Z powszechnie znaną lekkością, humorem i oczywiście oczywistą (poczytacie!) erudycją, panowie
profesorowie przeprowadzają nas przez labirynt znaczeń, dawnych i nowych, sypiąc obficie przykładami i
anegdotami. I tłumaczą, pochylając się z aprobatą (pomiziać), dziwiąc się, prześmiewając, a nawet
złoszcząc się, choćby na gwiazdy mediów, że lansują odrażające pod każdym względem, także
fonetycznym słowo zajebiście?
Dlaczego "mąż, żona czy szef, którzy zatruwają nam życie, są toksyczni, a nie trujący?" Czy rzeczywiście
hejtować jest łatwiej niż nienawidzić? Co zrobić z paparazzo i czy kobietę, zajmującą się namolnym
fotografowaniem, nazwalibyśmy paparacka? Jak to się stało, że polewka - zupa zmieniła się w polewkę,
jaką mamy z kogoś, a facet - całe lata funkcjonujący w polszczyźnie jako żartobliwe, ironiczne,
lekceważące określenie mężczyzny - zaczął faktycznie oznaczać twardziela?

Trzeci tom z cyklu Rozmowy profesora Jana Miodka o języku polskim z telewidzami z kraju i ze świata.
Język polski żyje, cały czas się zmienia i ma się dobrze! Zapraszamy na kolejne spotkanie z Profesorem
Janem Miodkiem, który odpowiada na pytania telewidzów programu Słownik polsko@polski. W książce
również znajdują się:
-mini wykłady Profesora Jana Miodka,
-"mowa ulicy",
-wywiad z profesorem Janem Miodkiem,
-na planie programu telewizyjnego Słownik polsko@polski.

Książka ta jest sztandarowym dziełem autora. Dowodzi ona, że procesy psychiczne przebiegające poza
naszą świadomością i bez jej udziału, będące ważną częścią naszej osobowości, mogą być wykorzystane
w sposób celowy, po naszej myśli. Służą temu specjalne techniki, zbadane, sprawdzone i opisane w tej
książce, poparte konkretnymi przykładami. Metody te odsłonią przed tobą nowe obszary i nowe
możliwości twojego umysłu.
Ta książka pomogła milionom ludzi na całym świecie osiągnąć upragnione cele jedynie dzięki zmianie
sposobu myślenia. Teraz do rąk czytelników trafia nowe wydanie z nigdy wcześnie nie publikowanymi
komentarzami Autora. Rewolucyjne techniki doktora Murphy'ego opierają się na sprawdzonej zasadzie:
Jeśli wierzysz w coś bez zastrzeżeń i możesz to zobrazować w swoim umyśle, usuniesz podświadome
przeszkody, które powstrzymują cię przed osiągnięciem końcowego rezultatu, a twoja wiara stanie się
rzeczywistością.

Mózg to narząd, który uznawany jest za jeden z najważniejszych, ale również najbardziej złożonych
organów, jakie posiada człowiek. Jest głównym centrum dowodzenia systemem nerwowym, odpowiada
za komunikację, kształtuje to, kim jesteśmy.
Autorka książki - Kaja Nordenger, to osoba, która z olbrzymim zapałem i ciekawością odkrywała działanie
mózgu. Przeprowadzone badania pozwoliły na zdobycie wiedzy na temat komunikacji komórek
nerwowych w mózgu. Teraz przychodzi z książką, która jest zbiorem wiedzy. Znajdziemy w niej
odpowiedzi na pytania, które nurtują każdego, kto interesuje się działaniem organizmu. Dowiemy się czy
mózg można wytrenować, które jego części i kiedy są używane oraz jakie jest jego ogólne działanie.

Pokaż mi swoją twarz, a powiem Ci, co czujesz...
Czy odnosisz czasem wrażenie, że ludzie zachowują się niedorzecznie? Czy zdarza Ci się, że nie jesteś w
stanie wytłumaczyć, dlaczego postąpiłeś tak, a nie inaczej, a potem snujesz w wyobraźni plany, co by
było, gdybyś powiedział i zrobił coś innego? Szukasz winnych? To emocje! To właśnie one kierują
naszymi wyborami i zachowaniem. Pozytywne potrafią nas uskrzydlić, dodać energii, uczynić bogami
kreatywności, zaś negatywne wpędzają nas w otchłanie rozpaczy i sprawiają, że popełniamy
niewybaczalne błędy. Jednak bez uniesień życie byłoby nudne, smutne, a nawet niebezpieczne - w końcu
bez emocji żyją psychopaci...

