Książeczka przeznaczona jest dla dzieci w wieku
przedszkolnym. Śliczna, wierszowana bajeczka z
pięknymi ilustracjami, ucząca pozytywnych
zachowań w życiowych sytuacjach.

Urocze bajeczki małej biedroneczki
charakteryzują się pozytywnym przesłaniem i
odwołaniem do dobrych emocji. Pełne radości
książeczki o biedronce Fionce doskonale nadają
się do czytania dzieciom przed snem.

Elmer - słoń w kratkę - ulubieniec najmłodszych
na całym świecie. Razem z Elmerem dziecko
odkrywa swoje indywidualne talenty, uczy się
tolerancji i otwartości, buduje poczucie własnej
wartości i przekonuje się, że warto poznawać
świat i zdobywać przyjaciół.

Kolorowa książka obrazkowa o Pippi - ukochanej
przez dzieci najsilniejszej dziewczynce świata!
Pippi wprowadza się do Willi Śmiesznotki i
poznaje swoich sąsiadów - Tommy′ego i Annikę,
którzy tak marzyli o nowym towarzyszu zabaw!

Wiktoria ma trzynaście lat i poczucie, że stała się
kimś niepotrzebnym, zbędnym, kimś, kogo inni
nie dostrzegają. Dlatego postanawia pisać bloga.
Jest to powieść o trudnym, ale pogodnym
dorastaniu, o samodzielności i wielkiej odwadze
oraz o szlachetności w niecodziennych
sytuacjach.

Jak Malina przetrwa rozmaite perypetie, które
dopiero mają nadejść? Czy zdarzy się w końcu ta
pierwsza wielka miłość? Czy przyjaźń
rzeczywiście okaże się najważniejsza?

Nowa książka najpopularniejszej polskiej pisarki
to ciepła, mądra i pełna humoru lektura dla
wszystkich tych, którym wydaje się, że świat się
kończy, podczas gdy on się dopiero zaczyna.
Autorka milionów kobiet przedstawia historie,
które układają się w opowieść o różnych porach
roku w życiu kobiety: od wiosny do zimy, od
dzieciństwa po dojrzałość.

Jak to się dzieje, że dla młodej, inteligentnej i
wykształconej kobiety życie traci swój urok i
staje się koszmarem, z którego jedynym i
upragnionym wyjściem jest śmierć? Dziewczynka
z balonikami to przejmująca historia samotnej
Polki mieszkającej w Niemczech, która w wyniku
załamania nerwowego zostaje umieszczona w
szpitalu psychiatrycznym.

Warszawa wydaje się wyjątkowo nieprzyjazna,
gdy nie ma się ani pieniędzy, ani znajomych.
Gosia, energiczna dwudziestolatka, która
przyjechała do metropolii, by zacząć od nowa,
wierzy, że właśnie tu odniesie sukces i odmieni
życie.

Nowa książka Moniki Jaruzelskiej pt. ,,Rodzina”.
Córka generała opowiada w niej historię
swojego życia, kreśli sylwetki rodziców,
rozmawia z ojcem i matką o niełatwych relacjach
rodzinnych. Zamieszcza fragmenty dziennika, w
którym notuje zdarzenia bolesne, ale też
radosne.

Nowy światowy bestseller Wielkiego Mistrza
Przygody z cyklu Isaac Bell po Pościgu i
Zamachowcu. Isaac Bell, bohater, musi
rozwiązać diaboliczną szpiegowską intrygę, w
przeciwnym razie świat ogarnie totalny konflikt...

Amerykański mistrz powieści kryminalnych
opowiada trzymającą w napięciu historię o tym,
że nic nie jest takie, jakie nam się wydaje... Jake
Fisher doskonale pamięta, jak stał w białym
wiejskim kościółku i patrzył na Natalie, miłość
swojego życia, składającą ślubną przysięgę
innemu mężczyźnie....

Znużeni kierowcy zatrzymują się na parkingach
przy autostradzie, by przekąsić coś, odpocząć,
może się zdrzemnąć. Ale jest ktoś, kto
zatrzymuje się w innym celu. Dla niego parkingi
są terenem polowań… Od kilku lat, w całym
kraju, kierowcy w niewyjaśnionych
okolicznościach znikają bez śladu. Seryjny
morderca patroluje autostrady…

Najnowszy bestseller Collins z życia
amerykańskiej śmietanki biznesowo-filmowotowarzyskiej przedstawia kobiety i mężczyzn
uwikłanych w romanse, seks, zdrady, intrygi
rodzinne i zemstę.

Powieść, którą czytają kobiety w trzydziestu
sześciu językach na całym świecie. Jedyna taka
powieść erotyczna, która łączy w sobie dobry
styl z wyjątkową przyjemnością czytania.

Jane jest wykształconą, pełną zapału opiekunką
społeczną, która właśnie podjęła swoją pierwszą
pracę. Ivy, jej podopieczna, razem z babką i
starszą siostrą żyją w skrajnej biedzie. Jak
dokonać słusznego wyboru między obowiązkiem
a własnym sumieniem?

Opowieść o przetrwaniu i godności, małych
cudach i wielkich zaskoczeniach, niezapomniany
portret osoby z pierwszych stron gazet, której
nadzieje, obawy i rozterki tak bardzo
przypominają nasze własne.

Oczekująca na samolot do Gibraltaru Elaine
Dawson nie bardzo wie, co począć, gdy z
powodu mgły zostają odwołane wszystkie loty.
Zagubiona na ogromnym lotnisku Heathrow
przyjmuje zaproszenie młodego, atrakcyjnego
mężczyzny, by przenocować w jego domu.

Powieść dla wielbicielek "Jeźdźca miedzianego" i
"Białej Wilczycy". Od sal balowych
edwardiańskiej socjety po pola bitewne nad
Sommą - barwny portret dwóch rodów na tle
dekady wielkich zmian.

Nicco jest młody, ironiczny, dowcipny i bystry.
Ma tylko jeden problem: jego dziewczyna,
Alessia, odeszła od niego, mówiąc na
pożegnanie jedynie "Przykro mi". Nicco nie
może się z tym pogodzić….Czy będzie w stanie
definitywnie rozliczyć się z przeszłością i cieszyć
nowym rozdziałem swojego życia, nawet jeśli ten
będzie trwać tylko chwilę?

Prawdziwa historia będąca dowodem na to, że
moc głosu jednej osoby może być siłą napędową
zmian na światową skalę. Książka To ja, Malala
opowiada o pakistańskiej dziewczynie, która z
narażeniem życia walczy o prawa kobiet i ich
dostęp do edukacji.

Przez Syberię na gapę to opowieść o samotnym
spływie gumowym pontonem, największą
syberyjską rzeką Leną. Romuald Koperski
zmierzył się z Syberią nie posiadając
odpowiedniego sprzętu, zapasu żywności i
pieniędzy.

