Pięćdziesiąt lekcji, w których autorka przeplata własne przeżycia
z doświadczeniami ludzi spotkanych na swojej krętej drodze; przywołuje ważne
dla siebie postaci, znaczące książki i filmy, inspirujące modlitwy i wypisy
z lektur. Felietony te docenili i pokochali czytelnicy na całym świecie.
Przyklejano je na lodówkach, rozsyłano w e-mailach do bliskich..

Rachel każdego ranka dojeżdża do pracy tym samym pociągiem. Wie, że pociąg
zawsze zatrzymuje się przed tym samym semaforem, dokładnie naprzeciwko
szeregu domów. Zaczyna się jej nawet wydawać, że zna ludzi, którzy mieszkają
w jednym z nich. Uważa, że prowadzą doskonałe życie. Gdyby tylko mogła być
tak szczęśliwa jak oni. I nagle widzi coś wstrząsającego. Widzi tylko przez
chwilę, bo pociąg rusza, ale to wystarcza..

Losy Adama i Christine splatają się pewnej nocy, kiedy na dublińskim moście
dziewczyna powstrzymuje Adama przed popełnieniem samobójstwa. Zawierają
szaloną umowę: Adam na zawsze zrezygnuje z samobójczych zamiarów, jeśli
przed jego trzydziestymi piątymi urodzinami Christine zdoła go przekonać, że
jednak warto żyć. Urodziny zbliżają się wielkimi krokami… Rozpoczyna się
niezwykły wyścig z czasem, w którym główną nagrodą jest nie tylko życie...

Ellen chce spełnić ostatnią prośbę babci – odnaleźć chłopaka z małego
miasteczka, w którym babcia była kiedyś zakochana, i przekazać mu jej list.
Krótka wizyta szybko się komplikuje, gdy Ellen omal nie tonie w oceanie
i zostaje wyratowana przez cieślę będącego przypadkowym świadkiem
zdarzenia. W miarę jak dziewczyna dowiaduje się o babci więcej, a jej relacje z
zagadkowym cieślą się pogłębiają, staje się jasne, że jednodniowy wypad trzeba
będzie przedłużyć.. Lekka i przyjemna lektura na jesienne wieczory..

Autor postuluje radykalne ograniczenie cyfrowej konsumpcji. Dawniej Internet
służył swobodnej wymianie informacji. Dziś zamienił się w potwora inwigilacji.
Psychiatra na podstawie badań naukowych pokazuje, że taki rozwój wypadków
jest zagrożeniem dla każdego z nas. Szczególnie narażone są dzieci i młodzież..
Codziennie używając smartfona, zapadamy na cyberchoroby...

Autor omawia typowe sytuacje społeczne, ujmując je w konwencji "gier".
Poznanie tych "gier", głębsze wniknięcie w ich strukturę i charakter pozwala
czytelnikowi lepiej zrozumieć zarówno siebie, jak i drugiego człowieka, co
prowadzić może do ulepszenia kontaktów z innymi.

365 wskazówek dotyczących techniki strzelania. Wypróbowane w praktyce
wskazówki, jak strzelić w trudnych warunkach do grubego zwierza, jak
upolować więcej kaczek, jak zwabić indyka, jak zachować bezpieczeństwo na
polowaniu.

Praktyczny przewodnik przyrodniczy do użytku w plenerze. Przedstawia
najważniejsze ślady obecności zwierząt, a także opisy tych gatunków.

Praktyczny i kompletny przewodnik dla miłośników lasu. Opisy 500 gatunków
roślin, grzybów, zwierząt i ich zdjęcia.

1000 gatunków owadów, ponad 1400 znakomitych zdjęć wykonanych w
naturze, opisy trybu życia, najważniejszych cech i zwyczajów, kod barwny
ułatwiający wyszukiwanie, dodatkowo - najważniejsze krajowe pajęczaki.

Rok 1941, Litwa. Oficerowie NKWD wywlekają rodzinę Liny z domu
i wsadzają do pociągu. Celem podróży w wagonach bydlęcych jest obóz pracy
na Syberii. Tutaj każdy dzień będzie walką o życie... Bohaterką tej powieści
równie dobrze mogłaby być polska nastolatka z 1939. Autorka napisała powieść
na podstawie doświadczeń własnej rodziny i choć fabuła jest fikcyjna, nie
sposób odmówić książce prawdy historycznej. Czyta się jednym tchem...

Chyba najpiękniejsza powieść Evansa o miłości, zaufaniu i obietnicy.
Niezwykle ciepła opowieść, mimo że jest w niej dużo cierpienia.. Kim jest
Matthew, który pojawi się w życiu głównej bohaterki, gdy jej życie posypie się
jak domek z kart? Czy dotrzyma złożonej obietnicy?...

