Cztery zapierające dech w piersiach wyprawy z Blondynką. Urzekający
Zanzibar, tanzańska sawanna, odległa Brazylia i niebezpieczna Amazonia
– przepiękne fotografie i pełen ciekawostek tekst, który wciąga,
zdumiewa, przenosi w odległe zakątki świata. Kolory, smaki, odgłosy,
które się czuje, kosztuje, słyszy. Egzotyczne przysmaki, dzikie zwierzęta,
prawdziwe angielskie śniadanie pośrodku bezludnej sawanny, noc w
amazońskiej dżungli, węże wypełzające spomiędzy obrazów i opowieść o
chłopcu z Tanzanii, który został wokalistą Queenu. Kto uwielbia mrówki,
co to jest canero i jak należy spać w hamaku, by noc nie była koszmarem?
Warto przeczytać!

Kobieta na krańcu świata to cykl reportaży pokazujących fascynujące
miejsca, kulturę i obyczaje mieszkanek naszego globu. Odwiedzając takie
miejsca jak m.in. Boliwia, Argentyna, Wenezuela, Kambodża czy Wietnam
– Martyna Wojciechowska towarzyszy tamtejszym kobietom, podpatruje
ich codzienne życie, poznaje ich pasje i marzenia. Martyna – kobieta z
zachodniego świata, młoda mama – nie wstydzi się zadawać krępujących
pytań, nie boi się tematów tabu, próbuje zrozumieć kontrasty, poznać
wszelkie oblicza kobiecości. W książce Kobieta na krańcu świata szerzej
opowie o swoich wrażeniach, lękach, tęsknotach i refleksjach po
spotkaniach z przedstawicielkami poszczególnych kultur.
Autor Pielgrzyma zawsze potrafi dostrzec lepsze strony życia. W zbiorze
krótkich tekstów w felietonowej formie opowiada historie własne i
zasłyszane, dzieli się obserwacjami i doświadczeniami zbieranymi w
całym świecie - od Australii po Norwegię i od ojczystej Brazylii po
Pireneje, gdzie kupił ukochany stary wiatrak. W prosty, serdeczny i
bezpośredni sposób przypomina, że trzeba umieć walczyć o swoje
marzenia, ale trzeba też wiedzieć, które drogi są nie do przebycia i
zachować siły na przejście innymi ścieżkami.

Szokująca relacja piętnastoletniej narkomanki z Berlina Zachodniego.
Christiane F. jako dwunastoletnia dziewczynka zaczęła palić haszysz,
mając trzynaście lat sięgnęła po heroinę...

Wiosna 1945 r. III Rzesza leży w gruzach. W berlińskim bunkrze Adolf
Hitler i Ewa Braun postanawiają popełnić samobójstwo. Czy zwłoki
znalezione w ogrodzie kancelarii Rzeszy należały do Ewy Braun? Na to
pytanie odpowie nam sensacyjna powieść, która będzie trzymała
czytelnika w napięciu do ostatniej strony.

Na podstawie książki Andrzeja Mularczyka powstał film Andrzeja Wajdy,
którego premiera odbędzie się 17 września 2007 roku. Prawdziwym
tematem filmu o Katyniu jest tajemnica i kłamstwa, które tę zbrodnię
czyniły przez lata tematem tabu. (...) Widzę ten film o Katyniu, jako
opowieść o Rodzinie rozłączonej na zawsze, o wielkich złudzeniach i
brutalnej prawdzie katyńskiej zbrodni. Słowem, film o indywidualnym
cierpieniu, które wywołuje obrazy mające znacznie większą uczuciową
pojemność niż historyczne fakty.

Alex Rovira i Francesc Miralles na tropie ostatecznej formuły Einsteina…
Książka została nagrodzona prestiżową nagrodą Premio de Nowela
Ciudad de Torrevieja. Jest to thriller oparty na motywach biograficznych
geniusza. Albert Einstein w pierwszej połowie swojego życia ogłosił
teorie, które na zawsze zmieniły oblicze nauki. Wiemy, że później
pracował nad teorią jednolitego pola, jednak żadne wyniki jego dociekań
nie zostały ogłoszone. Bohaterowie Ostatniej tajemnicy Einsteina są
przekonani, że geniusz poruszony skutkami wynalezienia bomby
atomowej, świadomie ukrył efekty swej pracy. O tym, że są one bardzo
niebezpieczne, przekonują się Javier, kataloński dziennikarz i
scenarzysta, oraz Sara, młoda doktorantka z Francji, uwikłani w
tajemniczą i pełną przygód wędrówkę po nieznanych epizodach z życia
Einsteina. W celu wyjaśnienia wielkiej zagadki naukowca, wyruszają w
podróż obfitującą w wiele zaskakujących epizodów. Gdy po raz pierwszy
spotykają się w domu ekscentrycznego Japończyka w Cadaqués, na Costa
Brava, nie wiedzą, że to początek dalekiej podróży, podczas której będą
uzupełniać brakujące ogniwa z życia naukowca, i że za chwilę ich życie
zmieni się w emocjonujący thriller…

