Na długie jesienne
wieczory –
kubek ciepłej herbaty
i…… dobra książka

TAMMARA WEBER – „TAK BLISKO….”
• Kiedy Jacqueline przyjechała za swoim
chłopakiem, do college’u, nie spodziewała się,
że po dwóch miesiącach Kennedy zakończy
wieloletni związek. Teraz musi odnaleźć się w
zupełnie obcej rzeczywistości – jest singielką,
studiuje ekonomię zamiast muzyki, a byli znajomi
traktują ją jak powietrze.
Pewnej nocy, tuż po wyjściu z imprezy,
Jacqueline zostaje zaatakowana przez Bucka,
przyjaciela jej eks-chłopaka. Ocalona przez
nieznajomego, który wydaje się być
przypadkiem we właściwym miejscu i o
właściwym czasie, dziewczyna chce tylko
zapomnieć o koszmarnym wydarzeniu. Jednak
Lucas, jej wybawca, nie spuszcza z niej oka.
Jacqueline nie wie, czego może się spodziewać
po skrytym mężczyźnie, który całe zajęcia
spędza gapiąc się na jej plecy i szkicując w
notatniku.
Kiedy okazuje się, że Buck nadal prześladuje
Jacqueline, ta ma do wyboru: pozostać ofiarą
albo nauczyć się bronić. Luke wydaje się być
rycerzem na białym koniu, ale i on ma swoje
tajemnice.

TAMMARA WEBER – „TAK KRUCHO….”
• Drugi tom bestsellerowego „Tak
blisko…” Tamary Webber, historia,
która wywróci twoje życie do góry
nogami.
Będąc dzieckiem, Lucas Maxfield
wierzył, że przyszłość jest otwartą
księgą pełną cudów i z ufnością
czekał na kolejny dzień… Jeden z
tych dni okazał się końcem jego
życia. Po tragedii, która dotknęła
jego rodzinę, Lucas zwątpił we
wszystko, w co kiedyś wierzył. Choć
ze wszystkich sił starał się zapomnieć
o przeszłości, ta nie przestała go
prześladować.
Gdy Lucas spotkał na swej drodze
Jacqueline, po raz pierwszy od
dawna odważył się do kogoś zbliżyć.
Ale czy ktoś, kogo dusza rozprysła się
w drobny mak i kto wie, że w jednej
chwili można stracić wszystko, zdoła
znaleźć w sobie dość siły, by raz
jeszcze… pokochać?

TAMMARA WEBER – „TAK SŁODKO…”
• On jest miłością jej życia, chociaż o
tym nie wie. Ona jest jego chwilą
wytchnienia w tym wymagającym
przetrwania życiu. Był zraniony i
dziki, ale potrafił się dostosować.
Ona zawsze była posłuszna. Teraz
jest niespokojna. Pearl Torres Frank
spędzając lato w domu nauczyła
się dwóch rzeczy: Boyce Winn jest
ucieleśnieniem wszystkiego, od
czego powinna trzymać się z dala i
wszystkim tym, co sprawia, że chce
być blisko. Zbuntowany i głośny.
Nie dbający o to, co myślą o nim
ludzie. Namiętny. Silny.
Niebezpieczny. I jest jeszcze jedna
cecha, którą chowa przed
wszystkimi, ale nie przed nią: Słodki.

JO NESBO – „ CZŁOWIEK NIETOPERZ”
• Norweski policjant Harry Hole przybywa
do Sydney, aby wyjaśnić sprawę
zabójstwa swej rodaczki, Inger Holter,
być może ofiary seryjnego mordercy. Z
miejscowym funkcjonariuszem,
Aborygenem Andrew Kensingtonem,
Harry poznaje dzielnicę domów
publicznych i podejrzanych lokali, w
których handluje się narkotykami,
wędruje ulicami, po których snują się
dewianci seksualni.
Przytłoczony nadmiarem obrazów i
informacji początkowo nie łączy ich w
logiczną całość. Zrozumienie
przychodzi zbyt późno, a Harry za
wyeliminowanie psychopatycznego
zabójcy zapłaci wysoką cenę...

