1. Marcus Zusak, Gliniany most
Pięciu braci Dunbar mieszka w pogrążonym w chaosie domu bez dorosłych.
Pewnego dnia nagle pojawia się ojciec, który porzucił ich po śmierci matki
chłopców.
Ta poetycka, wielowarstwowa, pełna zwrotów akcji i retrospekcji saga rodzinna
to popis charakterystycznego dla Markusa Zusaka stylu.

2. Rachel lippincott, Mikki Daughtry, Tobias Iaconis, Trzy kroki od siebie
Czy wyobrażasz sobie, że się zakochujesz, choć nie wolno ci nawet dotknąć
drugiej osoby? A jednak, gdy przeszkodą staje się choroba nie ma innego
wyjścia.

3. Sara Grant, Neva
Zakochana, odważna, ryzykująca wszystko szesnastoletnia Neva ma już dosyć
kłamstw. Nie zna odpowiedzi na pytania, których nie może nawet zadać głośno:
Dlaczego ludzie znikają bez śladu? Co się stało z jej babcią?

4. Stacey Halls, Czarownica ze wzgórza
Aby ocalić nienarodzone dziecko, zaufa obcej, aby uchronić swój sekret,
zaryzykuje życie.

5. Kate Morton, Córka zegarmistrza
Córka zegarmistrza jest historią o skrywanym sekrecie, okrutnym morderstwie,
zuchwałej kradzieży, sztuce, miłości i stracie, opowiedzianą głosem Birdie Bell
– córki zegarmistrza, która była świadkiem i uczestnikiem tamtych
dramatycznych wydarzeń.

6. Alex Michaelides, Pacjentka
Najbardziej oczekiwany thriller psychologiczny 2019 roku!
Ceniona malarka i fotografka mody Alicia Berenson wiedzie życie, jakiego
każdy mógłby jej pozazdrościć. Do czasu. Pewnego wieczoru
jej mąż
Gabriel wraca do domu, zaś Alicia strzela mu w głowę pięć razy, zabijając go
na miejscu. Od tego momentu kobieta przestaje mówić. Nikt poza nią nie wie,
co wydarzyło się tamtej nocy. Ostatecznie trafia do zamkniętego ośrodka
psychiatrycznego Grove.

7. Sylwia Winnik, Tylko przeżyć
Nowa książka autorki bestsellera Dziewczęta z Auschwitz. Prawdziwe
opowieści rodzin polskich żołnierzy. Dla nich wojna to codzienność.

8.

Jojo Moyes, Zanim się pojawiłeś

Co robisz, jeśli chcesz uszczęśliwić osobę, którą kochasz, ale wiesz,
złamie twoje serce?

że to

9. Paulo Coelho, Alchemik
Ta książka otwiera te drzwi w naszej duszy, p których istnieniu wolelibyśmy
czasami zapomnieć.

10. Berenika Miszczuk, Szeptucha
A wszystko przez to, że Mieszko I zdecydował się nie przyjąć chrztu…
Gosława Brzózka, zwana Gosią, po ukończeniu medycyny wybiera się do
świętokrzyskiej wsi Bieliny na obowiązkową praktykę u szeptuchy, wiejskiej
znachorki.

