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Ubierz Sie W Kolor
"Sen" to kolejna kryminalna zagadka rozwiązana przez małżeństwo Piotra i Annę Balickich. Tym razem autor zabiera nas do australijskiego miasta Bunbury na południu stanu Zachodniej Australii. "Sen" to historia,
która z realistycznego snu Anny przełożyła się na realny świat i zdarzyła się naprawdę. Ta wyśniona sprawa kryminalna ma wiele wątków i skomplikowanych zagadek, które - jak w każdej książce Janusza Brzozowskiego
- na końcu pięknie się wyjaśniają, zaskakując czytelnika. Po huraganie, jaki nawiedził dom Anny i Piotra posesja ich zostaje całkowicie zrujnowana łącznie z garażem przygniecionym przez wyrwane z korzeniami drzewo.
Grupa przyjaciół z odległego Brisbane postanawia przyjechać, by pomóc im w porządkowaniu ich rezydencji. Przy okazji zamierzają celebrować urodziny jednego z przyjaciół i omówić ostatnie szczegóły przygotowań do
wydobycia z dna Pacyfiku tajemniczej dziewiętnastowiecznej, rosyjskiej fregaty pełnej złota. Jednak zdrada małżeńska doprowadza do wmieszania się niepożądanych osób w sprawę wyprawy wydobywczej. W wyniku ich
działań giną ludzie. Pierwszą ofiarą jest kobieta, jedna z przyjaciółek Piotra z odległych czasów, zaangażowana w wydobycie fregaty. Morderstwo zostaje popełnione w garażu w czasie niszczycielskiego huraganu. Piotr
nie widział ofiary, swojej przyjaciółki od wielu lat, ale policja twierdzi, że kobieta ta przyjechała do Balickich na wyraźne zaproszenie Piotra, mając na to dowody... Janusz Brzozowski Urodził się 58 lat temu w Polsce, w
tętniących studenckim życiem Gliwicach. Od najmłodszych lat marzył o tym, by zostać pisarzem. W grę nie wchodziło zarobkowanie, lecz możliwość przelania na papier swoich odczuć, myśli, wyobraźni, której mu do
dnia dzisiejszego nie brakuje. Zadebiutował już w szkole średniej, pisząc prace, w której wcielił się w postać adwokata broniąc winną popełnienia zbrodni Antygonę. Praca jego została bardzo wysoko wyróżniona. W
wieku lat 27 z żoną i 3-letnią córeczką emigruje do Australii, zaliczając po drodze Austrię, gdzie spędza 2 lata. Obowiązek utrzymania rodziny oraz nauka nie pozwalały mu na oddanie się mojej życiowej pasji - pisaniu.
Dopiero teraz, gdy jest już wolny od obowiązków, może pozwolić sobie na swoje przyjemności. Janusz Brzozowski zadebiutował w roku 2010 dwoma książkami ?Sen" oraz ?Tydzień u rodziny" (wyd. Goneta). Książki te
spotkały się z doskonałymi recenzjami krytyków oraz zainteresowaniem wśród internautów, zdobywając nagrodę w konkursie na najlepszą książkę na jesień 2010.
Przeznaczenie jest potężną siłą, z którą nie warto walczyć. Alex i Nathaniel są młodzi, bogaci i wydają się wieść zupełnie normalne, beztroskie życie. Wkrótce jednak okaże się, że ich na pozór idealny związek oparty jest
na kłamstwach. Alex bowiem wcale nie jest zwyczajną dziewczyną, tylko obdarzoną nadprzyrodzonymi mocami córką króla Ter, Petera Langendorfa. A Nathaniel… on jest po drugiej stronie barykady. Jako szef ruchu
oporu pragnie tylko jednego: wyzwolenia swojego kraju od ambicji zaborczego władcy. Planuje zamach na Petera Langendorfa i zamierza wykorzystać do tego celu Alex. Może to być jednak zadanie znacznie trudniejsze,
niż mu się wydawało… Do czego posunie się Nathaniel? Czy zdoła przekonać córkę króla, by stanęła po jego stronie? W tej grze nie ma żadnych reguł… „Po chwili drzwi pokoju otworzyły się i weszło do niego dwóch
mężczyzn. Jeden blondyn z lekkim zarostem i niebieskimi oczami. Był ubrany w czarny podkoszulek i niebieskie spodnie. Gdybym spotkała go na ulicy, nigdy nie powiedziałabym, że może być przywódcą czegokolwiek.
Za to kiedy drugi mężczyzna wszedł do pokoju, jego wygląd zrobił na mnie niemałe wrażenie. Miał podobne włosy do Nathaniela, ale o wiele bardziej czarne i ułożone. Chłodne, nienaturalnie zielone oczy i lekki
uśmiech. Ubrany była na czarno. Czarna koszula i spodnie. Ogólnie wyglądał strasznie poważnie, ale też pociągająco. Zła mieszanka. Był dużo starszy, więc najprawdopodobniej to był Tom. Blondyn to Adam. – Możemy
zaczynać, panowie? – odezwał się Tom zimnym głosem i rozsiadł się na krześle. Przeszył mnie wzrokiem, a ja nagle poczułam się strasznie nieswojo. Chyba byłam strasznie głupia, myśląc, że to zabawa. Tak… może to i
jest zabawa. Przerażająca i niebezpieczna gra w kotka i myszkę. Oni to koty, a ja jestem małą, bezbronną myszką. Trzeba było wtedy zostać w domu…”
Porywająca historia miłosna z dramatycznym tłem historycznym pióra autorki licznych bestsellerów Sarah Lark. Persja, obóz uchodźców w okolicy Isfahanu, 1944: Tu właśnie znalazła się osiemnastoletnia Polka ze
swoją młodszą siostrą Lucyną, najpierw po deportacji całej rodziny ze Lwowa na Syberię i potem po odysei obu dziewcząt przez Rosję i Persję. Kiedy kilkaset polskich sierot ma otrzymać azyl w Nowej Zelandii, Helena
czuje budzącą się nadzieję i radość. Ale ponieważ okazuje się, że jest za stara, na emigrację wybrano tylko jej siostrę. Ona jednak nie zamierza wyjeżdżać – ma w obozie przyjaciela. Helena zazdrości siostrze takiej
przepustki do nowego życia, choć prześladuje ją z powodu rozstania poczucie winy. Nie daje jednak niczego poznać po sobie i przekonuje Lucynę, aby ta zaczęła przygotowywać się do podróży. I wreszcie Helena
trzymając w ręce niewielki bagaż Lucyny czeka na nią w punkcie zbiórki przed transportem. Ale Lucyna nie zjawia się w wyznaczonym czasie… W tym samym czasie, kiedy Helena z nadzieją liczy na podróż do Nowej
Zelandii, James McKenzie nocą opuszcza potajemnie Kiward Station, aby wstąpić jako ochotnik do brytyjskich sił powietrznych. W Anglii zostaje wcielony do eskadry brytyjskich bombowców i bierze udział w walce o
Zagłębie Ruhry. Kiedy jednak ma zrzucić bomby na Essen, Duisburg i Bochum, czuje wewnętrzny sprzeciw. Zdaje sobie sprawę, że nie po to wyruszył na wojnę, aby zabijać bezbronne kobiety i dzieci. I nagle grozi mu
sąd wojenny…
Miesiąc Październik 1875. Rok X., Zeszyt IV.