Historia niezwykłej kobiety, która uratowała w czasie Zagłady 2 500
żydowskich dzieci. Specjalne wydanie książki "Matka dzieci Holocaustu.
Historia Ireny Sendlerowej", uzupełnione o rozdział "Życie po książce".
Tom, który przedstawiamy Czytelnikom, jest pierwszą książką o Irenie
Sendlerowej. Jej biografia jest piękna i heroiczna, budująca i
przejmująca. Książka Anny Mieszkowskiej dokładnie i szczegółowo
pokazuje dzieła i czyny, prace i dnie, ujawnia niezwykły format moralny
tej wspaniałej postaci. Tylko ktoś najwyższej ludzkiej klasy mógł
dokonać czegoś tak ogromnego, jak uratowanie w czasie Zagłady 2500
żydowskich dzieci.
Irena Sendlerowa stała się w ostatnich latach osobą publiczną, o której
mówi się w artykułach i w audycjach radiowych, o której opowiada się w
dokumentalnych filmach. Już teraz jest symbolem heroizmu oraz
poświęcenia i wszelkie po temu ma dane, by stać się symbolem dobrych,
przyjacielskich stosunków łączących społeczność polską ze
społecznością żydowską.
Wstrząsająca historia młodej kobiety, która poślubiła muzułmanina.
Dorota, uczennica szkoły średniej, poznaje Ahmeda, w którym zakochuje
się bez pamięci. Jej najbliższe otoczenie nie kryje swojego negatywnego
nastawienia do tego związku, mimo to młodzi spotykają się dalej. Kiedy
dziewczyna zachodzi w ciążę, Ahmed ją poślubia. Po pewnym czasie
wyjeżdżają do jego rodziny. Tam ukochany, dotychczas niewidzący
świata poza swoją Docią, pokazuje prawdziwe oblicze - znika na całe
dnie z domu, nie interweniuje, gdy kobiety z jego rodziny dręczą żonę,
okazuje się zazdrosny, nie stroni od rękoczynów. Dorota wiele znosi dla
swojej miłości, w pewnym momencie jednak nie wytrzymuje..."Arabska
żona" to kwintesencja ponad dwudziestoletnich kontaktów pisarki z
krajami muzułmańskimi, efekt studiów i badań, doświadczeń własnych
oraz zasłyszanych opowieści. W swoich bohaterach oraz ich losach
autorka skompilowała wiele ludzkich historii, umiejscawiając je w
kokonie literackiej fikcji.
Zielony sweterek istnieje do dziś. Jest eksponatem w waszyngtońskim
Muzeum Holocaustu. Prawdziwa historia Krystyny Chiger - żydowskiej
dziewczynki, której życie w czasie wojny ocalił Leopold Socha - polski
kanalarz ze Lwowa. Przez 14 miesięcy pomagał i dawał schronienie
ukrywającej się w kanałach grupie uciekinierów z getta. To, co wydawało
się okazją do zarobku, stało się jednak heroiczną walką o życie
ludzkie...Tytułowa dziewczynka to ośmioletnia Krysia, która opowiada o
pobycie w lwowskim getcie i codzienności w cuchnących kanałach. Jej
historia jest pełna kontrastów - między przedwojennym, luksusowym
życiem rodziny Chigerów a miesiącami spędzonymi w ciemności,
brudzie i wilgoci. Ta książka jest zadziwiającym i budzącym nadzieję
dowodem siły ludzkiego charakteru. Jest w niej wszystko: strach,
rozpacz, miłość, modlitwa, zdrada, nadzieja, intymność...
Tę historię opowiada przejmujący film Agnieszki Holland "W ciemności",
wyprodukowany przez Studio Filmowe Zebra (w koprodukcji z
Niemcami oraz Kanadą), z wybitną rolą Roberta Więckiewicza

Apple

jest przeciwieństwem swojej bardzo bezpośredniej mamy oraz
rozplotkowanych i impulsywnych przyjaciółek. Jest szczera i otwarcie
mówi o swoich uczuciach. Ale sprawy wymykają się jej spod kontroli.
Nim zdoła czemukolwiek zaradzić, jej najlepsza przyjaciółka zamienia
się w największego wroga, cała szkoła dowiaduje się o jej skrywanym
zauroczeniu, a ona sama zostaje poniżona w ogólnokrajowym programie
telewizyjnym... Być może udawanie słynnej mamy, pracującej w telewizji,
nie było mimo wszystko zbyt rozsądne? Apple musi się nauczyć, że
słuchanie rad jest tak samo ważne, jak ich dawanie.

