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Philip K. Dick: Ubik. Rebis, 2011
"Wewnątrz świata rażonego obłędem... normalność zachowują już
tylko ludzie. Dick poddaje ich więc ciśnieniu przeraźliwej próby i w
jego fantastycznym eksperymencie niefantastyczna pozostaje tylko
psychologia bohaterów. Walczą oni do końca, stoicko i zajadle, z
nacierającym zewsząd chaosem, którego źródła są właściwie
niedocieczone... Osobliwości Dickowych światów biorą się
zwłaszcza stąd, że dogłębnemu rozszczepieniu i powieleniu ulega w
nich - jawa... Końcowy efekt jest zawsze taki sam: rozróżnienie
między jawą a zwidem okazuje się niemożliwością.” Z posłowia
Stanisława Lema do pierwszego polskiego wydania Ubika.
Źródło: http://www.znak.com.pl

Heidi Hassenmuller: Anioły stąd odeszły. Wydaw.
Foka, 2010
Merel ma surowego ojca i matkę żyjącą w cieniu męża. Na szczęście
w szkole ma oddane przyjaciółki, których obecność łagodzi
doświadczenia domowe. Pewnego dnia dziewczyna dowiaduje się,
że ma neurodermit, dziedziczną, ale nie zakaźną, chorobę skóry.
Wraz z diagnozą lekarza w życiu Merel zmienia się wszystko.
Przyjaciółki, koledzy z klasy odwracają się od niej, zaczynają ją
prześladować. Autorka stworzyła przerażająco udany portret
zaszczutego człowieka. Pokazała, dokładnie opisując kolejne etapy,
rozwój zaburzeń emocjonalnych, jakich doświadcza ofiara
mobbingu. Jak niewiele trzeba, by kogoś zniszczyć. Jak coś, co
niektórym wydawać się może żartem, czy niewinną kpiną z drugiego człowieka, dla niego
może stanowić o jego być albo nie być. Wyjątkowo poruszająca książka. Autorka w
zaskakujący sposób ukazuje brak tolerancji wśród młodzieży.
Źródło: http://lubimyczytac.pl

Heidi Hassenmuller: Niemy śmiech. Wydaw. Foka,
2010
Bohaterkami powieści są mała Antje i jej matka, którą bez reszty
pochłania kariera modelki. Antje nie mówi. Heidi Hassenmuller nie
tylko umiejętnie pozwala przeniknąć w psychikę dziewczynki i
spojrzeć na świat jej oczyma, ale także sugestywnie kreśli realia
panujące w świecie show-biznesu
Źródło: http://lubimyczytac.pl

Heidi Hassenmuller: Koszmarne piękno. Wydaw. Foka,
2010
Clarissa nie może się jeszcze otrząsnąć. Zaledwie kilka dni temu
wykonała zdjęcia próbne dla agencji modelek, a już stoi na
prawdziwym wybiegu. I na dodatek razem z Zackiem, atrakcyjnym
chłopakiem z jej klasy, którego darzy uczuciem. Z czasem
spostrzega, że w show-biznesie nie brakuje alkoholu, narkotyków, a
modele swą urodę poprawiają anabolikami i niedozwolonymi
operacjami plastycznymi. Również Zack poświęca swoje zdrowie
dla kariery. Clarissa musi zdecydować, czy też chce brać udział w
tej grze?
Źródło: http://merlin.pl

George R.R. Martin: Gra o tron. WQydaw. Zysk i S-ka,
2011
W Zachodnich Krainach o ośmiu tysiącach lat zapisanej historii
widmo wojen i katastrofy nieustannie wisi nad ludźmi. Zbliża się
zima, lodowate wichry wieją z północy, gdzie schroniły się
wyparte przez ludzi pradawne rasy i starzy bogowie.
Zbuntowani władcy na szczęście pokonali szalonego Smoczego
Króla, Aerysa Targaryena, zasiadającego na Żelaznym Tronie
Zachodnich Krain, lecz obalony władca pozostawił po sobie
potomstwo, równie szalone jak on sam... Tron objął Robert najznamienitszy z buntowników. Minęły już lata pokoju i oto
możnowładcy zaczynają grę o tron.
Źródło: http://www.empik.com

Jodi Picoult: Linia życia. Wydaw. Prószyński i S-ka,
2011
Garść wspomnień – tylko to pozostało Paige po matce, która
opuściła ją w wieku pięciu lat. Dorosła Paige wyprowadza się z
rodzinnego Chicago, pozostawiając samotnego ojca. Marzy o
szkole plastycznej, wychodzi za ambitnego lekarza – i wkrótce
sama zostaje matką. Przytłoczona domowymi obowiązkami, Paige
nie może zapomnieć o tym, że wychowała się w niepełnej rodzinie.
Jodi Picoult stworzyła niebywale wyrazistą powieść, szczegółową,
sugestywną i pasjonującą, dotykającą kwestii i uczuć, które są
bliskie każdemu z nas.