Mity, zaklęcia, przepisy i rytuały
Tydzien literacki, artystyczny, naukowy i spoleczny. Red. A. J. O. Rogosz. (Wochenblatt für Literatur, Kunst etc.)
Mężczyzna od A do Z. Jak zrozumieć mężczyznę i stworzyć związek, w którym będziesz szczęśliwa i kochana
Ukryty głos
Niebezpieczna Gra

Dzieci ulicy to powieściowy debiut Janusza Korczaka wydrukowany pierwotnie w gazecie (w 17 odcinkach). Książka ukazała się w roku publikacji prasowej (1901 r.). Przez lata nie była wznawiana i nieco zatarła się w pamięci czytelników i historyków literatury.
Niedoskonałości warsztatowe powieści, choć jest ich trochę, nie zmieniają faktu, że opisuje w sposób niezwykły kawałek ówczesnej rzeczywistości.Narrator towarzyszy swoim bohaterom – dzieciom warszawskiej ulicy – w ich drodze życiowej. Razem z nimi
zagłębia się w zaułki Powiśla, penetruje nadwiślańskie brzegi, kryminalne rewiry Pragi, obserwuje je przy pracy i zabawie, komentuje wybory życiowe lub ściślej mówiąc, brak możliwości ich dokonania. Niemal zawsze los dziecka ulicy jest już wytyczony –
głód, bicie, praca ponad siły, alkohol, prostytucja, więzienie – i trudno się z tego błędnego koła wyrwać, zważywszy na społeczną obojętność. Niemniej, niemal przy minimalnym wysiłku nielicznych społeczników (hrabia Zarucki i jego siostra Irena) oraz
wsparciu środowiska, niektórym się to udaje (Antek, Mania), inni mimo osobistych przymiotów skazani są na porażkę (Józiek Bzik).Powieść Korczaka jest ciekawa nie tylko ze względów historycznych czy socjologicznych. Wierne przedstawienie realiów
warszawskiej ulicy wymagało językowej pieczołowitości. Bohaterowie posługują się warszawską gwarą, nieobcy im jest żargon przestępczy – potoczna dziewiętnastowieczna polszczyzna, przesycona rusycyzmami, zwrotami zaczerpniętymi z jęz.
niemieckiego i jidysz, a także francuszczyzną, to niewątpliwie jeden z największych skarbów podarowanych przez Korczaka potomności.
Cudowny poradnik autorki kultowej książki „Green Witch” Zadbaj o siebie w czarujący sposób – dowiedz się, jak pielęgnować ciało i duszę ziołowymi preparatami, zaklęciami oraz rytuałami inspirowanymi magią! Oto niezwykły poradnik, dzięki któremu
poznasz skuteczne techniki magicznego dbania o siebie. „Księga urody czarownicy” skupia się nie tylko na pielęgnacji ciała, ale w dużej mierze także na duszy, która jest kluczem do szczęśliwego życia w zgodzie ze sobą. Poznaj metody odzyskiwania
równowagi psychicznej oraz wewnętrznej siły, odkrywania autodestrukcyjnych nawyków i ich zmiany na zdrowsze, a tak¬że medytacje służące nawiązaniu lepszego kontaktu ze sobą. Inspirując się radami autorki, nauczysz się, jak: – korzystać z dobroczynnej
energii natury, ziół, kamieni i żywiołów, – pielęgnować w sobie spokój, cierpliwość i miłość do świata oraz samej siebie, – wspierać swoją więź z naturą i w pełni korzystać z jej darów, – zadbać o ciało dzięki prostym przepisom i kojącym kąpielom. Czerp siłę z
natury i dodaj odrobinę magii do codziennego życia!
Andrzej Pilipiuk mistrzowsko gra z czytelnikiem. Śmieszy, intryguje i sypie anegdotami. Kuzynki Stanisława i Katarzyna wraz z Moniką wracają w rodzinne strony. W zdewastowanych Kruszewicach z mozołem próbują odbudować dawny dwór i niczym magnes
ściągają na siebie kłopoty. Księżniczka Monika wpada w tarapaty, ale dzięki pomocy przyjaciół udaje jej się ujść cało. Niestety inaczej rzecz ma się z Mistrzem Michałem.
Uczeń czarownicy
pismo poswiecone polityce i literaturze
Cykl związani krwią tom 3
A Petty-bourgeois Tragic-farce
Testament Nierządnicy
Romans z draniem
Stoneybridge to urokliwa wioska w zachodniej Irlandii, gdzie czas p?ynie wolniej i wszyscy si? znaj?. Dwudziestoletnia Chicky wyrusza z prowincji do Nowego Jorku w poszukiwaniu w?asnego przepisu na szcz??cie. Po latach
wraca w rodzinne strony i zostaje w?a?cicielk? rozpadaj?cego si? domu. Postanawia przywróci? mu dawn? ?wietno?? i zamieni? go w pensjonat. Z pomoc? przyjació? Chicky przygotowuje Kamienny Dom na przybycie pierwszych
go?ci.