Niemiecki przemysłowiec, członek NSDAP, hedonista i kobieciarz, który
ryzykując życie i majątek ratuje tysiąc dwustu Żydów, pracowników
swojej fabryki – historia Oskara Schindlera to jeszcze jeden dowód, że
życie pisze najbardziej nieprawdopodobne scenariusze. Ta niezwykła
opowieść, która zyskała ostateczny kształt w poruszającym filmie
Stevena Spielberga, rozegrała się podczas wojny, ale na nowo zaczęła się
w 1982 roku, kiedy australijski powieściopisarz Thomas Keneally poznał
Poldka Pfefferberga, jednego z Żydów ocalonych przez Oskara
Schindlera. Zainspirowany jego wspomnieniami i wyprawą do Polski,
stworzył powieść Schindler’s Ark, nagrodzoną prestiżową Booker Prize,
która stała się podstawą filmu Spielberga z 1993 roku (po ekranizacji
tytuł książki zmieniono na Listę Schindlera).
Książka, która stała się bestsellerem na długo przed jej publikacją. To
pozycja nieautoryzowana, napisana przez brata gwiazdy. Pokazuje
Madonnę z bliska, z perspektywy osoby, która przez 47 lat nie
odstępowała jej na krok (Christopher był najbardziej zaufanym
asystentem gwiazdy do czasu, gdy w życiu siostry pojawił się Guy
Richie).

(...) to opowieść o wymordowaniu przez reżim nazistowski ponad
sześciu milionów ludzi, w większości Żydów. Ponad sto osób, świadków i
uczestników, przedstawia nieubarwione, poruszające obrazy świata gett,
obozów i marszów śmierci. Wśród historii mówiących o
niewyobrażalnych potwornościach są jednak i takie, które świadczą o
nadziei i przetrwaniu

Jaka jest jedna z największych skandalistek naszych czasów? Co robi,
gdy gasną światła rampy? Z kim było jej dobrze i dlaczego rozpadło się
jej małżeństwo? Ciccone opowiada, że Madonna nie stroni od
narkotyków, jest zakochana w Gwyneth Paltrow, a małżeństwo z
Guyem to wielka farsa. Książka zawiera najpikantniejsze szczegóły z
życia Madonny, opowieści o romansach, skandalach i kolejnych
mężczyznach. W tle najsłynniejsze nazwiska show-biznesu! Wszystko
to opowiedziane jest ciętym językiem. Wyjątkowo smakowity kąsek! W
pobliżu skalistej wyspy Skye tonie jacht niemieckiego małżeństwa, Livii i
Nathana Moore. Rozbitkowie uchodzą z życiem, ale tracą cały dobytek.
Ocalałym z katastrofy oferują gościnę angielski bankier Frederic Quentin
i jego żona Virginia, zabierając gości do małego miasteczka w Norfolk, na
skraju którego mają posiadłość. Wraz z pojawieniem się tajemniczej pary
cudzoziemców z miasteczka zaczynają nagle znikać małe dziewczynki,
które policja odnajduje po czasie martwe i zgwałcone. Na mieszkańców
pada strach. Ale do Virginii, matki kilkuletniej dziewczynki, wydaje się
nie docierać groza sytuacji i niebezpieczeństwo czyhające na jej
córeczkę. Całą jej uwagę pochłania Nathan, którym jest coraz to bardziej
zafascynowana...
Elaine Dawson ma notorycznego pecha. Gdy chce polecieć do Gibraltaru
na ślub przyjaciółki, Rosanny, okazuje się, że z powodu mgły na lotnisku
Heathrow odwołano wszystkie loty. Zamiast czekać nocą w pełnej
rozwścieczonych pasażerów hali odlotów, Elaine przyjmuje od
nieznajomego,
przystojnego,
eleganckiego
mężczyzny
ofertę
przenocowania w jego podlondyńskim domu. Wychodzi z nieznajomym i
od tej pory ślad po niej znika. Policja nie znajduje ciała i umarza
dochodzenie, przekonana że dziewczyna wykorzystała nadarzającą się
okazję i po prostu uciekła z małego miasteczka od tyranizującego ją
brata. Rosanna jednak nie wierzy w teorię ucieczki. Podejmuje prywatne
śledztwo…

Janet Beerbaum uczyniłaby wszystko dla swoich synów, Maximiliana i
Maria, bliźniaków podobnych do siebie jak dwie krople wody. Ze
względu na nich rezygnuje nawet z Andrew, swej wielkiej miłości,
zostając przy niekochanym, nudnym mężu, po to tylko, by zapewnić
chłopcom dostatnie, stabilne życie. I tak jednak nie zdoła zapobiec
tragedii, która wstrząśnie życiem całej rodziny.
Znakomicie napisana książka, mistrzowsko stopniowane napięcie,
zaskakujące zwroty akcji, niepowtarzalna atmosfera tajemnicy, wisząca
w powietrzu tragedia i niesamowite zakończenie – kolejna, doskonała
propozycja niemieckiej królowej kryminałów.

