Hobbit to istota większa od liliputa, mniejsza jednak od krasnala.
Fantastyczny, przemyślany do najdrobniejszych szczegółów świat
z powieści Tolkiena jest również jego osobistym tworem, a pod
barwną fasadą nietrudno się dopatrzyć głębszego sensu
i pewnych analogii do współczesności. Opowiada o wyprawie
podjętej przez hobbita Bilba Bagginsa, trzynastu krasnoludów
i czarodzieja Gandalfa do siedziby smoka Smauga w celu zabicia
go i odzyskania zagarniętego przez niego skarbu. Grupa
wędrowców w czasie swej podróży doznaje wielu
niebezpiecznych przygód. Zawsze jednak wychodzi z nich cało
dzięki znalezionemu w jaskini Golluma magicznemu pierścieniowi,
który czyni Bilba niewidzialnym. Powieść uznawana jest za prolog
Władcy Pierścieni.

Powieść, której akcja rozgrywa się w mitologicznym świecie
Śródziemia. Magiczny pierścień Saurona może spowodować
zagładę całego Śródziemia. Dlatego drużyna Bilba Frodo
podejmuje się odzyskania pierścienia i zniszczenia go. Misja jestest
to o tyle trudna, że Jedyny Pierścień budzi silne pożądanie w
swoich posiadaczach którzy nie mają dostatecznie silnej woli by
mu się przeciwstawić.

„Córka dymu i kości jest mroczna, zmysłowa, niepokojąca,
niejednoznaczna. Wyobraźnia olśniewa, język jest piękny, każde
słowo coś znaczy. A miłość… przerywa granice, przekracza czas
i przestrzeń.”
Przemierzająca kręte uliczki zasypanej śniegiem Pragi
siedemnastolatka ze szkoły sztuk plastycznych zostanie wkrótce
uwikłana w brutalną wojnę istot nie z tego świata. I odkryje
prawdę o sobie – zrodzonej z dymu i kości…

Saga Dary Anioła to wciągająca opowieść o rasie Nephilim,
którzy w połowie są ludźmi, a w połowie aniołami. Rozpoczyna
ją tom "Miasto kości", w którym udamy się do miasta ukrytego
w podziemiach Nowego Jorku, by sprawdzić, czy armia
przeklętych rzeczywiście stoi u bram i grozi upadkiem pokoju
między półaniołami i półdemonami.

Seria powieści Johna Flanagana przedstawia
przygody Willa, sieroty, który staje się
czeladnikiem ponurego zwiadowcy o imieniu
Halt. Korpus Zwiadowców zajmuje się
dostarczaniem informacji i pilnowaniem
porządku w królestwie, dla Duncana, króla
Araluenu. Dostarczają mu informacji o wrogich
zamiarach nieprzyjaciół. Seria jest połączeniem
przygód nastoletniego Willa i jego przyjaciół,
m.in. Horace'a, Cassandry, Alyss czy Gilana.

Drużyna
to
seria
powieści
fantasy,
której fabuła skupia
się
na
nowych
postaciach ze Skandii,
krainy wykreowanej
w serii Zwiadowcy .
W Skandii od dawna
zwyczajem jest, że
chłopcy zostają podzieleni na grupy i wyruszają na trzymiesięczną wyprawę. Uczą się
żeglarstwa, walki, taktyki, sztuki przetrwania. To wyzwanie ma na celu, aby młody mężczyzna
stał się wojownikiem, a najsilniejsza drużyna zwycięża.

Saga Andrzeja Sapkowskiego Wiedźmin opowiada o
dziejach Geralta z Rivii, będących kontynuacją
wcześniejszych zbiorów opowiadań tegoż autora:
Ostatnie życzenie oraz Miecz przeznaczenia.
W skład cyklu wchodzą powieści: Krew elfów, Czas
pogardy, Chrzest ognia, Wieża Jaskółki, Pani Jeziora,
Sezon burz.
Głównym bohaterem książek jest Geralt z Rivii –
tytułowy wiedźmin, mutant, zabójca potworów,
mistrz miecza posługujący się magicznymi znakami
wiedźmińskimi.

