Sensacja

Brodnica przygotowuje się do obchodów lipcowego Święta Policji. Daniel
Podgórski nie ma jednak powodów do radości. Niektórym ludziom
bardzo zależy, żeby jak najszybciej zapomniał o zamkniętej już sprawie
śmierci trójki bezdomnych. Przy każdym z ciał z jakiegoś powodu
pozostawiono niewielkie wahadełko. Pewna dziennikarka sugeruje
policjantowi, żeby szukał odpowiedzi w opuszczonym domu ukrytym w
leśnej gęstwinie. Miejscowi wierzą, że to miejsce nawiedzane przez
diabła. Kobieta wkrótce znika bez śladu, a Podgórski wraz z byłą
komisarz Kopp odnajduje kolejne ciało. Co ma z tym wspólnego
niepokojąca wiadomość, którą Weronika Nowakowska otrzymuje od
nieznanego nadawcy? Dlaczego drobny złodziejaszek ginie tego
samego dnia, kiedy wychodzi z więzienia? I jakie znaczenie dla sprawy
mają czarne narcyzy?
"Czarne narcyzy" to ósmy tom sagi kryminalnej o policjantach z Lipowa.
Opowieści o Lipowie łączą w sobie elementy klasycznego kryminału i
powieści obyczajowej z rozbudowanym wątkiem psychologicznym.

Finał bestsellerowej trylogii z komisarzem Forstem autorstwa
Remigiusza Mroza, najgorętszego nazwiska polskiego kryminału
Wszystkie pożary zgasły. Zostały tylko zgliszcza.
Grupa uchodźców miała zostać w Kościelisku tylko przez trzy dni. Wójt
zakwaterował ich w sali gimnastycznej, czekając, aż rząd znajdzie dla
nich stałe miejsce pobytu.
Wszystko zmieniło się, gdy przypadkowy turysta został odnaleziony
martwy na szlaku prowadzącym na Czerwone Wierchy.
Odcięto mu opuszki palców, wybito wszystkie zęby, a w ustach
umieszczono syryjską monetę. Czy Bestia z Giewontu powróciła? A
może to któryś z uchodźców jest winny? Rozpoczyna się nagonka
medialna, a wraz z nią śledztwo prowadzone przez Dominikę WadryśHansen.
Tymczasem Wiktor Forst wsiąka coraz bardziej w więzienny świat,
zupełnie nieświadomy tego, że na wolności jest ktoś, kto liczy na jego
ratunek…

Zaginięcie czteroletniej Linnei z gospodarstwa koło Fjällbacki
przypomina tragiczne wydarzenie sprzed trzydziestu lat. Z tego samego
miejsca zginęła wtedy mała dziewczynka, której ciało zostało wkrótce
znalezione w pobliskim leśnym jeziorku. Do morderstwa przyznały się
dwie trzynastolatki, potem to odwołały, jednak sąd uznał je za winne,
chociaż jako nieletnie nie trafiły do więzienia. Jedna z nich mieszkała
potem spokojnie w Fjällbace. Druga wróciła po latach jako słynna
hollywoodzka aktorka, aby zagrać w kręconym tam filmie o aktorce Ingrid
Bergman, która często spędzała wakacje w tej okolicy.
Patrik Hedström i jego koledzy z komisariatu w Tanumshede zaczynają
szukać jakiegoś związku między obiema sprawami, chociaż początkowo
sami w niego nie wierzą. Pomaga im Erika Falck, która pracuje nad
książką o zbrodni sprzed lat.

Fantastyka

Sztuka walki – najważniejsza ze sztuk?
Nie ma ucieczki przed przeznaczeniem. Mroczny cień śmierci wyłania się
z każdą chwilą, niespodziewanie.
Samotna wędrówka gościńcem i krótki wypad do karczmy w sekundę
może odwrócić porządek świata. I tylko jeden człowiek potrafi zachować
spokój. Nawet w trakcie ostatecznej próby. Walki o życie ze wściekłą jak
wulkan psychopatyczną Mariko.
Porywające, pełne intryg starcie klanów podkreślone szkarłatnym
cięciem katany.

Drugi tom cyklu „Szklany tron”
Po roku ciężkiej pracy w kopalni soli osiemnastoletnia Celaena
Sardothien zdobywa pozycję królewskiej zabójczyni. Nie jest jednak
lojalna względem tronu, choć ukrywa ten sekret nawet przed
najbliższymi przyjaciółmi.
Nie jest jej łatwo utrzymać tę tajemnicę, zwłaszcza gdy król zleca jej
zadanie, które może zniweczyć jej plany. Na domiar złego na horyzoncie
majaczą groźne siły, które mogą zniszczyć cały świat i zmuszają
Celaenę do dokonania wyboru. Względem kogo okaże się lojalna i dla
kogo zechce walczyć?

