Bajeczki

o

zwierzętach

-

kartonowe

książeczki, adresowane do małych dzieci.
Maluchy

będą

razem

ze

zwierzętami

uczestniczyć w ich zabawnych i pouczających
przygodach…

Dziadek Felek w wymyślaniu zabaw jest
lepszy od niejednej przedszkolanki!

Scarlett ma bzika na punkcie chłopaków.
I to nie jakiegoś tam lekkiego bzika –
Scarlett

jest

totalnie,

stuprocentowo stuknięta!

nieuleczalnie,

Miasteczko, w którym niewiele się dzieje. Do
czasu. Kiedy pewnego dnia ktoś włamuje się
do redakcji lokalnej gazety, a na osiedlu
domków zostają znalezione zwłoki młodej
dziewczyny, spokojna egzystencja zamienia
się w serię tajemniczych zdarzeń.

Średniowieczna Asturia, hrabstwo położone
w Pirenejach, rządzone twardą ręką przez
okrutnego,

żądnego

bogactw

hrabiego

Rodericha. Bezwzględny władca nie cofa się
przed niczym, by powiększyć swoje ziemie…

Siedemnastoletnia

Lily

Thomas

marzy

o olimpijskim złocie i poświęca wszystko
dla narciarskiej kariery. Tragiczny wypadek
w jednej chwili przekreśla jej nadzieje, a jej
przyszłość zmienia się nieodwracalnie...

Poznają

się

przypadkiem.

Rosalie

łapie

gumę, zatrzymuje się samochód pomocy
drogowej. Zabójczo przystojny mechanik Nick
Romeo w rzeczywistości jest właścicielem
sieci

salonów

samochodowych.

Rosalie,

niezależna finansistka, wie doskonale, czego
oczekuje od związku…

Ulice Miasta po zmroku pustoszeją. Giną
piękne, młode kobiety.
Prawdziwa gratka dla miłośników gorących,
namiętnych i niebezpiecznych historii.

Rublowka, to jak sam tytuł nam zdradza,
bardzo

ekskluzywna

podmoskiewska

dzielnica. Taka, na której swoje "pałace"
posiadali

kiedyś

najwyżej

postawieni

"członkowie partii"…

„Notatki osobiste” to zapis czterdziestu lat
niezwykłej
skromnych

duchowej

drogi.

zeszytach

W

dwóch

znajdujemy

jego

najważniejsze, osobiste pytania, głębokie,
poruszające

medytacje

i

modlitwy

wyznaczające rytm każdego dnia.

„Biegnij, chłopcze biegnij” to niesamowita i
wzruszająca historia, która wydarzyła się
naprawdę. Książka opowiada poruszające
losy

ośmioletniego

warszawskiego getta…

uciekiniera

z

Czasem może się wydawać, że jedynym
wyjściem z trudnej sytuacji jest ucieczka.
Problem w tym, że od samego siebie uciec
nie sposób… O tym, że warto dawać sobie
i życiu jeszcze jedną szansę…

Maximilian

ostatnie

sześć

lat

spędził

w klinice psychiatrycznej. Jego ojciec, Phillip,
wzbrania się przyjąć go z powrotem na łono
rodziny. Na ile wydarzenia z przed lat
zdeterminują zachowania i wybory członków
rodziny?

Życie

Władysława

olimpijskiego

w

Kozakiewicza,
skoku

o

tyczce,

mistrza
który

"pokazał Ruskim ten gest", to opowieść
o tym, jak spełnione marzenia małego
urwisa spod Wilna stają się częścią historii
narodu.

Daniel Passent, Ernest Skalski, Aleksander
Kwaśniewski,

Jerzy

Baczyński,

Krzysztof

Teodor Toeplitz, Mariusz Walter to tylko
niektórzy bohaterowie ,,Resortowych dzieci”.
Bohaterowie

wychowani

przez

działaczy

i funkcjonariuszy KPP, PZPR, Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego, a potem SB.