?mier? zwierz?cia wywo?uje jeden z najsilniejszych rodzajów bólu. Nawet je?li wiemy, ?e nadszed? ju? jego czas, aby odej??, nie przestajemy cierpie? i t?skni?. Ta ksi??ka jest jak koj?cy kompres na z?amane serce –
przypomina nam, ?e nawet po opuszczeniu cia? fizycznych zwierz?ta dalej ?yj? w formie duchowej i obdarzaj? nas nies?abn?cym uczuciem. Znajdziesz tu fantastyczne i inspiruj?ce historie o znakach, symbolach i wiadomo?ciach
wysy?anych przez naszych podopiecznych. Dowodz? one, ?e ukochane zwierz?ta ci?gle na nas czekaj?, a nawet pomagaj? nam z Drugiej Strony. Kristy Robinett wzruszy ci? i rozbawi do ?ez, prezentuj?c historie czworonogów i ich
sposoby przypomnienia o swojej obecno?ci – od do?wiadcze? na pograniczu ?mierci, po doniesienia o zwierz?tach ratuj?cych nam ?ycie. W tej podnosz?cej na duchu ksi??ce znajdziesz te? pomys?y na to, jak poradzi? sobie z
?alem, oraz wskazówki dotycz?ce tego, w jaki sposób nawi?za? po??czenie z twoim zmar?ym towarzyszem.
Introduction (p. i-lxxxviii) and text of play (p. 1-100).
ksi?ga jubileuszowa po?wi?cona 70-leciu Profesor Krystyny Iwan
Sen
Dziedziczki
Dzie?a Zygmunta Kaczkowskiego: Grób Nieczui
Wieczór przy Oak Lane
Steven Wilder zobaczy? uwodzicielsk? dziewczyn? i zosta? powalony na kolana, nie chodzi tu tylko o uderzenie kijem... chcia? j? zachowa? dla siebie. Dowiaduj?c si?, ?e dziewczyna jest narzeczon? szefa mafii, Steven
postanawia j? porwa? i posi???... oczywi?cie dla jej w?asnego bezpiecze?stwa. Wszyscy mówi?, ?e przez ?ycie prowadz? dwie drogi, ale dla Jewel Scott s? one tak samo niebezpieczne. Jedna z nich prowadzi?a do Anthony 'ego,
wilko?aka psychopaty, który przy okazji by? szefem lokalnej mafii i narzuconym jej wbrew woli narzeczonym. Na ko?cu drugiej drogi by? Steven, cz?owiek-kuguar którego przy pierwszym spotkaniu znokautowa?a kijem
bejsbolowym. Za ten wyst?pek Steven odwdzi?czy? si? jej porywaj?c j? i robi?c z niej swoj? partnerk?. Steven Wilder na widok uwodzicielskiej dziewczyny zosta? powalony na kolana, nie chodzi tu tylko o uderzenie kijem...
chcia? j? zachowa? dla siebie. Dowiaduj?c si?, ?e dziewczyna jest narzeczon? szefa mafii, Steven postanawia j? porwa? i posi???... oczywi?cie dla jej w?asnego bezpiecze?stwa. Anthony Valachi dosta? obsesji na punkcie
Jewel, kiedy ona by?a jeszcze ma?? dziewczynk?. Jako szef mafii, Anthony bra? dla siebie wszystko, na co mia? ochot?. Tak oto Jewel zosta?a jego narzeczon?. Je?eli komukolwiek wydawa?o si?, ?e mo?e to zmieni? i mu j?
odebra?, by? to olbrzymi b??d… za który b?dzie trzeba s?ono zap?aci?. PUBLISHER: TEKTIME
Okrutny w?adca przest?pczego pó??wiatka? Oddany przyjaciel i obro?ca? Bezlitosny wojownik i lito?ciwy uzdrowiciel? Tak. Wielki turniej w Skutton mo?e by? jedyn? okazj? na odnalezienie nieuchwytnego Farsona - adwersarza,
który jako jedyny ?yj?cy cz?owiek zna tajemnice pochodzenia i przeznaczenia Rezkina. Droga na turniej b?dzie jednak obfitowa?a w niebezpiecze?stwa i nag?e zwroty akcji, w których udzia? wezm? uzdrowicielka, która pragnie
by? wojowniczk?, mag bojowy, który chce by? uzdrowicielem, morderca, który marzy o nowym królu i ranna o?lica o szlachetnym imieniu. Dzi?ki wyj?tkowemu poczuciu sprawiedliwo?ci Rezkina, na jaw wyjd? kolejne tajemnice
zwi?zane z jego rol? Powiernika Mieczy a przeznaczenie popchnie go w zupe?nie nieoczekiwanym kierunku. goodreads: 4.46 /5 amazon 4.7 /5 Opinie czytelników GOODREADS: ***** Kontynuacja rewelacyjnego "Powiernika Mieczy" nie
zawodzi! Znajdziecie tu wszystko to, co pokochali?cie w pierwszej cz??ci i wiele wi?cej. Te ksi??ki to po prostu ekscytuj?ca przygoda fantasy! ***** Po przeczytaniu pierwszej ksi??ki z cyku i pokochaniu absolutnie ka?dego
jej s?owa, szybko chwyci?em t? ksi??k? i nie mog?em jej od?o?y?... przeczyta?em w jeden dzie?. ***** Przeczyta?em ksi??k? w jeden dzie?! Fantastyczna! Gor?co polecam ka?demu czytelnikowi fantasy!
