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” Spotkamy się pod drzewem ombu”
Santy Montefiore
Saga rodzinna osadzona w realiach współczesnej
Argentyny. Sofia Solanas dorasta na wspaniałym
ranczu położonym na argentyńskiej pampie.
Rozpieszczoną, upartą i dumną dziewczynkę
kochają wszyscy
z wyjątkiem matki, która brakiem uczucia karze
córkę za własne poczucie wyobcowania i
niepewności. Sofia wdaje się w namiętny romans
z kuzynem, co, zdaniem jej rodziców, może
przynieść rodzinie...

” Kapuściński non – fiction”
Artura Domosławskiego
Książka zawiera wiele faktów i ocen dotyczących
życia i twórczości Ryszarda Kapuścińskiego,
które były nieobecne lub słabo eksponowane
w wypowiedziach
i wspomnieniach samego pisarza oraz we
wcześniejszych polskojęzycznych publikacjach
na jego temat. Historia jego niezwykłego życia
to zarazem poruszająca opowieść o Polsce
i świecie ostatniego półwiecza. Domosławski
odważnie...

” Dzidzia”
Sylwii Chutnik
W podwarszawskich Gołąbkach Stefania Mutter
denuncjuje Niemcom dwie Polki, skazując je
na śmierć. Pół wieku później wnuczka Stefanii,
Danuta, rodzi Dzidzię: zdeformowaną fizycznie
i upośledzoną dziewczynkę. Dzidzia jest…
"zemstą Historii" i utrapieniem. Może zostanie
świętą w miejscowym kościele? Wstrząsająca,
kontrowersyjna opowieść o naszym narodowym
charakterze, kompleksach i głupocie....

„Listy na wyczerpanym papierze”
Agnieszki Osieckiej i Jeremiego
Przybory
Książka zawiera niepublikowaną do tej pory
korespondencję Agnieszki Osieckiej i Jeremiego
Przybory z lat 1964-1966. Wewnątrz oprócz
listów także pocztówki oraz fenomenalne zdjęcia.
Dwoje poetów. On - dystyngowany starszy pan,
arcymistrz słowa, liryczny humorysta. Ona piękna, młoda i trochę szalona. Jeremi Przybora
i Agnieszka Osiecka. Rządzą wyobraźnią
milionów wrażliwców. Ich piosenki zna...

” Coco Chanel życie intymne”
Lisy Chaney
Była szpiegiem czy ofiarą nieszczęśliwej
miłości? Odnalezione po latach listy i pamiętniki
odkrywają największą tajemnicę Coco Chanel.
On był szarmancki i uwodzicielski. Ona, choć
miała wątpliwości, czy powinna zadawać się
z Niemcem, nie mogła się mu oprzeć. Trwała
wojna. Coco Chanel i baron von Dincklage
zostali kochankami. Ich romans był na językach
całego Paryża. Czy słusznie oskarżono ją...

” Służące „
Kathryn Stockett.
Powieść, która podbiła serca czytelników na
całym świecie, ukazuje się w nowej oprawie
w serii Gorzka Czekolada. Akcja koncentruje się
relacjach czarnoskórych kobiet służących
w domach białych rodzina na południu Stanów
Zjednoczonych w latach 60. XX wieku. Jednak
pod warstwą tematyki rasistowskiej autorka
ukryła pokłady uniwersalnych rozważań nie
tylko o istocie człowieczeństwa i tolerancji,...

