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M. Woolf ,,Siostra gwiazd”
Pierwszy tom cyklu Trzy czarownice.
Moce, żywioły, demony i krucha dziewczyna. Opowieść o sile miłości.

We Francji, w magicznym lesie, znajduje się przejście, przez które
demony mogą przenikać do świata ludzi. Nad tym, żeby tak się nie
stało, czuwa Loża i jej Wielki Mistrz, magowie od pokoleń,
spadkobiercy króla Artura, który zawarł przed wiekami pakt z
demonami, aby uratować ludzi.
Trzy siostry, czarownice, decyzją Wielkiego Mistrza zostają wysłane
na Wyspy Brytyjskie do zaprzyjaźnionej Kongregacji, gdy najmłodsza
z nich zostaje ukąszona przez sylfidę. Dziewczynę uratować mogą
jedynie uzdrowiciele z wysp.

Naval ,,Świat na celowniku”
Najchętniej zatytułowałbym tę książkę „Z tęsknoty za podróżami”. Odkąd
nastała pandemia, zdecydowanie mniej podróżujemy, jesteśmy zamknięci w
czterech ścianach, tylko nielicznym udaje się gdzieś wyjechać i odetchnąć od
codzienności.
Dlatego zabieram Was w ekstremalną podróż!
Odwiedziłem czterdzieści sześć państw i dzielę się z wami moim
doświadczeniem planowania podróży, pakowania sprzętu, pobytu za granicą i
przetrwania w skrajnie trudnych warunkach.
Dowiecie się, jak moja jednostka GROM przygotowała mnie do przetrwania
nie tylko w Afganistanie, ale i w Patagonii, gdzie brałem udział w
najtrudniejszym biegu łączonym, a gdy miejscowe wojsko poprosiło o
ewakuację drogą powietrzną, my, polscy żołnierze, daliśmy radę.
Podróż to nie tylko miła przygoda, ale i zmierzenie się z siłami natury i
geopolityką. Jako ekspert bezpieczeństwa nauczę was, jak unikać kłopotów w
podróży, a jeśli już wdepniecie na jakąś minę, to pomogę wam wyjść z tego
cało.

N. Klewicz ,,Czy to sen?”
Niepokojąca i mroczna opowieść o miłości, przyjaźni i
niedopasowaniu…
Historia, w której granica między snem, a rzeczywistością
przestaje istnieć. O tym, że głęboko skrywany sekret może
okazać się śmiertelnie niebezpieczny.
Łucja, na pozór zwyczajna osiemnastolatka, spędza czas na
spotkaniach z przyjaciółmi, nauce i niekończących się
konfliktach z rodzicami. Jednak szybko okazuje się, że jej
problemy mocno różnią się od problemów „normalnej
nastolatki”. Od dziecka ma niezwykle realistyczne sny, które
ciężko jej odróżnić od rzeczywistości. Wszystko komplikuje się
jeszcze bardziej, gdy pewnej nocy spotyka tajemniczego
chłopaka, który wywraca jej życie do góry nogami.

H. Morris ,,Podróż Cilki”
Z deszczu pod rynnę
Tak w skrócie można określić sytuację, w jakiej znalazła się Cilka. Tytułowa
bohaterka książki „Podróż Cilki” po wyzwoleniu Auschwitz miała 19 lat i trafiła
do sowieckiego łagru, gdzieś w głębi mroźnej Syberii. Jej nadzieja na wolność
rozgorzała w sercu w styczniu 1945 roku, ale szybko zgasła. Los okazał się
przewrotny, a jak dowiesz się z opowieści snutej przez Heather Morris, Cilka
została oskarżona przez komunistyczne władze o kolaborację z wrogimi,
nazistowskimi Niemcami. W związku z tym władze radzieckie skazały ją na 15
lat życia w łagrze.
Życie bywa niesprawiedliwe
Cilka już będąc w obozie w Auschwitz, wykazywała się odwagą. Była dzielna,
pomimo młodego wieku. Tatuażysta z Auschwitz był pod wielkim wrażeniem
jej hartu ducha. Niestety, po wyzwoleniu obozu nie czekało na nią nic
dobrego. Cierpienia spowodowane utratą rodziny, widokiem śmierci,
rozpaczą współosadzonych i wszechobecnym głodem nie skończyły się po
zakończeniu wojny.
Wtedy rozpoczęła się kolejna „Podróż Cilki”, tym razem z Oświęcimia na
Syberię. Kobieta znów jest w obozie, znów musi cierpieć. Jednak jak się
przekonasz, Cilka nie traci wiary w to, że wszystko będzie dobrze. Nawet w
największych ciemnościach spowodowanych beznadzieją łagru sowieckiego,
zachowuje odwagę, współczucie i po prostu człowieczeństwo. Co ją czeka?
Czy przetrwa pracę w łagrze? Poznaj jej losy!

