Karen Kingsbury
Należy do ulubionych amerykańskich powieściopisarek. W USA sprzedano prawie 6 milionów egzemplarzy jej
książek. Opublikowała ich ponad 40. Jej powieści zdobyły wiele nagród amerykańskich czytelników i stały się
podstawą kilku filmów. Wielokrotna bywalczyni list bestsellerów New York Times'a i USA Today. Karen
Kingsbury mieszka w stanie Waszyngton z mężem Donem i sześciorgiem dzieci (wśród nich troje
adoptowanych z Haiti).
Seria 11. września.
W pewien wrześniowy poranek
Rankiem 11 września, w 2001, dwaj mężczyźni spotykają się w zadymionej klatce schodowej World Trade
Center. Jednym jest Eric Michaels, zapracowany menedżer finansowy z Los Angeles, zajęty swoją karierą w
świecie korporacji (choć w domu czeka żona i dorastający syn). Ten drugi to Jake Bryan, nowojorski strażak
oddany żonie i córce. Podczas katastrofy Eric upada na schody, a Jake śpieszy mu z pomocą. Dwaj mężczyźni
chwilowo nieruchomieją, oszołomieni niezwykłym podobieństwem między sobą. Później, kiedy już budynek
leży w gruzach, Eric budzi się pod wozem strażackim. Jest poparzony i zakrwawiony, a jego ubranie w
strzępach. Dowódca strażaków śpieszy w jego stronę, myśląc że rozpoznaje swojego przyjaciela Jake. Zanim
żona Jake’a przybędzie do szpitala, lekarze obandażują twarz Erica i zdiagnozują utratę pamięci.
Cień wrześniowego poranka.
Od terrorystycznego zamachu na World Trade Center minęły trzy lata, ale Jamie Bryan, wdowa po strażaku
poległym podczas akcji ratowniczej, wciąż budzi się w środku nocy z sercem przeszytym bólem, który
przyniósł ów straszny wtorkowy poranek. Zdecydowana nadać znaczenie przepełniającemu ją smutkowi, całe
swe życie przelała w pracę wolontariusza w małej kaplicy św. Pawła usytuowanej w pobliżu miejsca, w którym
niegdyś stały Bliźniacze Wieże, poświęconej pamięci ofiar tragedii. Tam spotka dwóch mężczyzn – strażaka,
którego terrorystyczny atak zmienił na zawsze, oraz policjanta z Los Angeles. Niepewna, zagubiona, trapiona
niezrozumiałym poczuciem winy, Jamie powoli otwiera się na nową miłość. Ale prawda o nieznajomym jest
jak uderzenie obuchem. To ma być Boży plan na jej życie?!
Seria Utracona miłość:
Pomimo wszystko
Shane Galanter po latach poszukiwań jest w końcu gotowy na ustatkowanie się. Jednak czy droga, którą
wybrał, jest słuszna? Czy też dawna miłość wciąż tkwi w głębi jego serca? Lauren Gibbs znana korespondentka
wojenna ma wszystko, o czym można marzyć. Jednak skoro tak jest, to czemu jej życie jest takie puste? Emily
Anderson, wychowywana przez dziadków, rozpoczyna studia i stawia swoje pierwsze kroki jako dziennikarka.
Niespodziewanie odkrywa tragiczną historię miłosną, której koniec, był zarazem początkiem jej życia. W
rezultacie decyduje się spojrzeć w przeszłość i odszukać matkę, której nigdy nie spotkała i ojca, którego nigdy
nie znała. W tej obfitującej w czułość opowieści, autorka tworzy niezwykle zaskakujący splot ludzkich losów i
pokazuje jak utracona miłość może niespodziewanie odrodzić się po latach.
Już na zawsze
Emily Anderson, teraz już dwudziestoletnia, spotyka na swojej drodze kogoś, kto kompletnie odmieni jej życie.
Jest nim Justin Baker, młody żołnierz-rezerwista, który zamierza wyjechać na misję w Iraku.
Ich pełen czułości i oddania związek, oparty na zaufaniu i wierze, staje się źródłem inspiracji dla wszystkich
których znają, a w szczególności dla rodziców Emily, Lauren Gibbs i Shane'a Galantera, którzy po latach
rozłąki znowu są razem.