Kiedy cel jest naprawd? wa?ny, zawsze w ko?cu znajdzie si? sposób, by przemówi? i sprawi?, by us?yszano twój g?os Przejmuj?ce literackie wo?anie o akceptacj? i mi?o?? Shabab uwielbia obserwowa? ksi??yc, który w milczeniu
kr??y po niebie. S? do siebie podobni, bo ch?opiec, mimo ?e ma ju? cztery lata, jeszcze nie wypowiedzia? ani jednego s?owa. Otoczenie ?mieje si? tego dziwnego zachowania, uwa?a Shababa za opó?nionego w rozwoju, ten wi?c
zamyka si? w swoim ?wiecie. Niewypowiedzianych s?ów ch?opca zdaje si? s?ucha? jedynie Mariam, jego matka, która rozumie, ?e syn potrzebuje czasu, by zacz?? mówi?. Wie, co to znaczy czu? si? inn?, codzienne ?ycie zmusi?o
j? bowiem do porzucenia kariery zawodowej i zaj?cia si? rodzin?. Mariam czuje, ?e milczenie synka jest w rzeczywisto?ci obron? przed oboj?tno?ci? ze strony ojca, wo?aniem o mi?o??… W?a?nie dzi?ki niej Shabab odkrywa drog?
do ludzkich serc. „Niezwykle zaanga?owana spo?ecznie i buntownicza autorka przerywa zmow? milczenia w obliczu niesprawiedliwo?ci”. The Independent „Ukryty g?os to literacka sensacja. Niewypowiedziane s?owa dziecka staj?
si? krzykiem przeciw bezduszno?ci i oboj?tno?ci”. Panorama „Nawet cenzura nie jest w stanie st?umi? pe?nego dramatyzmu g?osu tej odwa?nej kobiety”. The Guardian
T?czowy Most
Przeglad polski
Nie moje niebo
The Morality of Mrs. Dulska
Nieprawda, ?e fiolet
Dzie? dobry, kochanie

LEGO Batman 3: Poza Gotham to kolejna już odsłona serii gier LEGO. Ponownie możemy się wcielić w znane postacie z komiksów DC. Niniejszy poradnik prezentuje kompletny opis przejścia wszystkich dostępnych zadań w grze. Każdy miłośnik tego uniwersum jak również osoby, które zaczynają
dopiero swoją przygodę z tą serią powinien zainteresować się tą pozycją. W pierwszych rozdziałach poradnika znajdziesz porady ogólne dotyczące mechaniki rozgrywki i informacje na temat rozwiązywania zagadek logicznych, które będą ci towarzyszyć przez całą przygodę. Dalsza część poradnika
zawiera kompletny opis przejścia wraz ze wskazówkami, które przydadzą się w starciach z bossami czy przy rozwiązywaniu trudniejszych zagadek logicznych. Rozdział Bossowie i taktyki zawiera osobny opis elitarnych przeciwników oraz taktyk w jaki sposób sobie z nimi poradzić. W poradniku nie
zabrakło także rozdziałów poświęconych kolekcjom, których w Beyond Gotham znajdziesz całe mnóstwo. Dzięki nim będziesz mógł ukończyć grę w 100% a wskazówki, które zawierają poprowadzą cię po sekretach, które mogłeś ominąć po drodze. W jednym z ostatnich rozdziałów znajdziesz listę
wszystkich dostępnych, grywalnych postaci w grze z wyjaśnieniem ich umiejętności oraz opisem, w jakich sytuacjach sprawują się najlepiej. Końcowym rozdziałem jest temat poświęcony zagadnieniom technicznym gry, czyli wymagania sprzętowe wersji na komputery osobiste. Poradnik go LEGO
Batman 3: Beyond Gotham zawiera: Bogato ilustrowany opis przejścia wszystkich dostępnych misji w grze Rozdział poświęcony elitarnym przeciwnikom, bossom oraz taktyk w jaki sposób sobie z nimi poradzić Tematy poświęcone wszystkim dostępnym kolekcjom w grze. Czyli złote klocki,
minizestawy, czerwone klocki czy sposoby na uratowanie Adama West'a Rozdział zawierający wszystkie grywalne postacie w grze wraz z wyjaśnieniem ich umiejętności Rozdział poświęcony tematowi w jaki sposób ukończyć grę w 100% Rozdział poświęcony tematom technicznym gry oraz wymagania
sprzętowe wersji na komputery osobiste Poradnik do gry LEGO Batman 3: Poza Gotham to dokładny opis przejścia wszystkich dostępnych w grze misji. Poza solucją, w opracowaniu opisani zostali przeciwnicy i walki z bossami, nie zabrakło również szczegółowych opisów znajdziek i ich lokalizacji.
LEGO Batman 3: Poza Gotham – poradnik do gry zawiera poszukiwane przez graczy tematy i lokacje jak m.in. Pościek (Opis przejścia) Porady ogólne Na Strażnicy Porządku (Opis przejścia) Kostium Na Miarę Kosmosu (Opis przejścia) Chłodna Historia (Opis przejścia) Batjaskinia (Opis przejścia) Małe
Gotham... Duży Problem (Opis przejścia) Kontrolowany Superman (Bossowie i taktyki) Batmolka (Opis przejścia) Czaszkoła Przetrwania (Opis przejścia)
Chcesz się zakochać? Uważaj, o co prosisz. Daria to ambitna kobieta sukcesu. Prowadzi samodzielnie dużą firmę. Kocha swoje poczucie niezależności i tego, że ma wszystko pod kontrolą. Jednak nie zawsze tak było. Nadal za jej plecami czają się demony przeszłości. Ten, kto zadarł z Arturem, już na
pewno przekonał się o jego bezwzględności. Zdecydowanie nie jest takim facetem, którego można przedstawić rodzicom. Pod maską przystojnego, pociągającego mężczyzny, kryje się groźny przeciwnik. Tych dwoje nic nie łączy. Oboje przeszli różne drogi w swoim życiu. Kierują się przede wszystkim
innymi wartościami. Los postanawia rzucić ich ku sobie. To co na początku było tylko znajomością bez zobowiązań, szybko się skomplikuje. Płomienny romans, który wybuchnie między nimi może oboje ich spalić żywcem. Artur tak samo łatwo może podbić serce Darii jak i ją zniszczyć - wplątując w
ciemne interesy. Justyna Banowska Moja kariera pisarska rozpoczęła się przede wszystkim dzięki pasji, jaką jest czytanie. Każda kolejna książka dla mnie, to szczęście i przekleństwo zarazem. Szczęście — bo w ciągu całego swojego życia mogę żyć życiem wielu osób, bohaterów książek, natomiast
przekleństwo- bo jak zwykle oznacza kolejną z rzędu nieprzespaną noc. Jestem fanką Mario Puzo, znanego jako autor „Ojca Chrzestnego”, czy mojej ulubionej książki „Głupcy umierają", Z zainteresowaniem czytam Paula Coelho, płakałam przy "Gwiazd naszych wina" Johna Greena i jak każda kobieta
lubiąca romanse często kartkuję harlequiny, a dla dodania życiu szczypty pikanterii sięgam również po powieści erotyczne i zaczęłam pisać własne. Romans z draniem to moja pierwsza powieść erotyczna z wątkiem kryminalnym. Moja kariera pisarska rozpoczęła się przede wszystkim dzięki pasji, jaką
jest czytanie. Każda kolejna książka dla mnie, to szczęście i przekleństwo zarazem. Szczęście — bo w ciągu całego swojego życia mogę żyć życiem wielu osób, bohaterów książek, natomiast przekleństwo- bo jak zwykle oznacza kolejną z rzędu nieprzespaną noc. Jestem fanką Mario Puzo, znanego jako
autor „Ojca Chrzestnego”, czy mojej ulubionej książki „Głupcy umierają", Z zainteresowaniem czytam Paula Coelho, płakałam przy "Gwiazd naszych wina" Johna Greena i jak każda kobieta lubiąca romanse często kartkuję harlequiny, a dla dodania życiu szczypty pikanterii sięgam również po powieści
erotyczne i zaczęłam pisać własne. Romans z draniem to moja pierwsza powieść erotyczna z wątkiem kryminalnym.
