Opowiadanie o przygodach Myszki Miki i Kaczora
Donalda gospodarujących na farmie. Gwałtowna
wichura robi wielkie zamieszanie wśród upraw i
zwierząt hodowlanych, czy Mikiemu i Donaldowi uda
się ocalić uprawy i odnaleźć zwierzęta?

Członkowie Tajemniczej Spółki odwiedzają
właściciela rodeo, światowej sławy jodłującego
kowboja o nazwisku Bucky McCoy. Teraz los rodeo i
jego twórcy spoczywa w rękach detektywów. To oni
muszą odkryć, kto stoi za błazeńskimi sztuczkami…

Świat Ninjago w niebezpieczeństwie! Mistrzowie
Spinjitzu stoją w obliczu nowego wyzwania. Lloyd
Garmadon - syn największego wroga Ninjago wypuścił na wolność złowrogie węże Fangpyre…

Bajki rozśmieszajki opowiadają o niezwykłych
przygodach pięciorga bohaterów: zapomnianej
lokomotywy, latającej krowy, słonia Pyrrusa,
odkrywcy skarbu Andrzeja i podróżnika Jana.
Opowiadając o niesamowitych przygodach tych
bohaterów równocześnie niosą w sobie wiele
mądrości.

Rozalka przepada za podwórkowymi przygodami.
Bo czy jest coś przyjemniejszego od podpatrywania
robaków, czy urządzania domku w krzakach?
Razem z Julkiem z sąsiedztwa codziennie wymyśla
nowe zabawy. I cieszy się, że jutro też jest dzień, w
którym tyle może się wydarzyć.

W życiu dziesięcioletniej Czachy codziennie coś się
dzieje. Bo ma dwa domy, więc wciąż pakuje plecak i
czegoś zapomina, szkołę, zuchowe zbiórki i wakacje
za pasem. Do tego wszystkiego zdarza jej się
nakłamać i zrobić coś zdecydowanie po swojemu …

Antonina, gimnazjalistka, dołącza do nowej klasy
przed wakacjami i od razu staje się rywalką dla
trzech "zołzuń". Kto zwycięży w tej walce i jaką rolę
odegra w niej Dawid, Patryk i Kacper?

Życie szesnastoletniej Oli i jej rodziny wywraca się
do góry nogami. Dziewczyna nie umie sobie z tym
poradzić. Zbyt wiele obowiązków zwala się na jej
głowę, a zbuntowana siostra nie zamierza niczego
ułatwiać. A Ola jest po prostu smutna i porządnie
zagubiona. Wkrótce okazuje się, jak bardzo…

Pierwszy tom pasjonującej sagi rodzinnej.
Namiętność, erotyczny układ, uczuciowe wzloty i
upadki. Czy pożądanie i romans bez zobowiązań
mogą być podstawą głębokiego związku?

Jak długo może trwać małżeństwo oparte na
pożądaniu? Druga część odważnej erotycznej sagi
polskiej pisarki.

Przezabawna i ciepła opowieść o tym jak trudno
pokochać obce dziecko. Szczególnie jeśli ono jest
dorastającą panną, ma pryszcze i dość szczególny
światopogląd...

Powieść o miłości Basi i Krzysztofa Baczyńskich.
Biała magia w mrocznych czasach wojny.
Trwa wojna, zniewoleni mieszkańcy Warszawy żyją
w cieniu łapanek i ulicznych egzekucji.
Gruzy pozostałe po kampanii wrześniowej,
wszechobecne cierpienie i strach to nie najlepsze
dekoracje dla miłości.

Pełna humoru i temperamentu powieść o przyjaźni,
miłości i szaleństwie. Każdy zasługuje na porządny,
dyskretny romans! Ale jak go ukryć, gdy nagle
zjawiają się dorosłe dzieci, bez zapowiedzi
przyjeżdża wścibska matka, a przyjaciele traktują
dom Ireny jak hotel?

Doktor George Wilson stawia pierwsze samodzielne
kroki w zawodzie, który - jak się okazuje - stoi u
progu rewolucyjnej zmiany: całkowitego
przedefiniowania roli lekarza. Dzięki specjalnej
aplikacji zwykły smartfon ma się stać osobistym
lekarzem pierwszego kontaktu…

Porywająca historia miłości w czasach, które w
żadnym stopniu jej nie sprzyjały. Akcja toczy się na
malowniczej wyspie Bora-Bora. Właśnie tutaj Anne,
główna bohaterka, musi zmierzyć się nie tylko z
okrucieństwem i ludzką podłością, ale też z
niespodziewanym uczuciem, które rodzi się w jej
sercu .. .

Claire i Ben, z pozoru idealne małżeństwo, od wielu
lat bezskutecznie starają się o dziecko. Kolejne
porażki kładą się cieniem na ich związku. Claire jest
gotowa zrezygnować z marzenia o założeniu rodziny
i żyć dalej, Ben nie chce dać za wygraną. I wtedy
jego najlepsza przyjaciółka proponuje, że podda się
sztucznemu zapłodnieniu i urodzi im dziecko…

Przejmująca historia Elżbiety York, żony pierwszego
Tudora na tronie Anglii i matki Henryka VIII. Po
ślubie z Henrykiem młoda Elżbieta staje przed
wielkim dylematem. Jakże ma wybrać między
Tudorami i Yorkami, między własnym mężem a
chłopcem utrzymującym, że jest jej ukochanym
zaginionym bratem ― powracającą nareszcie do
domu „różą Anglii”?

Szpital. Oddział Ratunkowy. Młody lekarz opowiada
swoje 7 dni i 1 noc. Kilka razy dziennie biegnie na
Oddział Opieki Paliatywnej. Tam w sali numer 7
pięćdziesięciokilkuletnia kobieta czeka na syna. Jej
dni są policzone. Lekarz za wszelką cenę usiłuje
swoimi opowieściami utrzymać ją przy życiu. Między
nimi rodzi się niezwykła więź.

Céline ma dwa lata, kiedy jej ojciec postanawia, że
dziewczynka zostanie pianistką. Ma osiem lat, kiedy
wygrywa pierwszy konkurs. Nikt z oklaskujących
cudowne dziecko nie wie, jaką ceną jest okupiony
ten sukces...

