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Cecily von Ziegesar – autorka powie ci dla nastolatek, du
popularno
zdoby a za spraw serii Plotkara", w której
niezidentyfikowana posta o pseudonimie Plotkara" publikuje na
swojej stronie internetowej informacje o bogatych nastolatkach z
nowojorskiej dzielnicy Upper East Side. Seria rozpocz
a si w
2000 roku. Dwa lata pó niej znalaz a si na li cie bestsellerów
publikowanej przez New York Times".
Na Karolowskiej Lindhardt og Ringhof
Góra Gór Tom.2 Romuald Mioduszewski
Samotno??. O tym parszywym uczuciu móg?bym napisa?
Blair stara si o przyj cie do Yale. Chocia nie wszystko w tej
obszerny poemat, móg?bym wy?uska? tysi?ce s?ów, ale i tak
sprawie przebiega o dot d po jej my li, ma nadziej , e
nie jestem pewien, czy by?bym w stanie odzwierciedli? trwog?,
zrealizuje swoje plany. Serena spotyka si z Aaronem, przyrodnim
czaj?c? si? za tym okre?leniem. Doskonale znam ka?de oblicze
bratem Blair, Nate natomiast zako czy zwi zek z Jenny. Vanessa i samotno?ci. Wiem jak to jest, kiedy zapada zmierzch, a ty nie
Dan zaczynaj odnosi sukcesy artystyczne. Perypetie bogatej
masz do kogo otworzy? g?by. Siedzisz przy stole, s?czysz
m odzie y z Nowego Jorku relacjonuje tajemnicza osoba o
herbat?, palisz szluga i borykasz si? z w?asnymi my?lami. Po
pseudonimie Plotkara". Plotkara" to seria ksi
ek
chwili orientujesz si?, ?e w tej g?uchej ciszy, która jeszcze kilka
adresowanych do nastolatek. Akcja powie ci rozgrywa si w Nowym chwil temu uporczywie dzwoni?a w twoich uszach, s?yszysz
Jorku. Seria obejmuje 2 prequele, 12 cz
ci po wi conych jej
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swój w?asny g?os. (…) Zapewne s?owa, które za chwil? napisz?, szczwanych miliarderów i mafii we francuskim Saintniektórym z was mog? wyda? si? niedorzeczne lub dziwne, ale Tropez … „Ciep?a, pe?na humoru, zwariowana komedia
wyobra?cie sobie, ?e kiedy nasta?a d?d?ysta jesie?, zacz??em kryminalna” Independent, Wielka Brytania „Weso?a i
t?skni? za wi?zieniem. Tre?? VIII tomu powie?ci „Skazaniec” o wyrazista komedia kryminalna, pe?na ludzkiego
ciep?a” (fragment uzasadnienia jury po przyznaniu
podtytule „?wiat u stóp”, stanowi idealne zwie?czenie wi?ziennej
Seniorom w natarciu PREMIO ROMA).
epopei. Finalna opowie?? cyklu jest podzielona na dwie cz??ci.
Zawsze szykowna Wydawnictwo Kobiece
Pierwsza, zawiera histori? g?ównego bohatera, natomiast w
Dagbogsroman og et psykologisk studie af et subtilt menneske, samt en
drugiej, czytelnicy zostali uraczeni obszernym pos?owiem,
skildring af den sidste "Belle epoque" lige før 2. verdenskrig
urozmaiconym bogat? galeri? zdj??. Krzysztof Spad?o po raz
Dookoła kompozytora Wydawnictwo UJ
kolejny udowodni?, ?e swoj? twórczo?ci?, reprezentuje kunszt
literacki na ?wiatowym poziomie. Autor stworzy? wybitne dzie?o, Emerycka Szajka powraca – ze zdwojon sił !
Kontynuacja przezabawnej i zwariowanej czarnej
które zas?uguje na honorowe miejsce w historii polskiej
komedii Seniorzy w natarciu! M rtha i jej przyjaciele
literatury.
Pod zielonym pegazem Sonia Draga Sp. z o.o.
Catharina Ingelman-Sundberg szturmem zdoby?a ?wiat
swoimi ksi??kami o Emeryckiej Szajce: Seniorzy w
natarciu i Po?yczanie jest srebrem, a rabowanie
z?otem. To ju? trzecia ksi??ka o uwielbianych przez
czytelników emerytach, którzy uciekli z domu
opieki. Nic nie jest w stanie powstrzyma?
Emeryckiej Szajki. Zdeterminowani, chc?c poprawi?
jako?? ?ycia starszych i ubogich osób, ruszaj? do
akcji. Przy pomocy ?mieciarki i kilku ?winek
skarbonek dokonuj? spektakularnego napadu na bank.
Nied?ugo potem otwieraj? restauracj? z szybkimi
randkami i pota?cówkami dla seniorów. Jednak Märtha
i jej przyjaciele mierz? o wiele wy?ej. Chc?
pomaga? wszystkim tym, którzy ledwo wi??? koniec z
ko?cem - i polowa? na prawdziwych przest?pców w?ród
oszustów podatkowych i inwestorów wysokiego ryzyka.
W pogoni za fortun? wiod? ryzykowne ?ycie po?ród