Trylogia husycka to nieoficjalna nazwa serii trzech powieści
fantastyczno-historycznych Andrzeja Sapkowskiego. Tłem
wydarzeń całej serii są wojny husyckie, a głównym bohaterem
jest Reynevan (Reinmar z Bielawy). W skład trylogii wchodzą
następujące powieści: Narrenturm, Boży bojownicy, Lux
perpetua.
W powieściach, oprócz postaci historycznych, ściśle związanych
z opisywanym konfliktem zbrojnym, pojawiają się także osoby
z wojnami niezwiązane, takie jak: Jan Gutenberg, Zawisza
Czarny z Garbowa czy Mikołaj z Kuzy.

Nastoletnia Mare jest narratorem swojej
opowieści i życia. Sama dyktuje sobie obowiązki i
sama rządzi się swoimi prawami. Jest po prostu
niezależna. W jej świecie pełnym oszustwa,
nędzy i rozpaczy nie istnieje nic co można by
uznać za szczęście. Niepełnoletnia Mare nie ma
pracy, nie chodzi do szkoły. Próbując uratować
siebie i przyjaciela od rychłej śmierci szuka
jakiejkolwiek pomocy w ucieczce z miasta.
Prawnego razu wpada na mężczyznę, bardzo
przystojnego młodzieńca. Z czasem dziwny nieznajomy okazuje się nie tym za kogo się
wcześniej podawał, a sama Mare nie jest również osobą za którą mieszkając w wiosce się
podawała. Tak naprawdę to sama nie wie kim jest.
Kontynuacja bestselerowej "Czerwonej Królowej" Mare Barrow musi zmierzyć się z mrokiem,
który ogarnął jej duszę, stawić czoło bezlitosnemu królowi Mavenowi i własnym słabościom.
Czy sama stanie się potworem, którego próbuje pokonać?

7 razy dziś to historia dziewczyny, która siedem razy przeżywa
piątek, 12 lutego.
Po wypadku samochodowym główna bohaterka otrzymuje
szansę, aby siedem razy przeżyć dzień swojej śmierci. Stara się
zmienić koleje losu, bieg wydarzeń, ale nie jest to proste, gdy nikt
oprócz jej samej nie wie, co tak naprawdę wydarzyło się na
imprezie u Kenta oraz tuż po jej zakończeniu
Jak to możliwe, myślę sobie, że można tak bardzo się zmienić,
a nie móc zmienić niczego wokół siebie?

Altruizm (bezinteresowność), Nieustraszoność (odwaga),
Erudycja (inteligencja), Prawość (uczciwość), Serdeczność
(życzliwość) to pięć frakcji, na które podzielone było
społeczeństwo zbudowane na ruinach Chicago. Każdy
szesnastolatek przechodził test predyspozycji, a potem musiał
wybrać frakcję. Ten, kto nie pasował do żadnej, zostawał uznany
za bezfrakcyjnego i wykluczony. Ten, kto łączył cechy charakteru
kilku frakcji – jak Tris i Tobias – był Niezgodny
i musiał być wyeliminowany...
Szesnastoletni Tobias musi dowieść, że zasłużył na swe miejsce
wśród Nieustraszonych. Jego decyzje zaważą na losach innych
nowicjuszy. A odsłonięte tajemnice zagrożą przyszłości – jego
i całego społeczeństwa frakcyjnego.

Życie Kate Sedgwick nigdy nie było bezbarwne. Dziewczyna
pomimo problemów i tragedii zachowała pogodę ducha – nie
bez powodu jej przyjaciel Gus nazywa ją Promyczekiem. Kate
jest pełna życia, bystra, zabawna, ma również wybitny talent
muzyczny. Nigdy jednak nie wierzyła w miłość. Właśnie dlatego
– gdy wyjeżdża z San Diego by studiować w Grant, małym
miasteczku w Minnesocie – kompletnie nie spodziewa się, że
przyjdzie jej pokochać Kellera Banksa.
Oboje to czują.
Oboje mają powód, by z tym walczyć.
Oboje skrywają tajemnice.
Kiedy wyjdą one na jaw, mogą uzdrowić…
Mogą również zniszczyć.

