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Clay Jensen wraca do domu ze szkoły
i przed drzwiami znajduje dziwną paczkę.
W
środku
jest
kilka
taśm
magnetofonowych
nagranych
przez
Hannah, koleżankę z klasy, która dwa
tygodnie
wcześniej
popełniła
samobójstwo. Dziewczyna wyjaśnia, że
istnieje trzynaście powodów, dla których
zdecydowała się odebrać sobie życie. Clay
jest jednym z nich i jeśli wysłucha nagrania,
dowie się dlaczego. Chłopak przez całą noc
kluczy po mieście, a za przewodnika służy
mu głos Hannah. Staje się świadkiem jej

Opowiedziana na nowo baśń tysiąca i
jednej nocy.
Ona jest potężnym dżinnem. On złodziejem
z ulicy. Połączyła ich pradawna magia.
Kiedy Aladyn odnajduje magiczną lampę,
Zahra zostaje przywrócona światu, którego
nie widziała od pięciuset lat. Ludzie i dżinny
pozostają w stanie wojny, więc aby
przetrwać, musi ukrywać swą tożsamość.
Przybierając różne kształty, będzie trwać
przy swoim nowym panu aż do czasu, kiedy
ten wypowie swoje trzy życzenia. Wszystko
się komplikuje, gdy Nardukha, potężny król
dżinnów,
oferuje
Zahrze
szansę
całkowitego uwolnienia od magii lampy.
Uratowanie
siebie
oznacza
jednak
zdradzenie Aladyna – człowieka, w którym
Zahra… zakochała się wbrew sobie.

Musso
tradycyjnie
nie
zawiódł
:)
Jak zwykle nieprzewidywalnie, jak zwykle
zaskakująco!
Alice i Gabriel budzą się na ławce w Central
Parku skuci ze sobą kajdankami. Nigdy
wcześniej się nie widzieli i żadne z nich nie
pamięta jak się tam znalazło. Jakby tego było
mało, poprzedniej nocy Alice była w Paryżu,
a Gabriel w Dublinie. Niemożliwe? A jednak...
Smaczku całej sytuacji dodaje fakt, że na
koszulce kobiety znajdują się ślady krwi,
a znalezionej broni brakuje jednego pocisku.
Jak do tego doszło? Co wydarzyło się
poprzedniej nocy? ?

Książka nagrodzona tytułem Książki Roku 2016
lubimyczytać.pl w kategorii Literatura faktu,
publicystyka.
W lesie dzieją się zdumiewające rzeczy. Są tam
drzewa, które porozumiewają się ze sobą, drzewa,
które z oddaniem troszczą się o swe potomstwo oraz
pielęgnują starych i chorych sąsiadów, drzewa, które
doświadczają wrażeń, mają uczucia i pamięć.
Niewiarygodne? Ale prawdziwe! Leśniczy Peter
Wohlleben
snuje
fascynujące
historie
o zdumiewających zdolnościach drzew. Przytacza
wyniki najnowszych badań naukowych i dzieli się
swoimi obserwacjami z codziennej pracy w lesie.
Otwiera przed nami sekretny świat, jakiego nie
znamy.Uwagę przykuwa szczególnie pietyzm
i czułość z jaką autor opisuje życie drzew. Każdy
listek, gałązka czy korzonek spełnia wyjątkową rolę,
a jego istnienie ma swój sens. Autor traktuje drzewa
jak ludzi, cóż, zdaje się, są do nas bardziej podobne
niż przypuszczaliśmy. To piękne i przerażające
zarazem.

