"Macierewicz
i
jego
tajemnice" zawiera fakty na
temat
niepokojących
koneksji obecnego ministra
obrony
Antoniego
Macierewicza.

5 map szczegółowo ukazujących sieć
Macierewiczem, a Mogilewiczem i Kremlem.

powiązań

Jej główną treścią jest
dokładny i udokumentowany
opis licznych powiązań
ministra
z
wybitnym
gangsterem
finansistą
Siemionem Mogilewiczem.
Mogilewicz od dziesięcioleci
współpracuje z sowieckim/
rosyjskim
wywiadem
wojskowym
GRU.
Jak
również
z
samym
Władimirem
Putinem.
Tomasz Piątek prowadzi śledztwo dziennikarskie w sprawie
Antoniego Macierewicza od półtora roku. Niektóre ze swoich
ustaleń publikował już na łamach „Wyborczej". W książce
"Macierewicz i jego tajemnice" ujawnia nowe, dotąd nieznane
okoliczności.
"Macierewicz i jego tajemnice" to efekt 18 miesięcy śledztwa (ok.
1000 godzin spędzonych w internecie, ok. 50 godzin w archiwach
sądowych i Bibliotece Narodowej, ok. 40 godzin rozmów
z informatorami). Zawiera kilkaset odniesień do źródeł, jak również

http://www.empik.com/macierewicz-i-jego-tajemnice-piatektomasz,p1145109186,ksiazka-

między

Perfekcyjna para? Doskonałe
małżeństwo? Czy idealne
kłamstwo?

atmosfera zagęszcza się, a niepokojąca gra w kotka i myszkę
zmierza do przerażającego i niespodziewanego finału “Publishers
Weekly

Wszyscy znamy takie pary jak
Jack i Grace: on jest
przystojny i bogaty, ona
czarująca
i
elegancka.
Chciałoby się poznać Grace
nieco lepiej, ale to niełatwe,
bo
Jack
i
Grace
są
nierozłączni.
Niektórzy
nazwaliby
to
prawdziwą
miłością.
Wyobraź sobie uroczystą
kolację w ich idealnym domu,
miłą konwersację, kolejne
kieliszki dobrego wina. Oboje wydają się w swoim żywiole.
Przyjaciele Grace chcieliby zrewanżować się lunchem w przyszłym
tygodniu. Ona chętnie przyjęłaby zaproszenie, ale wie, że nigdy
z nimi nie wyjdzie. Ktoś mógłby spytać, dlaczego Grace nigdy nie
odbiera telefonów, nie wychodzi z domu, a nawet nie pracuje. I jak
to możliwe, że gotując tak wymyślne potrawy, w ogóle nie tyje?
I dlaczego w oknach sypialni są kraty? Doskonałe małżeństwo czy
perfekcyjne kłamstwo?
„Najlepszy i najbardziej przejmujący thriller, jaki kiedykolwiek
czytałem“ San Francisco Book Review „Porywający debiut!
Przerażenie, które czuje Grace, jest zaraźliwe, klaustrofobiczna

http://www.empik.com/za-zamknietymi-drzwiami-paris-ba,p1134493584,ksiazka-p

Kontynuacja kultowej trylogii
Millennium pióra Davida
Lagercrantza.
Lisbeth Salander odbywa
karę w więzieniu dla kobiet
Flodberga i stara się nie
wchodzić w żadne konflikty.
Ale pewnego dnia staje
w obronie prześladowanej
dziewczyny z Bangladeszu
i ściera się z przywódczynią
więziennego
gangu.
Tymczasem Holger Palmgren
informuje Lisbeth, że posiada
dokumenty, które rzucają
nowe światło na wydarzenia
z jej dzieciństwa. Hakerka prosi o pomoc Mikaela Blomkvista.
Śledztwo doprowadza ich do Leo Mannheimera, bogatego maklera
giełdowego.

http://www.empik.com/mezczyzna-ktory-gonil-swoj-cienlagercrantz-david,p1144726621,ksiazka-p

Robert
Langdon, profesor
Uniwersytetu
Harvarda
i specjalista od symboli,
przenosi nas do malowniczej
Hiszpanii. Tam przemierza
ulice Madrytu, Barcelony,
Sewilli
i
Bilbao
w poszukiwaniu odpowiedzi na
nurtujące ludzkość pytania:

Gdy Langdon i kilkuset innych gości w osłupieniu ogląda oryginalną
prezentację, wieczór zmienia się w chaos, a cenne odkrycie Kirscha
może przepaść na zawsze. Chcąc stawić czoła nieuchronnemu
zagrożeniu, Langdon musi uciekać z Bilbao. Towarzyszy mu Ambra
Vidal, elegancka dyrektorka muzeum, który pomagała Kirschowi
zorganizować wydarzenie. Razem udają się do Barcelony
i podejmują niebezpieczną misję odnalezienia kryptograficznego
hasła, które stanowi klucz do sekretu Kirscha…

Skąd pochodzimy?
Dokąd zmierzamy?
Bez względu na to kim jesteś
i w co wierzysz, nie masz
wpływu na to, co się
wydarzy…
Robert Langdon, profesor Uniwersytetu Harvarda, specjalista
w dziedzinie ikonologii religijnej i symboli, przybywa do Muzeum
Guggenheima w Bilbao, gdzie ma dojść do ujawnienia odkrycia,
które „na zawsze zmieni oblicze nauki”. Gospodarzem wieczoru jest
Edmond Kirsch, czterdziestoletni miliarder i futurysta, którego
oszałamiające wynalazki i śmiałe przepowiednie zapewniły my
rozgłos na całym świecie. Kirsch, który dwadzieścia lat wcześniej
był jednym z pierwszych studentów Langdona na Harvardzie,
planuje ujawnić informację, która będzie stanowić odpowiedź na
fundamentalne pytania dotyczące ludzkiej egzystencji.

http://www.empik.com/poczatek-brown-dan,p1147121377,ksiazka-p

Zaliczyłam
tysiące
upadków! Tysiące razy
się
poddawałam.
Charakter
mam
zadziorny i tym razem
chciałam
pokazać
wszystkim wokół i sobie
samej, że dam radę!
I udało się! Deynn

Skąd czerpać motywację? Jak dobrać odpowiednią dietę i zobaczyć,
czy działa? Na czym oprzeć skuteczny plan treningowy?
Poznaj doświadczenia i punkt widzenia trenera personalnego oraz
jego najlepszej podopiecznej!
Motywacja jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy po nią sięgnąć.
Rozpocznij trening życia z Deynn i Majewskim!

Mógłbym
znaleźć
w swoim życiu milion
wymówek, by odpuścić.
Nie zrobiłem tego. Tak
nie
zachowuje
się
mistrz, którym chcę być.
Życie nie zawsze polega
na tym, by robić to, co łatwiejsze. Majewski Trenuje
Motywacja – Dieta – Trening. Jak połączyć je w harmonijną
całość i zmienić swoje życie?
Deynn i Majewski trenują miliony Polaków i inspirują ich do walki
o lepszą wersję siebie. W tej książce po raz pierwszy opowiadają
o swoim fitnessowym życiu. O zwątpieniach, powrotach i pracy nad
sobą, która trwa przez całe życie. Radzą, od czego zacząć i jak
zrobić pierwszy krok do zmiany. Pomagają zrozumieć tajniki diety
i treningu.
http://www.empik.com/trening-zycia,p1154788921,ksiazka-p

