Rodzanice to 10 tom sagi o policjantach
z Lipowa. Zbliża się pełnia, a mieszkańcy
Lipowa obawiają się, że krwawy superksiężyc
sprowadzi na okolicę zło. Na zimowym
jeziorze znaleziono ciało zamordowanej
dziewczyny. Wkrótce ginie dziennikarka,
która tuż przed śmiercią ostrzega byłą
komisarz
Klementynę
Kopp
przed
wilkołakiem. Pytania się mnożą, a ludzie
zaczynają znikać. Czy była komisarz
przyczyniła się do zbrodni? I czy jest coś
prawdziwego w anonimowej groźbie, że
mieszkańców Lipowa czeka śmierć?
Kryminały Katarzyny Puzyńskiej to znakomite
połączenie klasycznego kryminału z elementami obyczajowymi oraz powieścią
psychologiczną. Pozycja obowiązkowa dla fanów twórczości Camilli Lackberg
i Agathy Christie.

Historia Tomka Mackiewicza opisana
przez
Dominika
Szczepańskiego.
Opowieść o człowieku, który żył na
własnych zasadach. Był himalaistą, ale
nigdy nie zabiegał o sponsorów swoich
wypraw, nie miał ukończonych kursów
wspinaczkowych, a w górach nie używał
specjalistycznych
lin,
lecz
sznurów
kupionych w promocji. Był outsiderem
wśród himalaistów, ale nie był outsiderem
wśród
zwykłych
ludzi.
Był
też
wojownikiem: zmagał się z nałogiem
i wygrał, zmagał się z górami i tam już
pozostał, pomagał trędowatym w Indiach,
a ludzie, których na swojej drodze spotkał
wspominają go z czułością. Autor
niniejszej biografii z wielką dokładnością
przedstawia szczegóły życia „Czapkinsa” – od relacji najbliższej rodziny, przez

wspomnienia partnerów w wyprawach, aż po uczestników akcji ratunkowej.
Wyłania się z tego portret nietuzinkowego człowieka i historia i wolności,
samotności, pasji, marzeniach i wyzwoleniu się z nałogu.

Davida Bowiego nie trzeba nikomu
przedstawiać, zmarły w 2016 roku artysta,
piosenkarz, również aktor od dawna
funkcjonuje w zbiorowej świadomości jako
wielka ikona popkultury. Jego historię
w bardzo interesującej formie przybliża Maria
Hesse, która ma już na swoim koncie świetną
książkę o malarce Fridzie Kahlo. Typowa
biografia z samymi słowami i kilkoma
zdjęciami byłaby zbyt nudna by ukazać tak
oryginalnego
artystę.
Nietuzinkowa
i zachwycająca szata graficzna wprowadza
czytelnika w wyjątkowy świat wielkiego
piosenkarza, w który warto się zagłębić.

Umorzenie to już 9. Tom cyklu o mecenas
Joannie Chyłce. Prawie 2 miliony sprzedanych
egzemplarzy książek tego autora mówi samo
za siebie. Tym razem przed główną bohaterką
trudne zadanie. Podejmuje się ona obrony
mężczyzny podejrzanego o zamordowanie
swojej żony i dzieci. Idealny mąż i ojciec.
Dlaczego zabił? Mimo że ma bardzo dobre
alibi, oskarżony sam twierdzi, że zostało ono
sfabrykowane. Czy będzie to przegrana
sprawa?

O pisaniu na chłodno to poradnik Remigiusza
Mroza, który w przerwie od tworzenia
kryminałów stara się przedstawić tajniki swojego
warsztatu pisarskiego. Pozycja podzielona na
dwie części. W pierwszej autor Umorzenia pisze
bardziej o sobie, o swoim dzieciństwie i
pierwszych próbach pisarskich. W drugiej części
poprzez własne doświadczenia, metody pracy,
nawyki, refleksje o pisaniu przemyca swoje
sposoby jak napisać książkę. Czasem posiłkuje
się przykładami książek innych autorów, których
ceni (m. in. Stephena Kinga).
Ciekawa pozycja dla wszystkich fanów pisarza,
która przyniesie garść podpowiedzi i porad. Podobno „każdy z nas nosi w sobie
przynajmniej jedną nienapisaną książkę”.