S. Mahurin ,,Gołąb i Wąż”
Louise uciekła przed dwoma laty z sabatu, wyrzekając się magii i swoich
mocy.
Plan był prosty: schronić się w Cesarine i żyć z tego, co będzie wstanie
ukraść dzięki własnej przebiegłości i sprytowi. Ale tu, w mieście
ogarniętym strachem przed magią, wiedźmy takie jak Lou są ścigane. I
palone na stosach.
Reid Diggory, łowca czarownic na usługach Kościoła, kieruje się w życiu
jedną zasadą: wiedźmy muszą zginąć! Ścieżki Reida i Lou miały się nigdy
nie przeciąć, lecz niegodziwy rozkaz zmusza ich do niemożliwego –
małżeństwa.
Pradawna wojna wiedźm z Kościołem trwa, a najniebezpieczniejsi
wrogowie Lou szykują się, by zgotować jej los o wiele gorszy od stosu.
Niezdolna do ignorowania coraz potężniejszych uczuć i zmiany tego, kim
jest, Lou musi podjąć decyzję, która zaważy na jej przyszłości, i
odpowiedzieć sobie na pytanie… Czy miłość robi z nas głupców?

V. Schwab ,,Korytarz Kości”
Problemy nie przestają nawiedzać Cassidy Blake… i są straszniejsze niż
kiedykolwiek wcześniej.
Dwunastoletnia Cass towarzyszy rodzicom w podróży do Paryża, gdzie
kręcą oni kolejny odcinek serialu „Duchodzeniowcy”. Ta podróż nie ma
jednak nic wspólnego ze spacerami po paryskich uliczkach, zapachem
croissantów i fotografią na tle wieży Eiffla. W podziemiach miasta czai się
budzące grozę niebezpieczeństwo, któremu Cassidy musi stawić czoła.
Czas ucieka, potężny duch rośnie w siłę i staje się prawdziwym
zagrożeniem. Cass musi zanurzyć się w ciemności katakumb, by ocalić i
miasto, i siebie.
Drugi tom bestsellerowej serii autorstwa Victorii Schwab to pełna
tajemnic i zwrotów akcji opowieść dla tych, którzy nie boją się ciemności.

A. Bracken ,,Lore”
Współczesny Nowy Jork. Na świecie wciąż żyją greccy bogowie. Co siedem lat
Zeus zsyła część z nich na ziemię, gdzie przez siedem dni pozbawieni są
nieśmiertelności. W tym czasie polują na nich ludzie i półbogowie, by przejąć
ich moce. To kara, na jaką Zeus skazał niepokornych bogów.
Lore pochodzi z rodu Perseusza. Przed siedmiu laty jej rodziców i siostry
wymordowali potomkowie Kadmosa. Dziewczyna cudem uniknęła śmierci i
ukryła się w Nowym Jorku. Stara się zapomnieć o swoim pochodzeniu, jednak
przeszłość nieoczekiwanie pojawia się pod jej drzwiami pod postacią rannej
Ateny, która w zamian za pomoc zgadza się wyświadczyć jej wielką przysługę.
Aby pomóc bogini wrócić do zdrowia, Lore odnajduje swojego dawnego
przyjaciela, Kastora, który okazuje się być nowym wcieleniem Apolla.
Atena Kastor, Lore oraz jej współlokator Miles spróbują stawić czoło nowemu
zagrożeniu. Lore będzie musiała wiele poświęcić. Czy uda jej się odnaleźć w
sobie siłę, by zapobiec upadkowi świata?
Barwna historia o zemście i poświęceniu, z mitologicznymi wątkami i młodą
bohaterką, która musi stanąć oko w oko z demonami przeszłości i złem
czyhającym na ulicach wielkiego miasta.

