FORK Połączeni miłością
[br]
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto:
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura piękna, Powieść, Powieść obyczajowa,
Powieść współczesna

Opis
To historia szesnastolatka, który jest inny niż wszyscy. Odmienność i brak przyjaciół nie stoją mu jednak na
przeszkodzie, aby cieszyć się z życia, doceniać je i odkrywać. Pewnego razu spotyka kogoś podobnego do
siebie - piękną dziewczynę o takiej samej skórze jak on, która akceptuje go takim, jaki jest. Forka i Felicję
zaczyna łączyć silne uczucie i nierozerwalna więź. Nadchodzi jednak dzień, który zmieni ich życie na
zawsze... Zuzanna Mosiejczuk - ur. w 2008 roku. Od zawsze związana z podwarszawską Zielonką, gdzie
mieszak z rodzicami i bratem. Wrażliwość na otaczający świat i emocjonalne przeżycia stały się inspiracją
do próby ich literackiego przedstawienia. Ma nadzieję na ciepłe przyjęcie przez czytelników swojego
prozatorskiego debiutu.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/fork-polaczeni-miloscia/

Umrzeć, żeby żyć
[br]
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto:
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura piękna, Powieść, Powieść obyczajowa,
Powieść współczesna

Opis
Historia o młodym człowieku żyjącym jednocześnie w dwóch światach miłości, w których radość przenika
smutek, a spełnienie przepaja tęsknota. Nieustanną walkę Szymona o życie swoje i najbliższych wypełniają
silne doznania pod wpływem niezwykłych przeżyć i zaskakujących zdarzeń, jak również stała konfrontacja
dobra ze złem. Opowieść została zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Krzysztof Malinowski - od
zawsze pasjonat każdego rodzaju pisania. Autor kilku felietonów dla prywatnych portali. Mimo silnych więzi
z ojczyzną w wieku 25 lat wyemigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka na stałe z rodziną. Tato dwóch
wspaniałych synów. Zagorzały kibic klubu piłkarskiego FC Barcelona. Od kilku lat zmaga się i walczy z
poważnymi chorobami.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/umrzec-zeby-zyc/

Architekci Świata
[br]
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto:
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Fantastyka, Literatura kobieca, Literatura piękna
, Powieść, Powieść obyczajowa

Opis
Miłość to tak naprawdę technologia. Uśmiechasz się pod nosem z politowaniem? Myślisz – co za brednie? A
jednak trochę Cię to zaciekawiło, bo wyczuwasz przez skórę, że trzymasz książkę, która może zmienić
Twoje życie. Jeśli czujesz się inna lub inny niż wszyscy, to znaczy, że jesteś jednym z nas. Architektem
świata. Wydaje Ci się, że jesteś mało ważna? Że jesteś przeciętny? Że nie jesteś tu potrzebny? Nie wiesz,
po co się urodziłeś? I jaki to wszystko ma sens? Jeśli masz odwagę, przewróć następną kartkę i poznaj
świat, z którego przyszedłeś. Zobacz, kim naprawdę jesteś. Skąd naprawdę pochodzisz. Opowiem Ci, jak to
się u mnie zaczęło i dlaczego miałam odnaleźć właśnie Ciebie. Nie ma przypadków. Trzymasz tę książkę w
ręku nie bez powodu. Jesteś jednym z nas. Ale zacznę od początku... Justyna Żmudzka: Jestem jak każdy
po coś na tej Ziemi. Może po to, żeby Wam przypomnieć o własnej wewnętrznej sile i mocy. Lubię o sobie
myśleć, że pochodzę z magicznej rodziny, bo moja prababcia była szeptunką. Za pomocą szeptanych słów
potrafiła uzdrawiać ludzi. Ale prawda jest taka, że każdy z nas ma w sobie moc. Trzymamy w ręku klucz do
swojego przeznaczenia. Niech ta książka będzie dla Was pierwszym krokiem. Mapą na start. W którą stronę
skręcicie? To już zależy tylko od Was. Chodzenia w mroku można się nauczyć, a co więcej - czerpać z tego
siłę.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/architekci-swiata/

Żyć inaczej
[br]
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto:
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura piękna, Powieść, Powieść obyczajowa