Książka nagrodzona tytułem Książki Roku 2016
lubimyczytać.pl.
Światowy bestseller już w Polsce!
Dwie siostry, Isabelle i Vianne, dzieli wszystko: wiek,
okoliczności, w jakich przyszło im dorastać,
i doświadczenia. Kiedy w 1940 roku do Francji wkracza
armia niemiecka, każda z nich rozpoczyna własną
niebezpieczną drogę do przetrwania, miłości i wolności.
Zbuntowana Isabelle dołącza do ruchu oporu, nie
zważając na śmiertelne niebezpieczeństwo, jakie ściąga
na całą rodzinę. Opuszczona przez zmobilizowanego
męża Vianne musi przyjąć do swego domu wroga. Cena
za uratowanie własnego życia i dzieci z czasem staje się
dramatycznie wysoka…Powieść pełna uczuć i emocji.
Najbardziej skrajnych , od miłości nad, którą nie można
zapanować , przyjaźni, więzi rodzinnych po strach,
determinację i wielką odwagę.
Obie siostry pomagają innym, każda na swój sposób
i każda stara się chronić przy tym swoich bliskich.Były
sobie tak dalekie, a przez doświadczenia i przeżycia
wojenne
stały
się
sobie
bardzo
bliskie.
"Miłość pokazuje nam, kim chcemy być. Wojna
pokazuje, kim jesteśmy".

Nowa powieść Gayle Forman, autorki
bestsellerów „Zostań, jeśli kochasz” i „Wróć, jeśli
pamiętasz”..
Opowiada o osiemnastoletniej Cody Reynolds
zmagającej się z utratą najlepszej przyjaciółki.
Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Czemu
Meg odebrała sobie życie?” rzuci Cody w wir
podróży tropem przyjaciółki, która z zapyziałego
miasteczka wyjechała na prestiżowe studia, ale
też na spotkanie z prawdą o niej i o sobie samej,
a nawet z wielkim niebezpieczeństwem.
Bohaterka będzie zmuszona zakwestionować
wszystko, co dotąd uważała za pewnik. Nie tylko
swoją relację ze wspaniałą Meg, ale i znaczenie
takich pojęć, jak życie, miłość, śmierć
i przebaczenie.„Byłam tu” to poruszająca

historia, w której dramat miesza się
z romansem i tajemnicą.

To pierwszy tom pięcioczęściowej sagi SPACER ALEJĄ RÓŻ,
traktującej o losach rodziny Szymczaków. To epicka opowieść
mocno osadzona na płaszczyźnie społeczno-obyczajowej. Fikcja
literacka przeplata się z autentycznymi zdarzeniami, a postaci
wykreowane przez pisarkę ocierają się o osoby, które dzisiaj
spoglądają na nas z kart książek historycznych.
Autorka poczytnych powieści w brawurowy sposób serwuje
osadzoną w realiach wczesnego PRL-u historię rodzinną ze
zbrodnią i zemstą w tle.
Jest rok 1949. W małopolskiej wsi Pawlice zamieszkują zamożni
gospodarze, którzy od dawna byli solą w oku najpierw
okolicznego ziemiaństwa – Pawłowskich, a po II wojnie
światowej przedstawicieli nowej władzy. Pomiędzy głową
rodziny, Bronisławem, a Bartłomiejem Marczykiem, bratem
wysoko postawionego funkcjonariusza UB, dochodzi do
konfliktu. Marczyk poprzysięga zemstę. Na skutek reformy
rolnej Szymczakowie tracą gospodarstwo będące owocem
pracy kilku pokoleń. We wsi zostaje utworzona spółdzielnia
rolnicza, której zarząd obejmuje Bartek. Mężczyzna
zaprowadza własne porządki, uprzykrzając życie ograbionej
z majątku rodzinie. Z braku perspektyw Bronek postanawia
szukać szczęścia w świecie. Porzuca dotychczasowe życie
rolnika i podejmuje pracę przy budowie Nowej Huty. Po
pewnym czasie dołącza do niego młodsza siostra Julia,
uciekająca przed nienawiścią Marczyka.

To pierwsza powieść z Cormoranem Strikem
napisana przez J.K. Rowling pod pseudonimem
"Robert Galbraith"
Ciało supermodelki Luli Landry zostaje
znalezione pod oknem balkonu jej londyńskiej
rezydencji. Policja stwierdza samobójstwo, ale
brat celebrytki w to nie wierzy, dlatego
zatrudnia prywatnego detektywa, Cormorana
Strike’a.
Strike jest weteranem wojennym, podczas
służby w Afganistanie ucierpiał i fizycznie i
psychicznie. Ma kłopoty finansowe i właśnie
rozstał się z kobietą swojego życia. Sprawa Luli
jest dla niego szansą na odbicie się od dna, ale
im bardziej detektyw wikła się w
skomplikowany świat wyższych sfer, tym
większe grozi mu niebezpieczeństwo.
Wciągająca, elegancka intryga zanurzona w
atmosferze Londynu - od spokojnych uliczek
Mayfair, przez ciasne bary East Endu, aż po
zgiełk Soho - sprawia, że "Wołanie kukułki" jest
nadzwyczajną książką.