Oto historia Gusa.
Opowiada o zagubieniu.
O odnalezieniu.
I o stopniowym procesie uzdrawiania.
Szczerze mówiąc, nie wiem już jak żyć.
Promyczek nie była tylko moją najlepszą przyjaciółką,
była moją drugą połówką.
Drugą połową mojego umysłu,
mojego sumienia, mojego poczucia humoru,
mojej kreatywności…
Była drugą połową mojego serca.
W jaki sposób człowiek może wrócić
do swoich zajęć, jeśli na zawsze stracił połowę siebie?

Czasem odkrycie prawdy może odebrać nadzieję szybciej niż
wiara w kłamstwa. To właśnie uświadamia sobie
siedemnastoletnia Sky, kiedy spotyka Deana Holdera. Chłopak
dorównuje jej złą reputacją i wzbudza w niej emocje, jakich
wcześniej nie znała. W jego obecności Sky odczuwa strach
i fascynację, ożywają wspomnienia, o których wolałaby
zapomnieć. Dziewczyna próbuje trzymać się na dystans – wie,
że Holder oznacza jedno: kłopoty. On natomiast chce
dowiedzieć się o niej jak najwięcej. Gdy Sky poznaje Deana
bliżej, odkrywa, że nie jest on tym, za kogo go uważała, i że zna
ją lepiej, niż ona sama siebie. Od tego momentu życie Sky
bezpowrotnie się zmienia.

Czasami, aby pójść naprzód, trzeba najpierw sięgnąć głęboko
w przeszłość. Przekonał się o tym Dean Holder. Przez wiele lat
zmagał się z poczuciem winy, że kiedyś pozwolił odejść małej
dziewczynce. Od tego czasu szukał jej uparcie, ale nie spodziewał
się, że gdy ponownie się spotkają, ogarną go jeszcze większe
wyrzuty sumienia.
"Losing Hope" to historia trojga młodych ludzi naznaczonych
przez traumatyczne doświadczenia. Każde z nich wybrało inny
sposób na to, by sobie z nimi poradzić – nie każde z nich wybrało
życie.

Jeremy Marsh jest wschodzącą gwiazdą mediów, dziennikarzem
śledczym specjalizującym się w pisaniu demaskatorskich
artykułów o rzekomych zjawiskach nadprzyrodzonych,
jasnowidzach i uzdrowicielach. Realista, sceptyk od urodzenia,
lubi swoją pracę. Przyjazd do Boone Creek, w celu sprawdzenia
tajemnicy miejscowego cmentarza nawiedzonego ponoć przez
duchu, miał stanowić kolejne zadanie. Ale specyficzna
atmosfera małej miejscowości, w której wszyscy wiedzą o sobie
wszystko, niezwykła zagadka i prześliczna bibliotekarka Lexie
Darnell sprawiają, że Jeremy przeżyje pierwszy w swoim życiu
prawdziwy cud...

Wyrzucona za burtę butelka mogła trafić w najodleglejszy
zakątek świata. Tymczasem fale wyrzuciły ją na plażę
w zatoce Cape Cod, gdzie trafiła w ręce Theresy Osborne.
W środku był list miłosny zaczynający się od słów: ,,Moja
najdroższa Catherine, tęsknię za Tobą, ukochana, tak jak
zawsze, ale dzisiaj było mi bardzo ciężko, bo ocean śpiewał
o naszym wspólnym życiu". Zaintrygowana historią pary
kochanków Theresa rozpoczyna poszukiwania człowieka, który
potrafił tak mocno i wiernie kochać.