Norwegowie są najszczęśliwszym narodem na świecie.
Łososie są jednym z głównych towarów eksportowych tego kraju.
Jeśli Norweg jest cały w skowronkach, może o sobie powiedzieć a vaere en glad laks, co oznacza, że jest
zadowolonym łososiem. Nikt nie wie, jak to jest być łososiem, ale wiadomo, że typowy Norweg jest
zadowolony z życia.
I wiadomo, że to typowo norweskie - mówić o tym, co jest typowo norweskie.
Określenie typisk norsk to niemalże marka, z której Norwegowie są niesłychanie dumni. Według jednego
z tamtejszych badaczy, bycie typisk norsk polega właśnie na przeznaczaniu kolosalnych sum z podatków
na badania, co tak właściwie oznacza bycie typisk norsk.
Z tej książki dowiecie się, że typowo norweskie są między innymi:
- prezenty w postaci szpatułki do sera (która w dodatku jest norweskim wynalazkiem!)
- lęk przed porównaniami z Duńczykami lub - co gorsza! - ze Szwedami
- skandynawska gościnność i serdeczność, gdy jednocześnie przypadkiem napotkany znajomy nie zapyta
nawet "co słychać?"

Pierwsza na polskim rynku powieść kryminalna, której bohaterem jest tzw. profiler, czyli psycholog
wykonujący portrety psychologiczne nieznanych sprawców.
Akcja powieści rozgrywa się w dwóch światach: jeden to sielska miejscowość przygraniczna - Mielnik nad
Bugiem, gdzie do tej pory nie działo się nic oprócz lokalnych skandali, a życie płynęło leniwie, drugi - to
high life stolicy, w którym żyje najpopularniejsza aktorka polskich seriali - Nina Frank. Prawdę o niej
poznajemy z dziennika internetowego, który zaczyna prowadzić w pewnym momencie swego pełnego
skandali życia. Dowiadujemy się o jej dwuznacznej drodze do kariery, licznych kochankach, nałogach,
różnego kalibru świństwach i grzeszkach. Jednocześnie w swoim życiu odgrywa role szczęśliwej i dobrej jak grana przez nią postać zakonnicy Joanny, która przyniosła jej pieniądze i sławę. Kochają ją miliony
telewidzów i wierzą w wykreowany wizerunek. Te dwa światy przeplatają się przez całą książkę, by
spotkać się w kulminacyjnym punkcie akcji, gdy dochodzi do wyjaśnienia zagadki śmierci Niny Frank.

Hubert Meyer popełnił błąd w profilu i na jakiś czas porzucił pracę w policji. Stary przyjaciel prosi go o
pomoc w przesłuchaniu matki, w związku z zaginięciem jej 9-letniej córki. Policjanci próbują tę sprawę
łączyć z bestialskim zabójstwem 11-letniego Amadeusza, którego matka jest szanowaną w mieście
florystką. Okazuje się, że była ona ostatnią osobą, która widziała Zosię żywą. Kobieta zaczyna pomagać
policji w poszukiwaniach i gdy ciało dziecka odnajduje się na tym samym cmentarzu, gdzie pochowano
Amadeusza, florystka staje się główną podejrzaną...
Kolejna powieść o policyjnym profilerze, bohaterze wcześniejszych powieści Bondy - "Sprawa Niny Frank"
i "Tylko martwi nie kłamią".

"Nieodnaleziona" to historia pokazująca jak ważne jest wyczucie czasu. Damian Werner, główny bohater
książki, na jednym z portali trafia na zdjęcie zaginionej przed 10 laty narzeczonej. Pomimo pogodzenia
się ze stratą, na nowo zaczyna wierzyć, że jeszcze uda mu się ją spotkać. Wieloletnia znajomość oraz
olbrzymie pokłady zaufania dawały mu pewność, że doskonale ją zna. Jednak w trakcie poszukiwań
dowiaduje się, że skrywała przed nim zaskakującą tajemnicę. Czy Damianowi uda się odnaleźć
ukochaną? Czy wystarczy mu sił i odwagi, aby ją odzyskać?
"Nieodnaleziona" to obowiązkowa pozycja dla miłośników książek, które zapierają dech w piersiach.
Każda strona wciąga czytelnika w swój świat i nie pozwala oderwać się od czytania. Rewelacyjny thirller z
zaskakującym zakończeniem, który z pewnością zapadnie w pamięć.