Znajdź w sobie odwagę, by wyznać…
SEKRET PRAWDĘ MIŁOŚĆ
Niewypowiedziane pragnienia, bolesna
przeszłość i głęboko skrywane grzechy są dla
Owena największą inspiracją. Utalentowany
malarz kolekcjonuje anonimowe wyznania i
przenosi je na płótno. Auburn od kilku lat
walczy o odzyskanie normalnego życia
i
desperacko
potrzebuje
pieniędzy.
Zakochanie się w przystojnym malarzu nie
jest częścią jej planu, ale przekorne
przeznaczenie stawia na swoim. Dziewczyna
odkrywa jednak, że przeszłość ukochanego
może odebrać jej to, co dla niej
najważniejsze...
Wszystkie wyznania, które przeczytacie
w tej powieści, są prawdziwe.

Książka nagrodzona tytułem Książki Roku 2015
lubimyczytać.pl w kategorii Fantastyka, fantasy.
– Mare Molly Barrow, urodzona siedemnastego
listopada 302 roku Nowej Ery, córka Daniela i Ruth
Barrowów – recytuje z pamięci Tyberiasz, streszczając
moje życie. – Nie masz zawodu i w dniu następnych
urodzin masz wstąpić do wojska. Chodzisz do szkoły
nieregularnie, osiągasz słabe wyniki i masz na swoim
koncie wykroczenia, za które w większości miast
trafiłabyś do więzienia. Kradzieże, przemyt, stawianie
oporu podczas aresztowania to zaledwie początek
listy. Ogólnie rzecz biorąc, jesteś biedna,
nieokrzesana, niemoralna, mało inteligentna,
zgorzkniała, uparta i przynosisz hańbę swojej wiosce i
królestwu. […]
– A mimo to jest w tobie coś więcej. – Król wstaje, ja
zaś przyglądam się z bliska jego koronie. Jej końce są
nieprzeciętnie ostre. Jak sztylety. – Coś, czego nie
mogę pojąć. Jesteś jednocześnie Czerwoną i Srebrną.
Ta osobliwość pociąga za sobą potworne
konsekwencje, których nie jesteś w stanie zrozumieć.
Co zatem mam z tobą począć?

Książka „Dėcoupage" wydawnictwa ARKADY to
pięknie wydany poradnik dla początkujących
i zaawansowanych miłośników sztuki ozdabiania
różnych przedmiotów.
„Découpage to sztuka dekorowania przedmiotów
i różnego typu powierzchni za pomocą wyciętych
z papieru motywów ozdobnych."
Znajdziemy w niej szczegółowe opisy różnych
technik découpage'u, wyboru materiałów i narzędzi
z ich charakterystykami. Wszystko to poparte jest
pięknymi, barwnymi zdjęciami i opisami, jak krok po
kroku uzyskać dany efekt zdobienia. Dla bardziej
wyrafinowanych są dokładne opisy cieniowania,
złocenia, découpage trompe I'ceil (malarstwo
iluzjonistyczne), czy też krakelura (postarzanie).
100 instrukcji wykonania prac na różnym materiale
i 500 zdjęć czyni tę pozycję pięknym przewodnikiem
po tej fantastycznej metodzie zdobienia.