Ira Levinson ma za sobą wiele lat życia, przed sobą – zgodnie z
diagnozą lekarzy – zaledwie kilka miesięcy. Kiedy w wyniku
wypadku zostaje uwięziona we wraku samochodu, wspomina
całe swoje życie, wypełnione miłością do nieżyjącej już żony.
Cztery miesiące wcześniej Sophia, studentka historii sztuki,
poznaje Luke'a, młodego kowboja z rodeo. Ich wzajemna
sympatia szybko przeradza się w głębsze uczucie, choć dzieli
ich wszystko. Czy będą umieli zawalczyć o wspólną przyszłość?

John, młody żołnierz, nigdy nie zastanawiał się nad swoimi
życiowymi wyborami. Bawił się, surfował, podrywał kobiety,
nawet zawód żołnierza wybrał spontanicznie. Nie myślał
o przyszłości, nie wiedział, czy w ogóle będzie mu dana… Dopóki
nie spotkał Savannah. Dopóki jej nie pokochał i nie postanowił
założyć z nią rodziny. Dopóki nie został wysłany na front i nie
stracił ukochanej.

Książka porównywana z przełomowym "Buszującym w zbożu"
J.D. Salingera literacki. Debiut Johna Greena to powieść
o myślących i wrażliwych młodych ludziach. Zbuntowanych,
szukających intensywnych wrażeń i odpowiedzi na najważniejsze
pytania: o miłość, która wywraca świat do góry nogami, o przyjaźń,
której doświadcza się na całe życie. Niezapomniana opowieść
o odkrywającym życie Milesie zakochanym w szalonej, zbuntowanej
Alasce, dzięki której odnalazł Wielkie Być Może – czyli
najintensywniejsze i najprawdziwsze doświadczenie rzeczywistości.

Pewnego zimnego wieczoru w Chicago przecinają się ścieżki dwóch
Willów Graysonów. Nazywają się tak samo, ale do tej chwili żyli
w zupełnie różnych światach. Teraz ich życie rusza w całkiem nowym
i nieoczekiwanym kierunku. Po drodze jest miejsce na przyjaźń
i miłość, muzykę i futbol, a emocjonalna plątanina znajduje
kulminację w najbardziej szalonym i spektakularnym musicalu, jaki
kiedykolwiek wystawiono na deskach licealnych scen.

Colin Singleton gustuje wyłącznie w dziewczętach o imieniu
Katherine. A te zawsze go rzucają. Gwoli ścisłości, stało się tak już
dziewiętnaście razy. Ten uwielbiający anagramy, zmęczony życiem
cudowny dzieciak wyrusza w podróż po Ameryce ze swoim
najlepszym przyjacielem Hassanem, wielbicielem reality show
Sędzia Judy. Chłopcy mają w kieszeni dziesięć tysięcy dolarów, goni
ich krwiożercza dzika świnia, ale za to nie towarzyszy im ani jedna
Katherine. Colin rozpoczyna pracę nad Teorematem o Zasadzie
Przewidywalności Katherine, za pomocą którego ma nadzieję
przepowiedzieć przyszłość każdego związku, pomścić Porzuconych
tego świata i w końcu zdobyć tę jedyną. Miłość, przyjaźń oraz
martwy austro-węgierski arcyksiążę składają się na prawdziwie
wybuchową mieszankę w tej przezabawnej, wielowarstwowej powieści o poszukiwaniu
samego siebie.

Książka o kowbojach z Arizony. Południe Stanów Zjednoczonych
oraz dawny Dziki Zachód są zupełnie inne niż Nowy Jork, Chicago,
Floryda czy Kalifornia. Preria zadziwia nawet tych, którzy dobrze
znają Amerykę.
Dziki Zachód dawno przestał być dziki, ale mieszkańcy prerii wciąż
o tym zapominają. Preria jest trochę dzika, trochę niepiśmienna.
Nie jest zacofana! Po prostu poszła w inną stronę niż nasza
cywilizacja.

