To co pływa, to co lata choćby i na koniec świata
Każdy pojazd ludziom służy - i ten mały i ten duży!
Poleć w niebo samolotem, helikopter poznaj potem,
Wsiądź na statek bardzo szybki, żeby łowić złote rybki...
Ruszaj w podróż razem z nami, mały smyku,
zapraszamy!

Doktor Dosia, Emilka i Amelka bawią się w puszczanie
baniek. Ale w Małpce - Bańce skończył się zapas
pienistego mydła i przestaje wypuszczać banieczki!
Amelka znów ją napełnia, lecz nic się zmienia! Małpka
dalej nie wypuszcza baniek. Oj, chyba pora do doktora!

Gdy Ela nadaje szczeniakowi imię Urwis, nie zdaje sobie
sprawy, że trafiła w sedno – gdzie tylko pojawia się
Urwis, zaczynają się kłopoty...

50 prac ręcznych na lato to skarbnica pomysłów na
wykonanie ozdób i zabawek związanych z tematyką
letnią: kwiatów, zwierzątek, lampionów, łódek, dekoracji
domu i ogrodu oraz wielu innych. Nawet najmłodsi
artyści mogą dzięki tej książce stworzyć własne
rękodzieła

Nie potrzebujesz rezerwacji, biletów, bagażu. Debbie
Macomber- uwielbiana przez czytelniczki na całym
świecie mistrzyni romantycznych historii- zaprasza cię w
podróż do świata uczuć.

Romanse, sensacja, zaskakujące zwroty akcji, zresztą jak
to zwykle w powieściach Hanny Cygler, która nie lubi się
nudzić w jednym gatunku i dostarcza czytelniczkom
sporą dawkę dobrej zabawy.

CZY POTĘGA MIŁOŚCI WYSTARCZY, ABY ODMIENIĆ
CZYJEŚ ŻYCIE? Okaleczony, porzucony przez matkę
chłopczyk i ścigany przez policję haker. Los postawi na
ich drodze uroczą, młodą i bardzo wrażliwą panią doktor.
Czy tak różni ludzie, mogą w ogóle mieć ze sobą coś
wspólnego?

Amelia wiedziała tylko, że ta maleńka cukierenka jest jej
przeznaczeniem. Miała nadzieję, że wśród róż,
czekolady, i babeczek z karmelem
odnajdzie wreszcie ukojenie. Oprócz tego nie wiedziała
nic.

Opowieść o losach dwóch kobiet próbujących znaleźć
swoje miejsce w życiu. W tle- barwna mozaika
osiemnastowiecznej Hiszpanii, w której po prawie trzystu
latach panowania inkwizycji na nowo wybuchają
nieskrępowane emocje…

Wiek mądrości to opowieść o przyjaźni, sile muzyki,
rezygnacji z pogoni za dobrami materialnymi, ciekawości
świata i niewyczerpanych zasobach optymizmu.

Isaac Bell w brawurowym wyścigu aeroplanów i
szaleńczym wyścigu o życie!

Powieść obyczajowa z wątkiem kryminalnym osadzona w
polskim środowisku medycznym.

Najbardziej wyczekiwana książka ostatnich lat. O Lechu i
Marii Kaczyńskich opowiada ich córka. To przede
wszystkim historia wielkiej, czułej miłości. Poza tym to
saga rodzinna – dowiemy się z niej, jakim ojcem i
dziadkiem był Prezydent RP i jakie ubranka dla lalek
szyła Pierwsza Dama…

Łatwe i eleganckie projekty przedstawione w książce z
pewnością spodobają się zarówno początkującym, jak i
zaawansowanym amatorom robótek szydełkowych. Gdy
raz wypróbujesz tę metodę szydełkowania, nigdy już nie
zechcesz wrócić do starej!

Chcesz wyglądać modnie, elegancko i niepowtarzalnie?
Przekonasz się, że nie musisz wydawać majątku na
markowe urania. Niezależnie od tego, jaką masz
sylwetkę, dzięki tej książce zrobisz doskonale
dopasowane ubrania, podkreślające wszystkie twoje
atuty.

