Opowiadania o biebrzańskim rozlewisku, o
podróżach na koniec świata, nieoczekiwanych
powrotach i jedzeniu. To wszystko znajdziecie w tym
wyjątkowym zbiorze opowiadań, okraszonym
wspaniałymi przepisami.

Z chwilą zamieszkania w domu z ogrodem na ulicy
Leśnych Dzwonków, Kamila zrozumiała, że
odnalazła swoje miejsce na ziemi. Wkrótce
nawiązuje przyjaźń z sąsiadką Gosią, pojawia się
również wyczekiwana od dawna miłość…

Najnowsza powieść Magdaleny Kordel opowiada o
młodej kobiecie, Magdzie, której pewnego dnia życie
wywraca się do góry nogami. Bawi, wzrusza, ale
również doprowadza do smutku, a nawet łez.

Dom Magdaleny, głównej bohaterki znów jest
miejscem, do którego lgną ci, którzy szukają
zwykłego ciepła. Samej kobiecie trudno jednak o
spokój ducha, kiedy ma na głowie całą masę
przypadków dalekich od szczęśliwych…

Miłość rano, miłość wieczorem to powieść o
uczuciach, które potrafią przetrwać długie lata, o
historii, która staje im na przeszkodzie, i o męskiej
przyjaźni, która nie poddaje się przeciwnościom
losu.

Obrosły historią i legendami sopocki Grand Hotel
staje się miejscem wydarzeń szczególnych, a autor,
jak Anioł Podpatrywacz, towarzyszy ludziom, którzy
spędzają w tym hotelu jeden krótki letni weekend.

Linda ma 31 lat. Wszyscy uważają, że ma wspaniałe
życie. Mieszka w Szwajcarii, w jednym z
najbezpieczniejszych państw świata. Ma
kochającego męża, urocze i dobrze wychowane
dzieci oraz świetną pracę dziennikarki. Dlaczego nie
jest w stanie dłużej udawać, że nie jest szczęśliwa?

Opowieść o wojnie, o radościach i smutkach dnia
codziennego, marzeniach, tych spełnionych i tych,
które nigdy nie doczekały się spełnienia. Przede
wszystkim jednak jest to opowieść o wielkiej miłości
Iry do jego nieżyjącej żony Ruth.

"Mroczny anioł" to kolejna część bestsellerowej
gotyckiej sagi o rodzinie Casteel. Wydaje się, że
siedemnastoletnią Heaven spotkała wreszcie miła
odmiana losu…

Emily udało się spełnić prawie wszystkie marzenia,
mimo to czuje, że życie przecieka jej między
palcami. Musi zatrzymać się w wyścigu do sukcesu,
zrobić bilans. Wraca na jakiś czas do rodzinnego
miasteczka, licząc, że senna atmosfera tego miejsca
pomoże jej zebrać myśli…

Sheila Warren zaginęła. Jej przyjaciółka, Kelsey
Cunningham, za wszelką cenę próbuje ją odnaleźć.
Idąc po śladach Sheili, wkracza w świat jej tajemnic,
narkotyków, przygodnych ryzykownych znajomości.

Tuż przed zmierzchem, w spokojnym miasteczku,
setki zdesperowanych, bezrobotnych ludzi stoi w
kolejce na targi pracy. Nagle, bez ostrzeżenia,
samotny kierowca w kradzionym Mercedesie wpada
w tłum…

Ciąg dalszy Piekła na morzu. Mrożaca krew w
żyłach opowieść o chciwości, zemście, ponurych
rodzinnych tajemnicach i niewyobrażalnym
okrucieństwie.

Bobby Jones, szukając piłeczki golfowej,
przypadkowo odkrył u stóp urwiska umierającego
mężczyznę. Przed śmiercią nieznajomy zdążył
wyszeptać tylko jedno zdanie: "Dlaczego nie
Evans?"…

Spotkanie z ulubionymi bohaterami pozwoli na nowo
przeżyć wiecznie żywe historie o miłości, przyjaźni i
wzajemnym zaufaniu. Nowe opowiadania o znanych
bohaterach wzruszą, rozbawią i pobudzą
wyobraźnię.

Nowa seria książek, w której oprócz bajek na
dobranoc znajdują się zbiory zagadek i zabawne
opowiadania o zwierzętach.

Barbie, Teresa i Nikki, będą w wakacje asystować
weterynarzom w zoo. Wkrótce okaże się, że opieka
nad zwierzakami z różnych stron świata to niezwykłe
przeżycie i zarazem bardzo odpowiedzialna praca.

Seria przygód czarownicy, która skutecznie obala
stereotypy dotyczące „złych wiedźm”, to zbiór
krótkich historii przeznaczonych dla najmłodszych
odbiorców. Główna bohaterka stanie przed trudnym
wyborem – będzie musiała zdecydować, czy
ważniejsze jest dla niej szczęście własne, czy
innych.

Pierwszy tom nowej serii młodzieżowej z
elementami paranormalnymi. Gdy Nina kończy 18
lat, w jej życiu zdarza się aż nadto przełomów. Jej
chłopak okazuje się zainteresowany też innymi
dziewczynami…

Marta zmaga się z traumatycznymi przeżyciami i za
wszelką cenę pragnie uwolnić się od wspomnień z
dzieciństwa. Nadzieją na wyrwanie się z piekła
przeszłości jest dla niej Michał. Czy stawi czoła
swoim lękom i znajdzie w sobie siłę?...

Poznajcie historię wesołego orangutana Happy i
jego przyjaciół. Zobaczcie jak się żyje w tropikalnym
lesie na wyspie Borneo.