Znany warszawski ginekolog niespodziewanie otrzymuje ogromny spadek od jednej ze swoich pacjentek,
choć przyjął ją w gabinecie tylko raz. W skład masy spadkowej wchodzi zapuszczona nieruchomość, która
lata temu po reprywatyzacji stała się własnością kobiety. Kiedy lekarz jedzie na miejsce, czeka go
kolejne zaskoczenie - odnajduje zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu, a niedługo potem
ginekologiem interesuje się policja, gotowa aresztować go za przestępstwo.

W lesie niedaleko małej miejscowości w okolicach Augsburga znaleziono zmasakrowane zwłoki młodej
kobiety. Policja i bliscy zamordowanej stoją przed prawdziwą zagadką, gdyż kobieta ta zaginęła bez śladu
przed kilkoma laty. Dopiero telefon od jej znajomej z wakacji dostarcza pierwszych wskazówek dla
śledztwa...
Jednocześnie we Frankfurcie toczy się inna historia. Leonę, zadowoloną z życia redaktorką w
wydawnictwie, ukochany mąż porzuca dla innej kobiety. To prawdziwy cios dla kobiety, która dopiero co
była świadkiem samobójstwa.

Samson obserwuje życie zupełnie sobie obcych kobiet. Identyfikuje się z nimi i chce wiedzieć o nich
wszystko. Może dlatego, że jego własne życie składało się dotychczas tylko z niepowodzeń i odrzucenia?
Wie też doskonale, co dzieje się u jego sąsiadów, w dodatku sporządza dokładne notatki na ten temat.
Samson to singiel, samotnik i dziwak - bezrobotny i nieszczęśliwy. Szary, zwykły człowiek, który nie
rzuca się w oczy. Nawet po rozmowie z nim trudno go zapamiętać.
Z dala, ale pełen oddania, kocha piękną Gillian Ward. Potajemnie bierze udział w jej perfekcyjnym życiu.
A jej życie to przystojny mąż, urocza córeczka, dobrze prosperująca firma. Przynajmniej pozornie, bo
Samson nagle odkrywa, że to tylko fasada. Że w życiu tej kobiety nic nie jest takie, jak mu się
wydawało.
W tym samym czasie seria okrutnych morderstw wstrząsa Londynem. Ofiary to samotne, starsze
kobiety. Zamordowane w okrutny, wyjątkowo brutalny sposób. Policja szuka psychopaty. Mężczyzny,
który nienawidzi kobiet.

David Bellino, pozbawiony skrupułów bogacz, otrzymuje anonimy z pogróżkami. Mężczyznę od lat
prześladują lęki na jawie i koszmary we śnie. Tajemnicze wiadomości stają się pretekstem do
konfrontacji z przeszłością.
David zaprasza na kolację czwórkę swoich dawnych przyjaciół. Ich drogi rozeszły się w tragicznych
okolicznościach. O dziwo wszyscy przyjmują zaproszenie. Goście chętnie rozprawią się z dręczącymi
demonami, zrzucą z siebie balast przeszłości i wydostaną się z sieci niebezpiecznych namiętności i
tajemnic...
Czy podczas wieczerzy David zdemaskuje swego niedoszłego zabójcę?

Jeśli nie możesz znieść bólu, spróbuj nadać mu sens... Oto prawdziwe historie dziesięciu osób,
które skorzystały z terapii, aby rozwiązać zwyczajne problemy. A jednak dzięki niej odkryły głębokie
korzenie tych problemów - korzenie sięgające samych podstaw egzystencji. W bohaterach tych opowieści
odzywa się wiele tęsknot, lecz ból egzystencjalny po utracie najbliższych jest najsilniejszą z nich. A tym,
co boli najbardziej jest też utrata młodości, utrata miłości i wieczna pogoń za nazwanym, choć nie do
końca pojętym szczęściem. Yalom w swoim psychologicznym realizmie jest bezwzględnie szczery. Nie
pomaga uśmierzać bólu, ale próbuje nadać mu sens. Proponowana przez niego metoda leczenia
egzystencjalnych cierpień opiera się na założeniu, że najczęściej są one skutkiem tego, iż w niewłaściwy
sposób usiłujemy poradzić sobie ze wstrząsem. I tu właśnie, jak przekonuje autor, należy szukać
rozwiązania.

