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"Mistrz i Małgorzata" to nie tylko najważniejsza powieść XX
wieku, ale jedno z najbardziej tajemniczych dzieł światowej
literatury, pełne zagadek, symboli, niedopowiedzeń.

Rzecz dzieje się na angielskiej prowincji na przełomie XV
III i XIX wieku. Niezbyt zamożni państwo Bennetowie mają nie
lada kłopot – nadeszła pora, by wydać za mąż ich pięć
dorosłych córek. Sęk w tym, że niełatwo jest znaleźć
odpowiedniego męża na prowincji.

Akcja „Wichrowych Wzgórz” rozgrywa się na przełomie XVIII i
XIX w. Earnshaw, właściciel majątku Wuthering Heights
przywozi do domu bezdomnego, cygańskiego chłopca i
nakazuje własnym dzieciom traktować go jak brata. Pomiędzy
przybyszem a małą Cathy rodzi się więź tak silna, że z czasem
przestają się liczyć nie tylko z konwenansami, ale i z ludźmi,
wśród których żyją. Namiętność Heathcliffa i Catherine obnaża
mroczną stronę ludzkiej natury.

Anna Karenina wiedzie dostatnie, stabilne i nieco nudne życie
u boku dużo starszego męża. Piękna młoda kobieta spełnia się
jako matka, ale nie stroni też od przyjęć, jest uwielbiana na
petersburskich salonach. Spokój znika wraz z pojawieniem się
hrabiego Wrońskiego, który wprowadza w życie Anny
namiętność, jakiej nigdy nie zaznała. I zniszczenie, którego nie
da się cofnąć.

Portret Doriana Graya jest powieścią uniwersalną, w której
współczesny czytelnik może odnaleźć własne problemy i
rozterki. To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy w
świecie wszechobecnych obrazów i wizerunków szukają
własnego oblicza i kształtują obrazy innych, a także dla
wszelkiej maści moralistów, którzy nazbyt łatwo szafują
potępiającymi wyrokami.

Wielki Gatsby - najsłynniejsza powieść F. Scotta Fitzgeralda - w
chwili ukazania się został uznany za najpełniejszy obraz
,,straconego pokolenia", którego dojrzewanie do dorosłości
przypadło na lata pierwszej wojny światowej.
Romantyczna miłość, przyjaźń, amerykański sen o szczęściu i
sukcesie dostępnym dla każdego to stereotypy, które przynoszą
głównemu bohaterowi - Jayowi Gatsby'emu, parweniuszowi
przedzierzgniętemu w bogacza - tragiczne rozczarowanie.
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Rok 1861. Czas wojny secesyjnej - Ameryka przechodzi
głębokie wewnętrzne przemiany, które na zawsze zmienią jej
obraz. Świat Południa, wielkich plantacji, możnych panów i
czarnoskórych niewolników
Scarlett O`Hara, córka zamożnego plantatora bawełny z
Georgii, ma zaledwie szesnaście lat, jednak jej duma, upór i
energia wydają się nie znać granic...

Genialne dzieło Dumasa to wciąż niedościgniony pierwowzór
opowieści o wielkiej intrydze, sile zemsty, potędze przyjaźni i
triumfie człowieka w walce o honor.
Dzieje niezwykłych losów oficera marynarki, Edmunda Dantesa,
poznajemy w momencie wpłynięcia do Marsylii trójmasztowca
„Faraon”, na którym objął on, po śmierci dowódcy, stanowisko
kapitana. Wydaje się, że przed młodym człowiekiem
rozpościera się teraz pasmo sukcesów.

Powieść ukazała się w Polsce w roku 1968, stając się niemal z
miejsca - i na długie lata - biblią ówczesnej młodzieży. Czy
dzisiejszy czytelnik będzie jeszcze umiał mówić po "gliglińsku"?
Czy wzruszy się do łez, czytając list Magi do Rocamadoura?
Żeby się przekonać, trzeba sięgnąć po tę książkę.

Osierocona dziewczyna podejmuje pracę nauczycielki w
posiadłości Edwarda Fairfaxa Rochestera. Zostaje jego
narzeczoną, ale Rochester ukrywa przed światem ponury
sekret. Charlotte Brontë opowiada o wielkim uczuciu, które
połączyło ludzi z różnych, tak odległych od siebie sfer – w
świecie, gdzie konwenanse stanowiły o towarzyskim „być albo
nie być”.

Adam Trask, farmer, samotnie wychowuje dwóch synów – Arona
i Kaleba. Chłopcy różnią się od siebie jak woda i ogień, a
jedyne co ich łączy, to nieustanna rywalizacja o miłość
surowego ojca. Aron jest spokojny i posłuszny, Kal to urodzony
buntownik, który żywi wyraźną niechęć do brata i za wszelką
cenę chce odnaleźć matkę. Napiętą sytuację między braćmi
pogłębia jeszcze miłość do tej samej dziewczyny – Abry. W
końcu Kaleb odnajduje matkę, demoniczną Kathy, w domu
publicznym i odkrywa, że jest ona zupełnym przeciwieństwem
tego, co uosabia ukochany ojciec. Rozdarcie wewnętrzne,
konieczność dokonania wyboru i nadmiar napięć doprowadzają
do tragedii…
Młodzi ludzie trafiają na front niemal prosto ze szkolnej
ławy.Okrucieństwo machiny wojennej, odbiera im najpierw
poczucie człowieczeństwa, a w końcu i życie.
Mistrzowskie wniknięcie w emocje bohatera, gwałtowność
opisu ataków z lądu i powietrza, atmosfera nieuchronności
śmierci sprawia, że „Na Zachodzie bez zmian” do dziś
przejmuje grozą.

Młody Pip to sierota mieszkający z siostrą i jej mężem
kowalem. Kiedy zostaje zatrudniony do zabawiania
ekscentrycznej panny Havisham i jej ślicznej podopiecznej
Estelle, poznaje całkiem inne życie niż w kuźni. Po latach i
mozołach pracy kowala, Pip niespodziewanie dostaje
propozycję zagospodarowania sporej sumy pieniędzy, pod
warunkiem, że wyjedzie do Londynu i wykształci się na
dżentelmena. Zakochany w Estelle, zdobywając przyjaciół i
wrogów, będzie musiał radzić sobie w wielkim świecie, aż w
końcu odkryje, kto jest jego dobroczyńcą...