Opis
Żyć inaczej to intrygująca powieść sensacyjno-obyczajowa, a jednocześnie rozwojowa, ukazująca drogę
życiową - od trudnego dzieciństwa w patologicznej rodzinie do pełen męskich przygód i niebezpiecznych
zawirowań wiek dojrzały. Furtkę ku wielkiej przygodzie uchyla głównemu bohaterowi Trener. Dzięki niemu
wstępuje on w szeregi sił specjalnych. Tam odnajduje prawdziwych braci i kompanów, agentów jak on sam,
którzy też mają niezwykłe życiorysy. Wspólny udział w tajnych akcjach, ciężka służba i zawirowania w życiu
prywatnym są motorem intrygujących wydarzeń. Powieść okraszona mocnym i dosadnym językiem, nie
pozbawiana jest także wątku romansowego. Współczesne realia, obyczajowy konkret i równie brutalne, co
dowcipne dialogi, a także niebanalny sposób narracji - to dodatkowe atuty tej książki.
Wojtek siedział ze mną w moim pokoju. Ból zaczął ustawać. Gadaliśmy o życiu. Obiecaliśmy
sobie wtedy, że nie staniemy się takimi złamasami jak nasi ojcowie, a raczej będziemy
pomagać ludziom jak jego matka. Postanowiliśmy, że jak skończymy osiemnaście lat, to razem
się stąd wyrwiemy na zawsze. Cieszyłem się, że mam takiego przyjaciela. Przed czternastą
poszedł do domu. Wróciła moja matka. Od tego momentu już nigdy nie podniosła na mnie
ręki... w przeciwieństwie do ojca. Wszystkie osoby, jakie spotkaliście w ten weekend, były
podstawione. To są rekruci wywiadu, którzy mieli za zadanie wydobyć od was jak najwięcej
informacji. Tylko wy trzymaliście się rozkazu i nie daliście się podejść. To był ostatni test tego
etapu. W tym zawodzie nie ufamy nikomu, szczególnie jeżeli pije z nami w barze, wydaje się
ładny i miły, ma fajne cycki i wydatne usta. To jest ostatnia lekcja. Za chwilę pogadamy z wami
indywidualnie. Wszyscy zostają w kantynie i będą wywoływani po kolei.
Mariola Bugajna, urodzona czterdzieści plus lat temu w województwie lubuskim. Zawodowa biurwa,

której nie są straszne KPI, targety, strategie, terminy dostaw i klepanie zamówień, gdyż całe swoje dorosłe
życie spędziła w działach obsługi klienta różnych korporacji. Choć praca biurowa to nic złego, brakowało jej
prawdziwej adrenaliny, stąd też narodziła się pasja do opowiadania historii bohaterów, którzy żyją
nieszablonowo i po swojemu. Żyć inaczej to debiut autorki. Czy za tym z lekka autoironicznym biogramem
kryć się może osoba, której nie-obce są tajniki służb specjalnych i która ongiś mogła mieć z nimi
powiązania – pozostawmy wyobraźni Czytelnika. Czytaj również: Mariola Bugajna "Żyć inaczej"
niebezpiecznie wciągająca powieść sensacyjno-obyczajowa
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/zyc-inaczej/

Z ojca na syna. Historia rodziny
Tabiszów.
[br]
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto:
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Literatura faktu, Literatura piękna,
Powieść obyczajowa

