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informację na ten temat znajdziesz pod adresem . Olive Smith, doktorantka na wydziale biologii Uniwersytetu Stanforda, jest inteligentna i utalentowana, ale też niepozbawiona kompleksów. Niedawno zerwała ze swoim chłopakiem Jeremym. Aby udowodnić swojej przyjaciółce Anh, że nic ich już nie łączy – w końcu naukowców interesują tylko
namaca... 26.93 zł35.90 zł Minął rok, od kiedy życie Iny Kobryn wywróciło się do góry nogami. Kiedy wreszcie jest gotowa ruszyć dalej i zostawić za sobą trudne przeżycia, poznaje mężczyznę, na którego czekała. Daje jej poczucie bezpieczeństwa, nie ma przed nią tajemnic i sprawia, że Ina po raz kolejny wierzy w lepszą przys... 28.72 zł35.90 zł “Dla
nas zawsze będzie lato” Ostatni tom trylogii Lato Jenny Han – idealnej, żeby spędzić z nią wakacje! Belly od zawsze wiedziała, że kocha dwóch chłopców o nazwisku Fisher. Minęły dwa lata, odkąd Conrad powiedział Belly, żeby wybrała jego brata. Od tamtej p... 27.12 zł33.90 zł Zakopane niegdyś tygiel artystyczny, dziś Las Vegas Podhala. I choć
mieszkańcy nie ustają w walce o kształt swojego miasta, wciąż przegrywają z właścicielami firm i inwestorami, którym zależy głównie na pomnażaniu majątku dzięki masowej turystyce. 26.87 zł34.90 zł Wilde jako małe dziecko został porzucony w lesie. Po latach, już jako dorosły mężczyzna, postanawia dowiedzieć się więcej o swoim pochodzeniu.
Rejestruje się na stronie internetowej, która na podstawie nadsyłanych próbek materiału genetycznego kojarzy spokrewnionych ze sobą ludzi. Dzięki portalow... 30.40 zł38.00 zł Lato, które zmieni wszystko. Belly cały rok czeka na wakacje. Wszystko, co najlepsze i magiczne, dzieje się właśnie podczas letnich miesięcy. To wtedy może spędzić czas z
braćmi Fisher – Conradem i Jeremiahem. W jednym od dawna się podkochuje, a drugi jest jej najlepszym przyja... 27.12 zł33.90 zł Czasem życie ma dla nas gotowy scenariusz. Lepszy niż w filmach. Liz Buxbaum miłość do romansów i szczęśliwych zakończeń ma we krwi. Dziewczyna już dawno temu oddała swoje serce Michaelowi, który wyjechał, kiedy
oboje byli młodsi. Teraz, gdy chłopak wrócił do miasta, Liz z... 29.52 zł36.90 zł Blanca, córka szeryfa, siedzi w szkolnej ławce tuż przed Leonce’em i czuje się z tym bardzo nieswojo. Z przodu ona, zdolna i pilna uczennica, z tyłu on ― mroczny, wiecznie żujący gumę chłopak w dżinsowej kurtce. A może to nie żaden morderca, tylko po prostu zraniony,
nierozumiany prze... 26.94 zł44.90 zł Wszystkie kłopoty Jagi zaczynają się od… nudy. Spokojna praca i lekko monotonny żywot szeptuchy zostają przerwane, gdy kilka dni po Nocy Kupały zostają znalezione zwłoki kobiety. Ostatnią osobą, która widziała ją żywą, jest Jarogniewa. Mieszkańcy Bielin niemalże natychmiast zaczynają podejr... 30.22 zł39.90
zł Witold Jurasz, autor popularnego podcastu Raport międzynarodowy, widział Rosję z bliska był dyplomatą w polskiej ambasadzie w Moskwie. W swojej książce, przeplatając opisy polityki Władimira Putina z opowieściami z codziennego życia w Rosji, pokazuje, że Putin nie jest twórcą zła, które widzimy, ... 31.37 zł36.90 zł Dlaczego Włosi mają
kilkanaście określeń na wieszak, a ani jednego na kaca? Jak to możliwe, że ten sam naród stworzył największe dzieła sztuki i muzyki... i mafię? 33.99 zł39.99 zł Młody stomatolog Maksymilian Rajczakowski jedzie w Karkonosze, by odetchnąć od rodzinnych problemów. Nie jest świadomy tajemnic drzemiących w wojennej przeszłości gór. Czy znajdzie
to, czego szuka? 26.63 zł34.50 zł Z małej iskry może powstać pożar. Przelotne zauroczenie może się przerodzić w więź o wiele silniejszą od miłości. Jedno drobne kłamstewko może zapoczątkować tkanie pajęczyny, z której zaplątanym w nią ofiarom trudno się będzie wydostać. 39.92 zł49.90 zł Drugi tom wakacyjnej trylogii Lato Jenny Han – autorki
bestsellerowej serii Do wszystkich chłopców, których kochałam. Kiedyś Belly nie mogła się doczekać powrotu do letniego domu, który należał do rodziny Conrada i Jeremiaha. Jednak to lato będzie inne. Problemy rodz... 27.12 zł33.90 zł Dziedzictwo skomponowane jest z kwartetu powiązanych ze sobą historii, które opowiadają dalsze losy bohaterów
bestsellerowych powieści Elle Kennedy Układu, Błędu, Podboju i Celu. Życie po studiach okazało się nie do końca takie, jakie sobie wyobrażali Garrett i Hannah, Logan i Grace, Dean i Allie... 27.80 zł36.00 zł Wyjeżdżając na studia do Bostonu, Josephine nie tylko wypełniała narzuconą jej rolę perfekcyjnej córki. Ten wyjazd był także ucieczką. Od