Lauren i Shane ciągle jednak zmagają się z tym wszystkim co ich dzieli, z odmiennym postrzeganiem świata,
wojny w Iraku czy polityki. Laura w przeciwieństwie do Shane'a, nie wierzy już, że uda im się pokonać
dzielące ich bariery i uratować ich odrodzony związek. Wraca więc do pracy jako korespondentka wojenna w
Afganistanie i tym razem już oboje są przekonani, że to koniec. Ale czy na pewno? Wielka tragedia wedrze się
w ich życie i jeszcze raz podda próbie. Czy będą w stanie odrzucić dzielące ich różnice i pozwolą, aby miłość
zwyciężyła? Bez względu na koszty? Książka została uznana CHRZEŚCIJAŃSKĄ KSIĄŻKĄ ROKU 2007 w
USA.

Seria Ponadczasowa miłość:
Tańcz ze mną
Abby i John byli przez wszystkich uznawani za idealne małżeństwo. Kochali się od dzieciństwa, przyjaźnili się
nawet ich ojcowie. Znajomi zazdrościli im, dzieci widziały w nich wzór, wszyscy ich podziwiali. Mimo
to związek Johna i Abby zaczął zmierzać w stronę rozpadu. John jest bliski nawiązania romansu z inną kobietą,
a jego małżeństwo z Abby istnieje już niemal tylko na papierze. Wciąż żyją pod jednym dachem, ale jak dwoje
obcych ludzi, a nie kochająca się para. Już od dawna ze sobą nie tańczą. Postanawiają powiedzieć trójce swoich
dzieci, że zamierzają się rozwieść. Czy decyzja o rozwodzie, którą już podjęli, naprawdę jest nieodwracalna?
Czy istnieją sytuacje, w których małżeństwa – i to małżeństwa dwojga wierzących ludzi – naprawdę nie da się
naprawić? I czy możliwe jest, żeby stanąwszy we dwoje w świetle księżyca na starym, drewnianym molo,
jeszcze raz poczuć, że nadszedł czas... zatańczyć razem? Tańcz ze mną to opowieść o miłości, która przetrwa
wszystko, jeśli tylko jest prawdziwa, o poświęceniu dla drugiego człowieka, o ludzkiej sile i wytrwałości,
i o cudowności i wierności Boga.
Przytul mnie
Bóg wielokrotnie wybawiał ich rodzinę od nieszczęść. Czy mogą liczyć na jeszcze jeden cud? Niespodziewana
tragedia wywróciła ich życie do góry nogami. Czy będą mieli dość sił, aby wytrwać w miłości, wierze
i nadziei? John i Abby Reynoldsowie ocalili swoje bliskie rozpadu małżeństwo. Dwadzieścia jeden lat po jego
zawarciu poczuli się nagle jak świeżo poślubieni. Nabrali przekonania, że poradzą sobie ze wszystkim,
co dawniej ich od siebie oddalało, że zdołają odpowiedzieć swoim dorastającym dzieciom na trapiące je trudne
pytania, że John – trener licealnej drużyny futbolowej – wciąż będzie czerpał radość z pracy, wbrew
nieprzyjaznej mu polityce dyrekcji szkoły. Lecz nagle wydarza się tragedia, jakiej Abby i John zupełnie się nie
spodziewali. Pisk hamulców, huk miażdżonego metalu... A potem zupełnie inne niż wcześniej życie, pełne
smutku, na krawędzi rozpaczy. Poczucie winy, kryzys wiary u dzieci, pragnienie moralnego rozgrzeszenia
i oczekiwanie na cud. John i Abby muszą przypominać sobie, co jest najważniejsze i trzymać się tego,
na przekór wszystkiemu. Są zdeterminowani, chcą na nowo odnaleźć szczęście, razem, jako kochająca się
rodzina. Ale czy starczy być razem, żeby stawić czoła zupełnie nowej, niespodziewanej i trudnej sytuacji
życiowej?
Seria Rodzina Barterów:
Cała seria zawiera 14 powieści i dzieli się na trzy cykle: Ocalenie, Pierworodny i Wschód słońca.
Cykl Ocalenie:
Ich współautorem jest Gary Smalley, który jest założycielem i prezesem Centrum Relacje Smalleya, a także
autorem książek na temat stosunków rodzinnych z perspektywy chrześcijańskiej.
Ocalenie
Kari Baxter-Jacobs ma kochających rodziców, satysfakcjonującą pracę i dobrego męża. Właśnie w chwili gdy
jej szczęśliwe życie i udane małżeństwo skłaniają ją do założenia poradni dla małżeństw przeżywających
trudności, dzwoni telefon. Usłyszana wiadomość sprawia, że świat Kari zaczyna się walić. Tymczasem
do rodzinnego Bloomington wraca jej pierwsza miłość, Ryan Tylor, wybitny footballista i wyjątkowo
przystojny mężczyzna...