„Nie moje niebo” to trzecia część przygód szalonej księgowej z powieści „Gdzie diabeł nie może”. Duszyczka, rozdzielona z ukochanym diabłem Azazelem, musi walczyć o przetrwanie w pełnym przemocy mieście Ameryki Południowej. Uciekając przed nieznanym przeciwnikiem, ma do pomocy tylko
piekielnego komandosa niskiej rangi i psychopatycznego diabła. Czy i tym razem uda jej się uniknąć mordercy? Lekka, dowcipna książka, napisana z polotem i fantazją, doskonała na poprawę nastroju. Dorota Ostrowska Urodziłam się we Wrocławiu, mieście krasnoludków, ale nigdy tak naprawdę tam
nie mieszkałam. Zapewne stąd biorą się moje tęsknoty za równoległą rzeczywistością. W realnym świecie jestem wykładowcą akademickim, a w wolnych chwilach piszę książki o szalonej księgowej i jej piekielnych przygodach.
Dzieła
Uwierz w siebie bardziej
Nadzieja na końcu świata
Przegla̜d polski
Transgresje Moniki Wetter
Księga urody czarownicy

Zaskakująca historia opowiedziana przez hiszpańskiego poetę i scenarzystę Antonio Galę. Desideria Oliván chciała mieć władzę nad swoim życiem. Razem z przyjaciółkami planowały podbój świata, który miał rozpocząć się w Huesce, małej
hiszpańskiej miejscowości. W pewnym momencie życie zaczęło weryfikować marzenia Desiderii, zmuszając ją do podjęcia bardziej przyziemnych kroków. Ostatecznie jedyne, co zaoferował jej los, to małżeństwo z rozsądku i stanowisko posłusznej
pani domu męża robiącego oszałamiającą karierę. W tym zastanym świecie kontynuującym znienawidzone tradycje Desideria na jednej z zagranicznych wycieczek spotkała Yamama, uwodzicielskiego tureckiego przewodnika. Gorąca namiętność
doprowadzi do romansu, który pociągnie za sobą o wiele poważniejsze konsekwencje, niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. Siła namiętności: podczas podróży do Turcji Desideria, młoda Hiszpanka rozczarowana małżeństwem, zatraca się w
ramionach Yamama. Oczarowana, w mgnieniu oka rzuca wszystko, by zamieszkać z nim w Stambule. Antonio Gala jest jedną z najwybitniejszych postaci w literaturze iberyjskiej. Turecka namiętność, sprzedana w ponad milionie egzemplarzy,
szybko stała się klasyką w Hiszpanii. livre.fnac Książka Antonio Gali, jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy hiszpańskich, od razu przypadła mi do gustu. Kryminalna intryga porywa czytelnika podobnie jak uczucia, egzotyka i związek
bohaterki z przestępcą... critiqueslibres.com
Opowieść o tym, jak jedna książka uratowała życie wielu osób Emilia kocha książki. W malutkim antykwariacie na Siennej, otoczona aromatem kawy z kardamonem, czyta niezwykłe opowieści i snuje marzenia o prawdziwym szczęściu. Pewnego
dnia w jej życiu pojawia się tajemniczy Szymon. Pełne uniesień chwile nie dają o sobie zapomnieć. Ale los ma dla Emilii również inne niespodzianki. Ludzie, których od dawna zna i kocha, okazują się skrywać mroczne tajemnice. Gdy Emilia zaczyna
gubić się w ich labiryncie, dostaje od losu cenny dar. Książkę, która przechodząc z rąk do rąk, zmienia życie tych, którzy zajrzeli w jej karty. Czy tajemnicza książka pomoże również Emilii? I co się stanie, kiedy na jaw wyjdą skrywane przez lata
sekrety? Najnowsza powieść Doroty Gąsiorowskiej to pełna tajemnic historia, która otuli cię niczym ciepły koc i przeniesie w zaczarowany świat najskrytszych marzeń.
Lord John Gordon i Lady Gillian są małżeństwem od dwudziestu lat. Po dwóch porodach, w wieku czterdziestu pięciu lat, Lady Gillian wciąż tryska pięknem, wzbudzając zainteresowanie wśród mężczyzn. Tylko jej mąż, zajęty karierą nie zwraca na
nią uwagi. W krótkim czasie okazuje się, że ktoś czyha na życie Gordona. Przecięte kable w prywatnym samolocie lorda powodują katastrofę, w której giną dwie osoby. Czy plan zabójcy został jednak zrealizowany? A może pomyłka była
zaplanowana? Jonathan Trench – pod pseudonimem kryje się duet autorski: Ewa Zawadowska-Kittel oraz Jan Kraśko. Ewa Zawadowska-Kittel to polska tłumaczka, scenarzystka filmowa i wykładowczyni akademicka. Jan Kraśko jest polskim pisarzem
i tłumaczem anglojęzycznej literatury sensacyjnej. W jego dorobku są przekłady m.in. Johna Grishama, Roberta Ludluma i Iana Fleminga. Seria kryminałów Jonathana Trencha wydawana była w latach 1982-1988 i zawiera tytuły: „Czeka na mnie
Tina", „Wieczór przy Oak Lane", „Geniusz z Kimberley", „Pięć butelek sherry i bukiet róż" oraz „Kasyno".