Opis
Wczesnym rankiem, kiedy byli jeszcze w towarowych wagonach, nawet nie śnili o ucieczce.
Pomysł pojawił się niespodziewanie szybko, jak wpadające i znikające świetlne promyki. Teraz o
taczał ich nowy, nieznany świat, bujna syberyjska przyroda. Przysłaniała im pole widzenia.
Jeszcze nie wiedzieli, w jakim kierunku idą, ale najważniejsze, że przed siebie. W tych
pierwszych kilkunastu minutach, może godzinie, nie rozmawiali ze sobą, każdy tylko rozważał
to, co się stało. Długi marsz i nierówności terenu, a także brak treningu w chodzeniu, dawał się
im powoli we znaki. Najważniejsze było jednak to, aby jak najszybciej oddalić się od tego
przeklętego pociągu.
Miałem przed sobą nie lada wyzwanie - prześledzić życie dwóch bliskich mi osób: przede wszystkim mojego
dziadka Bartłomieja i ojca Henryka. Mężczyzn z pozoru jakich wiele - z jasnymi zasadami i wartościami.
Niezwykłe koleje losu dziadka Bartłomieja: od wyjazdu do Ameryki, poprzez walkę w austriackim
mundurze, zesłanie na Syberię i wielką stamtąd ucieczkę to materiał na film sensacyjno-przygodowy. W
1921 roku Bartłomiej trafia w okolice Strzelna koło Inowrocławia i staje się gospodarzem 23-hektarowego
gospodarstwa z murowanym domem. Niestety szczęśliwe lata beztroskiego życia mijają szybko. Wybucha
II wojna światowa, a kiedy po paroletniej tułaczce udaje się wrócić na swoje, to już nie wiekowy Bartłomiej,
a jego syn Henryk przejmuje posiadłość, stając się jednak wrogiem ludu, kułakiem, i tylko niespodziewane
wypadki polityczne wybawiają ojcowiznę od przejęcia przez państwo. Historia Bartłomieja i Henryka
Tabiszów to przykład rodziny biorącej życie za rogi, której niestraszne są kolejne dziejowe zawieruchy,
wierzącej, że życie jest darem, a ludzie z natury dobrzy. Remigiusz Tabisz - ur. w 1939 roku we wsi
Wronowy, niedaleko Strzelna, dziś w województwie kujawsko-pomorskim. Pasjonat literatury i dobrej prasy.
Swego czasu stały czytelnik "Przekroju", "Szpilek" i "Problemów", a także wielbiciel takich twórców jak

Ludwik Jerzy Kern, Sławomir Mrożek, Agnieszka Osiecka czy Szymon Kobyliński. Z początkiem lat 80.
ubiegłego wieku wyemigrował z rodziną do Szwecji, gdzie mieszka do dziś. Poza literaturą jego pasją stała
się genealogia, odkrywanie dziejów własnego nazwiska i rodu. Pewnego dnia postanowił opisać rodzinne
historie i tym samym spełni jedno ze swoich marzeń. Tak powstała książka Z ojca na syna. Historia
rodu Tabiszów - fabularyzowana opowieść biograficzno-obyczajowa.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/z-ojca-na-syna-historia-rodziny-tabiszow/

Diagnoza: alienacja
[br]
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto:
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura piękna, Powieść, Powieść obyczajowa

Opis
To historia o samotności, braku miłości i bliskości oraz o wielkim cierpieniu. Ale także o sile przetrwania. To
opowieść o tym, jak niezwykle trudno niektórym odnaleźć się we współczesnym świecie, a także o
przeżyciach, emocjach i myślach człowieka, z którego wnętrza wydobywa się potężny, przez nikogo
niesłyszalny krzyk. Czy ludzka determinacja okaże się wystraczająca, by wygrać tę najważniejszą z walk - o
własne życie? Wojciech Jastrowicz - psycholog i terapeuta uzależnień. Od kilku lat pracuje z osobami,
które doświadczają różnego rodzaju trudności emocjonalnych. Interesuje się literaturą, muzyką i sztuką,
uprawia sport, podróżuje, kocha zwierzęta. Pisanie towarzyszy mu od zawsze. Już jako młody człowiek
zapisywał różne swoje przeżycia, uczucia i spostrzeżenia. Z ciekawością patrzy na otaczający go świat.
Więcej o Diagnozie: alienacji przeczytasz tutaj.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/diagnoza-alienacja/

Błędy
[br]
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto:
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura kobieca, Literatura piękna, Powieść,
Powieść obyczajowa