Agnieszka Lingas-Łoniewska powraca z nową
historią miłosną. Jagoda spieszy się na ślub
przyjaciółki. Przystojny nieznajomy chce zabrać
jej taksówkę. Okazuje się, że też jest gościem
weselnym i zrobiła mu awanturę niepotrzebnie.
Co gorsza po weselu okazuje się, że to jej nowy
szef, a razem świetnie bawili się całą noc. Na
dokładkę dawny chłopak Jagody pragnie
znowu być obecny w jej życiu. Czy płomienny
romans przerodzi się w długotrwały i szczęśliwy
związek?

Gra na cztery ręce to wirtuozerska powieść
obyczajowa popularnej pisarki Hanny
Cygler. Dwie skrzypaczki z gdańskiej
filharmonii,
menadżerka
kwartetu
smyczkowego
i dziennikarka to bohaterki tej lekko napisanej
historii, momentami zabawnej, miejscami
wzruszającej dotyczącej trudnych relacji z
mężczyznami,
mrocznych
tajemnic
i
rywalizacji.
Wciągająca książka z dobrymi dialogami
obok której nie można przejść obojętnie.

Mówi się, że jelita są naszym „drugim
mózgiem”, bo jest tam wiele zakończeń
nerwowych,
a zaniedbana flora w jelitach może prowadzić
do depresji. Karolina i Maciej Szaciłło
przygotowali cenny poradnik jak zadbać o swój
brzuch, żeby być szczęśliwym człowiekiem.
Wspomagani przez dietetyków napisali książkę,
w której znajdziemy 80 przepisów na posiłki,
przekąski oraz napoje naturalnie podnoszące
poziom energii. Dowiemy się jak zredukować
stres
i zmniejszyć
prawdopodobieństwo
wystąpienia depresji i jak zadbać o swoje samopoczucie. Dzięki połączeniu
współczesnej dietetyki oraz systemu medycyny indyjskiej – ajurwedy –
otrzymujemy ciekawy poradnik żywieniowy dla wszystkich, którzy chcą być
szczęśliwi i wiedzą, że aby to osiągnąć nie wystarczy tylko uprawiać sport.

Świetnie napisana biografia jednego
z najbardziej
popularnych
aktorów
i
komików. Ta obszerna historia o Robinie
Williamsie, znanym z takich przebojów
kinowych jak Jumanji, Pani Doubtfire czy
Stowarzyszenie
Umarłych
Poetów,
naświetla życie genialnego artysty i
przezabawnego komika, który rozbawiał
tłumy ludzi i zdobywał najważniejsze
nagrody filmowe, ale prywatnie często nie
było mu do śmiechu. Obowiązkowa lektura
dla wszystkich fanów aktora, X Muzy oraz
czytelników, którzy chcą lepiej zrozumieć fenomen tej postaci jak i po prostu
dowiedzieć się więcej o tym nietuzinkowym człowieku.

Długa wędrówka to kolejny po Tyczce w
Krainie Szczęścia i Domie, który się
przebudził wspólny projekt Martina
Widmarka,
twórcy
serii
Biuro
Detektywistyczne Lassego i Mai, oraz Emilii
Dziubak – jednej z najlepszych obecnie
polskich ilustratorek bajek.
Pięknie wydana historia o Sonii i Adamie,
dzieciach mieszkających po dwóch stronach
wielkiego morza. Nie znają się. Oboje
wezmą udział w przejmującej opowieści o
przyjaźni, smutku i radości.

Nowoczesna

nauka

czytania
dzięki
Elementarzowi współczesnemu. Przejrzysta,
czytelna, oparta na aktualnej wiedzy
pedagogicznej pomoc przy nauce pisania.
Elementarz wpisuje się w popularną
dziecięcą serię Czytam sobie z której
pożycza postaci z poszczególnych bajek.
Historyjki nawiązują do innych bajek cyklu
lub przedstawiają znane postaci w nowych
sytuacjach.

