Richard Paul Evans
Najcenniejszy dar
Tuż przed Bożym Narodzeniem Richard z żoną
i córeczką wprowadzają się do starej rezydencji,
by opiekować się mieszkającą tam staruszką Mary.
Pewnej nocy pisarza budzi piękna melodia.
Poszukując źródła tajemniczych dźwięków,
Richard trafia na strych, gdzie odkrywa zakurzoną,
rzeźbioną skrzynkę, pełną starych miłosnych
listów, naznaczonych śladami łez. Kto był ich
autorem? Do kogo były adresowane? Ta zagadka
będzie nurtować autora wraz z pytaniem zadanym
przez Mary: co było pierwszym darem
ofiarowanym na Boże Narodzenie?

Ana Veloso
Pieśń kolibra
Lua od zawsze była niewolnicą, służącą córki właściciela
plantacji trzciny cukrowej. Nigdy nie znała swoich rodziców,
nie miała praw, nie mogła decydować o swoim losie, ale
miała jedną tajemnicę, której pilnie strzegła - umiała czytać
i pisać. Dlatego właśnie ją stara Imaculada poprosiła
o spisanie historii swojego życia. Imaculada budziła lęk
u wszystkich, bo przybyła do Brazylii z Afryki, bo
pielęgnowała odwieczne zwyczaje swoich przodków, bo
była inna... Jej opowieść ma zaskakujący wpływ na życie
młodej Lui. Dzięki niej dziewczyna decyduje się na ucieczkę,
by połączyć się z ukochanym, dzięki niej walczy o swoją
wolność, dzięki niej ma szansę pomóc innym podobnym do
niej.

Richard Paul Evans

Papierowe marzenia
Mówi się, że czasami najlepszą rzeczą,
jaka nas spotyka w życiu, jest dar drugiej
szansy, abyśmy nareszcie zrobili to, co
powinniśmy byli zrobić za pierwszym
razem.
Luke miał bardzo wiele: kochającego ojca,
wspaniały dom, duże pieniądze,
zaplanowaną przyszłość. Gdyby ktoś mu
kiedyś powiedział, że wyrzeknie się tego
wszystkiego, nie uwierzyłby. A jednak tak
się stało. Podjął złe decyzje, poznał
nieodpowiednich ludzi. Nie rozumiał,
czym naprawdę jest miłość.
Stare przysłowie głosi, że gdyby nie
ciemność, nigdy nie poznalibyśmy światła.
Luke na własnej skórze przekonał się
o prawdziwości tych słów. Czy kręte
i niebezpieczne ścieżki jego życiowych
wyborów zaprowadzą go w końcu do
domu?

Sara Gruen
Woda dla słoni
Porywająca opowieść o niezwykłej miłości
i wielkiej przygodzie, która na zawsze odmieniła
życie wszystkich bohaterów. Jacob Jankowski to
żywiołowy student weterynarii, jego świat
przewartościowuje wiadomość o śmierci
rodziców. Pod wpływem impulsu rzuca studia
i przyłącza się do wędrownego cyrku, który staje
się dla niego zarówno zbawieniem, jak i piekłem
na ziemi. Z determinacją próbuje odnaleźć się
w tym pełnym skrajnych emocji świecie, sytuację
komplikuje jednak uczucie do pięknej Marleny,
żony charyzmatycznego tresera Augusta.
Woda dla słoni to mądra, wzruszająca i zabawna
powieść, barwni bohaterowie i porywająca
narracja wciągają bez reszty.