Opis
Julia, kobieta w średnim wieku, spotyka w podróży z Los Angeles Alexa, mężczyznę prawie dwadzieścia lat
młodszego. Czy to początek wielkiej miłości, mimo dzielącej ich różnicy wieku i bagażu doświadczeń? A
jakie losy spotkają księdza Ramona z Argentyny, jego córkę Annę, podróżnika Bogumiła, lekarkę Gośkę czy
Amerykankę Peggy? Błędy to intensywna powieść o miłości, której bohaterom obok fascynacji i
zrozumienia towarzyszą zdrada, rozłąka, przemoc, a nawet śmierć. Tu każdy chce być kochany i każdy
popełnia błędy, szukając prawdziwego uczucia. Alicia Vanderos - urodziła się w Warszawie w 1953 roku.
Mieszkała w Szwajcarii, na Cyprze, we Włoszech i Monako, zanim osiedliła się na stałe w południowej
Szwecji. Debiutowała w 2020 roku powieścią Róże jak motyle, zawierającą liczne wątki autobiograficzne.
Więcej na temat Błędów przeczytasz tutaj.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/bledy/

Lato w mundurze
[br]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66664-11-1
Cena katalogowa brutto: 25
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Dla dzieci, Literatura kobieca, Literatura piękna,
Powieść, Powieść obyczajowa, Powieść współczesna

Opis
Bożena Helena Mazur-Nowak jest opolanką. Od 2004 roku mieszka w Wielkiej Brytanii. Opublikowała
osiem tomików poezji, dwie powieści i kilka zbiorów opowiadań. Pierwsza część trylogii Domek nad
strumykiem została wyróżniona w konkursie "Książka Przyjazna Dziecku". Jej prace można znaleźć w ponad
100 międzynarodowych antologiach i czasopismach. Laureatka wielu konkursów poetyckich. Dumna
posiadaczka dyplomów, nagród i wyróżnień, w tym Doctor Honoris Causa dla Kobiety Pokoju 2020 roku od
Międzynarodowego Forum Kreatywności i Człowieczeństwa założonego w królestwie Maroka. Jest również
tłumaczką języka angielskiego. Jej poezja została przetłumaczona na ponad 20 języków.
Teraz po latach nadal wspominam go z łopotem serca i motylami w brzuchu, już nie tak
szalonymi jak kiedyś, ale jednak z motylami. To był przełomowy rok w moim nastoletnim życiu.
Nauczyłam się na nowo walczyć o swoje i nie poddawać się negatywnym emocjom. Poznałam
smak pierwszych pocałunków, delikatnych pieszczot i magię miłosnych listów. Wsparcie
rodziców i przyjaciółki pomogło mi przejść prze burze i niepowodzenia. Za każdym razem w
drodze do Warszawy przewija mi się przed oczami pamiętne lato 1974 roku.
Więcej na temat Lata w mundurze przeczytasz tutaj.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/lato-w-mundurze/

Wywiad z Werterem
[br]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66664-65-4
Cena katalogowa brutto: 40
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura piękna, Powieść, Powieść obyczajowa

Opis
Czy Werter musiał targnąć się na swoje życie? Czy istniał choć cień szansy, aby odwieść go od tego
zamiaru? A gdyby tak… zapytać samego zainteresowanego? Taką oto przewrotną zabawę proponuje
czytelnikowi w Wywiadzie z Werterem Jordan Mateusz Tomczyk. W literackim debiucie dokonuje własnej
interpretacji postaci głównego bohatera powieści Johanna Wolfganga von Goethego. Autor porusza przy
tym problematykę nieszczęśliwej miłości. Stara się również ukazać czytelnikowi, w jaki sposób postrzega
świat osoba odtrącona, która na dodatek musi zmagać się z depresją oraz innymi zaburzeniami
psychicznymi. Każdy, kto choć raz doświadczył w swoim życiu dramatu złamanego serca, znajdzie w tej
książce coś dla siebie. Jordan Mateusz Tomczyk – urodził się w 1990 roku w Gnieźnie. Po ukończeniu
studiów w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu (kierunek – prawo) opuścił rodzinną
miejscowość, by zamieszkać na stałe w Toruniu. Na co dzień pracownik biurowy, a po godzinach również
dziennikarz sportowy. W czasach licealnych grywał w zespołach rockowych jako basista. Fan serii gier
Assassin’s Creed. W wolnych chwilach pisuje wiersze, opowiadania i jednocześnie pracuje nad kolejnymi
książkami. Największy wpływ na jego twórczość literacką wywarli tacy autorzy jak Stephen King, Jo Nesbø i
Dmitrij Głuchowski, natomiast jego niedoścignionym wzorem pozostaje Johann Wolfgang von Goethe.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/wywiad-z-werterem/