Seria książek z cyklu „Zwiadowcy”
Przyszłość piętnastoletniego Willa zależy od decyzji możnego barona.
Sam Will najchętniej zostałby rycerzem, ale drobny i zwinny nie
odznacza się tężyzną fizyczną, niezbędną do władania mieczem.
Tajemniczy Halt proponuje chłopakowi przystanie do zwiadowców ludzi
owianych legendą, którzy, jak wieść niesie, parają się mroczną magią,
potrafią stawać się niewidzialni... Początek nauki u mistrza Halta to
jednocześnie początek wielkiej przygody i prawdziwej męskiej przyjaźni.

Literatura młodzieżowa

Jeśli szukasz książki, przez którą zarwiesz najbliższą noc, to właśnie
masz ją przed sobą.
Dwie rude dziewczyny i jeden chłopak. Miłość, zazdrość, obsesja i
tajemnice. Zuzanna, uczennica warszawskiego liceum, pasjonuje się
fotografią i filmem. W jej życiu nie ma niespodzianek do czasu
pojawienia się w szkole nowego ucznia, zabójczo przystojnego Michała.
Zmiana szkoły w połowie roku szkolnego? Jego przybycie owiane jest
tajemnicą. Zafascynowany kulturą Japonii żyje wśród bohaterów anime i
jest zdecydowanie intrygujący. Tajemnicą jest także jego związek z
zaborczą i zazdrosną Magdą. Jednak to Michał rozdaje karty i wie, czego
chce. Teraz bardzo podoba mu się Zuzanna. Rozpoczyna grę, aby ją
zdobyć.

Melody Brooks ma jedenaście lat, fotograficznę pamięć i
ponadprzeciętną inteligencję. Niestety większość ludzi nie wie o tym.
Melody nie potrafi mówić, ani chodzić. Urodziła się z porażeniem
mózgowym i porusza się na wózku. Dzięki pomocy najbliższych osób
znajduje sposób na to, żeby porozumiewać się z otoczeniem. Dzięki
temu może podjąć próbę rywalizowania ze swoimi „zwykłymi" kolegami i
koleżankami.
Książka Sharon M. Draper „Tylko w mojej głowie" przez półtora roku
utrzymywała się na liście bestsellerów New York Times. Nagrodzona
licznymi nagrodami (jako książka dla młodzieży i dorosłych). Pisana z
perspektywy dziewczynki uwięzionej w swoim własnym ciele, która
chciałaby być zupełnie zwykłą dziewczynką, która przede wszystkim
potrafi mówić.

Gemma ma kompleksy. Od zawsze była chorowita i dużo czasu
spędzała w szpitalach – nosi po nich pamiątkę w postaci blizny w okolicy
serca. W szkole koleżanki jej dokuczają, chłopaki z klasy nie interesują
się nią i nie ma przyjaciół. Rodzice chcąc wynagrodzić córce trudne
dzieciństwo, trzymają ją pod kloszem, ale to nie wpływa dobrze na
Gemmę. Gdy pojawia się okazja wyjazdu na wycieczkę na Florydę,
dziewczyna postanawia wyrwać się ze swojej miejscowości i na chwilę
zapomnieć o swoich troskach. Niestety, w ostatniej chwili rodzice
zakazują jej wyjazdu. Gemma podsłuchuje ich rozmowę i dowiaduje się,
że ma to związek z tajemniczą kliniką w Heaven, znajdującą się na
wyspie niedaleko miejsca, gdzie miała jechać. Postanawia więc uciec z
domu i sprawdzić, co tak naprawdę tam się stało. Jakie tajemnice
odkryje? I co łączy ją z Lirą, dziewczyną, którą spotka na swojej drodze?
Dwie dziewczyny, dwie historie, jedna zapierająca dech w piersiach
powieść. Poznaj losy Gemmy i Liry w niezwykłej formie. W każdym
momencie możesz odwrócić książkę i spojrzeć na wydarzenia oczami
drugiej bohaterki.
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Poruszająca opowieść Polki, która poślubiła jednego z najbogatszych
szejków.
Laila Shukri przerywa milczenie i opowiada o swoim tajemniczym życiu.
Kim była, zanim zaczęła pisać książki? Jak została żoną szejką? Jak
dziś wygląda jej życie?
Amerykańska firma farmaceutyczna otwiera swoją filię w Dubaju.
Isabelle wraz ze swoją przyjaciółką wyjeżdża na zagraniczny kontrakt.
Tam bardzo szybko zwraca uwagę jednego z najbogatszych szejków
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który proponuje jej małżeństwo.
Czy przestroga matki okaże się prawdziwa?
Jak wygląda życie żony bogatego szejka? Czy istnieje granica luksusu?
Opowieść o tym, jaką cenę trzeba zapłacić, żeby kochać, pisać i
zachować samą siebie w dalekim kraju i zupełnie obcej kulturze.