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Glottodydaktyczne i kulturowe aspekty komunikacji językowej
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Magia księżycowa
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Ubierz sie w kolor
Dom nad Klifem
Dwie dusze, które spotykaj? si?, rozstaj?, odnajduj? i... Prawdziwa mi?o?? pokonuje czas i odleg?o??. Ciep?a zabawna, wyj?tkowa powie??. Romantyczna jak „Jeden dzie?”. Rzym i Mediolan le?? daleko od siebie, a mimo to uczucie mi?dzy Agnese i Lorenzem jest niczym ogie?, który tli si? niewielkim
p?omieniem, lecz si? nie wypala. Poznali si?, b?d?c jeszcze dzie?mi, pewnego upalnego lata w Emilii-Romanii. Od tamtego czasu up?yn??o ju? wiele lat, a beztroskie zabawy ust?pi?y miejsca przenikliwym spojrzeniom pe?nym po??dania. Zielonooka Agnese o rudych w?osach du?o czasu po?wi?ca
nauce, jest uparta i marzy o tym, by zosta? lekarzem. Bogaty i czaruj?cy Lorenzo, wychowany po?ród luksusów i wygód, pasjonuje si? fotografi? i kinem. Sp?dza czas na wystawnych, suto zakrapianych imprezach, uwodz?c coraz to inne aktorki i modelki. Mimo to jedynym g?osem, jaki chcia?by s?ysze?
podczas samotnych nocy, jest g?os Agnese. Ona potrafi s?ucha?, zna go jak nikt inny i umie czasem porz?dnie go zgani?, ale te? obdarzy? ciep?ym s?owem, nawet wtedy, gdy ju? ?wita, a w szpitalu czekaj? na ni? pacjenci. Zostaj?c kardiologiem, posz?a za g?osem swojego powo?ania i spe?ni?a
marzenie, które towarzyszy?o jej od dziecka. Agnese i Lorenzo przemierzaj? wszystkie etapy ?ycia, wci?? spotykaj?c si? i rozstaj?c, kochaj?c si? i oddalaj?c si? od siebie, a? do momentu, w którym przeznaczenie w ko?cu postanawia im pomóc...
„Ucze? Czarownicy”, pozornie jest to, ksi??ka zawieraj?ca zbiór opowiada?. Przyjemne historie wyrwane z linii ?ycia Rodu Dwóch D?oni, opowiadaj? o losach niczym nie wyró?niaj?cej si? rodziny... Ale czy na pewno? Pozwólmy porwa? si? autorowi w podró? poprzez pokolenia rodziny nosz?cej pi?tno
dwóch d?oni. Ludzi, którym nie obcy jest ?wiat dawnych, mistycznych bóstw czy czarów. Poznajmy historie istot, którymi si? stali, po zetkni?ciu si? ze ?wiatem czyhaj?cym tu? za zamkni?tymi powiekami. Przypatrzmy si? uwa?nie... Czy te historie, ró?nych osób w ró?nym czasie, na pewno nie s? ze sob?
powi?zane? Adrian K. Antosik Szczecinianin, urodzony w 1988 roku. Jako gimnazjalista podj?? pierwsze próby w ?wiecie literackim, które po latach ukaza?y si? w zbiorowym tomiku wierszy i jako elektroniczna ksi??ka. Publikowa? wiersze na stronie internetowego wydawnictwa www.zaszafie.pl. W
ramach wspó?pracy z internetowym wydawnictwem Goneta.net wyda? tomiki wierszy takie jak „S?owa pisane na skrawku papieru” czy elektroniczne ksi??ki takie jak „Plemi?”. Wzi?? udzia? w projekcie organizowanym pod patronatem internetowego wydawnictwa www.bezkartek.pl, którego wynikiem
by?o napisanie i wydanie internetowej ksi??ki pt. „P?omie? ?mierci”.
Lord Athelstan jest wprawionym w bojach ?o?nierzem i dyplomat?. Podczas kolejnej ze swoich wypraw zosta? zawezwany z Indii na Kaukaz, gdzie oczekuje go imam Szamil. O imamie kr??? legendy, jak o wojowniku,który jest gro?ny, ale równie? uczciwy je?eli chodzi o dyplomacj?, a jego celem jest
zdobycie Krymu. Gdy lord dociera na miejsce dowiaduje si?, ze Szamil dla uzyskania swoich celów politycznych porwa? rodzin? królewsk?. Przez przypadek jednak w?ród porwanych znalaz?a si? równie? pewna francuska guwernantka, która przysparza sporo k?opotów swoim zachowaniem oraz pewna
m?oda dziewczyna o imieniu Natasza. Natasza jest przyjació?k? porwanej ksi??nej, sama wraz z bratem s? sierotami. Nie maj?c niczego do stracenia godzi si? na propozycj? imama, aby zosta? ?on? pewnego su?tana, który wy?wiadcza wiele przys?ug dla Szamila. Pro?ba do lorda Athelstana to
towarzystwo w podró?y dla pi?knej Nataszy, aby nietkni?ta zosta?a przetransportowana do su?tana, gdzie czeka j? tak naprawd? wile niedobrego. Lord pocz?tkowo nie chce si? zgodzi? na wy?wiadczenie tej przys?ugi, ale ostatecznie ulega. Co wydarzy si? w trakcie podró?y? Czy lord uratuje Natasz?