Izydor. Historia Hanysa z polskich
gór.
[br]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-65419-75-0
Cena katalogowa brutto: 40
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura piękna, Powieść, Powieść obyczajowa

Opis
Malowniczy Śląsk, krajobraz lat PRL-u, transformacji i nowego wieku doświadczanego na emigracji. Izydor.
Historia hanysa z polskich gór to powieść balansująca na granicy prawdy i fikcji, wątków
autobiograficznych i wyobraźni autora. Osią tej porywającej opowieści jest przede wszystkim sieć
osobistych zdarzeń i niezwykłych osób ukrytych pod inicjałami. Jedyny bohater, którego imię dane nam
poznać, to Izydor - najważniejsze są bowiem międzyludzkie połączenia i to, co z nich wynika. Jak stwierdził
Faust, bohater sztuki Goethego, "imię to dźwięk, to dym". Historia Izydora to historia uniwersalna, a
jednocześnie niezwykle wyjątkowa. Krzysztof Mrowiec przekonuje bowiem czytelnika, ze życie w
unikatowości wydarzeń i spotykanych osób staje się niepowtarzalną, jednostkową opowieścią. Czy
zechcesz wysłuchać tej? Krzysztof Mrowiec, urodził się w 1964 roku w Tychach. Od ponad 30 lat mieszka
i pracuje w Niemczech, w Gelsenkirchen. W 2008 roku zadebiutował tomikiem wierszy Liryki naiwne
, które przetłumaczył na język niemiecki. W 2012 roku wydał drugi tomik poezji W drodze, by odnaleźć
spokój...i siebie. Nie tylko pisze, ale także maluje obrazy, którymi ilustruje swoje książki. Jego utwory
publikowane były w prasie w Polsce i polskojęzycznej prasie w Niemczech. Brał udział w wielu spotkaniach
literackich na terenie Niemiec i Polski prezentując własną twórczość. W Essen i Oberhausen prowadził
spotkania z pisarkami Zofią Mossakowska i Joanną Svensson. Interesuje się psychologią, medycyną
niekonwencjonalną i muzyką, zwłaszcza grupy Pink Floyd. Niniejsza powieść jest pierwszą w jego dorobku.
Opowiada historię Izydora, której treść autor oparł na wydarzeniach z własnego życia.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/izydor-historia-hanysa-z-polskich-gor/

Morza Księżycowe
[text-blocks id="ebooki"] [br]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66664-17-3
Cena katalogowa brutto: 40
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura piękna, Opowiadania i eseje,
Powieść obyczajowa

Opis
Morza księżycowe to opowieść o radości i niepokoju, emocjach wypływających z możliwości przybywania z
drugim człowiekiem oraz magii towarzyszącej każdej relacji. W tle poznajemy małomiasteczkową
mentalność, której nierzadko towarzyszy poczucie rezygnacji, jaką niesie niespełnienie w życiu. Dwoje
głównych bohaterów wciąż unosi się na jego powierzchni, dopóki magiczna siła rządząca miastem nie
skrzyżuje ich dróg. Katarzyna Podlejska urodzona w 1987 r. na Dolnym Śląsku, gdzie nadal mieszka. Z
wykształcenia magister pielęgniarstwa. Na co dzień pracuje w zawodzie. Od dziecka zakochana w słowach.
Twórczość literacka to jej pasja, podobnie jak gra na pianinie i historia widziana oczami mieszkańców
regionu, w którym żyje. Najważniejsza dla niej jest rodzina, której oddaje się całkowicie.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/morza-ksiezycowe/

Ta ostatnia niedziela
Ta ostatnia niedziela to powieść obyczajowa o różnicy
pokoleń między wnuczkiem i dziadkiem. [text-blocks
id="ebooki"]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-98-4
Cena katalogowa brutto: 40
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura piękna, Powieść, Powieść obyczajowa