Prawdziwe życie układa czasem niesamowite scenariusze. które wystarczy spisać. by powstała
fascynująca i wciągająca historia. Annabel Beam. dziewięcioletnia dziewczynka ciężko i nieuleczalnie
chora. Wszystkie próby leczenia oraz diagnozy medyczne nie dawały nadziei zrozpaczonej rodzinie. Aż
zdarzył się cud. a w zasadzie... prawdziwe cuda z nieba. Annabel wpadła w rozpadlinę spróchniałego pnia
i po wielogodzinnej akcji ratowniczej została ocalona. mimo że nikt nie dawał jej szans na przeżycie. Lecz
prawdziwy cud wydarzył się wewnątrz ogromnego drzewa. Annabel. leżąc bez nadziei na ratunek.
przeżyła nadzwyczajne spotkanie - trafiła do nieba i twarzą w twarz rozmawiała z Jezusem. Przez cały
czas czuwał przy niej też jej Anioł Stróż jako opiekun i pocieszyciel. To wydarzenie. to spotkanie zmieniło
całe życie rodziny Annabel. zaś samej chorej dało niewytłumaczalne uzdrowienie. wobec którego
współczesna medycyna okazała się bezradna. Rozpacz. ocalenie. tajemnica oraz prawdziwy cud
sprawiony ręką Bożej opatrzności - to wszystko znajdzie czytelnik w porywającej lekturze Cudów z nieba.
Książka stała się bestsellerem amerykańskiego rynku wydawniczego. Historia okazała się tak
fascynująca. że podjęto decyzję o nakręceniu na jej podstawie filmu z prawdziwie gwiazdorską obsadą.

Wszystko zaczęło się tamtej nocy. W lesie.
Cass Anderson nie zatrzymała się, by sprawdzić, czy siedząca w zaparkowanym na leśnej drodze
samochodzie kobieta nie potrzebuje pomocy. Teraz nieznajoma nie żyje. Od tamtej feralnej nocy Cass
nie może się pozbierać - regularnie powtarzające się głuche telefony mącą jej spokój, a ona sama czuje,
że nieustannie jest obserwowana. Nawet najmniejszy dźwięk przyprawia ją o przyspieszone bicie serca i
ciarki. Nękana wyrzutami sumienia zaczyna miewać kłopoty z pamięcią. Coraz częściej nie może sobie
przypomnieć, czy zażyła lekarstwa, jaki kod odblokowuje alarm, gdzie zaparkowała samochód, dlaczego
zamówiła dziecięcy wózek, skoro nie jest w ciąży, i czy leżący na blacie w kuchni nóż na pewno nie był
pokryty krwią... Jedyne, czego nie może wyrzucić z pamięci, to twarz zamordowanej kobiety.

Debiut literacki wybitnego i uwielbianego aktora to arcyciekawy zbiór opowiadań - eleganckich,
poruszających, zabawnych, niekiedy figlarnych, czasami melancholijnych i zawsze zaskakujących.
Pisząc o weteranie drugiej wojny światowej i jego rodzinie, czy o rozwódce szukającej nowego miejsca w
życiu, albo o skomplikowanej relacji nastoletniego surfera z ojcem i o niespodziewanej podróży na
Księżyc Tom Hanks dowodzi, że potrafi wniknąć w istotę przyjaźni, rodziny, miłości i zwykłego
codziennego życia. Szlachetność i wrażliwość, którymi zasłynął jako aktor, w równej mierze biją z jego
prozy.
Z opowieści Hanksa bije radość tworzenia, przyjemność ze snucia opowieści o życiu, przyjaźni i rodzinie,
a proza jest tak inteligentna, porywająca i ludzka jak jej autor. Do tego należy dodać szczególną
spostrzegawczość i podszytą współczuciem inteligencję, które zawsze wyróżniały Toma Hanksa.

Anna Fox spędza dni, pijąc za dużo wina, oglądając stare filmy, wspominając szczęśliwsze
czasy... i szpiegując sąsiadów. Pewnego wieczoru widzi coś, czego nie powinna. Wie, co widziała? A może
to tylko jej wyobraźnia? Kto jest w niebezpieczeństwie? Kto jest niebezpieczny?
W tym diabolicznie porywającym thrillerze nikt - i nic - nie jest tym, czym się wydaje! Kobieta w oknie
jest inteligentną, wyrafinowaną powieścią psychologiczną, która przypomina najlepsze z dzieł Hitchcocka!

August jest inteligentnym, dowcipnym chłopcem i jego życie wyglądałoby pewnie zupełnie
inaczej, gdyby nie jeden zmutowany gen, z powodu którego ma zdeformowaną twarz i, zanim skończył
10 lat, musiał przejść 27 operacji. Do tej pory patrzył na siebie oczami bezwarunkowo kochających go
rodziców i siostry. Teraz, gdy idzie do szkoły - od razu do piątej klasy - przyjdzie mu się zmierzyć ze
światem rówieśników i starszych uczniów, z ostracyzmem, uprzedzeniami, a czasem ze zwykłym
chamstwem i podłością. Spotka się jednak również z dobrocią, przyjaźnią i wspaniałomyślnością. Kontakt
z rówieśnikami odmieni Augusta. Ale czy tylko jego?

