Dama w opałach
Autor: Karen Doornebos
Marzenia potrafią się spełniać w najmniej oczekiwany sposób.
Często myślimy, że gdybyśmy urodzili się gdzie indziej, albo
w innym czasie, bylibyśmy bardziej szczęśliwi. Wtedy moglibyśmy
naprawdę rozwinąć skrzydła, pokazać na co nas stać!
Na przykład taka Chloe Parker. Zawsze uważała, że urodziła się
o dwa wieki za późno. Powinna być damą, jedną z tych, o których
pisała Jane Austen, nosić piękne muślinowe sukienki, zalotnie
spoglądać zza wachlarza i dumnie odrzucać awanse dżentelmenów,
w oczekiwaniu na prawdziwą miłość. Tymczasem miała całkiem
współczesne
problemy,
niezapłacone
rachunki
i byłego męża, który porozumiewał się z nią jedynie za pomocą
smsów i e-maili.
Ale czy współczesna kobieta na pewno umiałaby przetrwać
w świecie Rozważnej i romantycznej? Dama w opałach
to zadziorna i pełna angielskiego humoru opowieść
o dziewczynie, która na własnej skórze przekonała się, że nie
wszystkie marzenia powinny
się spełniać, a przysłowie:
„wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma” niesie w sobie wiele prawdy.
źródło opisu: www.znak.com.pl
źródło okładki: www.znak.com.pl

Pierwsze koty robaczywki
Autor: Karina Bonowicz
Ida kończy studia, po czym… znów trafia do szkoły średniej,
tym razem jako belferka. Tam przyjdzie jej zmagać się nie tylko z
nową maturą, Myszorem, Dywanową i resztą niezbyt atrakcyjnego
ciała
pedagogicznego,
ale
także
z
uczniami,
w których buzują hormony. Na dodatek zacznie bić rekord
w stawianiu się na dywaniku (tureckim!) u dyrektora wuefisty
i ratowaniu z opałów współlokatorów: fanatycznej wielbicielki
szpinaku Ady i jej pokręconego chłopaka Qrka. Żeby tego było
mało, na głowie będzie miała ucznia czującego do niej miętę oraz
byłego chłopaka – egocentryczną gwiazdę dwóch reklam i jednego
serialu – z którym rozstała się z bardzo ważnych powodów, których
zupełnie sobie nie może przypomnieć…

źródło opisu: Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2013
źródło okładki: http://www.proszynski.pl/Pierwsze_koty_robaczywki-p-32058-1-30-.html

Dziedzictwo
Autor: Katherine Webb
Trwa surowa zima. Po śmierci babki Erica Calcott i jej siostra
Beth wracają do Storton Manor, imponującej rezydencji
w południowej Anglii, gdzie jako dziewczynki spędzały
wakacje.
Przeglądając
rzeczy
babki,
Erica
wraca
wspomnieniami do dzieciństwa…Rozmyśla o Henrym,
kuzynie, którego tajemnicze zniknięcie ze Storton Manor
odcisnęło piętno na całej rodzinie. Erica postanawia rozwikłać
zagadkę; pragnie pozbyć się duchów przeszłości i sprawić, by
Beth mogła w końcu zaznać spokoju. Gdy Erica zagłębia się w
dzieje swojej rodziny, odkrywa sekret, który wiedzie ją do
Ameryki przełomu wieków, pewnej pięknej dziedziczki
i
przeklętej,
jałowej
ziemi.Kiedy
przyszłość
i teraźniejszość zaczynają się zbiegać, Erica i Beth muszą stawić
czoła dwóm straszliwym zdradom i dziedzictwu, jakie po sobie
pozostawiły. Dziedzictwo to niesamowita, zapadająca w pamięć i poruszająca historia, której
echa będą odzywać się w tobie jeszcze długo po zamknięciu książki..
źródło opisu: http://www.insignis.pl/
źródło okładki: http://www.insignis.pl/

Obiecaj mi
Autor: Richard Paul Evans
Opowieść o obietnicach, których moc zdolna jest pokonać czas
„W zamkniętych na klucz i ukrytych w szafie szkatułkach
przechowuję dwa naszyjniki. Są podarunkami od dwóch
mężczyzn. Oba naszyjniki są piękne i cenne, nie noszę jednak
żadnego z nich - jednego z powodu złamanej obietnicy, drugiego
z powodu obietnicy dotrzymanej”.Tamtego roku Beth przestała
wierzyć w szczęśliwy los. Jej życie rozsypało się jak domek z kart:
musiała zmierzyć się ze zdradą i opuszczeniem. W chwili próby
zawiódł ją najbliższy człowiek, łamiąc wszystkie obietnice, które
do tej pory składał.
Wtedy właśnie pojawił się Matthew - niespodziewanie, bez
zaproszenia. Jak anioł, który łapie za rękę dokładnie w tej chwili,
w której tracimy resztki nadziei. Wiedział, jak pomóc, co zrobić, by
Beth znów zaczęła się uśmiechać, znał odpowiedzi na dręczące ją
pytania. On też złożył obietnicę. Czy będzie w stanie jej
dotrzymać? Kim naprawdę jest Matthew i skąd tyle wie na temat
Beth i jej rodziny?Każda z 10 powieści Richarda Paula Evansa znalazła się na szczytach list
bestsellerów, a ich łączny nakład w USA przekroczył 14 milionów egzemplarzy.
W Wydawnictwie Znak literanova do tej pory ukazały się Stokrotki w śniegu, Szukając Noel
oraz Kolory tamtego lata.
źródło opisu: Wydawnictwo Znak, 2011
źródło okładki: http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,3181,tytul,Obiecaj%20mi

