Co kryje się we wnętrzu wielkiej jaskini nieopodal pola
namiotowego? Czy na osiedlu grasują złodzieje psów? Skąd
wzięli się Indianie w samym środku Miasta? Bolek i Lolek z
zapałem podejmują się rozwiązania każdej zagadki i zwykle
wychodzi z tego niezła draka….

Książka zawiera 7 ekscytujących opowieści o przygodach
młodych detektywów z Tajemniczej Spółki – znanej i kochanej
na całym świecie nie tylko przez dzieci, ale również przez
dorosłych. W każdej z przedstawionych historii czytelnik
towarzyszy bohaterom w śledztwie i razem z nimi demaskuje
przestępców.

„Niektórzy uznają to za opowieść o miłości. Dla nieznających
miłości będzie to dziennik podróży. Dla mnie jest to wędrówka
człowieka w poszukiwaniu nadziei”. Przeczytaj naprawdę
warto!

Tuż przed Bożym Narodzeniem Richard z żoną i córeczką
wprowadzają się do starej rezydencji, by opiekować się
mieszkającą tam staruszką Mary. Pewnej nocy pisarza budzi
piękna melodia. Poszukując źródła tajemniczych dźwięków,
Richard trafia na strych, gdzie odkrywa zakurzoną, rzeźbioną
skrzynkę, pełną starych miłosnych listów, naznaczonych
śladami łez. Kto był ich autorem? Do kogo były adresowane?
Ta zagadka będzie nurtować autora wraz z pytaniem zadanym
przez Mary: jaki jest najcenniejszy dar, który można komuś
ofiarować?

Luke Warren jest badaczem wilków. Pisze o nich, studiuje ich
zachowania, a kiedyś nawet z nimi zamieszkał. Pod wieloma
względami są mu bliższe niż własna rodzina, z którą właściwie
nie ma kontaktu, odkąd żona go rzuciła, a syn Edward
wyjechał.

Powieść obyczajowa. W życiu Marnie Hibbs, samotnie
wychowującej dorastającego syna, pojawia się Law Kincaid,
niezwykle

popularny,

zabójczo

przystojny

astronauta.

Mężczyzna szuka autora anonimów, który twierdzi, że Law ma
syna. Trop prowadzi do Marnie, ale ta wszystkiemu zaprzecza.
Kiedy napięcie między nimi staje się nie do zniesienia, a
wzajemne

przyciąganie

niezaprzeczalne,

kobieta

jest

zmuszona do…

Jade Sperry jest kobietą sukcesu. Jej kariera zawodowa się
rozwija,

a

dorastający

syn

nie

przysparza

większych

problemów. Atrakcyjna kobieta nie potrafi jednak nawiązać
zdrowych

relacji

z

mężczyznami.

Przyczyna

tkwi

w

dramatycznych wydarzeniach z przeszłości, o których Jade nie
potrafi zapomnieć…

Dzieje zwykłych ludzi na tle czasów, w których przyszło im
żyć. Losy mieszkańców pewnej warszawskiej kamienicy od
roku 1937 do końca XX wieku. Tosię i Piotra wiele dzieliło, ale
łączył adres, który w ich świadomości został na zawsze…

Po bestsellerowej ,,Cukierni pod Amorem” zapraszamy na
kolejną wyśmienitą ucztę literacką, która urzeka opowieścią o
czasach minionych, pełnych nostalgicznego piękna.

,,Krok do szczęścia” to mądra i pełna ciepła opowieść o tym,
że życie nigdy nie przestaje nas zaskakiwać i że nic nie dzieje
się bez przyczyny. Szczęście czeka na każdego, kto odważy
się zrobić pierwszy krok.

Gdyby pewnego dnia Twój największy sekret wyszedł na jaw?
Gdyby pewnego dnia przeszłość wróciła i zmieniła wszystko?
Gdybyś

pewnego dnia dostała szansę,

by

odbudować

najważniejszą więź w swoim życiu?

Romantyczna, zabawna, głęboko poruszająca i całkowicie
uzależniająca powieść pełna erotycznego napięcia.

Kontynuacja bestsellerowych powieści Tanyi Valko: „Arabska
żona” i „Arabska córka”. Czy Dorota i Marysia po odnalezieniu
się po latach w Arabii Saudyjskiej będą już zawsze razem? Czy
ich związki są udane i czują się w nich spełnione? Jak zmieni
się ich świat? Jak będzie wyglądała Libia po rewolucji? Czy o
taki kraj walczyli powstańcy?

Felietony Wiśniewskiego pomogą Ci lepiej zrozumieć siebie, a
także nasz coraz bardziej zwariowany świat

"Oto biografia, która nie powinna się ukazać, choć musiała.
Oto bohater książki, który podbił serca milionów czytelników,
widzów i słuchaczy, mimo że kiedyś został skazany na
medialne

nieistnienie.

Oskarżany

za

swe

poglądy

i

nietolerancję, pokazał nam jak należy być otwartym i
tolerancyjnym wobec innych kultur.

Ślady na piasku to saga kresowej rodziny, lecz również
historia wielu rodzin dotkniętych tym samym losem. Autorka,
urodzona tuż przed wojną we Lwowie, przeplata wydarzenia
widziane oczami dziecka ze wspomnieniami dorosłych.

(...) to opowieść o wymordowaniu przez reżim nazistowski
ponad sześciu milionów ludzi, w większości Żydów. Ponad sto
osób , świadków i uczestników, przedstawia nieubarwione,
poruszające obrazy świata gett, obozów i marszów śmierci.
Wśród historii mówiących o niewyobrażalnych potwornościach
są jednak i takie, które świadczą o nadziei i przetrwaniu

Książka przedstawia historię zdrad, spisków, oszustw, działań
na dwa fronty, przypadków tchórzostwa i zaprzedania się, ale
także niezwykłego heroizmu, inteligencji, sprytu i zimnej krwi.

Książka Wiktora Kielicha jest prawdziwie faktograficzną
opowieścią

o

czasach

ludobójstwa,

pogardy

jednego

człowieka wobec drugiego. O tym, że więzień stawał się
numerem i w każdej chwili ocierał się o śmierć. Tytułowe
"schody śmierci", to przysłowiowe stopnie do piekła, ale... tu
na ziemi.

Samotna wyprawa do Indonezji. Miesiąc spędzony w drodze
przez wulkany i plaże, pola ryżowe i tropikalne lasy.
Świątynie,

kadzidełka,

spotkanie

z

szamanem

i

Narodzenie o zapachu dojrzałych durianów. Było bosko!

Boże