Kiedy drzwi zamknęły się za jej chłopakiem, nie wiedziała, że widzi go po raz ostatni. Kiedy
zaczęła uczyć polskiego Panią Myoko nie przypuszczała, że dzięki niej wyruszy w daleką podróż. Kiedy po
raz pierwszy spotkała Mistrza Myo, nie sądziła, że jej życie na nowo nabierze sensu. Kiedy na jej drodze
stanął mężczyzna ze znamieniem w kształcie oliwki na plecach, nie spodziewała się jak silna będzie
miłość, która ich połączy. Podróżując wraz z główną bohaterką po Japonii, towarzysząc jej w sklejaniu
rozbitych naczyń, czytelnik stopniowo wkracza w harmonijny świat zen, gdzie serce i umysł zapisuje się
jednym znakiem kanji, a najpiękniejsze jest to, co niekompletne, przemijające i niedoskonałe. Metaforą
ludzkiego losu jest tutaj kintsugi, pradawna sztuka naprawy ceramiki za pomocą złota.
Purezento (czyli "prezent") to powieść tajemnicza i na wskroś japońska. Poruszająca historia utraty i
miłosnej odnowy. Rozgrywająca się w Tokio i Kamakurze opowieść ma słodko-słony smak umami.

Autorka bestsellerowych romansów historycznych Julia Mrok kieruje się dwoma pragnieniami:
rozkoszy i opowieści. By je zaspokoić, z nikim się nie liczy i nie zważa na skutki swoich poczynań, ale
kiedy posuwa się za daleko, w końcu musi zniknąć z własnego życia.
Zmienia tożsamość i wygląd, opuszcza swoich dwóch kochanków. Z Warszawy wyjeżdża do Ząbkowic
Śląskich - miasteczka, do którego bardziej pasuje dawna nazwa Frankenstein. Wszechobecna atmosfera
grozy zagęszcza się zwłaszcza w jedynym hotelu w mieście, gdzie uciekinierka postanawia wynająć
pokój. Jego tajemnicza właścicielka, Wiktoria Frankowska, prowadzi w nim spa `Pod Królikiem`.
Potworna tajemnica, jaka wiąże się z tym miejscem sprawi, że Julia Mrok będzie musiała na nowo
zmierzyć się ze swoją przeszłością i podjąć decyzje, które po raz kolejny odmienią jej życie.

Elmwood Springs w Missouri to zwykłe miasteczko jakich wiele w Ameryce. Coś dziwnego jednak
dzieje się na lokalnym cmentarzu. Spokojne Łąki, tak nazywa się to miejsce, bynajmniej nie są
spokojne... Zdziwicie się, ale wszystkie plotki, żarty i intrygi dotyczące mieszkańców Elmwood Springs tu
właśnie mają swoje źródło!
A jest o czym rozprawiać. Miasteczko założył w 1889 roku szwedzki imigrant, Lordor Norstrom. Szybko
dołączyli do niego inni przybysze z Europy, w tym wybrana dla niego przez... korespondencyjne biuro
matrymonialne żona. Kolejne pokolenia pierwszych osadników przyczyniają się do rozwoju miejscowości,
a my z uśmiechem i zadumą śledzimy ich perypetie rodzinne, kryzysy i sukcesy na tle ważnych
wydarzeń, od pierwszej wojny światowej, przez walkę sufrażystek o prawo do głosowania, wielki kryzys,
wynalezienie telegramu po lądowanie na Księżycu i narodziny technologii cyfrowej.

Uciekinier Kena Folletta to zręczny koktajl gatunków powieściowych. Zawiera wszystko, za co
lubimy tego pisarza: wartką akcję, przygodę, miłość, szlachetnych bohaterów i czarne charaktery.
Szkocja, druga połowa XVIII wieku. Młody i odważny górnik Mack McAsh jest owładnięty pragnieniem, by
stać się człowiekiem wolnym. Rzucając wyzwanie sir George'owi Jamissonowi - bogatemu właścicielowi
ziemskiemu, u którego wykonuje niewolniczą pracę w kopalni węgla - zyskuje sobie potężnych wrogów.
Jego życie staje się pasmem ucieczek. Po deportowaniu do kolonii w Ameryce trafia na plantację w
Wirginii należącą do pięknej Lizzie Hallim i jej świeżo poślubionego męża, a zarazem swego
najzacieklejszego przeciwnika. Przeznaczenie zbliży do siebie Macka i Lizzie i doprowadzi do śmiertelnej
konfrontacji dwojga zaprzysięgłych wrogów...