przed okrutnym losem, który czeka j? na dworze su?tana? Mary Barbara Hamilton Cartland (1901–2000) pseud. Barbara Cartland, brytyjska powie?ciopisarka, znana z pisania licznych romansów i powie?ci mi?osnych. Napisa?a 723 ksi??ki w tym 5 biografii. By?a jedyn? córk? brytyjskiego oficera,
majora Bertrama Cartlanda, który zgin?? podczas I wojny ?wiatowej. Uko?czy?a college dla dziewcz?t w Malvern, po którym rozpocz??a prac? reporterki zajmuj?cej si? sprawami spo?ecznymi i pisarki powie?ci mi?osnych. Z pocz?tku prowadzi?a kolumn? plotek w Daily Express. W roku 1923
opublikowa?a pierwsz? powie?? „Jigsaw", która sta?a si? bestsellerem. W jej powie?ciach ukszta?towa? si? specyficzny styl, konstrukcja akcji, osadzenie w realiach historycznych. Mimo schematycznej akcji, jej pó?niejsze powie?ci cieszy?y si? powodzeniem. W roku 1983 jej nazwisko umieszczono w
ksi?dze Guinnessa. W po?owie lat 90 sprzeda?a sw? miliardow? ksi??k?. Zgodnie ze wspomnieniem po?miertnym opublikowanym w The Daily Telegraph Cartland zerwa?a swe pierwsze zar?czyny po poznaniu szczegó?ów stosunku p?ciowego i dozna?a szoku. Ostatecznie wysz?a za m?? w roku 1932 za
oficera Alexandra George'a McCorquodale'a. Jej córka, Raine Spencer, by?a w pó?niejszym czasie macoch? ksi??nej Diany. Po rozwodzie w r. 1936 wysz?a za Hugh McCorquodale, z którym mia?a dwóch synów.
LEGO Batman 3: Poza Gotham
Przegl?d polski
Natasza - Ponadczasowe historie mi?osne Barbary Cartland
Magiczne sposoby na dbanie o cia?o i dusz?
Królestwo ob??du
Siódmy kolor t?czy
Wspó?czesna Warszawa. W t?tni?cej ?yciem metropolii mieszka 39-letnia Monika. Popadaj?ca w stagnacj? i niezbyt ambitna kobieta wydaje si? by? pogodzona ze swoim losem. „Oto ja – pani w ?rednim wieku bez perspektyw” – mówi
sama o sobie. Jest bierna, podporz?dkowana innym, nie wykorzystuje swojego potencja?u. Ogranicza si? do obserwacji, które prowadz? j? do wielu gorzkich, a nieraz zabawnych przemy?le?. Monika to dzisiejszy Kopciuszek.
Autorka bawi si? konwencj? znanej ba?ni, st?d na kartach powie?ci pojawia si? przyrodnia siostra, która wiedzie szcz??liwe i pouk?adane ?ycie, a tak?e macocha – prawdziwa wied?ma. Jednak opowie?? o Kopciuszku w wydaniu
Agnieszki Rahozy ró?ni si? od pierwowzoru w kilku istotnych szczegó?ach. W jej wersji macocha i siostra próbuj? pomóc podstarza?ej pannie, która p?dzi sm?tny ?ywot w cieniu wieloletniego partnera – egoisty i
korporacyjnego karierowicza. Splot nieszcz??liwych zdarze? spowoduje, ?e Kopciuszek stanie do walki. Tyle, ?e wygran? nie jest bilet wst?pu na bal, gdzie czeka wymarzony ksi??? z bajki, ale upajaj?cy smak wolno?ci. ATUTY
KSI??KI • Skoncentrowanie si? na problemach wspó?czesnych kobiet. • Wiarygodne postacie. • Tekst okraszony b?yskotliwym poczuciem humoru. • Wielopoziomowa fabu?a, nawi?zuj?ca do spo?ecznych i ekonomicznych realiów
dzisiejszej Polski. • Niebanalne sceny erotyczne skonstruowane z my?l? o wra?liwo?ci kobiet.
Niech Twoje ?ycie p?ynie zgodnie z rytmem Ksi??yca! Bestsellerowa „Magia ksi??ycowa" teraz w nowej szacie graficznej! Poznaj kompendium wiedzy o magii ksi??ycowej z dziesi?tkami sposobów na konstruktywne ukierunkowywanie
energii i ?wiadome korzystanie z energii p?yn?cej z danych faz Ksi??yca. Ka?dego miesi?ca poziom twojej energii – podobnie jak Ksi??yc – ro?nie i maleje, co wp?ywa na produktywno??, si?? i ch?? anga?owania si? w rozmaite
dzia?ania. Ka?dy z trzynastu miesi?cy ksi??ycowych bezpo?rednio zwi?zany jest z innym rodzajem sezonowego przep?ywu energii. Aby nauczy? si? ?wi?towa? i wykorzystywa? moc p?yn?c? z ka?dej z faz Ksi??yca, wystarczy
dostosowa? si? do jego naturalnych si?. D.J. Conway, ameryka?ska ekspertka uznana za najlepsz? autork? wicca i New Age, zdradza, w jaki sposób ka?dy z trzynastu miesi?cy ksi??ycowych jest bezpo?rednio powi?zany z
przep?ywem energii i jak korzystaj?c z siedemdziesi?ciu dziewi?ciu wspó?czesnych poga?skich rytua?ów na wzbudzenie energii Ksi??yca i celebrowanie jego faz, poprawi? samopoczucie fizyczne, emocjonalne i duchowe. W tej
skarbnicy praktyk magicznych i lunarnych znajdziesz m.in.: - ksi??ycowe medytacje i zakl?cia, - ksi??ycow? mitologi?, symbole i odniesienia do wspó?czesno?ci, - opis bogi?, bogów oraz staro?ytnych ksi??ycowych ?wi?t.
„Jedna z lepszych ksi??ek na temat ?ycia w zgodzie z Ksi??ycem i magii ksi??ycowej, z jakimi si? spotka?am. Ponad 400 stron informacji, które w odpowiedni sposób pomagaj? si? przestawi? na nowy rytm dnia, a nawet roku.
