Poczytaj o sympatycznym czerwonym samochodziku i
jego przyjaciołach. Dowiedz się, jakie miasta zwiedził
Franek. W książeczce, oprócz historyjki do czytania,
znajdziesz zagadki, quizy i łamigłówki.

Molly uwielbia zwierzaki i w przyszłości chce zostać
weterynarzem, tak jak jej tata. Molly jednak ma
szczególny dar – potrafi rozmawiać ze zwierzątkami!
Molly szuka wielkanocnych jajek, ale znajduje
czarodziejską kaczkę, która bardzo potrzebuje jej
pomocy. Kaczka, podobnie jak Molly, także ma magiczne
zdolności - przynosi szczęście.

Mimi Wallingford, prawnuczka sławnej aktorki Adelaide
Wallingford i założycielki teatru na Broadwayu, gra Julię
w najsłynniejszym dramacie Szekspira, u boku bożyszcza
nastolatek,

Troya

Summera.

Wydawałoby

się,

że

prowadzi życie jak z bajki, niestety - Mimi nie chce być
aktorką…

„Zakochani”

przedstawiają

czytelnikom

szeroko

dyskutowane, ale nigdy dotąd nieopisane szczegółowo
historie bohaterów „Upadłych”, przeplatające się z
epickim romansem Luce i Daniela.

Ci, którzy czytali ,,Poduszkę w różowe słonie” lub
,,Sukienkę z mgieł”, w ,,Karminowym szalu” odnajdą
bohaterów

poprzednich

powieści

Joanny

M.

Chmielewskiej. Ich losy splotą się z losami bohaterek
,,Karminowego szala”.

Słodko-gorzka historia zagubionego we własnym świecie
ojca i poszukującej jego miłości i akceptacji córki.

Sensacyjna, hipnotyzująca opowieść, od której nie
będziemy mogli się uwolnić! Pasjonująca intryga rozwija
się w samym środku ogarniętej wojną Etiopii

Poruszająca historia adoptowanej dziewczynki i długiej
drogi,

jaką

musiała

przejść,

by

odnaleźć

swoją

tożsamość… W małej indyjskiej wiosce Kavita wydaje na
świat córeczkę. Jednak w kulturze preferującej synów
jedynym sposobem na uratowanie nowo narodzonej
dziewczynki jest oddanie jej do sierocińca. Decyzja ta
będzie prześladować Kavitę i jej męża przez resztę życia,
nawet po narodzinach upragnionego syna.

Gdy Cathy zostaje poproszona o zaopiekowanie się
noworodkiem, jest podekscytowana, ale i przerażona,
czy poradzi sobie z takim maleństwem?...

Dlaczego „Cacko”? – bo zapraszam na piękne
podwórko, do pięknego domu, w piękną podróż
po moim własnym świecie. Uchylam drzwi i
proszę do środka. To także zachęta do czerpania z
życia

pełnymi

garściami

i

tworzenia

własnego,

niepowtarzalnego świata, w sobie i wokół siebie. Lekcja
pokory i umiejętności dzielenia się radością i wiarą. To
zaklęty

w

opowieściach

balsam

dla

tych,

którzy

kiedykolwiek, choć przez chwilę stracili nadzieję i
zawahali się.