Pamięć
Ashley Baxter stara się zapomnieć o przeszłości. Przeświadczona, że nikt – włącznie z Bogiem – nie może jej
pokochać, spotyka na swojej drodze ludzi, dzięki którym odnajduje sens życia. I właśnie wtedy nadchodzi
koszmar 11 września. Landon Blake, zakochany w Ashley już od szkoły średniej, przyłącza się do akcji
ratunkowej w Strefie Zero... To wydarzenie na zawsze odmieni życie rodziny Baxterów, przypominając
im o tym, co ważne i doprowadzając do trudnych, rozdzierających serce wyborów.
Powrót
Luke, beniaminek i jedyny syn Baxterów odszedł od wszystkiego, co było dla niego ważne: wiary, rodziny oraz
od Reagan, swojej jedynej miłości. Zmiażdżony wydarzeniami 11 września 2001 roku dochodzi do wniosku, że
życie to ślepy los, wiara to oszustwo, a Bóg to czysta fantazja...

Radość
Brooke i Peter przeżywają kryzys, kiedy ich małżeństwo staje w obliczu próby. Przyjęcie urodzinowe u ich
znajomych kończy się tragicznie. Cała rodzina Baxterów, wstrząśnięta, gromadzi się, nie wiedząc nawet,
o co się modlić. Z bólem i stratą w tle, w Nowym Jorku odbywa się ślub. Ślub, który daje rodzinie Baxterów
powody do radości. Jak postąpi Brooke i jej bliscy? Co stanie się z pełną wątpliwości Ashley?
I jak niespodziewana śmierć pewnej szczególnej kobiety przemieni ich wszystkich?
Spotkanie
Rodzina Baxterów przygotowuje się do wyjątkowego spotkania. Prawie wszystkie dorosłe dzieci Baxterów oprócz jednego - mają powody do świętowania. Gdy wszystko zaczyna się już dobrze układać, śmiertelna
diagnoza staje się szokiem dla całej rodziny.
Cykl Pierworodny:
Sława
Czasem za marzenia trzeba zapłacić wysoką cenę... Dayne wciąż nie może zapomnieć o pięknej Katy i zrobi
wszystko, żeby znów być blisko niej. Dlatego postanawia obsadzić ją, dziewczynę znikąd, w głównej roli
żeńskiej w kolejnym filmie ze swym udziałem. Czy Katy, która po stracie bliskiej osoby zrezygnowała
w przeszłości z kariery aktorskiej, skorzysta z szansy zagrania w hollywoodzkiej megaprodukcji u boku tak
znanej gwiazdy? Czy to możliwe, by szczera, niewinna dziewczyna z prowincji odnalazła się w świecie showbiznesu i obdarzyła prawdziwym uczuciem amanta z Hollywood? Czy Ashley, która przez przypadek znalazła
się w garderobie rodziców, odkryje pilnie strzeżoną przez nich tajemnicę dotyczącą pierworodnego?
Przebaczenie
Członkowie Chrześcijańskiego Teatru Młodzieżowego są zdruzgotani tragedią, w której uczestniczyli ich
koledzy z zespołu. Czy dyrektor teatru Katy Hart znajdzie sposób na uciszenie ich głębokiego żalu? Dayne
Matthews mimo sławy i życia w świetle jupiterów wciąż tęskni za prawdziwą miłością i rodziną, której nigdy
nie znał. Czy uda mu się odnaleźć prawdziwe uczucie w Bloomington i poznać przynajmniej niektórych
członków rodziny? John Baxter decyduje się podjąć poszukiwania oddanego do adopcji syna. W ich trakcie
popełnia jednak poważny błąd. Co się stanie, gdy jedna z jego córek przypadkiem natknie się na list, którego
nigdy nie powinna przeczytać?
Odnaleziony
Na drodze do szczęścia Katy Hart i Dayne’a Matthewsa staje Kelly Parker. Czy jej niespodziewany telefon
na zawsze rozdzieli Dayne’a z ukochaną?
Baxterowie spotykają się na długo oczekiwanym zjeździe rodzinnym. Radości i wzruszeniom nie ma końca.