Zmyślona
Autor: Katarzyna Michalak
Trzecia już po Poczekajce i Zachcianku opowieść o młodej pani
weterynarz Patrycji, o mężczyznach próbujących zdobyć jej
serce, o niezawodnych przyjaciołach i bezwzględnych wrogach,
o zwierzętach małych i dużych, okraszona humorem, magią,
miłością i wzruszeniami (z nieodłącznym dodatkiem marzeń
i łez). Mała, cicha leśniczówka w Zmyślonej, zamieszkiwana do
tej pory przez Patryka i Pepsi-psa, ma niespodziewanych gości:
to dzieci jego przybranej siostry Hanki, przechodzącej
małżeński kryzys, oraz ich opiekunka, prześliczna Dominika.
Tymczasem na Poczekajkę i jej mieszkańców, Patrycję
i Łukasza, cieszących się szczęściem rodzinnym, wymarzonym
domkiem i dwójką cudownych dzieci, spada straszny cios. W
jednej chwili tracą to, co stanowiło sedno ich życia. Jak podnieść
się po tragedii? Pomoże im w tym Patryk. To on przegarnie ich
córkę, on potrząśnie załamanym Łukaszem, on stanie na
drodze Gabrielowi, który nadal nie pogodził się z utratą swojej
wielkiej miłości. I na dodatek młody leśniczy sam zakocha się z wzajemnością
źródło opisu: http://www.wydawnictwoalbatros.com/ksiazka,845,2080,zmyslona.html
źródło okładki: http://www.wydawnictwoalbatros.com/ksiazka,845,2080,zmyslona.html

Sekretnik
Autor: Katarzyna Michalak
Jesteś drimerką? Jesteś. Tylko jeszcze o tym nie wiesz.
Ta książka nie tylko otworzy ci oczy na potencjał, jaki jest
w tobie, nie tylko uświadomi, czego naprawdę pragniesz, ale
i – krok po kroku – pomoże spełnić te marzenia. Pomoże ci
w tym nie tylko autorka poradnika, ale i gość specjalny,
najlepsza drimerka w naszej galaktyce, Patrycja z Poczekajki.
Tym razem oddaję do Twoich rąk książkę szczególną:
praktyczny poradnik, jak marzyć skutecznie. W moich
powieściach zarażałam Czytelniczki wiarą w marzenia,
z „Sekretnikiem” ruszymy na poszukiwanie Twoich
własnych pragnień i snów. Dobra praca? Własne, piękne
miejsce na ziemi? Kochająca rodzina? Książę na białym
koniu? A może szałas na pustyni Gobi, własna wyspa, czy
ratowanie białych nosorożców? Dla prawdziwych drimerek
nie ma rzeczy niemożliwych! Gwarantuję świetną zabawę,
dużo humoru, ćwiczenia – a jakże! – praktyczne, a przykłady
– wszystkie prawdziwe. Nawet jeśli nie od razu otrzymasz to,
czego pragniesz, może dowiesz się o sobie czegoś zupełnie nieoczekiwanego, a czas
spędzony z Sekretnikiem na pewno nie będzie stracony.
źródło opisu: empik.com; źródło okładki: empik.com

Natalii 5
Autor: Olga Rudnicka
Pięć kobiet, pięć motywów, jeden spadek.
Policja otrzymuje tajemnicze zgłoszenie o samobójstwie.
Zamknięty od środka pokój. Martwy mężczyzna. Broń, na której
znajdują się wyłącznie odciski palców ofiary. Jednak zdaniem
przybyłego na miejsce komisarza Potockiego nie mogło to być
samobójstwo. Ślady zdają się wykluczać również morderstwo.
Zagadkowa śmierć jest jednak dopiero początkiem niezwykłych
zdarzeń…
W gabinecie notariusza spotyka się pięć kobiet o tym samym
imieniu i nazwisku. Każda z nich rości sobie prawo do spadku.
Każda z nich miała też powód, by zabić. Każda będzie robić
wszystko, by odzyskać zaginiony spadek.
źródło opisu: Nota Wydawcy
źródło okładki: Wydawca

Czary w małym miasteczku
Autor: Marta Stefaniak
Powieść zbyt realistyczna, by była magiczna, i zbyt magiczna,
by była realistyczna.
Mieszkańcy cichego, niewielkiego miasta na prowincji
pozornie wiodą spokojne życie. W rzeczywistości borykają
się z mniej lub bardziej skrywanymi problemami. Niektórzy z
nich wikłają się w brudne interesy, inni nie potrafią się bronić
przed prześladowaniem, a jeszcze inni muszą zmagać się ze
wstydliwymi, domowymi troskami. Wszystko się zmienia,
kiedy pewnego październikowego dnia do miasta przybywa
starsza, nieznana tu nikomu, kobieta. Wkrótce po jej
przyjeździe zaczynają dziać się dziwne i tajemnicze rzeczy.
Każda z nich po części odmienia życie ludzi mieszkających
w tym miejscu na lepsze. Jednak w ślad za starszą panią
w miasteczku zjawia się ktoś jeszcze. ukryj.

źródło opisu: Prószyński i S-ka, 2012
źródło okładki: http://www.proszynski.pl/