„Gottland” Mariusza Szczygła to wybór znakomitych reportaży
poświęconych Czechom, uwikłanym w czasy, w jakich przyszło
im żyć. Czechosłowacja i Czechy — Gottland — to kraj horroru,
smutku i groteski. „Gottland” nie ma nic wspólnego ze
stereoptypową opowieścią o kraju wesołków, zabijających czas
przy piwie.

Rok 1933. Serce hitlerowskiego Berlina. Wielki, epicki spektakl
życia i śmierci widziany oczyma amerykańskiej rodziny
dyplomatów. Amerykański ambasador William E. Dodd przyjeżdża
do Niemiec z żoną, synem oraz pełną temperamentu córką
Marthą. Początkowo Martha jest urzeczona licznymi przyjęciami
i towarzyszącą im pompą, oczarowana przez przystojnych młodych
mężczyzn, obywateli III Rzeszy, z ich zaraźliwym entuzjazmem dla
uczynienia z Niemiec światowej potęgi. W miarę jak
prześladowania Żydów przybierają na sile, a główni bohaterowie
książki stają się ich naocznymi świadkami, ambasador Dodd
zaczyna alarmować amerykański Departament Stanu. Ten jednak pozostaje obojętny…
W czasach gęstniejącego mroku, Doddowie przeżyją dni pełne ekscytacji, intryg i romansów
– aby ostatecznie z przerażeniem ujrzeć kulminację przemocy i morderstw, demaskujących
prawdziwy charakter Hitlera i jego bezwzględnych dążeń.

Wiązanie swojej kariery zawodowej z paragrafami, kodeksami,
żmudną analizą wyroków prawnych i w głównej mierze
ze skostniałym oraz biurokratycznym systemem sądownictwa
to wyzwanie godne najwytrwalszych osobników.
Dwójka głównych bohaterów to postacie barwne i wyraziste
Wyobraźcie sobie bowiem ostrą jak żyleta, ekstrawagancką
prawniczkę, która lubi działać dość niekonwencjonalnymi
metodami i pomagającemu jej w tym młodego, nieopierzonego
aplikanta, którego Chyłka wychowuje pod swoje dyktando. Duet
ten to istna mieszanka wybuchowa, w której stale iskrzy.

Zima 1993. Tego samego dnia, w niejasnych okolicznościach,
ginie nastoletnie rodzeństwo. Oba zgony policja kwalifikuje jako
tragiczne, niezależne od siebie wypadki. Wielkanoc 2013. Po
siedmiu latach pracy w Instytucie Psychologii Śledczej
w Huddersfield na Wybrzeże powraca Sasza Załuska. Do
profilerki zgłasza się Paweł „Buli” Bławicki, właściciel klubu
muzycznego w Sopocie. Podejrzewa, że jego wspólnik - były
piosenkarz i autor przeboju "Dziewczyna z północy" - chce go
zabić. Załuska ma mu dostarczyć na to dowody. Profilerka
niechętnie angażuje się w sprawę. Kiedy jednak dochodzi do
strzelaniny, Załuska zmuszona jest podjąć wyzwanie. Szybko
okazuje się, że zabójstwo w klubie łączy się ze zdarzeniami z 1993 roku,
a zamordowany wiedział, kto jest winien śmierci rodzeństwa. Jednym z kluczy do rozwiązania
zagadki może okazać się piosenka sprzed lat.

Doskonale skonstruowany kryminał, gęsta atmosfera małej
społeczności i zagadki z przeszłości, które nigdy nie miały ujrzeć
światła dziennego.
W mroźny zimowy poranek na skraju mazurskiej wsi zostaje
znalezione ciało zakonnicy. Początkowo wydaje się, że kobietę
potrącił samochód. Szybko okazuje się jednak, że ktoś ją zabił
i potem upozorował wypadek. Kilka dni później ginie kolejna
osoba. Ofiary nie wydają się być ze sobą w żaden sposób
związane.
Zaczyna się wyścig z czasem. Policja musi odnaleźć mordercę,
zanim zginą następne kobiety.

