Do Doliny Muminków przyszła zima i przyjaciel Muminka
musi wyruszyć na południe. Muminek martwi się, czy
Włóczykij będzie za nim tęsknił równie mocno, jak on za
Włóczykijem. A jeśli nawet, jak się o tym dowie?

Odkryj magiczny świat Barbie i jej przyjaciół. 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 książka autora baśnioboru. Jason Walker często
marzy, żeby życie stało się odrobinę mniej przewidywalne
– aż do dnia, kiedy przenosi się do Lyrianu, dziwnego
świata, któremu grozi niebezpieczeństwo. Ludzie żyją tu w
strachu przed nikczemnym czarnoksiężnikiem i cesarzem
w jednej osobie, Maldorem. Tylko Jason i Rachel, która
tak jak chłopiec została ściągnięta do Lyrianu, mogą
pokonać Maladora i ocalić świat przed złem
,,Motyl” to opowieść, o której nie da się zapomnieć.
Powieść o sednie człowieczeństwa i o heroicznej walce o
zachowaniu godności w obliczu nieuleczalnej choroby.

Zabawna i inteligenta odpowiedź na "Jedz, módl się,
kochaj"; opowieść o kobiecie, która na półmetku życia
musi na nowo odnaleźć jego sens.
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Przejmująca opowieść o związku dwojga ludzi opętanych
przeszłością.

„Kręte ścieżki” to opowieść, która dowodzi, że aby być
prawdziwie wolnym, należy wybaczyć.

,,Szepty gwiazd” –to opowieść o miłości, bolesnych
rozstaniach, trudnych wyborach, nowych, nie zawsze
łatwych związkach, ale i o nadziei.
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pragnieniem posiadania dziecka? Dlaczego ojcostwo jest
często postrzegane jako mniej istotne niż macierzyństwo?
Druzgocąca

tajemnica.
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Pewnego ranka Nathan McCane, bezdzietny mężczyzna w
średnim wieku znalazł porzucone w lesie niemowlę.
Marzeniem mężczyzny stało się adoptować chłopca,
jednak los chciał inaczej... To babka dziecka uzyskała
prawo opieki nad wnuczkiem. Nathan jednak wymógł na
niej obietnicę - pewnego dnia kobieta przyprowadzi do
niego dziecko, a wtedy on wyjaśni mu, kto go ocalił…

Kiedy Karina budzi się w szpitalu, nie pamięta niczego ze
swojej przeszłości, nawet własnego imienia. W powrocie
do zdrowia z wielką cierpliwością pomaga jej Wiktor, który
utrzymuje, że przed napadem, w wyniku którego kobieta
straciła pamięć, planowali wspólne życie….

,,Podnosząca ciśnienie, nabierająca tempa strona po
stronie, niezwykle pomysłowa fabuła”

„Tankiści".

Prawdziwa

historia

opowiada o żołnierzach

czterech

1. Brygady

pancernych”

Pancernej im.

Bohaterów Westerplatte. Przeczytamy o bitwie pod
Lenino, Studziankach, przyczółku magnuszewskim, Wale
Pomorskim, walkach o Berlin. Poznamy zwykłych żołnierzy
takich jak zesłany z całą rodziną na Sybir lwowiak –
zwiadowca Marian Chodor…

.