M. Tyson, L. Sloman
„Tyson. Moja Prawda”
Najlepsza, najbardziej męska autobiografia w historii sportu!
Niewinny, oskarżony o gwałt i skazany na 3 lata więzienia. Tam czytał
Hrabiego Monte Christo i przygotowywał się do zemsty. Był tak wściekły,
że nie pamięta, w jaki sposób odgryzł Holyfieldowi kawałek ucha. Zarobił
na ringu kilkaset milionów dolarów, a mimo to zbankrutował. Zdobył
tysiące kobiet, wlewał w siebie alkohol w ilościach przemysłowych, a do
walk stawał naćpany i otępiony lekami. Ale był. Ostatnim prawdziwym
królem boksu. Nieźle jak na „czarnucha z przyczepy”.
Ta książka rzuca na kolana. Jest bezprzykładnie szczera, okrutna,
skandaliczna, komiczna i inspirująca zarazem. Obłędna podróż z dna na
sam szczyt. Z powrotem na dno. I w końcu ku względnemu spokojowi
i rodzinnemu szczęściu – mimo tragicznej śmierci córeczki.
Nieprawdopodobna, a jednak prawdziwa. Doskonale opisana życiowa
droga Bestii, która biła tak mocno, jak nienawidziła.

J. Moyes ,,Pod osłoną deszczu”
Ci, którzy mówią, że słońce przynosi szczęście, nigdy nie tańczyli w deszczu
„Oczywiście zaczęło padać, a Kate, która dawno temu wyjechała z deszczowej
irlandzkiej wsi, nie wpadła na to, by zabrać parasol. Znowu pomyślała, że całe
jej życie to jedna wielka kpina… Kolejny związek się posypał, a nastoletnia
córka raz jeszcze dostała dowód, że jej matka to jedyna osoba na świecie,
która nie otrzymała instrukcji, jak dorosnąć.
Najbardziej boli poczucie, że w oczach tych, których kocha, Kate wszystko robi
źle. Przecież to nie jej wina, że nigdy nie spotkała tak wielkiej, szalonej miłości
jak jej rodzice… Choć nad kobietą ciągle zbierają się ciemne chmury, w
deszczowej Irlandii czeka ktoś, kto urodził się z parasolem w ręce. Tylko jak
rozpoznać, że to właściwa osoba?”
Od tej powieści wszystko się zaczęło! Ta historia rozpoczęła wspaniałą
karierę Jojo Moyes, pisarki, która podbiła serca polskich czytelników
książkami Zanim się pojawiłeś, Kiedy odszedłeś, Moje serce w dwóch
światach

J. Han ,,Zawsze i na zawsze”
Finał bestsellerowej serii, która okazała się hitem Netflixa i podbiła serca
nastolatek!
Ostatni rok nauki w liceum Lara Jean zaplanowała co do dnia. Jej idealny,
romantyczny związek z Peterem rozwija się dokładnie tak, jak powinien.
Wizja wspólnych studiów sprawia, że dziewczyna nie może się doczekać
tego kroku w dorosłość. Wszystko jest perfekcyjne!
Do czasu.

Na Larę Jean i jej rodzinę spada lawina nieoczekiwanych wiadomości.
Wszystko, co było zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach, trzeba
wyrzucić do kosza.
Czy Lara Jean i Peter przetrwają kolejną burzę, która nadciąga nad ich
związek? Czy rodzina Song poradzi sobie ze zmianami? I czy każda miłość
musi być tak poplątana?