Jostein Gaarder
Dziewczyna z pomarańczami
Dziewczyna z Pomarańczami - to przede wszystkim
piękna opowieść o poszukiwaniu miłości i odwadze,
by z trudnych ścieżek życia wybrać tę właściwą. 15-letni
Georg - dotąd zupełnie przeciętny chłopak - zmienia się
w dniu, kiedy otrzymuje niezwykły list. Nadawcą jest
nieżyjący od lat ojciec Georga... W chwili jego śmierci
chłopiec miał zaledwie 4 lata - pamięta go jedynie
z przechowywanych w rodzinnych zbiorach starych
zdjęć i filmów. Ojciec napisał list tuż przed śmiercią, gdy
był pewien, że nie uda się pokonać choroby. Przez wiele
lat list leżał w dziecięcym wózku, czekając na chłopca.
Znaleziony u progu dojrzałości Georga staje się znakiem
przemiany i inicjacji. Ojciec opowiada w nim o swojej
miłości do tajemniczej Dziewczyny z Pomarańczami,
także o próbach rozwiązania jej zagadki. Zadaje pytania
o sens życia, gdy śmierć wydaje się nieuchronna...
Inspirowany listem, chłopak usiłuje sprostać pytaniom
ojca, przekroczyć granice czasu i śmierci. Posłuży temu
pisana wspólnie z nim książka, której patronuje
Dziewczyna z Pomarańczami. W znakomitej powieści nie
tylko dla młodzieży Jostein Gaarder celuje prosto
w serca czytelników i jak zwykle trafia w samo sedno.

Lisa Scottoline
Spójrz mi w oczy
Pewnego dnia Ellen Gleeson znajduje w skrzynce
pocztowej ulotkę „Czy widziałeś to dziecko?”. Początkowo
nie zwraca na nią większej uwagi i zamierza ją nawet
wyrzucić, ale coś nie daje jej spokoju, zmusza, by spojrzeć
na nią jeszcze raz. Widok mrozi jej krew w żyłach.
Chłopiec z ulotki wygląda dokładnie tak samo jak jej
adoptowany synek, Will. Rozum podpowiada jej, żeby
zignorować całą sprawę, skoro adopcja została
przeprowadzona całkowicie legalnie. Ale Ellen jest
dziennikarką i nie potrafi przestać myśleć o tym zdjęciu.
Musi odkryć prawdę, choć wciąż nie potrafi sobie
odpowiedzieć na pytanie, co zrobi, jeśli okaże się, że Will
to rzeczywiście uprowadzony chłopiec? Odda
go jego biologicznym rodzicom czy spróbuje przy sobie
zatrzymać? Ellen podejmuje bolesną decyzję o podjęciu
prywatnego śledztwa i krok po kroku zaczyna odkrywać
kolejne tropy, które na zawsze powinny pozostać
tajemnicą. A kiedy niebezpiecznie zbliża się do prawdy,
okazuje się, że stawką może być jej życie – i życie synka,
którego tak bardzo kocha…

Andreas Englisch
Jan Paweł II
Andreas Englisch przez dwadzieścia lat towarzyszył Janowi
Pawłowi II oraz zbierał informacje i przyglądał się
nadzwyczajnym zjawiskom, jakie wydarzały się za jego
życia. Na życzenie Ojca Świętego aż do 2011r. zachowywał
milczenie. Wreszcie, zwolniony z przyrzeczenia, po raz
pierwszy napisał o swoich odkryciach.
Relacje z rozmów z osobami, które dzięki modlitwie Ojca
Świętego doznały uzdrowień, dowodzą niezwykłej relacji
Jana Pawła II z Bogiem i bliźnimi.
Pokazują fakty z życia Papieża, których jeszcze nie
poznaliśmy.

Antonio Socci
Tajemnice Jana Pawła II
Historia, której nie sposób czytać bez dreszczu
emocji. Bezwzględnie jedna z najbardziej
frapujących i odkrywczych książek o polskim
Papieżu. Wieloletni przyjaciel Karola Wojtyły,
kardynał Andrzej Deskur, wyjawia autorowi
niezwykłą informację. Okazuje się, że osoba
Jana Pawła II ma jeszcze jeden, dotąd
nieodkryty przez biografów wymiar: Karolowi
Wojtyle od 26. roku życia towarzyszyły
niezwykłe doświadczenia mistyczne! „Jakich
tajemnic strzegł Karol Wojtyła? O czym
wiedział?” - pyta autor i by potwierdzić te
informacje, podąża tropami tajemnic z Fatimy,
związków z Ojcem Pio, przepowiedni
i objawień maryjnych, wydarzeń z Medjugorje
i wielu nadprzyrodzonych znaków
towarzyszących posłudze – jak określa sam
autor – Jana Pawła Wielkiego. Konfrontuje
je z relacjami świadków, watykańskimi
dokumentami, opiniami bliskich Papieżowi
osób. Wyniki tego śledztwa są absolutnie
zaskakujące!

