Królewna Karolinka leży w swoim wielkim
łóżku i nie może zasnąć...Policzyła już
wszystkie owieczki, ale to nic nie pomogło.
Postanawia więc poszukać snu w pałacowych
komnatach i zakamarkach…

Bella i Książę czekają na swój ślub. Myślą, jak
najpiękniej uczcić tę uroczystość. Wierni poddani zaś
pragną pokazać młodej parze, jak bardzo ich
kochają i szanują

Historia 13-letniego chłopca i jego matki, których
życie radykalnie się zmienia wraz z pojawieniem się
w nim tajemniczego mężczyzny.

Dziesięcioletnie bliźniaki Pat i Patka
marzą o tym, żeby latać.
Pewnego dnia w ich domu
zjawi się tajemniczy przybysz…

Przystojny mąż, trójka wspaniałych dzieci, piękny
dom – niejedna kobieta pozazdrościłaby Grace
Bennett takiego życia. Pod pięknym obrazkiem kryje
się jednak szara rzeczywistość.

Jak cienka jest granica między miłością
a nienawiścią? Kiedy kończy się
namiętność a zaczyna przemoc?

Dobrze być mądrym!
Młody bocian Janek uważał, że wcale nie musi się
uczyć. Nie chciał dodawać ani odejmować. Jak
skończyła się jego historia?

Ta książka jest jak odkrywanie świata,
jakiego nie znamy. Co dla Ciebie znaczy
być kobietą czy mężczyzną? Co to znaczy
„być sobą”? Do czego potrzebne jest Ci „własne ja”.

Duszek Eugeniuszek mieszka w małym miasteczku w
starym domku i… narzeka, że nie ma przyjaciół. Ale
to się zmieni szybciej, niż się Wam wydaje.

Książeczka z bardzo lubianej przez dzieci
serii „Opowiastki o zwierzętach”, która
przybliża najmłodszym bogactwo i
różnorodność świata przyrody.

Co byś zrobił dla ukochanej osoby? Skłamał?
Dopuścił się kradzieży? Zabójstwa? Takie dylematy
muszą rozwiązać bohaterowie „Deszczowej nocy”

Mała anielinka Balbinka ma dobre serce
i strasznego pecha. Ale bardzo, bardzo
chce zasłużyć na błękitne skrzydła…

"Prawie siostry" to wciągająca powieść Marii
Ulatowskiej o spotkaniu trzech przyjaciółek po latach.
Ta przyjaźń dla każdej z kobiet będących bohaterkami
książki wiele znaczy - wszystkie trzy są dla siebie
prawie jak siostry.

Historia pięknej pianistki i zimnego, wyrachowanego
bogacza,, który postanawia ją uwieść i ma swój
niecny plan!

Prosta szczera opowieść męża Kate jest jak dziennik.
Dobrze napisany, autentyczny i optymistyczny
zarazem. Dający otuchę. Pokazuje też, jak
poradzić sobie z bólem i osamotnieniem.

Pociąg do Zakopanego. W przedziale dwoje ludzi.
Młoda kobieta i milczący mężczyzna…
Ona od pierwszej chwili czuje, że on skrywa
jakąś tajemnicę.

Izabela Raine myślała, że ma wszystko: jest znaną
pisarką i ma kochającego męża. Pewnego poranka
jej mąż Marcus wychodzi do pracy i znika…

Miał tylko dziesięć lat, gdy Niemcy najechały Polskę,
a on wraz z rodziną musiał przenieść się do
krakowskiego getta.

Dom zbrodni jest wykładem na temat anatomii
morderstwa, a przewrotne zakończenie i dziś może
budzić sprzeciw.

Książka, która zabiera nas w podróż pełną
intymnych zwierzeń i prawdziwych emocji.
Opowiada o szczerości, potrzebie zrozumienia
i bliskości.

Wzruszające wspomnienia mężczyzny,
który prowadził przedszkole dla dzieci
z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną.

Wstrząsająca opowieść o nałogu i próbach
wydobycia się z niego, a także o miłości,
która wszystko ocala.