W spokojny, piątkowy wieczór, w samym centrum miasta zapada się parking podziemny
niedawno wzniesionego biurowca. Katastrofa budowlana odsłania nieznane podziemia, w których od
końca wojny stoi wrak niemieckiej, wojskowej ciężarówki. Za, podziurawioną kulami szybą szoferki tkwi
trup kierowcy, a na pace znajduje się ładunek, który wywraca do góry nogami spokojne życie kilku osób
- architekta, który musiał się tutaj znaleźć z racji pełnionej funkcji, dziennikarki, która, zostając po
godzinach w redakcji, mimowolnie stała się uczestniczką wydarzeń oraz potomka starej, pomorskiej
rodziny, który na wieść o katastrofie przybywa do miasta swoich przodków. Ścieżki trojga nieznajomych
łączy, niewinna początkowo, misja odkrycia tożsamości nieboszczyka. Okoliczności zaczynają się jednak
coraz bardziej komplikować, a pojawiające się nowe pytania zmuszają ich do zagłębienia się w trudnej i
pogmatwanej historii miasta i poszukiwania okruchów wydarzeń sprzed wielu wieków. Dopóki jedynymi
problemami, które mają na głowie są demoniczna była żona, nadopiekuńcza matka czy wścibski szef nie
jest tak źle. Gdy w lochach znajduje się jednak kolejny nieboszczyk, sprawy przybierają poważniejszy
obrót. Na scenę wchodzą tajemniczy prześladowcy, a w tle pojawia się nazistowska tajemnica, w którą
zamieszany był Werwolf. Tymczasem, na krystalicznie czyste od tygodni niebo zaczynają ściągać coraz
ciemniejsze chmury. Do miasta zbliża się burza, jakiej bardzo dawno tutaj nie było...

Dawno, dawno temu, w pewnym małym miasteczku nad samym morzem, w starym
średniowiecznym zamczysku rodzi się chłopiec, który niedługo potem zostaje królem całej Skandynawii, a
w ówczesnej Europie jest nazywany Cesarzem Północy.
Mijają wieki. Rok 1941. Mroźną listopadową porą, w samo południe, nieopodal miasta dochodzi do
potężnej eksplozji, która kładzie pokotem wszystkie drzewa i wybija szyby w oknach w całej okolicy. Fala
uderzeniowa odczuwalna jest w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, a w pewnej starej kaplicy zapada
się posadzka.
Blisko osiemdziesiąt lat później pewnego wiosennego dnia do redakcji popularnego, szczecińskiego
dziennika przychodzi wiadomość od pewnego staruszka. W jego kolejnych listach nieprawdopodobne
wspomnienia i sensacyjne szczegóły przeplatają się z urojeniami z czasów wojennych. Zajmująca się tym
tematem dziennikarka Paulina Weber zaczyna wątpić w zdrowie psychiczne nadawcy. Gdy w ostatnim
liście zdradza on, że od wielu lat ukrywa zakopane w piwnicy zwłoki, jest już tego pewna...

Rybak znad Morza Wewnętrznego to trzeci po Ziemiomorzu i Sześciu światach Hain - tom dzieł
Ursuli K. Le Guin. W jego skład wchodzą cztery zbiory opowiadań: Wszystkie strony świata, Rybak znad
Morza Wewnętrznego, Cztery drogi ku przebaczeniu, Urodziny Świata, oraz powieść Opowiadanie Świata.
Zbiór ukazuje się w Polsce po raz pierwszy! Autorka ponownie odwiedza stworzony przez siebie
wszechświat Ekumeny oraz Ziemiomorze, ale nie tylko. Tematyka zawartych w nim opowiadań zaskakuje
różnorodnością i siłą wyrazu, świadczącymi zarówno o mistrzostwie wybitnej pisarki, znajdującej się u
szczytu możliwości twórczych, jak i o humanizmie dojrzałej artystki, która stawia czoło światu, nie
utraciwszy nic ze swojego daru zachwycania się i zdumiewania nim.

Dwunastu autorów (Jacek Komuda, Ewa Białołęcka, Tomasz Kołodziejczak, Robert J. Szmidt,
Aneta Jadowska, Marcin Podlewski, Michał Gołkowski, Adrian Atamańczuk, Bartek Biedrzycki, Krzysztof
Haladyn, Krzysztof Abramowski, Hubert Olkowski), dwanaście światów, dwanaście opowieści.
Ocalały z apokalipsy, wiedźma pracująca w małej kawiarni, mechanik na kosmicznym skokowcu, zwykły
urzędnik, któremu powierzono bardzo szczególne dziecko. Wszyscy walczą, choć każdy na swój własny
sposób i o coś innego - o przetrwanie, o niezależność, o sukces lub spełnienie marzeń.
Wszyscy podejmują głupie decyzje i ponoszą ich konsekwencje. I wszyscy zdają się zapominać, że chodź
nadzieja jest matką, kochającą, to jednak matkuje głupcom. Idiotom skończonym.

