Co za straszny hałas hula po zatoce? To Fajtek uczy się
grać na organkach. I przeszkadza spać Hakowi! Jo-ho,
zaraz będzie draka! Jo-ho! Krzyknij pirackie hasło i
dołącz do naszej załogi! Jake i Piraci z Nibylandii
zapraszają do czytania.

W pogodne popołudnie Zygzak McQueen z przyjaciółmi
raczyli

się

olejem

w

barze

Loli.

Nagle

usłyszeli

charakterystyczny dźwięk silnika wyjącego na wysokich
obrotach i pisk opon na asfalcie…

Molly uwielbia zwierzaki. Zawsze stara się im pomóc i w
przyszłości chce zostać weterynarzem, tak jak jej tata.
Molly jednak ma szczególny dar – potrafi rozmawiać ze
zwierzątkami! Trzy wzruszające historie: Molly pomaga
małemu kotkowi odnaleźć dom, znajduje siostrzyczkę
samotnego szczeniaczka oraz odszukuje znikającego
psotnego królika.

Jesteś pod wrażeniem ,,Igrzysk śmierci”? Oto następna
trylogia,

na

punkcie

której

totalnie

zwariujesz.

,,Delirium” to niepokojący thriller, który sprawi, że
błyskawicznie sięgniesz po kolejny tom!

Poruszająca

powieść

o

rodzącym

się

uczuciu

nastolatków- dla nastolatków.

Okularnica to niezwykła i poruszająca historia dla
młodzieży. Opowiada o relacjach, miłości, przyjaźni, ale
również o brawurze, upokarzaniu, czy naśmiewaniu się z
wyglądu…

Diane

Chamberlain

przedstawia

pełną

wzruszeń,

pasjonującą opowieść, w której analizuje konsekwencje
matczynej desperacji, zbyt daleko posuniętej miłości i
decyzji, która zaciera granicę między dobrem a złem.

,,Twoja kolej” to wzruszająca, poruszająca, zabawna i
bardzo życiowa powieść o przyjaźni i miłości, która
skłania do refleksji, ile jesteśmy w stanie poświęcić dla
tych, których kochamy najmocniej.

Miłośniczki Roku w Poziomce, Domu nad rozlewiskiem i
Pensjonatu Sosnówka zakochają się w tej pełnej ciepła
oraz pozytywnej energii powieści o życiu w małym
amerykańskim miasteczku…

Zegarek z różowego złota" Richarda Paula Evansa to
piękna opowieść o miłości i przyjaźni silniejszych od lęku
o własne życie. Jest to historia, która przenosi nas do
Stanów Zjednoczonych z początku XX wieku, w czasy
narodzin wielkich fortun i szanowanych amerykańskich
rodów, ale i ogromnej niesprawiedliwości społecznej.

Namiętność i obsesja, poczucie humoru i gorące uczucia
– to znajdziesz w tej powieści o dwojgu ludziach, którzy
otwierają się na prawdę i na siebie nawzajem.

,,Powrót do Nałęczowa” to barwna opowieść o miłość,
sile

rodzinnych

bezpowrotnie.
dawnego

więzi

i

Autorka

Nałęczowa

świecie,

sugestywnie
–

jego

który

odszedł

kreśli

obraz

urokliwych

willi,

intrygujących mieszkańców, malowniczej okolicy. Przede
wszystkim jednak przypomina o wadze międzyludzkich
relacji,

tęsknocie

spokojem i prostotą.

za

ciepłem

domowego

ogniska,

Isabella

Silveira

wiedziona

niejasnym

przeczuciem

zbliżającego się nieszczęścia jedzie w odwiedziny do
brata do Zatoki Aniołów. Tuż przed miasteczkiem
dochodzi do wypadku. Jej samochód spada do oceanu...

Siedemnastoletnia

Izolda

zostaje

zamknięta

w

klasztorze, aby nie mogła dochodzić swoich praw do
spadku po zmarłym ojcu. Kiedy zakonnice, nad którymi
sprawuje pieczę jako przełożona, zaczynają lunatykować
i zdradzać oznaki obłędu, do opactwa Lucretili przybywa
młody nowicjusz…