przebywaj w Las Vegas. Wyposa eni w
elektryczne w zki inwalidzkie i sztuczne szcz ki
napadaj na kasyno, eby tak jak Robin Hood
zdoby pieni dze dla biednych. Po napadzie
wracaj do Szwecji z policj depcz c im po
pi tach i wpadaj prosto w ramiona przest pczego
gangu motocyklowego. Ale M rtha nie daje si
zastraszy , zaprasza członk w gangu na wafelki i
nalewk z moroszek, a w mi dzyczasie dopracowuje
plan kolejnego skoku. Mo e wykorzysta chłopak w
z gangu? Tylko, czy aby nie b d chcieli oszuka
Emeryckiej Szajki⋯? M rtha, Geniusz, Grabi, AnnaGreta i Stina staj przed du ym wyzwaniem, lecz nie
daj za wygran i walcz o to, eby wszystkim,
tak e tym gorzej sytuowanym, yło si lepiej.
Niesamowicie zabawna ksi
ka, kt ra
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r wnocze nie bole nie krytykuje społecze stwo
w kt rym kr tkotrwałe zyski s wa niejsze i
bardziej presti owe ni opieka nad lud mi.”
SM LANDSPOSTEN Z przyjemno ci
ledziłem wyczyny Emeryckiej Szajki⋯ Na
staro
chc zosta jej członkiem.” SVENSKA
YLE, FINLANDIA To naprawd wci gaj ca
lektura, kt r nale y si rozkoszowa w
wygodnym fotelu.” LANDSBLADET
Biblioteka narodowa Rizzoli Publications
Ania, uko czywszy studia humanistyczne, zostaje
kierowniczk wy szej szkoły w Summerside.
Młoda kobieta staje przed nowymi wyzwaniami
zawodowymi, konfrontuj c si z przejawami
zawi ci, ale i nawi zuj c nowe, bardzo dla niej
cenne znajomo ci. Cz
powie ci stanowi listy
– Ania koresponduje z narzeczonym Gilbertem,
studentem medycyny. Ania z Szumi cych Topoli"
jest czwart z serii ksi
k o przygodach
rudowłosej Ani Shirley. Seria Ania z Zielonego
Wzg rza" stała si inspiracj dla wielu produkcji
filmowych, w tym tak e tak e najnowszego serialu
Netflixa Ania, nie Anna".