Miłośnicy książek już nie raz przekonali się, że dobra powieść potrafi wskrzesić w sercu radość.
Nie inaczej jest w przypadku najnowszej powieści Katarzyny Michalik - znanej i cenionej autorki
bestsellerów.
Głównym bohaterem powieści jest Nataniel. To bardzo wyjątkowy człowiek, który nie mając nic - potrafi
cieszyć się wszystkim. Teraz, nie posiadając dachu nad głową, postanawia wyruszyć w podróż. W ten
sposób trafia do małej chatki na Mazurach. Legenda głosi, że ten, kto postanowi się w niej osiedlić, straci
wszystko. Czy można coś stracić, gdy niczego się nie posiada? Powieść Katarzyny Michalik jest dowodem
na to, że czasami wystarczy niewiele, by przełamać złą passę i zacząć układać swoje życie na nowo.

Zagubiona wśród mazurskich lasów wioska stała się dla Nataniela spokojną przystanią. I nie
tylko dla niego. To tutaj swój nowy dom znalazła mała Emilka, tutaj walczą o swoje szczęście inni życiowi
rozbitkowie. Czy Senna stanie się miejscem, gdzie spełniają się marzenia?
Nataniel nie może przestać myśleć o tajemniczej dziewczynie, którą uratował w wigilijną noc. Marta
pragnie odbudować relacje z córką, a Mateusz kocha kobietę, która niestety nie jest mu przeznaczona.
Wszyscy spalają się w pogoni za tym, czego pragną ich serca, nie wiedząc, że marzenia często spełniają
się nie w porę i nie tak, jak to sobie wyobrażamy.
Okazuje się, że szczęście to droga do celu, a nie sam cel.
W "Promyku słońca" Katarzyna Michalak ponownie zabiera nas do świata bohaterów bestsellerowej
"Gwiazdki z nieba", najpopularniejszej powieści obyczajowej 2017 roku.

Komuna ustępuje miejsca krwiożerczemu kapitalizmowi, co jednak wcale nie oznacza, że
wszystko nagle układa się świetnie.
To był taki dobry plan, co mogło się nie udać?! Miały być zyski z wyśrubowanych norm i wakacje w
Bułgarii. Miał być wyzysk i poganianie klasy robotniczej batogiem przez spasionego burżuja z cygarem w
zębach. Miało być tak pięknie. Miało, ale się...
Wampiry przeżywają szereg traum: najpierw Zakład Pracy wysyła je na urlop. Wiadomo, że najgorsze we
wczasach jest to, że nie ma nic do roboty. A bez roboty człowiek głupieje. Wampir również, bo wampir
wszak też człowiek, tylko nieco bardziej martwy. Następnie Drucianka upada, mimo śmiałego planu
naprawczego, który miał dziarskim i zwycięskim krokiem wprowadzić kulejący zakład w krwiożerczy
kapitalizm. I znowu - najgorsze w bezrobociu jest to, że nie ma nic do roboty.
Może z powodu tych trudnych przeżyć oba wampiry nie mają tyle co kiedyś cierpliwości do
kamieniczników czy byłych ubeków i ich pomysłów na nową rzeczywistość. W ogóle ta nowa
rzeczywistość jakaś taka... podobna łudząco do tej starej.
Cóż, kapitalizm najwyraźniej już jest, ale kapitalistów zapomnieli dowieźć.

Nietuzinkowy pomysł, sugestywne opisy i apokaliptyczna wizja końca USA w najpopularniejszym
thrillerze katastroficznym Grahama Mastertona!
Ed Hardesty jest właścicielem gigantycznej farmy w Kansas. Niezmierzone połacie pszenicy, które
zgodnie z przeznaczeniem miały zamienić się w czysty zysk i uczynić farmera bogatym, dotyka
tajemnicza zaraza. Desperackie próby jej zwalczenia kończą się fiaskiem.
Podobne problemy występują w całych Stanach Zjednoczonych. Zboża, warzywa, owoce zostają skażone.
Najpotężniejszy naród na świecie z dnia na dzień staje przed widmem głodu, który sprawia, że ludzie
wyzbywają się cech ludzkich, zastępując je pierwotnymi instynktami przeżycia, najmroczniejszymi
żądzami i przemocą.