Nagle sielankę przerywają informacje o zbliżającym się tornadzie. Jak rodzina poradzi sobie w chwili
zagrożenia, szczególnie będąca w zaawansowanej ciąży Ashley? John Baxter dowiaduje się od prywatnego
detektywa, że jego oddany do adopcji syn to
hollywoodzki gwiazdor Dayne Matthews. Co zrobi, by pierworodny odnalazł drogę do domu?
Rodzina
Nieubłaganie zbliża się termin rozprawy dotyczącej napaści Margie Madden. Czy Katy Hart i Dayne Matthews
będą umieli zmierzyć się z niedoszłą morderczynią i atakującymi ich z każdej strony paparazzimi? Czy Dayne
mimo świadomości, że żyją z Katy w dwóch zupełnie nieprzystających do siebie światach, znajdzie sposób,
by zatrzymać ukochaną u swego boku? Czy John Baxter zdobędzie się na odwagę i poinformuje swoje dzieci,
że ich najstarszym bratem jest największy gwiazdor Hollywood?
Na zawsze
Katy i Dayne z niecierpliwością oczekują dnia zaślubin: chcą, żeby uroczystość odbyła się w Bloomington,
w gronie najbliższych, z dala od blichtru Hollywood. Jednak ciekawscy paparazzi nie chcą dać im o sobie
zapomnieć – doprowadzają do przerażającego wypadku, po którym Dayne zapada w śpiączkę. Czy mimo nie
najlepszych rokowań Katy pozostanie u boku narzeczonego? Rodzina Baxterów powoli oswaja się z myślą, że
ich najstarszy syn i brat to gwiazdor filmowy. Jednak nie wszyscy jej członkowie są w stanie to zaakceptować,
szczególnie po wypadku, po doświadczeniu nieoczekiwanej popularności i natręctwa brukowców. Czy ta nowa
sytuacja nie podzieli domowników?

Cykl Wschód słońca:
Wschód słońca
Pełni entuzjazmu Dayne Matthews i Katy Hart zaczynają planować swój ślub, za wszelką cenę starając się
utrzymać tę uroczystość w tajemnicy przed paparazzimi. W miarę zbliżania się wyznaczonej daty ich miłość
staje się coraz większa i silniejsza. Niespodziewanie na ich drodze do szczęścia pojawiają się przeszkody, być
może większe niż te, które dotąd pokonali. Czy uda się Katy ostatecznie odnaleźć swoje miejsce w świecie
Dayne’a, czy też sława otaczająca jej narzeczonego zniszczy to wszystko, co z takim trudem udało im się
osiągnąć? John Baxter jest zachwycony faktem, że jego najstarszy syn zamieszka w pobliżu jego domu, lecz
z drugiej strony obawia się reakcji swoich dzieci na wiadomość o jego uczuciach do Elaine, które w końcu będą
musiały wyjść na jaw. Pośród zamieszania związanego z przygotowaniami do ślubu Dayne’a i Katy oraz
innych rodzinnych wydarzeń, po raz pierwszy od śmierci żony Elizabeth, John zaczyna dostrzegać nową
nadzieję zapierającego dech w piersiach wschodu słońca. W międzyczasie rodzina Flaniganów zmaga się
z problemami ich młodego lokatora, Cody’ego Colemana, czołowego zawodnika drużyny futbolu prowadzonej
przez Jima Flanigana. Po zatruciu alkoholowym Cody walczy o życie. Wydaje się, że tylko Boża łaska może
go zawrócić z progu śmierci i jedynie ona może na nowo scalić zrozpaczony zespół Jima.
Niezapomniane lato
Świeżo poślubieni Dayne i Katy postanawiają zagrać razem w filmie. Aby uniknąć ciągłego nachodzenia
ze strony prasy, zgadzają się na obecność ekipy z reality show na planie filmowym. Niestety, ich związek
bardzo na tym ucierpi. Czy miłość, którą sobie ślubowali, przetrwa taką próbę? Ashley i Kari noszą pod
sercami nowe życie. Ale podczas USG okazuje się, że jedno z dzieci ma poważną wadę. Wszyscy modlą się
o cud. To lato staje się okresem wielkiej próby. Czy Baxterowie wyjdą z niej zwycięsko? I czy zaufają Panu
bez względu na to, co się wydarzy? Dorastająca Bailey Flanigan szuka swojego miejsca w życiu. Jej przyjaźń
z Codym zaczyna się pogłębiać. Tego lata Cody opuszcza rodzinę Flaniganów i zaciąga się do armii. Czy
z Bailey łączy go tylko zwykła przyjaźń?