Lisa See
Dziewczęta z Szanghaju
Egzotyczna saga rodzinna, rozgrywająca się przez
dwadzieścia lat (1937-57) w Szanghaju i Los Angeles.
Historia dwóch chińskich sióstr, modelek, które wychodzą
za dwóch braci, chińskich emigrantów z USA, i wyjeżdżają
do Ameryki, uciekając przed koszmarem wojny chińskojapońskiej. Podczas trwającej wiele miesięcy podróży do
mężów do Ameryki, płoche dziewczęta stają się dorosłymi
kobietami z bagażem przykrych doświadczeń. Do Los
Angeles docierają ze swą największą tajemnicą związaną z
córeczką jednej z nich. Siostry nie wiedzą, że także w ich
nowej rodzinie każdy ma coś do ukrycia i nikt nie jest tym,
za kogo się podaje...Pełna zwrotów i tajemnic akcja,
wtopiona w wyjątkową panoramę dwóch kultur, Wschodu i
Zachodu, opisanych z malowniczymi szczegółami.

Nicholas Sparks
Ostatnia piosenka
Życie siedemnastoletniej Ronnie Miller wywróciło się do
góry nogami, gdy jej ojciec postanowił porzucić karierę
i wyjechać do niewielkiego miasteczka w Północnej
Karolinie. Jego ucieczka oznaczała koniec małżeństwa
Millerów. Trzy lata później Ronnie dalej nie chce mieć nic
wspólnego z ojcem i nie utrzymuje z nim kontaktu.
Nieoczekiwanie matka wysyła dziewczynę i jej młodszego
brata, Jonaha, by spędzili wakacje w Wilmington. Dla
Ronnie to ciężka próba - przyzwyczajona do Nowego
Jorku, zakochana w jego nocnym życiu i modnych
klubach, musi zmierzyć się nie tylko z niechęcią do
wiodącego spokojne życie pianisty i zaangażowanego w
budowę miejscowego kościoła ojca, ale również z senną
atmosferą nadmorskiej mieściny. Wszystko wskazuje na
to, że to będzie najgorsze lato w jej życiu...

Kamiński Marek
Warto podążać za
marzeniami
Warto podążać za marzeniami. Moja podróż przez życie to
niezwykłe świadectwo wypraw Marka Kamińskiego na
krańce świata dosłownie i w przenośni. Autor przedstawia
swój dziecięcy rejs do Danii i Maroka, młodzieńczą podróż
po Europie, na Spitsbergen, Grenlandię, biegun północny
i południowy, Kilimandżaro, Atlantyk, Pustynię Gibsona w
Australii, absolutnie wyjątkowy wyjazd z
niepełnosprawnym Jaśkiem Melą na bieguny Ziemi, „Z
Polą przez Polskę” i zimowy spływ Wisłą. Miłość, wiara
i nadzieja, wzloty i upadki, determinacja, siła i słabość
człowieka w sytuacjach ekstremalnych – o tym pisze. I jak
niemożliwe staje się możliwe.

Vincent V. Severski
Niewierni
Autor, były oficer wywiadu, stworzył pasjonującą
opowieść inspirowaną autentycznymi wydarzeniami.
Agenci polskiego wywiadu z zespołu Konrada
Wolskiego wpadają na trop tajemniczego spotkania
w hotelu Marriott. Nie podejrzewają, że wydarzenie
to postawi na nogi służby wywiadowcze wielkich
mocarstw. Nowe zagrożenie terrorystyczne
uruchamia lawinę wydarzeń od Jemenu po Irlandię.
Nieuchwytny Safir as-Salam, polski terrorysta w
szeregach Al-Kaidy jest gotowy do decydującego
starcia. Wszystkie tropy prowadzą do Szwecji, gdzie
uwagę służb zaprząta genialny haker
antyglobalista...