Dzi?ki niej mo?na w ?atwy sposób zacz?? wprowadza? zmiany w swoim ?yciu, które zapewni? nam lepsze samopoczucie i kondycj?: zarówno fizyczn?, jak i psychiczn?” – Bookeater Reality
Kontynuacja burzliwych losów pi?knej Marii, bohaterki powie?ci Nierz?dnica i Kasztelanka, ?wiatowych bestsellerów, sprzedaj?cych si? w wielomilionowych nak?adach. Maria po latach tu?aczki i niebezpiecze?stw wreszcie wraca
do domu i wiedzie spokojny ?ywot u boku ukochanego m??a, Michaela. Szcz??cie nie trwa jednak d?ugo, gdy? Maria znów pada ofiar? pod?ej intrygi. Pi?kna kasztelanka zostaje uprowadzona, sprzedana jako niewolnica i
wywieziona na wschód. Mari? kupuje na swój dwór ksi??na Anna, ?ona bratanka wielkiego ksi?cia moskiewskiego. Niewolnica szybko zyskuje zaufanie swej pani i staje si? jej powiernic?. Niestety ?ycie Anny znajduje si? w
ogromnym niebezpiecze?stwie. Zmuszona do porzucenia Moskwy zabiera ze sob? Mari?, ta jednak ucieka od swej chlebodawczyni i z nara?eniem ?ycia, po drodze pe?nej przygód wraca do domu. Za pó?no – jej ukochany Michael jest
ju? m??em innej kobiety..
Dzieci ulicy
Rytua?y, przepisy i zakl?cia naszych przodków
Turecka nami?tno??
Przegl?d Polski
Antykwariat spe?nionych marze?
zbiór artyku?ów wierszem i proza ku zabawie i nauce

UWIERZ W SIEBIE. BARDZIEJ to ksi??ka dla ka?dej kobiety, która cho? raz pomy?la?a: „Nie wierz? w siebie. Nie uda mi si?, jestem niewystarczaj?co dobra.” Dzi?ki tej ksi??ce: – zauwa?ysz, jak
wiele mo?liwo?ci jest przed tob?, gdy tylko uwierzysz w siebie. – zrozumiesz, dlaczego warto by? sob?. – do?wiadczysz jak bardzo wiara w siebie przek?ada si? na twoje relacje nie tylko
samej z sob?, ale i z innymi, a tak?e na twoje sukcesy i zarobki. – otrzymasz wskazówki i – je?li tylko zechcesz – przejdziesz skuteczny proces transformacji. Pozwolisz sobie na ?ycie w
zgodzie ze sob?, bez zb?dnej pogoni i chaosu. Masz ochot?? Uwierz w siebie. Bardziej. Jak wygl?da?oby Twoje ?ycie gdyby? wierzy?a w siebie i nie ulega?a negatywnym my?lom typu „nie uda mi
si”, „nie dam rady”, „jestem niewystarczaj?co dobra”? Po pierwsze, by?aby? sob?. Kobiet?, która wstaje rano z u?miechem na twarzy. Nie skupia si? na brakach, nie narzeka, a docenia siebie.
Po drugie, zacz??aby? skuteczniej dzia?a?. Bez zb?dnego ograniczania samej siebie. Rozwin??aby? skrzyd?a i ?y?a na w?asnych warunkach. Po trzecie Kobieta, która wierzy w siebie to kobieta,
która realizuje swoje marzenia. Dba o swoje cia?o, swój rozwój osobisty i ?yje w zgodzie ze sob?. Szkoda jej czasu na porównywanie si? do innych i nie ulega iluzji wyidealizowanego ?ycia.
Wie, ?e jest wa?na. Nie wa?niejsza od innych, ale i nie mniej wa?na wi?c docenia to, co ma i kim jest.
„Magia wraca do nas wraz ze starymi wierzeniami – a mo?e nigdy nas nie opu?ci?a…” ?yje tu i teraz. Rozumie przyrod? i czerpie z jej dóbr – w szufladzie trzyma korze? jarz?biny, a wieczorami
okadza dom ja?owcem. Na jej szyi widnieje amulet, z ust wyp?ywaj? s?owa zakl??. Szykuje si? do obchodów nadchodz?cego sabatu. S?owia?ska czarownica drzemie w kobiecym sercu i pomaga w
?yciowych wyborach, smutkach i rado?ciach. Gdy pozwolisz jej rozkwitn??, poczujesz w sobie ogromny dar, bezgraniczn? wdzi?czno?? i wielk? si??. Dobromi?a Agiles w swojej ksi??ce dzieli si?
wiedz? i wskazówkami, które zapoznaj? ci? ze ?wiatem wierze? i rytua?ów naszych przodki? – od wprowadzenia do wicca i rodzimowierstwa, poprzez opisy poszczególnych sabatów, po przepisy,
zakl?cia, a nawet s?owia?sk? gimnastyk?.
Sztuka pozytywnego wp?ywania na m??czyzn?. Wyobra? sobie swój szcz??liwy zwi?zek z m??czyzn?. Wyobra? sobie sobotni poranek, gdy on przynosi ?niadanie do ?ó?ka i czule g?aszcz?c Ci? po
twarzy, budzi Ci?, a zanim otworzysz oczy, mówi, jak bardzo Ci? kocha. Wyobra? sobie m??czyzn? czu?ego, kochaj?cego, pomagaj?cego Ci we wszystkim. Wyobra? sobie, jak cz?sto Ci? przytula i
g?aszcze, mówi?c, jak? wspania?? jeste? kobiet?. Wyobra? sobie wsparcie m??czyzny, mi?o??, wierno?? i swoje szcz??cie, o jakim zawsze marzy?a?. A wszystko tylko dlatego, ?e wiesz, jak na
niego pozytywnie wp?ywa?! Niestety mo?e by? te? inaczej Wyobra? sobie, ?e mija kilka lat od Twojego zwi?zku z m??czyzn?. Masz z nim dwójk? dzieci. Wyobra? sobie agresj? i niezrozumienie,
które s? obecne w Waszym zwi?zku niemal?e ka?dego dnia. Wyobra? sobie pó?ne powroty do domu Twojego m??a, tylko dlatego, ?e nie chce przebywa? z Tob? pod jednym dachem. Wyobra? sobie
m??czyzn?, który nie jest czu?y, opieku?czy, którego nic nie obchodzisz, który nie interesuje si? dzie?mi tak jak one tego potrzebuj?. W ko?cu wyobra? sobie rozpad zwi?zku, rozwód,
cierpienie Twoje, dzieci, ale tak?e i m??czyzny, z którym jeste? zwi?zana. Przeczytaj t? ksi??k?, a nigdy nie spotka Ci? ta druga wizja
Poprawione i przejrzane przez autora
Opowie?ci czworono?nych przyjació? z Nieba
S?owia?ska wied?ma
Niebezpieczne rzeczy (zwi?zani krwi? tom 3)
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