Pewnego dnia
Dayne i Katy Matthews czują ogromną presję i ciężar obecnego stylu życia, kiedy jako gwiazdy Hollywood
biorą udział w dwóch osobnych projektach filmowych. Plotki w tabloidach donoszą o problemach i
niewierności w ich małżeństwie, aż w końcu na pierwszej stronie wielu z nich zostaje wydrukowane
przerażające zdjęcie, które zagraża ich wspólnej przyszłości. Jedynie Dayne zna prawdę o tej fotograii.
Wyjawienie jej może pomóc Kate uwierzyć w jego niewinność. Lecz odkrycie prawdy może też zniszczyć
życie ludzi, których Dayne tak bardzo kocha - rodziny Baxterów. Rodzina Flaniganów głęboko przeżywa stratę
Chrześcijańskiego Teatru Młodzieżowego. Bailey i Connor widzą, że ich przyjaciele z teatru zaczynają
popadać w złe towarzystwoi podejmować szkodliwe dla siebie decyzje. Flaniganowie zaczynają więc modlić
się o cud, aby Chrześcijański Teatr Młodzieżowy mógł jakoś przetrwać, nawet bez dotychczasowej siedziby.
John Baxter czyni kolejny krok w relacji z Elaine, co zmusza go do rozważenia sprzedaży domu Baxterów.
Oznacza to dla niego utratę miejsca, z którym wiążą się najważniejsze i najwspanialsze wspomnienia jego
życia. Kiedy pozostali członkowie rodziny zastanawiają się nad przyszłością, dochodzą do wniosku, że jak
jeszcze nigdy dotąd muszą zmobilizować wszystkie siły. Wiedzą bowiem, że tylko ich dozgonna, niewzruszona
miłość do siebie nawzajem pozwoli na przezwyciężenie codziennych trudności i zaowocuje w ich życiu
prawdziwym szczęściem, które stanie się ich udziałem... pewnego dnia.
Zachód słońca
Nowy rozdział. Mając wreszcie za sobą wymogi mieszkania w Hollywood, Dayne i Katy starają się ułożyć
sobie życie w Bloomington i nie mogą się już doczekać nowego rozdziału w ich małżeństwie, jaki się
rozpocznie w momencie przyjścia na świat ich potomka. W międzyczasie zespół Chrześcijańskiego Teatru
Młodzieżowego przygotowuje z zapałem pierwsze przedstawienie teatru, odkąd Dayne i Katy stali się jego
właścicielami. Czas niepewności. Flaniganowie zwierają szyki, wspierając Bailey i Connora przygotowujących
się do zagrania głównych ról w musicalu, gdy nagle dochodzą do nich tragiczne wieści, które stają się dla nich
wszystkich ogromnym ciężarem. W tym samym czasie Jim Flanigan staje przed decyzją, która może
w dramatyczny sposób odmienić życie jego rodziny. Piękny początek. Gdy John Baxter przygotowuje się
do małżeństwa z Elaine Denning, jedno z jego dzieci wchodzi w najtrudniejszy okres swego życia. Czy zatem
dzięki odnowieniu miłości i nadziei uda się ugruntować święte podstawy małżeństwa i wytyczyć pewny
kierunek na przyszłość? Kiedy przychodzi nieuchronny moment ostatecznej sprzedaży ukochanego domu

Baxterów, wspomnienia minionego czasu spotykają się z przemianami, jakie przynosi dzień dzisiejszy,
udowadniając, że tylko dzięki wierze i wsparciu rodziny można z radością i pokojem przyjąć lata zachodzącego
słońca własnego życia.
Książki poza seriami:
Każdy powszedni dzień
Powszedni dzień Aarona Hilla, młodej gwiazdy futbolu, to sława, krzyczące tytuły gazet, bogactwo i luksus,
szalone powodzenie u kobiet. Pewnego dnia na jego drodze staje ośmioletni Cory, chłopiec z ubogiej dzielnicy
San Francisco, po śmierci matki wychowywany przez jej przyjaciółkę Megan. Z determinacją walczy ona
każdego dnia o zapewnienie bytu rodzinie, całym sercem oddana charytatywnej pracy na rzecz osieroconych
dzieci... Co wyniknie ze zderzenia tych dwóch, tak odmiennych światów? Jaką rolę w życiu Aarona odegra
jego starszy kolega z drużyny, Derrick Anderson? Co okaże się w życiu najważniejsze? Opowieść o ocaleniu
i miłości, w której najważniejsze mecze życia rozgrywane są poza boiskiem.
