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Dzika Mrówka – zapalony podróżnik i fan
nurkowania – wraz z przyjaciółmi wpada na
trop skarbów Bursztynowej Komnaty.
Zrabowali ją Niemcy podczas II wojny
światowej i… słuch po niej zaginął. Młodzi
detektywi podejrzewają, że może być ona
zatopiona w łodzi podwodnej, o której
opowiada pewien wojenny weteran…

Trylogia Czasu jest tak wciągająca, że w
zasadzie należałoby powiedzieć: „wsysa”; jest
dowcipna, a zarazem totalnie romantyczna.
Pewnego dnia piętnastoletnia Gwen odkrywa,
że jest posiadaczką genu podróży w czasie –
niespodziewanie przemieszcza się o sto lat
wstecz. Okazuje się, że nie jest jedynym
podróżnikiem, ponieważ…

Kelsey nie pozwoli na to, by jeden błąd
zrujnował jej życie. Owszem, wyleciała z
poprzedniej szkoły, a jej dawni przyjaciele
zamilkli, ale to jeszcze nie koniec świata.
Teraz, w nowym liceum, dziewczyna….

Nieoceniona

pomoc

dla

nauczycieli

papieroplastyki, a także rodziców dbających o
rozwój sprawności manualnej dzieci.

Wszystko wskazywało na to, że początek
nowego tysiąclecia będzie dla Mileny i Lucjana
Płoszyńskich jednym pasmem pomyślności i
sukcesów, zarówno w sferze zawodowej, jak i
prywatnej. Los jednak zadecydował inaczej.
Udany na pozór związek nagle się rozpada, a
każde z małżonków rusza w swoją stronę…

Grażyna musi poddać się terapii. Leczy się w
klinice stresu bojowego. Nie była na wojnie.
Nie

jest

żołnierzem.

Jest

tylko

żoną

korespondenta wojennego.

Opowieść bardzo kulturalna z satyrycznym
zacięciem, wzięła się z miłości autorki do
jednego

z

najpiękniejszych

zakątków

na

świecie- Gruzji.

25 urodziny to bardzo ważny moment w życiu
Barta. Zgodnie z wolą babki tego dnia stanie
się on właścicielem rodzinnej posiadłości. Na
jubileuszowe

przyjęcie

zjeżdża

się

cała

rodzina. Pojawiają się Cathy i Chris, a także
rodzeństwo Cindy i Jory z żoną Melodie. W
posiadłości

jest

też

dawno

uznany

za

zmarłego wujek Joel. Spotkanie nie przynosi
jednak nikomu nic dobrego.

Załoga ,,Oregona” na tropie XIII-wiecznej
tajemnicy

i

niszczycielskiego

wynalazku,

wobec którego świat jest bezbronny.

Ze ściganych zmienią się w myśliwych. Od
czasów faraonów kość słoniową stanowi jedno
z najcenniejszych bogactw naturalnych Afryki.
W

XX

wieku

przekleństwem

staje

się

ponurym

wielomilionowej

populacji

afrykańskich słoni…

Kiedy twój książę z bajki zmienia twoje życie
w koszmar... Kay Schubach miała wszystko świetną pracę, piękne mieszkanie, mnóstwo
przyjaciół i udany związek. Wtedy zupełnie
przypadkowo poznała przystojnego i pełnego
charyzmy

Simona.

Mężczyzna

całkowicie

odmienił jej świat obiecując coś, czego nie
mogła dostać od swojego młodszego chłopaka
...

Amerykański

prawnik

przyjeżdża do

Genewy

Joel

Converse

negocjować

fuzję

przedsiębiorstw. Nieoczekiwanie okazuje się,
że interesy drugiej firmy reprezentuje jego
dawny kolega z college′u, Avery Fowler,
używający obecnie nazwiska
Preston Halliday….

Książka przedstawia z nowej perspektywy
wydarzenia rozgrywające się na frontach II
wojny światowej, w tym mało znane epizody.
Autor stara się odpowiedzieć na najważniejsze
pytanie: dlaczego Niemcy przegrały wojnę…