rozrzutno ci i lekkomy lno ci młodego dziedzica.
yciowy i prawdziwy obraz rodzinnego dramatu ma swoj
bohaterk , kochan i zakochan , nade wszystko jednak
zabiegaj c o zachowanie rodzimego maj tku. "A tymczasem
panienka,otulona w sw j szary kaptur, patrz c na dzielnie
biegn ce koniki, my lała: - Ach, gdyby mi wuj dał dobr
rade, bo ju sama nie wiem, co robi ! pieni dzy, pieni dzy
trzeba na wszystkie strony, a sk d mam je wzi
? eby mi
wuj przynajmniej powiedział, czy ten Pował sprzedawa ,
czy nie sprzedawa . Okropnie mało daj , ale czekaj c,
jeszcze wi ksza strata. Gdyby cho dali od razu cał sum ,
to bym szlachcie kozłowickiej spłaciła za trzy miesi cei na
resz spokojniej czekaliby. Oni mi najgorzej dokuczyli. i
ksi dza procent nie zapłacony, i Basaniewiczowej nale y
si co jeszcze. Jeszcze tak ci
kiego roku nie było ..."
Emma Dmochowska, polska dramatopisarka, powie ciopisarka
i działaczka o wiatowa.Niemal całe ycie po wi ciła
walce o zachowanie polsko ci na Kresach i przywr cenie
ziem wschodnich Rzeczypospolitej. Od 1890 organizatorka
kurs w dla nauczycieli. Pracowała w redakcji pisma "Zorza
Wile ska" i Jutrzenka". Wydawała pismo "Unia" podczas I
wojny wiatowej. Zało yła Zwi zek Patriotyczny Polek. W
swojej tw rczo ci literackiej omawiała problemy
obyczajowe i społeczne. Niezmiernie staranne
wykształcenie, pobierane prywatnie w kraju i za granic ,
zeuropeizowało jej umysł, ale nie zaszczepiło pr d w
kosmopolityzmu. Europa przed jej oczyma nie zasłoniła
Polski. Jej dziwnie silna indywidualno
u wiadomiła sobie
od lat najwcze niejszych, e jest Polk kresow , e ma i
b dzie pełni obowi zki Polki wła nie na Kresach.

Ania z Szumi cych Topoli Lindhardt og Ringhof
"Panienk " wyr
niono przed laty presti ow nagrod w
konkursie im. B. Prusa. Akcja toczy si na Polesiu w r d
szerokich przestworzy przyrody i krajobraz w cudnych ł k, Kłosy e-bookowo
las w, rzek i moczar w. Tematem jest obrona starego,
Frapuj cy obraz czarnych elit Ameryki. Jedna z
ziemia skiego dworu przed niedoł stwem posiadaczy,
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najlepszych ksi
ek roku według The Washington
On Michael Jackson, kulturowej analizy ycia i
Post”, Los Angeles Times”, Time” i Vanity Fair”!tw rczo ci kr la muzyki pop. Obecnie prowadzi
Margo Jefferson, pisarka, krytyczka literatury i laureatka warsztaty kreatywnego pisania na Columbia University
Nagrody Pulitzera w dziedzinie krytyki, dorastała
School of the Arts.
w r d czarnej arystokracji” Chicago. Negroland to
Pogranicze naddnieprza skie Virtualo
wiat uprzywilejowanych Afroamerykan w, kt rzy w
Podobno nic nie mo e si r wna z w ciekło ci
połowie XX wieku osi gn li status dor wnuj cy
zdradzonej kobiety. A co, je li kilka takich kobiet stanie
przedstawicielom białych elit. Wnikliwie analizuj c
rami w rami do walki z niewiernymi m
czyznami?
własne do wiadczenia, uczucia i w tpliwo ci, Jefferson Po odkryciu romansu swojego chłopaka Sara pilnie
tworzy wielowarstwowy portret ludzi uwi zionych
potrzebuje wsparcia. A kto pocieszy skuteczniej ni inne
w r d społecznych konwenans w i rasistowskich
kobiety, kt re do wiadczyły podobnej sytuacji? Sara
uprzedze , staraj cych si znale
swoje miejsce w
poznaje nowe przyjaci łki na z pozoru niewinnym forum
społecze stwie, w kt rym biała wi kszo
internetowym o modzie i kosmetykach. Szybko okazuje
najch tniej odm wiłaby im jakichkolwiek praw i
si jednak, e to tylko przykrywka dla tajemniczego
przywilej w. ycie Margo w latach 50. i 60. to
stowarzyszenia zrzeszaj cego kobiety skrzywdzone
nieustaj ce lawirowanie: pomi dzy wymogami własnej przez facet w. W gronie wsp lniczek szybciej
klasy społecznej (eleganckie stroje, kulturalne
opracowuje si plany zemsty, a wprowadzenie ich w
zachowanie, snobistyczne zainteresowania) a
ycie jest tak kusz co łatwe⋯ Kobieca solidarno
kamuflowaniem swojej przynale no ci do elity, zar wno ma jednak swoj cen , a jest ni po wi cenie. W
przed biedniejszymi przedstawicielami czarnej
zamian za pomoc w odegraniu si na byłym chłopaku
społeczno ci, jak i przed wi kszo ci białych.
Sara zgadza si uwie
i rzuci niewiernego partnera
Jefferson jest naszym narodowym skarbem, a jej
przyjaci łki. Tylko co zrobi , kiedy oka e si , e
wspomnienia powinny by czytane w całym kraju. –
w podły typ to tak naprawd zabawny, czuły i
Vanity Fair” Odwa na, odkrywcza ksi
ka.
kochaj cy ksi
ki przystojniak? A mo e tylko takiego
Przywołuje głosy najwi kszych ameryka skich
udaje? Sara nie mo e zapomnie , e najwa niejsze
my licieli w kwestii rasy: Jamesa Baldwina, Fredericka
przykazanie Stowarzyszenia Słodkiej Zemsty brzmi:
Douglassa, W.E.B. Du Bois. – The New York Times BookNigdy nie brataj si z wrogiem.
Stolica Lindhardt og Ringhof
Review” Margo Jefferson (ur. 1947 r. w Chicago) –
i
ameryka ska pisarka, dziennikarka i krytyczka literacka. Artur był człowiekiem poukładanym – przykłady m
Laureatka Nagrody Pulitzera w dziedzinie krytyki. Autorka ojciec, dobre wykształcenie, kt re chciał zwie czy
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doktoratem. Jednak na swojej drodze spotyka nietuzinkowego and charm have no expiration dates!
władc haremu, kt ry wprowadzi do jego ycia spojrzenie Ksi
yc nad Epidaurem KAGO Małgorzata
na wiat dot d mu nieznane, tym samym kompletnie
Wawrzyniak
zmieniaj c jego perspektyw . Adam Molenda to polski pisarz
, kt ra zaprasza kobiece serca do
specjalizuj cy si w literaturze pi knej i młodzie owej – Powie
pod
ania własn drog , odkrywania siebie
porusza tematy bliskie ka demu człowiekowi, takie jak
miło
, samotno
, walka o szcz
cie, kt ra towarzyszy Melody Sawicka, odnosz c spektakularne sukcesy,
jego bohaterom, niezmiennie sprawiaj c, e czytelnikowi
pnie si po szczeblach kariery w bankowo ci.
bardzo łatwo jest si z nimi uto sami .
Bohaterka, otoczona gronem przyjaci ł, tryska