Opis
Ta ostatnia niedziela to powieść obyczajowa o różnicy pokoleń między wnuczkiem i dziadkiem, których
życiowe drogi po latach ponownie się połączyły. Adresowana jest zarówno do młodszych, jak i starszych
czytelników. Fabuła skupia się wokół losów młodego chłopaka poszukującego swojego miejsca w życiu. Nie
brak w niej zabawnych dialogów, ciętej mowy, momentów wzruszających, jak i romantycznych czy
tragicznych. O wszystkim dowiadujemy się z pierwszoosobowej narracji głównego bohatera, Adama
Niedzieli. Kto z nas nie mógł odnaleźć się po ukończeniu szkoły średniej? Kto z nas nie szukał sensu życia?
Kto z nas nie był młody? Marek Chmielewski urodził się w 1999 roku. Pochodzi z małej miejscowości,
która leży na pograniczna Mazowsza i Mazur. Lubi podróże, dobrą literaturę oraz kinematografię.
Inspirujący jest dla niego cytat: "Niektórzy bardzo wyraźnie słyszą w głębi swej duszy pewien głos, z
którym starają się żyć w zgodzie" z Legends of the Fall (pol. Wichry namiętności) w reżyserii Edwarda
Zwicka. W wolnych chwilach, z czystej pasji, pisze książki i scenariusze. Ta ostatnia niedziela to jego
powieściowy debiut.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/ta-ostatnia-niedziela/

Elżbieta
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66664-29-6
Cena katalogowa brutto: 59
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura kobieca, Literatura piękna, Powieść,
Powieść historyczna, Powieść obyczajowa

Opis
Główną bohaterką powieści jest młoda Elżbieta Grothe, która czeka wiele lat na swojego ukochanego
Reinharda v. Loos, przebywającego we francuskim obozie dla jeńców wojennych. Gdy ten w końcu powraca
, jego fizyczny i psychiczny stan zdrowia jest bardzo zły z powodu cierpień, które zadano mu w niewoli.
Elżbieta wychodzi za niego za mąż i wyjeżdżają do rodzinnej willi matki nad Renem, aby tam nabrał sił pod
opieką lekarza. Pewnego dnia w willi zostają zakwaterowani ciemnoskórzy żołnierze i francuscy oficerowie
, którzy okazują wrogość mieszkańcom, a szczególnie Elżbiecie. Aby ją wesprzeć, do domu przybywa brat
Erich i najmłodsza siostra Lotte. Potem przyjeżdża Edith i jej matka, pani Jenny. Sytuacja staje się coraz
bardziej dramatyczna. Kiedy pewnej nocy francuski oficer zakrada się do pokoju Elżbiety, widzi ona tylko
jedno wyjście… Artur Hermann Landsberger urodził 26 marca 1876 roku w Berlinie. Uczęszczał do G
imnazjum im. Friedricha Werderschego. Jego rodzicami byli Hermann Landsberger i Teresa z domu
Oberwarh-Richenheim. Artur Landsberger pochodził z żydowskiej rodziny, ale nie zwracał uwagi na religię.
W roku 1922/23 przeszedł na protestantyzm. Jako ostry krytyk społeczny Landsberger był prześladowany
przez narodowych socjalistów. Gdy 10 maja 1933 roku w Berlinie płonął wielki stos, palono także jego
książki. Po tzw. dochodzeniu nie mógł przebywać w swoim mieszkaniu na Bambergerstrasse 57, ponieważ
ciągle szukało go gestapo. W pełni świadomy, podjął w końcu decyzję o odebraniu sobie życia, aby nie
skończyć w obozie koncentracyjnym. 4 października 1933 roku połknął wieczorem przy swoim biurku 16
tabletek verontalu.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/elzbieta/

Dilerzy uczuć
Dilerzy uczuć to historia prawdziwa – wzruszająca opowieść
o sekretach miłości dojrzałej kobiety do o wiele młodszego
mężczyzny. Ona, dla kariery, we wczesnej młodości porzuca
własne dziecko w „oknie życia”. On na planie filmowym
zakochuje się w niej od pierwszego kadru. Czy w uczuciach
będzie bardzie matką niż kochanką?
Identyfikator: ISBN 978-83-63768-77-5
Cena katalogowa brutto: 39.90
Cena w ksiegarni: 35
Tematyka: Literatura piękna, Powieść, Powieść obyczajowa

