanna

Opis:

Druga część sagi Hallmannów i Sarnowskich, rozpoczętej powieścią Czas
zamknięty
Czerwiec 1945 roku. Po wojennej zawierusze Włodek Hallmann chce zacząć
nowe życie, podjąć przerwane studia medyczne. Los jednak po raz kolejny
boleśnie go doświadczy. Włodek będzie musiał dokonać wyboru, po której
stronie stanąć w panującym w kraju zamęcie politycznym, ale też zmierzyć się
ze swoją słabością. Czy uda mu się pozostać wiernym swoim przekonaniom i
uratować przyjaźń i miłość tych, którzy mu zaufali?

Tytuł: Dopóki starczy światła
Autor: Christie Agatha

Opis:

Agata Christie dla zapracowanych: zbiór krótkich, kilkustronicowych
opowiadań na tematy kryminalne, pisanych przez Christie do czasopism.
Z niektórych powstały potem całkiem poważne powieści, chociażby
"Tajemnica gwiazdkowego puddingu". Czasem pojawiają się w nich starzy
znajomi, tacy jak Herkules Poirot, czasem odkrywamy miłosne wątki
z zaskakującym, sensacyjnym zakończeniem.
Troskliwie zebrane i opatrzone komentarzami przez wydawców opowiadania
cieszą oko jak bibeloty na serwantce.

Tytuł:

Dwórka królowej

Autor:

Kowalczuk Halina

Opis:

Kolejna książka Haliny Kowalczuk, autorki "Chaty pod jemiołą" i "Leśnego
dworku".
Tym razem zabiera nas w czasy królowej Elżbiety I Tudor. Amelia trafia na dwór
królowej, by dbać o jej jadłospis. Początki są niezwykle trudne, ale dziewczyna
może liczyć na wsparcie kilku osób, w tym samej królowej. Pomaga jej również
niezwykle interesujący i tajemniczy książę, Carlos Abrego. Amelię i
hiszpańskiego księcia łączą nie tylko wspólne zainteresowania, ale rodząca się
między nimi namiętna miłość. Jednak na przeszkodzie ich wspólnemu szczęściu
staje zazdrosna Victoria i jej matka. Sprawę komplikuje także tajemniczy
obowiązek ciążący na księciu Abrego.
Czy Amelii uda się pokonać wszystkie przeciwności losu i stawić czoła ludziom,
którzy jej zagrażają? Czy książę Carlos pokona wroga, który stanowi śmiertelne
niebezpieczeństwo? Oboje będą musieli walczyć o swoje szczęście,
niejednokrotnie poświęcając więcej, niż by chcieli.

Miłość na Bali
Autor: Valko Tanya
Tytuł:

Opis:

„Miłość na Bali" to druga po „Okruchach raju" część „Azjatyckiej sagi", której
akcja toczy się w Indonezji.
Turyści, którzy coraz liczniej odwiedzają rajską wyspę Bali, są zachwyceni
czarownym otoczeniem, lecz miejsce to skrywa też swoją niebezpieczną i
paskudną twarz.
Do licznej grupy polskich osadników na Bali dołączają Dorota oraz jej córka
Marysia, bohaterki „Arabskiej sagi". Jak zmieniła się pół-Arabka? Jak wpływają
na nią łagodny indonezyjski islam i zaczarowana hinduistyczna wyspa Bali? Jak
żyje się Dorocie w miejscu, które do złudzenia przypomina raj? Czy nadal ma
skłonności do pakowania się w kłopoty? Jak układa się prywatne życie Marysi?
Czy Karim naprawdę jest jedynym mężczyzną, z którym chce ona spędzić resztę
swoich dni? A może na jej drodze pojawi się jeszcze jej pierwsza wielka miłość,
Hamid Binladen?
Tanya Valko fikcyjne losy bohaterów osnuwa na kanwie prawdziwych wydarzeń.
Przedstawia codzienne życie na rajskiej wyspie, ukazując inny, obcy dla nas,
Europejczyków, świat pełen duchów i niesamowitych wierzeń.