W nowej rzeczywisto ci, 1945-1965 Romuald
Mioduszewski
For any woman who last saw forty on her
speedometer comes a sparkling new primer for
aging—the French way—with grace and style.
Frenchwomen of a certain age (over forty) are
captivating and complex. They appear younger than
their years and remain stylish throughout their lives.
They look at birthdays as a celebration of a life welllived and perhaps a good reason to go shopping
before they dress to perfection for a celebration of
another anniversaire. American-born journalist and
blogger Tish Jett has lived among the French for
years and has studied them and stalked them to learn
their secrets. Exploring how their wardrobe, beauty,
diet, and hair rituals evolve with time and how some
aspects of their signature styles never change, Jett
shows how Frenchwomen know their strengths, hide
their weaknesses, and never talk about their fears,
failures, or flaws. After all, in France, beauty, style,

energi i nowymi pomysłami. W niesprzyjaj cych
okoliczno ciach spotyka intryguj cego biznesmana,
Pawła Baryckiego, kt ry wprowadza zamieszanie w
jej uporz dkowane dot d ycie. Kiedy wydaje si ,
e ostatni puzzel trafił na swoje miejsce, do
układanki wkrada si niechciany element. Młoda
kobieta odnajduje szcz
cie tam i wtedy, gdy my li,
e wszystko jest stracone...
Emerycka Szajka idzie na cało
o.o.

! Sonia Draga Sp. z

Gora Gor
Stowarzyszenie Słodkiej Zemsty
Biuletyn Stowarzyszenia Wsp
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Listy nie wysłane
Mansardy
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