Kolejna część znakomitego cyklu o Enderze.
„Ender na wygnaniu” to długo wyczekiwana
odpowiedź na pytanie dręczące czytelników: co
działo się z Enderem między „Grą Endera”
a „Mówcą Umarłych”?
Trzynastoletni Ender Wiggin powinien wracać
do domu jako bohater po zwycięstwie
odniesionym nad Robalami. Ponieważ jednak
jednocześnie uznano go za niebezpiecznego
i postanowiono trzymać z daleka od Ziemi,
decyduje się na przyjęcie stanowiska
gubernatora pierwszej ludzkiej kolonii na
planecie, która kiedyś należała do wroga. Jego
ukochana siostra Valentine dołącza do niego,
ale nie jest w stanie zburzyć muru, który wokół
siebie wzniósł. Dręczony wyrzutami sumienia
z powodu Ksenobójstwa Ender szuka przyczyny,
dla której obcy pozwolili mu się unicestwić…

Manhattan. Rok 2118. Sercem Nowego Jorku jest
tysiącpiętrowa Wieża dla wybranych. Jest tam
wszystko, czego potrzeba do życia. Im ktoś bogatszy,
tym wyżej może mieszkać.
Avery jest zaprojektowaną genetycznie idealną
siedemnastolatką. Wraz z bogatymi rodzicami
i przybranym bratem Atlasem mieszkają na
tysięcznym piętrze Wieży. Sekret Avery polega na
tym, że Atlas jest dla niej kimś więcej niż tylko
bratem. Kocha się w nim również jej przyjaciółka
Leda. Jednak jest to nieszczęśliwe uczucie, które
wpędza ją w uzależnienie. Sytuację dziewczyny
komplikuje podejrzenie, że coś dziwnego łączy jej ojca
z Eris, koleżanką Ledy mieszkającą na jednym
z niższych pięter... Nikt z bohaterów nie zdaje sobie
sprawy, że jest ktoś, kto zna ich tajemnice i może je
wykorzystać do swoich celów.

Odkąd tytany pojawiły się w Detroit, świat Astrid
Sullivana obraca się wokół tych pół koni, pół maszyn,
które
dosiadane
przez
dżokejów
startują
w morderczych i emocjonujących wyścigach. Wraz
z najlepszą przyjaciółką dziewczyna spędza wiele
godzin na torze. Fascynują ją nie tylko emocje
związane z wyścigami, ale też to, jak bardzo te
zaprogramowane,
półmechaniczne
stworzenia
wydają się prawdziwe. Astrid marzy, by kiedyś
dotknąć jednego z nich.…ale też trochę ich
nienawidzi. Jej ojciec stracił wszystko na zakładach
bukmacherskich. Dziewczyna widzi też przepaść
między bogatymi dżokejami, których stać na
kosztowne maszyny do jazdy, a jej przyjaciółmi
i sąsiadami, którzy czasem ostatnie pieniądze
stawiają w zakładach, licząc na łut szczęścia.
Ale kiedy Astrid ma szansę wystartować na jednym
z tytanów w derbach, postanawia zaryzykować
wszystko.

Marek Grechuta, Ryszard Riedel, Jerzy Kosiński,
Roman Polański...Tym razem autor bestsellerów
Sławomir Koper opisuje sylwetki wybitnych
polskich artystów. Jak wielką cenę musieli zapłacić
za swój sukces? Jak wyglądała ich droga na szczyt?
Co było dla nich najważniejsze? Autor szukał
odpowiedzi na te pytania, nie tylko analizując ich
kariery, ale także przyglądając się kolejom ich
życia
prywatnego.
Nieszczęśliwe
związki,
rozstania, czasami wielkie tragedie – to wszystko
stało się udziałem każdego z tych czterech
wielkich artystów. Mimo uwielbienia fanów
i wielkiej sławy nie zawsze udawało im się
podnosić z kolejnych porażek.
"Marek Grechuta do końca życia cierpiał na
chorobę psychiczną, Ryszard Riedel całymi latami
zmagał się z uzależnieniem od narkotyków, a Jerzy
Kosiński tak bardzo bał się chorób i starości, że
sam postanowił zakończyć swoje życie. Jedynie
Roman Polański nie powiedział jeszcze ostatniego
słowa."