MROCZNA WIEŻA to ośmioczęściowy cykl powieści Stephena Kinga, łączący elementy fantasy,
horroru i westernu. Przez fanów gatunku stawiany jest na równi z trylogią Tolkiena, przez samego autora
uważany za ukoronowanie jego twórczości.
Pierwsza w Europie, jedyna w Polsce edycja Mrocznej Wieży I zawierająca opowiadanie "Siostrzyczki z
Elurii".
Na jałowej ziemi przypominającej planetę po apokaliptycznej zagładzie pozostały tylko ślady
dawnej cywilizacji. Roland Deschain, ostatni z dumnego klanu rewolwerowców, przemierza ten złowrogi,
zamieszkany przez mutanty, demony i wampiry świat, ścigając człowieka w czerni. Wierzy, że ten posiadł
tajemnicę Mrocznej Wieży - centrum wszystkich światów, miejsca, w którym być może uda się rozwiązać
zagadkę czasu i przestrzeni i odkryć tajemnicę istnienia. Podczas wędrówki musi stawić czoła opętanej
kapłance: spotyka szalonych osadników, gadającego kruka, zamieszkujące podziemia mutanty oraz
pochodzącego z Ziemi chłopca, Jake`a.

Roland z Gilead ma nowych towarzyszy krucjaty - Eddiego i Susannah. Zaczyna się dla nich
czas nauki, zdobywania nowych umiejętności: tymczasem rewolwerowiec stopniowo traci zmysły.
Bohaterowie podejmują nowy trop w poszukiwaniach Wieży. Szlak wędrówki wiedzie przez lasy, prerie,
aż po dżunglę. Walczą z demoniczną sztuczną inteligencją sterującą naddźwiękowym pociągiem.

"Mroczna wieża" - to najgłośniejszy cykl powieściowy Stephena Kinga, uważany przez samego
autora za ukoronowanie jego twórczości. Wielowątkowa, zaplanowana na siedem części saga fantasy jest
przez wielu czytelników stawiana obok "Władcy Pierścieni" Tolkiena.
Zainspirowana poematem Roberta Browninga Childe Roland opowiada o Rolandzie, ostatnim
rewolwerowcu, ścigającym obdarzonego czarodziejską mocą człowieka w czerni i poszukującego
tajemniczej Mrocznej Wieży w świecie, gdzie czas stracił jakiekolwiek znaczenie, zniszczonym przez
wojny, zaludnionym przez wszelkiego rodzaju mutanty, demony i wampiry.
Trójka przyjaciół wygrywa pojedynek na zagadki i uchodzi z życiem z zastawionej pułapki. W
konfrontacji z maszyną zwycięzcą zostaje młody Eddie. Bohaterowie docierają do Topeki we współczesnej
Ameryce, zniszczonej i zdziesiątkowanej przez epidemię zabójczej grypy.

Do Calla Bryn Sturgis, miasteczka położonego w miejscu zwanym pograniczem, zbliżają się
hordy Wilków - tajemniczych, uzbrojonych po zęby stworów w wilczych maskach. Regularnie co
dwadzieścia parę lat napadają na mieszkańców okolicznych miejscowości i porywają ich dzieci. Poddane
bliżej nieokreślonym, złowrogim rytuałom dzieci wracają później jako pokury, istoty upośledzone
umysłowo.

Podczas bitwy z Wilkami, Susannah Dean trafia przez portal czasowy do Nowego Jorku roku
1999. Jej ciałem zawładnął demon, Mia, który chce, by urodziła jego dziecko. Tymczasem Roland i jego
towarzysze powracają do USA. Ich celem jest odszukanie Susannah, a także zapewnienie bezpieczeństwa
pięknej róży, od której zależą losy wszystkich światów, rosnącej na pewnej niezagospodarowanej
nowojorskiej działce.

Pełna tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji książka Grahama Mastertona, znanego na całym
świecie autora powieści kryminalnych i thrillerów. Tym razem akcja rozgrywa się w Irlandii, gdzie prawie
100 lat temu doszło do tajemniczego zniknięcia całej rodziny. Jaka tajemnica się za tym kryje?
"Pogrzebani" to połączenie sensacji, thrillera i kryminału, a więc tego do czego swoich fanów autor już
zdążył dobrze przyzwyczaić. Fabuła rozgrywa się na wielu płaszczyznach jednocześnie. Jak zwykle, nie
jest pozbawiona elementów brutalności.
"Pogrzebani" - pełna napięcia powieść z pogranicza thrillera i sensacji.
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