Źródło: http://www.empik.com

Jodi Picoult: W naszym domu. Wydaw. Prószyński i Ska, 2011
Nastoletni Jacob Hunt cierpi na zespół Aspergera, czyli łagodną
postać autyzmu. Jacob nie umie czytać sygnałów społecznych ani
wyrażać swoich myśli i uczuć, unika kontakt wzrokowego, ma też
specjalistyczne zamiłowanie, którym jest analiza kryminalistyczna.
Pojawia się w miejscach, gdzie policja prowadzi śledztwo i
instruuje detektywów, co należy zrobić… a do tego najczęściej ma
rację. Gdy pewnego dnia policja znajduje zwłoki jego prywatnej
instruktorki umiejętności społecznych, Jacob sam staje się
obiektem
zainteresowania
detektywów.
Wszystkie
charakterystyczne cechy zespołu Aspergera w oczach policjantów
mogą być równoznaczne z przyznaniem się do winy. Jacob niespodziewanie zostaje
oskarżony o morderstwo…
Źródło: http://www.empik.com

Mario Puzo: Omerta. Wydaw. Albatros, 2011
Druga część trylogii zapoczątkowanej "Ojcem Chrzestnym". Puzo
wciąga czytelnika w mroczny świat sycylijskiej prowincji, świat
przemocy, w którym każda zniewaga musi zostać zmyta krwią. Po
dwuletnim pobycie na Sycylii syn Vita Corleone, Michael, ma
powrócić do domu. Ojciec Chrzestny zleca mu ważną misję.

Źródło: http://merlin.pl

Mario Puzo: Rodzina Borgiów. Wydaw. Albatros, 2011
Ostatnia, pośmiertnie wydana powieść wybitnego amerykańskiego
pisarza. Barwny fresk historyczny osadzony w realiach Włoch
przełomu XV i XVI wieku, ukazuje rodzinę Borgiów, władająca
wówczas Rzymem, jako pierwszą włoską mafię. Centralną
postacią opowieści jest kardynał Rodrigo Borgia, opętany żądzą
bogactwa i władzy, bez skrupułów eliminujący rywali i wrogów.
Obok Rodriga widzimy jego dzieci: Juana i Jofre, Cezara i
Lukrecję.

Źródło: http://merlin.pl

Mario Puzo: Sycylijczyk. Wydaw. Albatros, 2011
Druga część trylogii zapoczątkowanej "Ojcem Chrzestnym". Puzo
wciąga czytelnika w mroczny świat sycylijskiej prowincji, świat
przemocy, w którym każda zniewaga musi zostać zmyta krwią. Po
dwuletnim pobycie na Sycylii syn Vita Corleone, Michael, ma
powrócić do domu. Ojciec Chrzestny zleca mu ważną misję.

Źródło: http://merlin.pl

Nocholas Sparks:
Albatros, 2011

Bezpieczna

przystań.

Wydaw.

Znakomity romans obyczajowy niekwestionowanego mistrza
opowieści o miłości. Kiedy w niewielkim miasteczku Southport na
południu USA pojawia się tajemnicza młoda kobieta, mieszkańcy
zadają sobie pytanie, co skłoniło ją do rozpoczęcia życia w tym

odizolowanym miejscu. Piękna, ale zamknięta w sobie Katie, pracuje w lokalnej restauracji i
wyraźnie unika nawiązywania nowych znajomości. Udaje się jej zachować dystans do
momentu, w którym poznaje Alexa, właściciela sklepu i owdowiałego ojca dwójki dzieci.

Źródło: http://empik.com

Sue Townsend: Numer 10. Wydaw. WAB, 2005
Eward Clare, premier Wielkiej Brytanii, ma poważne kłopoty. Jego
notowania jeszcze nigdy nie były tak niskie. Wścibscy
dziennikarze udowodnili mu nieznajomość cen nabiału i wytknęli
niechęć do korzystania z publicznego transportu. Clare postanawia
osobiście zbadać nastroje społeczne. Sprawy państwowe powierza
małżonce, uznanej niedawno za najsprytniejszą kobietę Europy, a
sam, w damskim przebraniu, jako Edwina St. Clare, rusza w
podróż po Anglii. W charakterze starszego brata towarzyszy mu
Jack Spratt, na co dzień policjant pilnujący porządku przed
rezydencją premiera. Żaden z nich nawet nie podejrzewa, w jaki
sposób ta zwariowana podróż wpłynie na losy świata i na ich
własne życie. Znakomita satyra polityczna i zarazem szalona powieść drogi.
Źródło: http://www.empik.com

Carlos Ruiz Zafon: Pałac północy. Wydaw. Muza,
2011
Kalkuta, 1932. Ben, wychowanek sierocińca St. Patrick, skończył
już 16 lat - podobnie jak jego przyjaciele, będzie musiał opuścić
dom dziecka i usamodzielnić się. W dniu pożegnalnej imprezy
poznaje swoją rówieśniczkę Sheere i zabiera ją do Pałacu Północy
na spotkanie tajnego stowarzyszenia, które założył wraz z
przyjaciółmi. Gdy dziewczyna opowiada im tragiczną historię
swojej rodziny, członkowie stowarzyszenia postanawiają jej
pomóc w odnalezieniu legendarnego domu, który pojawia się w
opowieści. Nie wiedzą, że właśnie natrafili na trop jednej z
najpotworniejszych tajemnic Kalkuty. Płonący pociąg, dworzec
widmo, ognista zjawa - to tylko niektóre elementy makabrycznej łamigłówki, którą przyjdzie
im rozwiązać… Misja, która miała być niecodzienną przygodą, niebawem okazuje się
śmiertelnie niebezpiecznym wyzwaniem.
Źródło: http://www.empik.com
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