Ocalić życie
Bohaterka tej książki, Maria Magdalena naszych czasów, przeszła piekło na ziemi. Przez całe lata cierpiała,
coraz bardziej pogrążając się w rozpaczy. Coraz mocniej pragnęła śmierci, ponieważ sadziła, że tylko kres
życia może ją wyzwolić z koszmaru. A jednak zwyciężyła: ocaliła nie tylko swoje życie, lecz także swoją
duszę. Powieść porusza problemy molestowania, wiarołomstwa, rozwiązłości seksualnej. Wszyscy cierpimy
i będziemy cierpieć z powodu rozmaitych rzeczy, które nas dręczą - lęków, wątpliwości, samotności, nałogów.
I wszyscy potrzebujemy ratunku.
Jak puch z dmuchawca
Kiedy Rip Porter wychodzi z więzienia, postanawia odzyskać swego syna, którego nawet nie zna. Ale
czteroletni Joey ma już rodziców... Kocha ich i jest dla nich całym światem. Jeden telefon sprawia, że idylla,
jaką jest życie rodziny Campbellów, zostaje zniszczona. Jack i Molly są zrozpaczeni, nie wiedzą, co robić prawo pozwala na odebranie im ich jedynego dziecka! Marzą tylko o jednym - żeby wziąć synka i uciec z nim
jak najdalej. Zniknąć, jak puch z dmuchawca unoszony przez wiatr...
Rozdzielił nas ocean
Pasjonująca historia grzesznej tajemnicy i leczniczej mocy przebaczenia. Pilot linii pasażerskich Connor Evans
i jego żona Michele wydają się być idealną parą wiodącą na pozór idealne życie. Nagle katastrofa, samolot
wpada do Pacyfiku. Jedna z ofiar, stewardesa Kiahna Siefert, znała Connora dobrze... zbyt dobrze. Jej ostatnia
wola była bardzo prosta: zanim jej syn Max zostanie oddany do adopcji, ma spędzić lato z ojcem, którego nigdy
nie poznał, ojcem, który nawet nie wiedział o istnieniu chłopca. Czy obecność samotnego chłopca i prawda,
która za nią stoi, zniszczy rodzinę Evansów? A może okaże się, że pod postacią siedmioletniego dziecka
przybyła do niej uzdrawiająca nadzieja.
Po tej stronie nieba
Opowieść o miłości, zerwanych relacjach i rodzinnych tajemnicach…
Annie Warren zawsze pragnęła tego, co najlepsze dla swojego syna, Josha. Jednak oddalenie między nimi,
znacznie powiększające się od dnia, w którym Josh uległ wypadkowi, rozdzierało jej serce.
Josh, niezdolny do wykonywania pracy, odłożył plany życiowe na później i czeka, aż towarzystwo
ubezpieczeniowe przyzna mu odszkodowanie. Wtedy pojawia się intrygantka, która twierdzi, że mają
siedmioletnią córkę o imieniu Savannah. O dziwo, Josh marzy o byciu ojcem i jest zdeterminowany pewnego
dnia wystąpić o prawo opieki nad dziewczynką.
Gdy przyznanie odszkodowania słusznie należącego się Joshowi staje się zagrożone, jego matka postanawia
mu pomóc. Wtedy odkrywa skarb cenniejszy niż pieniądze, tajemnicę, która jest największym darem, jaki syn
mógłby jej ofiarować – PO TEJ STRONIE NIEBA.
W odcieniach błękitu. Wybaczenie przynosi nadzieję
Brad Cutler to wschodząca gwiazda jednej z nowojorskich agencji reklamowych. Ma wszystko, o czym można
marzyć – sukcesy zawodowe, piękną i kochającą narzeczoną oraz bajkowo rysującą się przyszłość… I wtedy
zaczynają go prześladować wspomnienia o dziewczynie z czasów ogólniaka. Utracona niewinność i decyzja, o

której nie może zapomnieć. Musi raz jeszcze wrócić na wybrzeże, do Holden Beach, i odnaleźć swoją pierwszą
miłość oraz przebaczenie, którego obydwoje tak bardzo potrzebują.
Bożonarodzeniowe opowieści niezwykłe
Zbiór jedenastu opowiadań mówiących o tym co tak naprawdę jest ważne w święta, o wierze i cudach. O tym
co najważniejsze.