Cudowna dziewczynka
Autor: Roe Andrew
Tytuł:

Opis:

Poruszająca opowieść o tym, że wiara – w cokolwiek, nawet w coś
niezrozumiałego – potrafi dawać oparcie.
Do ośmioletniej Anabelle Vincent pogrążonej po wypadku w śpiączce
przychodzą tłumnie ludzie ściągnięci przez plotki i desperackie pragnienie
uzdrowienia. Przychodzą, bo jedna z osób doświadczyła czegoś, co uznała za
cud, i nabrała przekonania, że sprawiła to mała Anabelle. Słowo poszło w świat.
Pojawili się kolejni odwiedzający. Kolejne cuda.
To historia opowiadana przez samą Anabelle. Równolegle relację z tych
wydarzeń zdaje matka dziewczynki – kobieta, która poświęciła się opiece nad
chorym dzieckiem i która stara się odnaleźć jakoś w zgotowanym przez media
zamieszaniu. Poznajemy też punkt widzenia innych osób: ojca, który porzucił
rodzinę i teraz boryka się z poczuciem winy, oraz ludzi szukających u
dziewczynki pomocy, wskazówek i cudownego uleczenia.

Gobelin
Autor: Kosmowska Barbara
Tytuł:

Opis:

Mocna i trudna. Życiowa i prawdziwa. Opowieść o słabości i sile.
Anna jest artystką tkającą gobeliny na strychu swojego wielkiego domu, który
dzieli z mężem, poważnym prawnikiem, oraz wiecznie krzątającą się ciotką. Ta
ostatnia wciąż, mimo upływu lat, nie może zaakceptować żony swojego
siostrzeńca. Annie doskwiera samotność w otoczeniu bliskich. Piękne gobeliny
nie wypełnią pustki, jaka zamieszkuje wraz z nią na poddaszu. Wszystko wydaje
się łatwiejsze dopiero za sprawą butelki starannie oplecionej zdolną ręką
bohaterki. Świat nabiera sensu, a życie rozmachu. Tak myśli Anna. Jej
przyjaciółki są innego zdania. To od nich, od Konstancji i Zuzanny, usłyszy
pewnego dnia, że ma poważny problem…
Tytuł: Gorzko
Autor: Kosmowska Barbara
Opis:
Odważna powieść o tym, że do najtrudniejszej walki staje się każdego dnia…
Życiu Teresy możemy się przyjrzeć z bliska. Opowieścią wciąga w swój świat, do
swojej rodziny, miasteczka, akademickiego pokoju, aż w końcu do miasta.
Ciągle ucieka przed kimś, przed czymś. Szuka miłości i wsparcia. Wszystko
znajduje u babci Dobrzyckiej, dumnej arystokratki spod Wilna. Z jej historii i
wspomnień czerpie nie tylko radość, ale też siłę na utarczki z matką, siostrami i
codziennością. Chciała być najlepsza, wyrwać się z rodzinnej mieściny, by móc
coś osiągnąć. Nie tylko ona ma taki cel, jej współlokatorki z uczelnianego lokum
również. Każda z dziewczyn uciekała i wybijała się ponad przeciętny studencki
tłum: Lucka żarliwością w swojej wierze i skromnością, Lidka bezczelnością,
szaleństwem i bezgraniczną miłością. A Teresa? Uporem, wytrwałością w
poszukiwaniu choć odrobiny zrozumienia i ciepła drugiego człowieka. Najpierw
mamy, babci, potem ojca, sławnego koszykarza, i szkolnej miłości, dla której
poświęciła wszystko, co miała, i na którą czekała przez kilkanaście lat.
Studia wyzwoliły Teresę z małomiasteczkowości. Do miasta uciekła od
niespełnionej szkolnej miłości, wstydu związanego z pierwszym razem, osądami
matki i plotkami na swój temat. Wiedziała, wręcz była pewna, że wróci w
rodzinne strony dopiero wtedy, kiedy będzie już kimś i na tyle silna, żeby
zmierzyć się ze swoją przeszłością. Nowego spojrzenia, śmiałości, obycia wśród
ludzi nabrała dopiero przy swoich współlokatorkach. Każda z nich, choć była
całkiem inna, tworzyły mocny i zgrany kolektyw. Razem bawiły się, żartowały,
smuciły, wspierały. Wśród studentów Teresa w końcu mogła być sobą, jednak na
czas powrotu do domu ciepła i zrozumienia dla młodzieńczych miłości, pasji i
szaleństw szukała w babcinych włościach. Tam znajdowała bezpieczeństwo,
którego tak bardzo jej brakowało wśród najbliższych – matki, która zawiodła
swoją rodzicielkę, ojca chowającego się przed problemami ze swoim Komarem
w komórce i nieanielskich bliźniaczek.
Po dziesięciu latach, jednym nieudanym małżeństwie, poronieniu, obronie
doktoratu i rozpoczęciu kariery zawodowej Teresa decyduje się na powrót. Jest
pewniejsza siebie, niezależna, wolna. Na szkolny zjazd jednak udaje się z
pewną dozą nieśmiałości i obawą, iż zagojone z czasem rany mogą zostać
rozdrapane przez dawną miłość...

