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Bukowski Charles, Kobiety
Kobiety to już nawet nie osobny rozdział w życiu Charlesa Bukowskiego - to cała książka. Kobiety pociągały autora
z siłą, która pozbawia mężczyzn nie tylko rozsądku, ale i instynktu samozachowawczego. Czasem uważał je za
modliszki, przystawał jednak na każde ryzyko, byle tylko dokonać kolejnego podboju.

Bulicz-Kasprzak Kasia, Szlachetne pobudki
Powracają bohaterki książki Dom na skraju, o której czytelniczki pisały, że "podbiła ich serca, jest przepiękna i taka
prawdziwa - życiowa i lekko melancholijna".

Ciszewski Marcin, Major
Sierpień 2007 roku. Pierwszy Samodzielny Batalion Rozpoznawczy wyrusza na wojnę do Afganistanu. W wyniku
diabolicznego spisku trafia jednak na pola bitew Wojny Obronnej w roku 1939 …

Ćwirlej Ryszard, Milczenie jest srebrem
Proboszcz parafii archikatedralnej w Gnieźnie dokonuje dramatycznego odkrycia. Ktoś ukradł srebrną figurę
św. Wojciecha z sarkofagu za ołtarzem głównym katedry. W katedrze trwa właśnie remont…

Goerke Natasza, Tam
To opowieść o kraju, który stał się drugim domem autorki. Jej Nepal jest zmysłowy, intymny i nieustannie się zmienia,
niczym ruchoma mozaika składana z obrazów, zapachów i dźwięków.

Grabowska-Grzyb Ałben, Ostatnia chowa klucz
Małe miasteczko, zwykły poniedziałek, wieczór. Grupa nastolatek spotyka się na opuszczonym poddaszu. Jedna
z nich przechodzi inicjację, która ma być jej przepustką do tego zamkniętego klubu. Trochę dziwnych rytuałów, wymiana
fantów i… po wszystkim. Dziewczyna jednak nie wraca do domu. I życie żadnej z uczestniczek tego wieczoru nie będzie
już takie samo.

Gutowska-Adamczyk Małgorzata, Ciastko z wróżbą
Pierwsza część drugiej serii Cukierni Pod Amorem, dalsze losy Hryciów, którym los nie oszczędza dramatycznych
przeżyć.

Iwasiów Inga, Pięćdziesiątka
Pięćdziesiątka – wiek graniczny, pół-wiek i miarka wódki. Gram w toaście za każdy rok. W takim momencie nie warto
oszczędzać życia, dbać o pozory. Bohaterka wyleczona z alkoholizmu opowiada o swoich kolejnych urodzinach,
przełomach w życiu, terapiach, przyjaźniach i związkach. Szczerze, bo zostało jej niewiele...

Mróz Remigiusz, Immunitet
Powieść kryminalna. Najmłodszy w historii sędzia Trybunału Konstytucyjnego zostaje publicznie oskarżony o zabójstwo
człowieka, z którym nic go nie łączy. Ofiara pochodzi z innego miasta i nigdy nie spotkała swojego rzekomego oprawcy,
mimo to prokuratura zaczyna zabiegać o uchylenie immunitetu. Spisek na szczytach władzy? Polityczna zemsta?

Mróz Remigiusz, Kasacja
Książka nominowana w Plebiscycie Książka Roku 2015 lubimyczytać.pl w kategorii Kryminał sensacja Thriller.
Manipulacje, intrygi i bezwzględny, ale też fascynujący prawniczy świat.

Musso Guillaume, Dziewczyna z Brooklynu
Doskonale pamiętam ten moment: stoimy nad brzegiem morza, patrząc, jak zachodzące słońce rozświetla horyzont.
Wtedy Anna zapytała: Czy wciąż byś mnie kochał, gdybym zrobiła coś naprawdę złego? Co mogłem odpowiedzieć?
Anna była kobietą mojego życia.

Przechrzta Adam, Demony wojny. Cz. 1-2
Trochę powieść wojenna, trochę sensacja opisująca niezwykłe realia życia w sowieckiej Rosji podczas wojny.
Bezlitosny świat NKWD, GRU i walk pomiędzy wywiadami oraz polityczne czystki.

Rudnicki Lech, Bogaty człowiek z miasta Łodzi
Powieść sensacyjna o losach kosztowności, które zostały zrabowane Żydom z łódzkiego getta i ukryte jeszcze podczas
wojny na Pomorzu. Żywa fabuła i lekki styl sprawiają, że książkę czyta się jednym tchem.

Witkowski Michał, Lubiewo bez cenzury
Książka kultowa i kamień milowy polskiej literatury po 89 r., Opowieść o środowisku homoseksualistów w czasach PRL
- spisana na podstawie rozmów z "emerytowanymi" gejami. Odważna obyczajowo i językowo opowieść
o ludziach, którzy nie mieli prawa istnieć w społeczeństwie.

