Propozycje książek pod choinkę

Mirosława Kareta, Kolorowe szkiełka

Nie bój się iść za głosem serca
Nic nie było w stanie zepsuć dobrego humoru Marty. Ani nieudana randka, ani jeszcze bardziej
nieudana wizyta u matki. Nawet zimna listopadowa mżawka i ciemne ulice nie mogły wpłynąć na jej
samopoczucie. Postanowiła, że nie da się nostalgii! Poradzi sobie. Kto, jeśli nie ona? Przecież jest
dorosła, mądra i... całkiem zadowolona z życia. Szukając klucza do drzwi, Marta zauważa
przeziębionego chłopca bawiącego się samotnie na podwórku. Adrian z zachwytem wpatruje się
w niesioną przez nią paczkę z pączkami. Ciastka miały oczywiście przedłużyć świetny nastrój, bo
idealnie pasowały do jej wizji wieczoru spędzonego z książką i herbatą imbirową…, Ale od tej chwili
wszystko się zmieniło. Kolorowe szkiełka to wzruszająca historia o odwadze i determinacji. O tym,
że czasem warto postawić wszystko na jedną kartę, mimo że decyzja wydaje się pochopna i szalona.
Ale jedynie słuszna. Tak przynajmniej myśli Marta, nie wiedząc jeszcze, że jej dawne wygodne życie
już nigdy nie będzie takie samo.

Kate Quinn, Łowczyni

Kiedyś sama polowała. Teraz polują na nią.
Nina Markova zawsze marzyła o lataniu. Kiedy naziści atakują Związek Radziecki, ryzykuje
wszystko, aby dołączyć do Nocnych Wiedźm – legendarnego pułku bombowców składającego się
wyłącznie z kobiet. Podczas jednej z akcji ląduje za linią wroga nieopodal jeziora Rusałka pod
Poznaniem.
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i przebiegłość utrzymają Ninę przy życiu. Nastoletnia Jordan McBride jest zdeterminowana, aby
zostać fotografką. Kiedy ojciec nieoczekiwanie przedstawia jej swoją przyszłą narzeczoną,
dziewczyna jest zachwycona. Jednak z czasem zauważa coś niepokojącego w tej cichej
i pięknej wdowie. Próbując poznać przeszłość Anneliese, która wkrótce zostaje jej macochą, Jordan
odkrywa w swojej ciemni fotograficznej przerażającą tajemnicę. Ta natomiast prowadzi do
kolejnych... Kim jest kobieta, którą zaprosili do swojego domu? W tej wciągającej
i rozdzierającej serce historii Kate Quinn opisuje konsekwencje wojny dla życia poszczególnych osób
oraz cenę, jaką płacimy za szukanie sprawiedliwości i prawdy. To także opowieść o sile kobiecej
przyjaźni, trudnej miłości i nadzwyczajnej odwadze.

Filip Mazurczak, Halina Szpilman, Żona pianisty

Dzieliły ich pochodzenie, wiek, przeżycia wojenne. Połączyła wielka miłość.
Jak silna jest w człowieku wola przetrwania? Czy sztuka może pomóc przetrwać koszmar okupacji?
Jak bardzo wojna zmienia ludzi? Ile można poświęcić dla miłości? Ostatnia rozmowa, której przed
śmiercią udzieliła Halina Szpilman, pokazuje nie tylko prywatne życie jednego z najwybitniejszych
polskich kompozytorów, ale także historię jego żony, wybitnej lekarki, zaangażowanej działaczki,
kobiety walczącej o prawa człowieka. Intymna opowieść o życiu pełnym pasji, muzyki i miłości.

Charmaine Craig, Miss Birmy

Przejmująca opowieść o kobiecie, której piękno wpłynęło na losy świata
Benny i Khin nie mówią w tym samym języku, ale oboje są tak samotni, że decydują się na
małżeństwo. On nie zna swoich prawdziwych korzeni. Ona nie może się otrząsnąć z rodzinnej tragedii,
której powodem było pochodzenie etniczne. Gdy Birma pogrąża się w chaosie drugiej wojny
światowej, rodzi się ich córka Luiza. Burzliwe dzieciństwo kształtuje charakter dziewczyny, która od
młodości zachwyca urodą. Świadomość trudnej i bolesnej przeszłości rodziców nie opuszcza jej nawet
na scenie, gdy jako nastolatka walczy o tytuł Miss Birmy. Stawka jest wysoka – konkurs piękności
może zjednoczyć ogarnięty wojną kraj albo jeszcze bardziej go podzielić. Czy jedna kobieta może dać
nadzieję krajowi, który chwieje się w posadach? Jaką cenę Luiza zapłaci za zwycięstwo? Miss Birmy
to oparta na prawdziwej historii wielopokoleniowa saga o miłości, rodzinie i poszukiwaniu
tożsamości, osnuta na tle przejmującego obrazu wojny.

David Attenborough, Podróże na drugi kraniec świata.
Dalsze przygody młodego przyrodnika

Brawurowe opowieści wielkiego przyrodnika z początku kariery
Po sukcesie wcześniejszych wypraw przedstawionych w programach "Zoo Quest" młody David
Attenborough pod koniec lat 50. XX wieku wyruszał w dalsze podróże do bardzo różnych regionów
świata. Były to niezwykłe podróże - od wyspy Pentecost z "lądowymi nurkami" i Nowej Gwinei ze
świętami sing-sing przez wyspy Tonga z Królewską Ceremonią Picia Kavy aż po Terytorium Północne
Australii i jego starożytne dzieła sztuki. Oprócz owych egzotycznych kultur podróżnik spotykał rajskie
ptaki, kameleony, sifaki oraz wiele innych zwierząt żyjących w najbardziej niepowtarzalnych
środowiskach na naszej planecie. "Podróże na drugi kraniec świata", napisane z charakterystycznym
dla sir Davida Attenborough humorem, czarem oraz wielką serdecznością, są niezrównaną relacją
z przygód wśród ludzi, miejsc i zadziwiających dziko żyjących stworzeń.

