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Stephanie Mayer
„Zmierzch”
Porywająca opowieść o miłości, łącząca cechy horroru, romansu i powieści o dojrzewaniu. Jej bohaterka,
siedemnastoletnia Isabella Swan, przeprowadza się do ponurego miasteczka w deszczowym stanie Washington, gdzie spotyka
tajemniczego, niezwykle przystojnego Edwarda Cullena. Chłopak ma nadludzkie zdolności - nie można mu się oprzeć, ale i nie
można go przejrzeć. Bella usiłuje poznać jego mroczne sekrety, nie zdaje sobie jednak sprawy, że naraża tym siebie i swoich
najbliższych na niebezpieczeństwo. Już niedługo może nie być odwrotu...

„Księżyc w nowiu”
W tej części cyklu nie brak wydarzeń mrożących krew w żyłach. Edward to wciąż dla Belli najważniejsza osoba
pod słońcem. Jest im razem cudownie. Gdyby tylko chłopak nie był wampirem! Niestety, ten fakt wszystko
komplikuje, także z pozoru niewinną zażyłość dziewczyny z przyjacielem z dzieciństwa Jacobem…

„Zaćmienie”
Trzeci tom wampirzej sagi miłosnej. Kiedy media zaczynają donosić o serii tajemniczych morderstw w Seattle, a do lasów wokół
Forks powraca żądna zemsty wampirzyca, Bella uświadamia sobie, że znowu grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo. W dodatku,
wiedząc, że jej decyzja może doprowadzić do odnowienia odwiecznego konfliktu pomiędzy wampirami a
wilkołakami, zmuszona jest wybierać pomiędzy miłością Edwarda a przyjaźnią Jacoba.
Zbliża się też zakończenie roku szkolnego, a więc termin przemiany - czy Bella ma wybrać życie czy śmierć?
Cykl "Zmierzchu" ("The Twilight Saga") zajmuje czołowe miejsca na światowych listach bestsellerów.

„Przed świtem”
Czwarty tom sagi Zmierzch. Czym zakończy się rok oczekiwania, marzeń, rozterek, lęków Belli? Czy rozdarta między uczuciami
do wampira i wilkołaka nastolatka zdoła któregoś z nich wybrać? Czy zdecyduje się na mroczną, ale pociągająca egzystencję
nieśmiertelnego wampira, czy też zwalczy miłość do Edwarda i zdecyduje się pozostać zwykłym człowiekiem? Czy ten romans
skończy się ślubem? I jakie będą jego konsekwencje?

Ken Follet
„Filary ziemi”
Walka o władzę, konflikty między monarchią, klerem i narodem, intrygi, seks, miłość, zdrada, mroczne
tajemnice, krwawe zbrodnie, akty nienawiści i desperacji Trzymająca w napięciu saga historyczno-przygodowa
z fabułą osnutą wokół trwającej blisko czterdzieści lat budowy wielkiej katedry w Kingsbridge. Dwunastowieczna
Anglia pod rządami normańskich panów - w tle wojna domowa, konflikty o podłożu religijnym, spory o sukcesję
na angielskim tronie. Na podstawie powieści powstał serial telewizyjny wyprodukowany przez słynnego
reżysera Ridleya Scotta. Główne role zagrali: łan McShane, Matthew Macfadyen, Eddie Redmayne, Hayley

„Świat bez końca”
W 1989 Ken Follett opublikował swoją najsłynniejszą książkę – powieść historyczną "Filary Ziemi", której fabułę
osnuto wokół budowy fikcyjnej katedry Kingsbridge w dwunastowiecznej Anglii. Akcja "Świata bez końca"
zaczyna się 200 lat później, w roku 1327.
Pierwsza połowa XIV wieku to dla Anglii trudny okres. Zarazy dziesiątkujące ludność, wieloletnia wojna z
Francją, walki o pieniądze i władzę, polowania na czarownice... Nawet rozwój nauki wydaje się nie sprzyjać
poddanym Edwarda III, zagraża bowiem fundamentom religii, a zatem – fundamentom świata.
Akcja "Świata bez końca" toczy się dwieście lat po rozpoczęciu budowy katedry w Kingsbridge. Bohaterowie są
potomkami postaci, wokół których osnuta jest fabuła "Filarów Ziemi". Ich drogi życiowe determinuje ambicja,
duma, tajemnice, zbrodnia, miłość i zemsta. Chociaż wojna i zaraza odbierze im to, co najdroższe ich sercu, ani
na chwilę nie stracą nadziei i nie zapomną o przysiędze, którą złożyli w dzieciństwie pewnego brzemiennego w
skutki dnia.

„Słup ognia”
Długo wyczekiwana kontynuacja najpopularniejszej sagi historycznej Kena Folletta obejmującej powieści "Filary
Ziemi" i "Świat bez końca".
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia 1557 roku. Młody Ned Willard wraca do rodzinnego domu stojącego w
cieniu katedry Kingsbridge. Ani on, ani mieszkańcy miasta jeszcze nie wiedzą, że rok 1558 wywróci do góry
nogami nie tylko ich życie, lecz także losy wszystkich Europejczyków, przynosząc zupełnie nową epokę w
dziejach świata.
Książka podejmująca temat, w którym Follett czuje się najlepiej – szpiegostwa i działalności tajnych agentów.
Tym razem w szesnastowiecznej Anglii za panowania królowej Elżbiety I!