Grzech pierworodny. T.1-13
Autor: Boge Anne-Lise
Tytuł:

Opis:

Saga „Grzech Pierworodny” to seria powieściowa norweskiej pisarki Anne-Lise
Boge składająca się z 26 części. Akcja cyklu toczy się na początku XXw w
Norwegii. Bohaterką sagi jest Mali Bivik, dziewczyna, która choć marzy o
wielkiej i czystej miłości, decyduje się na małżeństwo z rozsądku. Jak się okaże,
decyzja ta zmieni jej życie w koszmar.

Tytuł: Bez serca
Autor: Martin Kat

Opis:

Młodziutka Ariel Summers, córka dzierżawcy, oddałaby wszystko, by zostać
damą. Zdobywa się więc na śmiałą propozycję wobec znanego ze słabości do
kobiet lorda Greville. Prosi, by wysłał ją do szkoły dla młodych panien, i
deklaruje, że po zdobyciu wykształcenia spłaci swój dług w sposób, jakiego lord
zażąda. Nieoczekiwanie lord akceptuje warunki, a wdzięczna Ariel
systematycznie pisze do niego listy. Nie wie, że jej protektor umiera, a lordem
Greville zostaje jego nieślubny syn i to on czyta jej listy oraz łoży na jej
utrzymanie. Młody lord uważa się wprawdzie za nieczułego, bezwzględnego
człowieka, jednak listy podopiecznej ojca budzą w nim pewną czułość. Lecz gdy
spotyka piękną Ariel w niedwuznacznej sytuacji ze swoim wrogiem, ogarnia go
złość równie wielka jak pożądanie. Czy lord naprawdę okaże się człowiekiem bez
serca? I jak poradzi sobie Ariel? Czy marzenie, by być damą, warte jest
upokorzeń?

NOWOŚCI CZERWIEC 2015
Tytuł: Tessa d’Urberville.
Autor: Hardy Thomas

Historia kobiety czystej

Opis:

Jedna ze stu najważniejszych książek wszechczasów!
Szalone kontrowersje, jakie wzbudziła książka Thomasa Hardy’ego, Tessa
D’Urberville, ukazując otwarty portret seksualnej hipokryzji społeczeństwa epoki
wiktoriańskiej, tylko przyczyniły się do tego, że stała się ona komercyjnym
sukcesem natychmiast po ukazaniu w roku 1891.
Ufna i bezbronna Tessa zostaje w myśl przyjętych ówczesnych zachowań
wystawiona przez własną rodzinę jako atrakcyjny towar, by zyskać majątek.
Bezlitośnie uwiedziona i wykorzystana przez rzekomego przyszłego męża, w
konsekwencji samotnie rodzi dziecko, które wkrótce umiera. Wówczas Tessa
spotyka młodego idealistę, Angela Clare’a. Ostatecznie jednak, kiedy poznaje
jej przeszłość, ten odrzuca ją. Pozbawiona nadziei i środków do życia, będąc
ofiarą obłudnej, skostniałej angielskiej moralności, Tessa ucieka przed
cierpieniem, decydując się na straszny, desperacki krok.
Bogaty, poetycki język, którym Hardy kreśli wstrząsającą historię miłości,
zdrady oraz zbrodni, w połączeniu z krytyką społecznych konwenansów wraz z
dogłębną refleksją nad rolą przeznaczenia w ludzkim życiu sprawiają, że Tessa
D’Urberville należy do najbardziej poruszających i pamiętnych powieści
Hardy’ego.
W 1979 roku na podstawie powieści powstał wielokrotnie nagradzany i
doceniony przez krytykę film Romana Polańskiego z Nastassją Kinski w roli
głównej, a roku 2008 nakręcono dokonały serial z Gemmą Arterton.

Macocha
Autor: Czajkowska Jadwiga
Tytuł:

Opis:

Życie bywa przewrotne. Iza zarzekała się, że nigdy nie wyjdzie za wdowca…
Miłość sprawia jednak, że musi zmienić zdanie. Biorąc ślub z Piotrem, w
pewnym sensie zawarła transakcję wiązaną − została macochą. Ich jest troje,
są rodziną, wprawdzie niekompletną, ale jednak, a ona jest… sama. Nie może
po prostu wziąć magicznej gumki i za jej pomocą wymazać pamięci o Ewie,
zmarłej poprzedniczce. Odczuwa jej obecność na każdym kroku, w dodatku,
zdaje się, że komuś bardzo zależy, by zburzyć spokój w jej małżeństwie. Czy
Izie uda się zostać chociażby namiastką rodzonej matki? Czy jej dotychczasowy
hurraoptymizm pomoże pokonać komplikacje w nowym, zupełnie innym życiu.
Czy Piotr, którego imię znaczy „opoka” rzeczywiście się nią okaże?
Ślub z wdowcem można porównać do wejścia do cudzej, jeszcze ciepłej pościeli.
I szybko trzeba się zdecydować czy zaakceptować nieznany zapach, zmiętoloną
przez kogoś obcego poduszkę, i się wyspać, czy też uciec gdzie pieprz rośnie i
szukać innego posłania.

Tajemnica bzów
Autor: Kordel Magdalena
Tytuł:

Opis:

Cykl: Malownicze
Malownicze, ciche miasteczko ukryte w Sudetach. Miejsce, gdzie czas i miłość
leczą rany. Pewnego dnia pani Leontynie ginie pierścionek przekazywany z
pokolenia na pokolenie, a przed jej sklepem ze starociami zatrzymuje się
tajemniczy mężczyzna. Czy to przeszłość zaczyna się o nią upominać? Leontyna
wyrusza więc w pełną nostalgicznego uroku podróż do krainy pachnącej bzami.
Do czasów radosnego dzieciństwa na Kresach, wielkiej miłości i wojny, która
wszystko zmieniła.
Jaką tajemnicę kryje rodowy pierścionek?
Kim jest zagadkowy mężczyzna?
Czy przeszłość można zmienić?
Poruszająca historia silnej i mądrej kobiety, której przyszło żyć, kochać i marzyć
w niezwykłych czasach.

Pogromca lwów
Autor: Lackberg Camilla
Tytuł:

Opis:

Cykl: Saga o Fjällbace (tom 9)
Kolejny tom Czarnej Serii, który potwierdza, że to jedna z najlepszych serii
kryminalnych na świecie! Camilla Läckberg w mistrzowskiej formie znów powala
na kolana, po raz kolejny zabierając swoich czytelników do rodzinnej Fjällbacki.
Styczeń, Fjällbacka w okowach mrozu. Z lasu wybiega na drogę półnaga
dziewczyna. Nadjeżdżający nagle samochód nie jest w stanie zahamować ani jej
wyminąć.
Patrik Hedström otrzymuje powiadomienie o wypadku, gdy już wiadomo, że
potrącona dziewczyna to Victoria, która cztery miesiące temu zaginęła, wracając
do domu ze szkółki jeździeckiej. Okazuje się, że padła ofiarą okrutnych
zabiegów, co gorsza, nie tylko ona.
W tym samym czasie Erika Falck bada sprawę sprzed lat, rodzinną tragedię,
która skończyła się śmiercią ojca rodziny. Odwiedza w więzieniu jego żonę,
skazaną za morderstwo, ale nie może się od niej dowiedzieć, co się wtedy tak
naprawdę wydarzyło. Erika czuje, że coś się nie zgadza, że kobieta coś ukrywa.
Wydaje się również, że przeszłość kładzie się cieniem na teraźniejszości…

Okularnik
Autor: Bonda Katarzyna
Tytuł:

Opis:

Kontynuacja bestsellerowego "Pochłaniacza" z Saszą Załuską w roli głównej.
Drugi tom serii "Cztery Żywioły" Katarzyny Bondy!
Nie ma ciała, nie ma zbrodni. Tak przynajmniej może wydawać się każdemu,
kto otarł się choćby w najmniejszym stopniu o policyjną pracę, do której
zamierza w końcu powrócić Sasza Załuska. Jeszcze tylko do końca uporządkuje
swoje osobiste sprawy, rozprawi się na zawsze z przeszłością i znów stanie się
profilerką.
Podczas krótkiego urlopu w podlaskiej Hajnówce bierze udział w tradycyjnym
białoruskim weselu. To właśnie tam dochodzi do uprowadzenia panny młodej,
która, jak potem się okazuje, nie jest pierwszą zaginioną kobietą. W okolicznych
lasach wciąż znajdowane są ludzkie szczątki i wydawałoby się, że nic nie łączy
tych spraw. Nic, poza okularnikiem - starym mercedesem, który zawsze pojawia
się w pobliżu.
W tym samym czasie na jaw wychodzi mroczna przeszłość mieszkańców
podlaskiej wsi, a straszne tajemnice sięgają jeszcze czasów II wojny światowej.
Co tak naprawdę sprawiło, że sielski urlop zamienił się w powikłane śledztwo z
masą krwawych wątków, które wcale nie są ze sobą spójne?

Światło między oceanami
Autor: Stedman M.L.
Tytuł:

Opis:
Sensacja literacka 2012 roku. Powieść sprzedana do 28 krajów.
Zapadająca w pamięć, poruszająca opowieść o miłości i niszczycielskiej sile
życiowych wyborów.
Książka, która pochłania swoją hipnotyzującą atmosferą, niezwykłym darem
narracji i fantastycznie skrojonymi sylwetkami bohaterów.
1920. Tom Sherbourne, inżynier z Sydney, odznaczony za odwagę na froncie I
wojny światowej, decyduje się przyjąć posadę latarnika na Janus Rock,
niezamieszkanej wysepce położonej w odległości ponad 100 mil od wybrzeży
Australii. Kilkanaście miesięcy później dołącza do niego Isabel, dopiero co
poślubiona piękna młoda żona - kochająca, radosna, gotowa dzielić z nim
surowe życie na otoczonym oceanem skrawku ziemi o powierzchni kilkuset
hektarów. Oboje wierzą, że odnajdą tu upragnione szczęście. Niestety, los
wystawia parę na ciężką próbę. Po dwóch poronieniach i wydaniu na świat
martwego chłopca Isabel dowiaduje się, że nie będzie mogła mieć dzieci;
popada w depresję.
I wówczas zdarza się cud: do brzegu wyspy przybija zepchnięta przez fale łódź z
ciałem martwego mężczyzny i zawiniętym w sweter płaczącym niemowlęciem.
Tom, ulegając namowom żony, kierując się głosem serca, a nie wyznawanymi
zasadami moralnymi, decyduje się zatrzymać dziecko i wychować je jak własne.
W czasie odwiedzin w Point Partageuse, rodzinnym miasteczku Isabel, w dniu
chrztu małej Lucy, Tom i Isabel odkrywają prawdę o pochodzeniu dziewczynki.
Dowiadują się, że dziecko, które uważali za sierotę w rzeczywistości ma matkę,
która od czasu zaginięcia dziewczynki nieustannie jej poszukuje. Nękany
wyrzutami sumienia Tom, w tajemnicy przed żoną decyduje się na krok, który na
zawsze odmieni losy wielu ludzi.