Jedno z najważniejszych dzieł literatury angielskiej XIX wieku!
Nikt nie jest lepiej przygotowany do wielkiej kariery i walki o bogactwa od
powabnej i bezwzględnej Becky Sharp. Na przekór swym mizernym
korzeniom pnie się więc po szczeblach drabiny społecznej. Jednak jej
ckliwa przyjaciółka Amelia tęskni jedynie za grubiańskim wojakiem,
Georgem.
Obie panie muszą torować sobie drogę przez życie pośród skrzącego się
jarmarcznym blichtrem społeczeństwa Regencji, gdzie wojny ― te
wojskowe, jak i rodzinne ― stanowią codzienność, a fortuny rodzą się i
umierają na pniu. Jedyną niezłomną i szlachetną postacią w tym zgniłym
świecie pozostaje Dobbin. Swym oddaniem dla Amelii wnosi on patos i
głębię do tej cudownie groteskowej opowieści o miłości i perypetiach
społecznych.

Odyseja odważnej Afganki, która wraz z rodziną próbuje przedostać się
do lepszego świata - pierwsza tak poruszająca powieść o uchodźcach.
Mahmud kocha swoją żonę Feribę ponad życie. Są razem szczęśliwi i
dobrze im się wiedzie. Wszystko jednak się zmienia, gdy w ich kraju
wybucha wojna, a do władzy dochodzą talibowie.
Mahmud, z zawodu inżynier, staje się celem nowego reżimu
fundamentalistów i zostaje zamordowany. Feriba, zmuszona do
opuszczenia Kabulu z trójką dzieci, ma tylko jedną nadzieję: przedostać
się do Europy i dołączyć do rodziny siostry w Anglii. Pod osłoną nocy,
dzięki fałszywym dokumentom i życzliwym uchodźcom spotykanym po
drodze, Feriba przedziera się do Iranu. Wyczerpana, zrozpaczona, ale
zarazem silnie zdeterminowana, by dotrzeć do celu, nielegalnie dociera
aż do Grecji. To w tym kraju rozegra się prawdziwy dramat: na ruchliwym
rynku nastoletni syn Feriby, Selim, zostanie rozdzielony z resztą rodziny.
Główna bohaterka, stojąc w obliczu tragicznego wyboru, decyduje się na
dalszą podróż z dwójką pozostałych dzieci, Selim zaś wpada do tak
zwanego podziemia – grupy niezidentyfikowanych Afgańczyków, którzy
nawiedzają ulice europejskich stolic.
Czy Feriba i Selim w końcu się odnajdą? Czy uda im się zacząć nowe
życie na europejskim kontynencie? Jak potoczą się ich dalsze losy jako
uchodźców w obcej dla nich kulturze?

Biografie

Możesz wyciągnąć człowieka z getta, ale nigdy getto z człowieka”.
Tak głosi napis znajdujący się w przejściu podziemnym, który Zlatan
Ibrahimović, jako dziecko, pokonywał z sercem w gardle, by wrócić do
domu. To prawda. Bo pochodzi z Rosengård, sypialnej dzielnicy
położonej na peryferiach Malmö. Tam Zlatan zaczął budować swoją
legendę od pary butów kupionych w supermarkecie za 59 koron.
Wszędzie gdzie trafiał, pałał żądzą zemsty wobec tych, którzy
wydawali mu się źli. Rodzice jego kolegów zbierali podpisy, by wyrzucić
go z drużyny, trenerzy zawsze byli bardziej chętni do krytyki niż do
pochwał.
Pragnienie, by być lepszym od pozostałych prowadzi go z Malmö do
Ajaksu, gdzie przejmuje spadek po wielkim Van Bastenie; później do
Juventusu, gdzie Capello piłkarsko lepi go na nowo; następnie do Interu,
skąd zabiera kolejne tytuły mistrzowskie. W Barcelonie zostaje tylko rok,
wystarczająco dużo czasu, by wykrzyczeć w twarz Guardioli: „Nie masz
jaj!”, przed powrotem do Włoch, z nowymi magicznymi zagraniami.
Historia Zlatana toczy się dalej w Milanie i, jak sam mówi, „to jest
bajka, podróż z getta do marzeń”.
W „Ja, Ibra” Zlatan Ibrahimović po raz pierwszy opowiada o swoich
przeżyciach na boisku i poza nim, o radościach i szaleństwach w życiu
nie zawsze w pełni kontrolowanym.

