Cykl ,,Złota Rączka” pokazuje dzieciom, jak
powinny sobie radzić z drobnymi problemami i
osiągać wyznaczone cele.

Każda dziewczynka wyobraża sobie, kim będzie,
gdy dorośnie. Seria ,,Chciałabym być…” opowiada
o tym, jak Barbie i jej przyjaciółki poznają ciekawe
zawody.

W tej pięknie ilustrowanej książce dzieci
wyjaśniają, w jakich zawodach chciałyby
pracować, kiedy dorosną. Pierwsza książka dla
młodych czytelników na temat możliwych zajęć, o
których marzą, by wykonywać je w przyszłości.

Poznaj więcej historii o Bobie Budowniczym i jego
drużynie. Duże kartonowe książeczki z wyraźnym
drukiem i kolorowymi obrazkami przybliżą kolejną
przygodę Twoich ulubionych bohaterów. Czy
niesfornym maszynom uda się wybrnąć z
kłopotliwej sytuacji?

Cztery kobiety, cztery pory roku. Miłość, przyjaźń,
tęsknoty i marzenia. Ciepłe i mądre historie
okraszone wspaniałymi przepisami.

Trzymająca w napięciu historia o poszukiwaniu
własnego miejsca na ziemi, potrzebie bycia
kochanym, tęsknocie za prawdziwą rodziną i o
tym, że cuda się zdarzają.

Katarzyna Michalak oddaje do naszych rąk
poruszającą opowieść o samotności, której
doświadcza niejedna z nas, o miłości, która
przezwycięża wszystko, i nienawiści, która
wszystko potrafi zniszczyć. Powieść jest inna niż
dotychczasowe. Pełniejsza, bardziej
nieprzewidywalna, niekiedy dramatyczna.

Zwycięstwa i porażki, marzenia i złudzenia oraz
przeszłość i teraźniejszość splatają się w subtelną
opowieść o uczuciach i ważnych decyzjach.
Izabela Sowa pokazuje w niej, że zawsze warto
stanąć do walki o szczęście, nawet jeśli nasz świat
legł w gruzach.

Niezwykle poruszająca opowieść o trudnej miłości
i odnajdywaniu szczęścia tam, gdzie nigdy się go
nie szukało.

Impuls" Rebeka czuje, że życie jej ucieka.
Rozczarowana pracą, znudzona samotnością, pod
wpływem impulsu postanawia zakosztować smaku
egzotycznych wakacji i wyrusza na grecką wyspę
Korfu….

Dwie pary, cztery dekady i łącząca je tajemnica.
Absolutna klasyka powieści obyczajowej.
Przeczytaj naprawdę warto!

Joe Silveira, seksowny komendant policji, czy
Andrew Schilling, przystojny pastor i jej pierwsza
miłość? Znaleźć własny dom, czy wyjechać z
Zatoki Aniołów? Charlotte Adams nie znosi
podejmowania decyzji…

Można stracić pracę, dom, głowę, serce. Można
patrzeć, jak dziecko wyjeżdża na stałe, a mąż
popada w demencję. Strata to nie tylko śmierć, a
żal ma wiele postaci. Ale czy można wybaczyć
niewybaczalne?

Kolejny pożar i kolejne zwłoki… Czy seryjny
podpalacz jest też seryjnym mordercą?

Cudowna powieść o odwadze, wierze w siebie i
nadziei.

Przejmująca opowieść o winie, odkupieniu i
przebaczeniu.

W lesie niedaleko małej miejscowości w okolicach
Augsburga znaleziono zmasakrowane zwłoki
młodej kobiety. Policja i bliscy zamordowanej
stoją przed prawdziwą zagadką, gdyż kobieta ta
zaginęła bez śladu przed kilkoma laty. Dopiero
telefon od…