Opis
Poznaj historię zwariowanej bohaterki przed czterdziestką, w której mieszają się narracja i akcja kręconego
filmu, w jakim gra ona główną rolę. Wątek sensacyjny i duża dawka humoru gwarantują niezapomniany
koktajl emocji. Zbigniew Warcholik (ur. 1971, zodiakalny Strzelec) – z wykształcenia humanista, były
redaktor naczelny wydawnictwa, były rektor wyższej uczelni, aktualnie pisze kolejną powieść Love over
death, na co dzień z żoną Kasią szczęśliwie wychowują synów Antosia i Milana, mieszkając na wsi w
uroczym zakątku Wielkopolski.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/dilerzy-uczuc/

Łgarz na wybiegu
Autor: Leszek Kowalski
Identyfikator: ISBN 978-83-63768-07-2
Cena katalogowa brutto: 32
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura faktu, Literatura piękna, Powieść,
Powieść obyczajowa, Wspomnienia

Opis

Autor przedstawia histori? przyja?ni Tomasza, Andrzejka i Acy, ch?opaków z pozna?skich podwórek, których
dzieci?stwo i dorastanie przypad?o na lata siedemdziesi?te i osiemdziesi?te XX wieku. Trzej koledzy odwa?nie
id? przez ?wiat, a ich broni? jest m?odzie?cza fantazja i poczucie humoru. Barwne opisy ich przygód oraz
?artów, jakie robi? sobie nawzajem i innym ludziom, rozbawi? ka?dego do ?ez. Jeden z bohaterów, Tomasz,
wra?liwy i utalentowany literacko m?ody cz?owiek, z g??bok? wiar? w si?? swego talentu walczy o sukces jako
pisarz. D?ugo nie udaje mu si? umie?ci? ?adnego utworu w redakcjach wydawnictw i czasopism. Wreszcie
spotyka wielk? mi?o?? i zyskuje uznanie krytyki oraz czytelników. Czy fortuna zacz??a mu sprzyja??
„?ycie mia? jak z powie?ci – mi?o?? i walka, chwa?a i niebyt. Los uk?ada? te zdarzenia tak, jakby chcia?
pokaza?, ?e mo?e da? Tomaszowi to, czego tylko zapragnie – równocze?nie pozbawiaj?c wszystkiego”.
Fragment ksi??ki Leszek Kowalski urodzi? si? w 1960 roku w Poznaniu. Z wykszta?cenia jest prawnikiem.
Prowadzi dzia?alno?? gospodarcz?, jest w?a?cicielem prywatnego przedsi?biorstwa. „?garz na wybiegu” to jego
debiutancka powie??. Obecnie pracuje nad kolejna ksi??k? pod roboczym tytu?em „Uczciwy z?odziej”. ?onaty,
ojciec doros?ych ju? Ani i Kuby. Wybrane fragmenty ksi??ki: – Chcesz zobaczyć słonia? – zagadnął
nieznajomą. Ta, nie spodziewając się niczego złego, odrzekła: – Jasne, że chcę. Andrzejek włożył ręce do
kieszeni spodni, chwycił znajdujące się wewnątrz nich podszewki i wyciągnął je na zewnątrz. Trzymając je
rękoma, powiedział do nieznajomej: – To są uszy słonia, a trąbę musisz sobie sama wyjąć. Tego, co stało
się chwilę później, Andrzejek się nie spodziewał. Niewiasta posłała mu kopniaka w okolice samej trąby, po
którym jęknął i uklęknął na oba kolana. – Mój koń lepszy od twojego słonia – powiedziała z uśmiechem
dziewczyna i odeszła, odwróciwszy się na pięcie. Pani Ewa była prawdziwym wulkanem namiętności. Aca
momentami obawiał się, że go zaraz zje. Wyraźnie miała taki zamiar, bo oblizywała się cały czas.
Nieustannie miała jakieś specjalne oczekiwania, przed których spełnieniem Aca się nie wzbraniał. Przyznać
należy, że i na tym polu (choć to może mało precyzyjne określenie) starała się być sumiennym