Papierowe miasta
Autor: Green John
Tytuł:

Opis:

Nastoletni Quentin Jacobsen spędza czas na adorowaniu z oddali żądnej
przygód, zachwycającej Margo Roth Spiegelman. Więc kiedy pewnej nocy
niegrzeczna Margo uchyla okno i zakamuflowana jak ninja, wkracza na powrót
w jego życie, wzywając go do udziału w tajemniczej i misternie zaplanowanej
przez siebie kampanii odwetowej, Quentin oczywiście podąża za dziewczyną.

Tytuł:
Autor:

Poczekajka
Michalak Katarzyna

Opis:
„Poczekajka” to książka niezwykła. To właśnie nią debiutowała Katarzyna
Michalak, dziś autorka ponad dwudziestu bestsellerów. To „Poczekajkę”
czytelniczki wskazały jako najlepszą książkę pisarki. Opowieść o romantycznej,
pozytywnie zakręconej pani doktor wzrusza, rozśmiesza, ale i inspiruje tysiące
czytelniczek. Perypetie Patrycji w ogrodzie zoologicznym z jej egzotycznymi
pacjentami, są perełkami tej opowieści. Patrycja, młoda urocza doktor
weterynarii, ma dwie pasje: jedną jest niesienie pomocy wszystkim
stworzeniom dużym i małym, drugą zaś… magia, która wypełnia maleńką,
wynajmowaną kawalerkę i pozwala zapomnieć o samotności. Tak, tak, bo
Patrycja marzy o miłości, takiej przez duże M, ale gdzie taką znaleźć? Spotkanie
z kręgiem czarownic na pewnym sabacie przynosi odpowiedź: Znajdź małą,
żółtą chatkę gdzieś na krańcu świata, a spotkasz Jego. Patrycja, kierując się
słowami „Bądź wierna. Idź”, wyrusza w pogoń za marzeniem, nie wiedząc, co
czeka ją podczas tej przygody, kogo spotka w cichej, spokojnej wsi zwanej
Poczekajką, kto okaże się jej przyjacielem, a kto wrogiem i jaką cenę przyjdzie
jej zapłacić na końcu drogi…

Zachcianek
Autor: Michalak Katarzyna
Tytuł:

Opis:

Pełna zaskakujących zwrotów akcji, a zarazem ciepła i pełna humoru
kontynuacja powieści "Poczekajka" Katarzyny Michalak.
Patrycja, rudowłosa pani weterynarz, opuszcza Poczekajkę, by zacząć nowy
etap w życiu u boku ukochanego Gabriela. Wystarczył jednak tylko rok, by
marzenia i oczekiwania dziewczyny brutalnie zderzyły się z rzeczywistością.
Patrycja tęskni za swoim życiem w Poczekajce, za pracą w ZOO, a i Czarny
Książę z bliska nie wydaje się już taki pociągający. Czy to właśnie na niego
czekała całe życie?
Zanim odpowie sobie na to pytanie, czeka ją jeszcze wiele przeciwności losu
dramatycznych zawirowań.
"Zachcianek" to historia o spełnionych marzeniach i odrobinie magii. O
prawdziwej miłości, która jest tuż, obok, choć wcale nie tam, gdzie jej szukamy.
O odnalezieniu własnego miejsca na ziemi i szczęścia, które jest w zwyczajnej
codzienności. I o tym, że w każdy, nawet najgorszy człowiek, może zmienić się
na lepsze i zasługuje na drugą szansę.

