Nawet po najczarniejszej nocy nastaje dzień, a gdy
przyjdzie czas, zbolałe serce jest w stanie uleczyć choćby
mała kropla nadziei. Kto lub co odegra taką rolę w losach
trzech życiowych rozbitków? Jak skończy się ta
porywająca mazurska opowieść?

Lato, które się zaczyna to piękna, nostalgiczna opowieść
o tym, że życie pisze różne scenariusze, ale prawdziwa
miłość jest pisana każdemu z nas.

W małym bieszczadzkim miasteczku czas płynie leniwie.
W ogrodzie przy Różanym Pensjonacie rozkwitają róże, a
serce Michaliny tęskni za mężczyzną, którego pokochała
pewnego zimowego wieczoru. Jej wybranek jednak
odwiedza ją zdecydowanie zbyt rzadko, przez co ich
miłość zostaje wystawiona na próbę. Sielską atmosferę
zburzy przybycie tajemniczego Przemka, który spróbuje
oczarować Michalinę i skraść jej serce. Czy uda mu się
sprawić, że dziewczyna zapomni o ukochanym?...
Piękna opowieść o uczuciu, które tli się niczym drobna
iskra, i tylko czeka by wybuchnąć z całym miłosnym
żarem…

Lena ma dwadzieścia dziewięć lat i pracuje jako
konserwator dzieł sztuki. Jej imię powstało ze zdrobnienia
dwóch innych - Helena i Magdalena. Mgła jest mieszanką
powietrza i wody. Ten dualizm wyznacza całe życie
głównej bohaterki. Jest ona i dwóch mężczyzn. Starszy i
młodszy. Ojciec i syn. Igor mieszka w Polsce i pracuje
jako fotograf, Ian jest rzeźbiarzem w Toskanii. Lena nie
potrafi wybrać żadnego z nich, więc decyduje się…

Sprzedawca marzeń to pierwsza część nowej trylogii
Richarda Paula Evansa – opowieść o dążeniu do
odkupienia win oraz o tym, co zrobił ktoś, kto dostał
szansę, by zacząć życie od nowa.

Wydarzenia z przeszłości zmieniły Sarę nie do poznania,
odcisnęły piętno na jej poczuciu własnej wartości i
zaufaniu do ludzi. Jest teraz pewna, że miłość sprowadza
się jedynie do cierpienia. Przynosi ból, łzy i
rozczarowanie. Przekonał się o tym także Michał,
którego…..

Poruszająca, przepięknie opowiedziana historia o życiu,
stracie i więzach, które są niezniszczalne. Niewiarygodnie
poruszająca, przepięknie utkana powieść, której karty
zdają przewracać się same – Susan Lewis

Pierwsza część trylogii „Owoc Granatu” to opowieść o
miłości, rodzinie, wierności i odpowiedzialności, zawsze i
pomimo wszystko. Oparta na faktach wstrząsająca
historia wygnanych kobiet, których tułaczy szlak wiódł z
Rzeczypospolitej przez Syberię aż na Bliski Wschód.

Kontynuacja Inwazji, bestsellerowej powieści sensacyjnej
Wojtka Miłoszewskiego. Polska przegrywa wojnę, a
Rosjanie reaktywują dawną potęgę, przywracając
Imperium Rosyjskie. Nowe władze rozpoczynają
powszechną rusyfikację, wprowadzając swoją
administrację oraz walutę, starają się również
kontrolować każdy obszar życia polskich obywateli.
Polacy przeciwstawiają się takim działaniom i tworzą
organizację….
Są to przejmujące wspomnienia kobiet, które przeżyły
piekło niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Autorka
rozmawiała z każdą z bohaterek i spisała ich przeżycia z
perspektywy siedemdziesięciu kilku lat. Każda historia
jest inna.

Pierwsza biografia księdza Jana Kaczkowskiego
Co sprawiło, że wikary z niewielkiej miejscowości na
Kaszubach

stał

się

najbardziej

rozpoznawalnym

duchownym w kraju?
Kochała go cała Polska. Chętnie opowiadał o swoim
życiu, walce z rakiem i założonym przez siebie hospicjum.
Ale czy znaliśmy go naprawdę?

Masz osiem, dziesięć, a może trochę więcej lat. Za
każdym razem, kiedy układasz się do snu i zamykasz
oczy, widzisz obrazy. Są jak żywe. Stoisz w nich na
dziobie okrętu pirackiego, latasz w przestworzach, albo
jako chirurg wyruszasz na wyprawę na koniec świata.
Potem dorastasz. Zaczynasz odróżniać sny od jawy.
Marzenia pod powiekami pojawiają się coraz rzadziej. W
końcu całkiem znikają. Przytłoczony

rzeczywistością

zapominasz, że w ogóle je miałeś. Do czasu, aż pewnego
dnia dostrzeżesz….