rodziny, która nie umiała albo nie chciała dać dziewczynie miłości, od małomiasteczkowej rutyny, od wspomnień. Tych złych i tych dobrych. Przez sześć lat Josie... 26.94 zł44.90 zł Od czasu, gdy powstał jako osobna gałąź copywritingu i dziennikarstwa, webwriting przeszedł prawdziwą ewolucję. Kilkanaście lat temu autorów tekstów blogowych
uczulało się przede wszystkim na to, by uwzględniali możliwości botów wyszukiwarki, które sczytują słowa klucze i na podstawie tego, jak w... 47.20 zł59.00 zł Brexton Kincade, profesjonalna agentka sportowa, podpisała już niejeden lukratywny kontrakt dla Kincade Sports Management. Jej profesjonalizm został jednak wystawiony na poważną próbę,
gdy któregoś wieczoru w wyjątkowo seksownym przystojniaku rozpoznała swoją pierwszą miłość. Spędzili wtedy wspól... 26.94 zł44.90 zł Wszystko, w co Poppy kiedykolwiek wierzyła, okazało się kłamstwem. Nawet mężczyzna, w którym się zakochała, nie był tym, za kogo się podawał. Uprowadzona podstępem dziewczyna, wrzucona między tych,
którzy widzą w niej symbol znienawidzonego królestwa, zastanawia się, kim jest bez welonu Panny. Kt... 33.46 zł43.90 zł Victoria Joseline Clark nigdy nie należała do szczególnie rozważnych dziewczyn, choć nie można jej było zarzucić braku inteligencji. Przez siedemnaście lat swojego życia uważała się za osobę przeciętną i taką również prowadziła
egzystencję. Nauka w renomowanym liceum, wieczne kłótnie z irytującym... 29.94 zł49.90 zł Z pozoru tej dwójki nastolatków nie łączy nic poza miejscem zamieszkania i szkołą. A jednak mają ze sobą coś wspólnego. Oboje, każde na swój sposób, próbują sobie radzić z samotnością. Chowają się za maską obojętności, ukrywają przed światem swoje
prawdziwe, wrażliwe oblicza. Trafiają na siebie p... 23.94 zł39.90 zł Zemsta? Chciwość? Zraniona duma? Nieszczęśliwa miłość? A może po prostu… złość? Co spowodowało, że w kasynie Warszawa Royal ktoś sięgnął po broń? I kto pociągnął za spust? Odpowiedzi szuka detektyw Jakub Sobieski 26.93 zł35.90 zł Na pozór było idealnie. Larissa
rozpoczynała ostatnią klasę liceum i wydawało się, że świat dał jej wszystko, o czym marzyła: zgraną paczkę przyjaciół, fajną pracę i wspaniałego chłopaka. Tyle że było coś jeszcze: wspomnienie kilku wakacyjnych tygodni, które spędziła z Jasmine Killary. To były cu... 34.32 zł42.90 zł Wrzesień 1913 roku, uzdrowisko Görbersdorf (dzisiejsze Sokołowsko
na Dolnym Śląsku). Właśnie tutaj, u podnóża gór, od przeszło pół wieku działa jedno z pierwszych na świecie i słynne w całej Europie specjalistyczne sanatorium leczące choroby piersiowe i gardlane. 33.46 zł42.90 zł Ekscytujący, wzruszający i niesamowicie autentyczny. "Czerwona ziemia", thrillerowy debiut Marcina Mellera, zaskoczy wszystkich.
31.44 zł36.99 zł Zbiór artykułów najwybitniejszych polskich dziennikarzy prezentujący pracę dziennikarza. dotyczy pracy w prasie, radiu, telewizji i internecie. opowiada o pracy w terenie, przy stoliku i w redakcji. Opisuje gatunki dziennikarskie z praktycznego punktu widzenia. Wprowadza także historię polskiego dziennikarstwa XX wieku oraz
problemy etyki dziennikarskiej. Wskazani autorzy są jedynie radaktorami zbioru, ponieważ wśrod autorów poszczególnych artykułów można znaleźć W.Jagielskiego, W.Tochmana, M.Szczygła, K.Durczoka, M.Raczkowskiego, ks.A.Bonieckiego, J.Pochanke i wielu innych (66 autorów). To pytanie jest zadawane przez setki ludzi każdego wieczora. Nie
warto tracić czas na poszukiwanie pirackich źródeł, krzywdząc przy tym prawo autorskie, które jest bardzo istotne dla każdego pisarza. Wspieraj legalną kulturę, korzystając z serwisów tj. Amazon, Empik oraz Gandalf. Księżkę Biblia dziennikarstwa prawdopodobnie można tam kupić lub przeczytać bez limitów i wielkich opłat. Została wydana w roku
2010. Natomiast dokładną premierę miała w 2010-09-22 Co więcej, książka Biblia dziennikarstwa wpisuje się w gatunek Nauki Społeczne (psychologia, Socjologia, Itd.). Książka liczy dokładnie 775 stron, co przekłada się średnio na 12 godzin i 55 minut czytania, zakładając, że przeczytanie jednej strony zajmie Ci minutę. Książka ukazał się dzięki
wydawnictwu Znak. Zgłoś naruszenie praw autorskich
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