Życie Merika nie jest łatwe. Niedawno stracił
najlepszego przyjaciela, a do tego właśnie spłonął
jego okręt. Za wszystkim stoi jego siostra, Vivia,
która za wszelką cenę chce się pozbyć młodego
księcia i zasiąść na tronie. Czy wiatrodziej wyjdzie
z tego starcia cało? Czaroziemie opanowuje wojna.
Nubreveni pokładają nadzieję w tajemniczej postaci
– Furii, ale Vivia nie ma zamiaru w nią uwierzyć.
Safi i Iseult, więziosiostry, wpadły w nie lepsze
kłopoty. Przyjaciółki znowu zostały rozdzielone i nie
wiadomo, czy kiedykolwiek się jeszcze spotkają. Safi
towarzyszy cesarzowej, a piekielni bardowie depczą
im po piętach. Każdy chce mieć potężną
prawdodziejkę po swojej stronie. Jej moc może
zdecydować o powodzeniu w politycznych
rozgrywkach. Iseult po raz kolejny musi się zmierzyć
z krwiodziejem. A może powinna mu zaufać?

Książka nominowana w Plebiscycie Książka Roku 2015
lubimyczytać.pl w kategorii Literatura piękna.
Niezaprzeczalnie sensacją wydawniczą 2015 r. jest w
Iskrach nigdy niepublikowana powieść Marka Hłaski
"Wilk", która była jego debiutem literackim, choć na
publikację
musiała
czekać ponad
60
lat.
"Wilk" to historia chłopaka z Marymontu,
dorastającego w dwudziestoleciu międzywojennym.
Rysiek Lewandowski mieszka w biednej dzielnicy.
Środowisko lumpenproletariatu to głównie złodzieje i
bezrobotni, bezustannie szukający okazji do zarobienia
kilku groszy. Młody człowiek, zapatrzony w westerny,
szuka dla siebie szlachetnego wzorca do naśladowania,
aby zmienić otaczające go realia. Śni o lepszym życiu,
nie do końca wiedząc, czym to „lepsze życie” ma być.

Są dwie Waverly
Pierwsza: ma nieskazitelny wygląd, popularnych przyjaciół,
najlepsze oceny w szkole i świetne wyniki w sporcie.
Druga: to tajemnicza dziewczyna, która zagłusza myśli
bieganiem do utraty tchu. W nocy zastanawia się, jak
wyglądałoby jej życie, gdyby zrzuciła maskę, którą nosi za
dnia.
Jest dwóch Marshallów. Pierwszy: bad boy, który nadużywa
alkoholu, ryzykując wydalenie ze szkoły. Nie ma to dla niego
znaczenia – w końcu jest nikim. Drugi: ten, który czuje
więcej, niż przyznaje sam przed sobą. Zmaga się z ciężarem,
o którym inni nie wiedzą. Waverly i Marshall spotykają się
we śnie. Jest to miejsce, gdzie oboje mogą być sobą. I gdzie
dotyk wydaje się równie prawdziwy jak na jawie. Czy
odważą się swoje wyśnione miejsca zamienić na
rzeczywistość?

Bardzo ciekawie, ze świetnym humorem, nieco
przekornie i zadziornie napisana powieść. Mam
wrażenie, że autor doskonale bawił się podczas jej
powstawania,
dzięki
temu
otrzymaliśmy
interesującą propozycję czytelniczą.
Jô Soares przywołuje jako głównego bohatera
kultową postać Sherlocka Holmesa, próbującego
zmierzyć się z niezwykle przebiegłym i sprytnym
mordercą. Angielski detektyw pokazuje się nam
z innej strony niż dotąd go znaliśmy, potrafi
mocno zaskoczyć zachowaniem, poziomem
intelektualnych zdolności, sposobem patrzenia na
świat i ludzi, ale również w pewien sposób
utwierdzić nas w swojej ekscentryczności,
umiejętności gry na skrzypcach, znajomości boksu
czy skłonności do nałogów.

Najlepsze miejsce na Ziemi aby się zakochać?
Wenecja! Crystal Brook zostaje wystawiona na
ciężką próbę – z całych sił próbuje się oprzeć
urokowi sawanta, Xava Benedicta. Wśród
romantycznych zabytków i malowniczych
widoków czai się jednak niebezpieczeństwo. Ktoś
zagraża rodzinie Benedict i najbliższym Crystal.
Czy Crystal i Xav będą umieli współpracować, aby
ich chronić? I co zrobić z ujawnioną
nieoczekiwanie tajemnicą?