nauczycielem. Wyegzekwowała zawsze wszystko do końca, precyzyjnie, jak to w matematyce. Ta druga
część wykładu, bardziej przyjemna, była dla Acy niezwykle wyczerpująca. Choć spędził u pani Ewy ponad
dwie godziny, to został potraktowany ulgowo. – Płacisz tylko za godzinę – resztę masz gratis – powiedziała
z szelmowskim uśmiechem przed wyjściem Acy. Kiedy Aca wyszedł z jej mieszkania, ruszył biegiem,
ścigając się z wiatrem. „Chyba polubię matematykę” – pomyślał. „Jak to wiedzę trzeba umieć przekazać.
Jak ważna jest rola nauczyciela w edukacji. Dobrze, że są tacy, którzy mają właściwe podejście do ucznia” –
analizował dalej z uśmiechem. „Jeżeli nawet nie polubię matematyki, to matematyczkę na pewno” –
pomyślał jeszcze. Ryby brały niespecjalnie i Andrzejek zaczął opowiadać o swoich wyczynach wędkarskich.
– Złowiłem wczoraj taaaką rybę – mówił, rozciągając ręce najszerzej, jak umiał, aby pokazać jej wielkość. –
A ja przedwczoraj wyciągnąłem z jeziora poniemiecki motocykl i jeszcze miał zapalone światła – odparł na
to Tomasz. – To niemożliwe – stwierdził z przekonaniem, po chwili zastanowienia, Andrzejek. – Wiesz co,
umówmy się tak – zaproponował Tomasz – ty skróć tę rybę, a ja zgaszę światła! Gdy rozmowa zeszła na
tematy literackie, Tomasz od razu poważniał. Przedstawiał im swoje plany. Długo mówił o
przygotowywanym właśnie tomiku „Wierszy radosnych”, nad którym ostatnio pracował. Zaprezentował też
zarys swojej nowej książki, którą miał już prawie na ukończeniu, a której stał się niewolnikiem. Zabierała
mu każdą wolną chwilę. Nie miał czasu jeść ani spać. Okradała go z każdej minuty, którą mógłby
przeznaczyć dla siebie. Nie czuł się jednak pokrzywdzony. Pisanie dawało mu radość i spełnienie, a każda
zgrabna strofa czy trafna puenta przynosiły satysfakcję. Dzielił się tym zadowoleniem z grupą młodych
przyjaciół. Namawiał, by wzięli do ręki pióro i próbowali przenieść na papier swoje radości i smutki. – Ten,
kto czyta książki, jakby żył dwa razy – przekonywał. – Żyje życiem swoim i bohaterów, o których czyta.
Piszący zaś książkę, oprócz tego, że żyje dwa razy, jest też stwórcą. Powołuje swoje postacie, może je też
unicestwić. A to już dar dany tylko nielicznym. Mówił, a oni słuchali z otwartymi ustami, starając się nie
uronić ani słowa z tego, co chciał im przekazać.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/lgarz-na-wybiegu/

Książę Karol, praprawnuk Polki
Autor: Zygmunt Broniarek akcja książki rozgrywa się w
wyższych sferach i kręgach dyplomatycznych
Identyfikator: ISBN 978-8389949-82-0
Cena katalogowa brutto: 40
Cena w ksiegarni: 29
Tematyka: Literatura faktu, Literatura piękna, Powieść,
Powieść historyczna, Powieść obyczajowa, Wspomnienia

Opis
Zygmunt Broniarek, dziennikarz, erudyta, niezrównany gawędziarz i bywalec salonów, za punkt wyjścia
swej opowieści wybrał wizytę w Polsce księcia Karola, syna królowej Elżbiety II. Realne wydarzenia
historyczne mieszają się z fikcją, ale, paradoksalnie, fakty są bardziej zdumiewające i sensacyjne niż
literackie zmyślenie. Światowy skandal, który wywołuje wywiad udzielony przez księcia pięknej Weronice,
każe wrócić do przeszłości i tam szukać rozwiązania wielu zagadek. Akcja obejmuje kilkadziesiąt lat XX
wieku. W tle pojawia się słynna śpiewaczka operowa, Hitler i książę Windsoru, romans ambasadora z
tajemniczą Ingą, etola Stalina, Abwehra, Secret Service…
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/ksiaze-karol-praprawnuk-polki/

