Pociąg wypełniony literkami! Wygląda na to, że cały alfabet
wybrał się w podróż. Nie zwlekaj i wsiadaj do naszego
pociągu! Literkowa lokomotywa zaprasza!

Seria zabawnych wierszyków wprowadza dzieci w świat
zwierząt. Wyprawa do ogrodu zoologicznego jest natomiast
pretekstem do zaznajomienia się ze zwyczajami dzikich i
egzotycznych zwierząt. Atutem książki są piękne ilustracje.

Z biblioteki w Valleby giną cenne książki. Jak to możliwe,
skoro każda z nich ma zabezpieczenie przed kradzieżą?
Dlaczego nie włącza się alarm, kiedy złodziej przemyca je na
zewnątrz? Komisarz policji prosi Lassego i Maję o pomoc.
Detektywi

obserwują

bibliotekę

i

namierzają

troje

podejrzanych…

Mały urwis wraca z kolejną porcją przygód. Chłopaki
przekupują Ananiasza – klasowego pupilka, razem buntują
się przeciwko Rosołowi, a Kleofas awansuje z ostatniego na
przedostatnie miejsce w klasie. Kumple, których Mikołajek
wciąż na nowo przedstawia, bo nigdy nie pamięta, czy już to
kiedyś zrobił, zawsze mają mnóstwo nowych pomysłów. A
psocić można wszędzie: w salonie fryzjerskim, na basenie
czy w fabryce czekolady. Będzie wesoło!

Z mamą i tatą nie można się nudzić! Tata Mikołajka obiecał,
że zbuduje mu prawdziwy zamek, żeby można było pobawić
się w rycerzy. A mama jak zwykle przygotuje pyszny
podwieczorek. Mikołajek mówi, że kumple są fajni, ale to
mama i tata są najlepsi na świecie!

Oto

wakacje

godne

księżniczki!

Zosia

i

jej

rodzina

odwiedzają swym pływającym pałacem bajecznie piękną
Koralową Zatokę. Królewskie wakacje stają się jeszcze
ciekawsze, gdy Zosia poznaje prawdziwą syrenę o imieniu
Oona…

Książka

zawiera

trzydzieści

zabawnych

wierszyków

z

wplecionymi opisami ćwiczeń narządów mowy. Dziecko
trenuje poprawną wymowę, doskonali słuch fonemowy,
kształci prawidłowy oddech, słuchając wesołych historyjek,
dzięki czemu terapia logopedyczna staje się przyjemna i
ciekawa. Ćwiczenia zawarte w książeczce sprawdzą się
zarówno w terapii logopedycznej, jak i w profilaktyce.

Utrzymanie kontroli nad całą galaktyką to nie jest proste
zadanie...

Nawet

dla

najpotężniejszych

użytkowników

ciemnej strony Mocy. Poznaj najmroczniejszych Sithów,
Dartha Sidiousa i Dartha Vadera! Towarzysz im w równie
mrocznych misjach i zobacz, jak za wszelką cenę chcą
pokonać Jedi! Rozwiązuj pasjonujące zadania , czytaj pełne
akcji i humoru komiksy oraz opowiadanie.

Po niefortunnym skoku Shanti ulega kontuzji. Miejscowy
weterynarz nie potrafi pomóc, więc Jinny desperacko szuka
innych rozwiązań.
Gdy odwiedza pewną szkółkę jeździecką, jest zszokowana
okropnymi warunkami, w jakich trzymane są konie. Za
wszelką cenę pragnie uratować zwłaszcza Pisankę - starą,
schorowaną klacz, która w przeszłości wygrywała konne
pokazy. Sytuacja wydaje się tragiczna, dopiero spotkanie z…

Część 2 nowej sagi Antilia, której pierwszy tom zdobył sporą
popularność wśród fanek gatunku paranormal romance.
Dalszy ciąg losów Niny, która po śmierci rodziców wyjechała
z Polski do USA, a tam poznała zaskakującą prawdę o sobie:
nie jest zwykłą dziewczyną, lecz potomkinią królewskiego
rodu Mendelaviev, władającego piękną i tajemniczą planetą
– Mandorą…

,,Ten jeden dzień” to romantyczna i wciągająca opowieść o
miłości, podróży i niezwykłych przypadkach losu.

Szesnastoletni Alek przeżywa okres buntu. Potwierdzenia
własnej wartości szuka głównie w oczach płci przeciwnej, co
prowadzi do kontaktów z wieloma dziewczynami. W końcu
chłopak całkowicie się gubi w swoich uczuciach…

Matylda prowadzi pensjonat w Pobierowie i nawet nie
przypuszcza, co przyniesie nadchodzące lato. Przyjazd
wyjątkowych gości sprawi bowiem, że te wakacje będą inne
niż wszystkie do tej pory. Iwona, Zoja, Aldona zmagają się z
problemami życiowymi i niezrealizowanymi marzeniami.
Ryszard zjawia się w pensjonacie z wnuczkiem Antosiem, ale
szybko wychodzi na jaw, że wcale nie jest spokrewniony z
chłopcem….

,,Piękna powieść. Prawdziwa aż do bólu. O niespełnionych
marzeniach, tęsknotach za czymś realnym; marzeniach,
które przybierają formę obrotowego krzesła. A sam Dom

złudzeń po lekturze wyda się Czytelnikom Domem Nadziei i
Kobiet. W czym tkwi jego sekret? Przekonajcie się sami.”

“Córeczka” to powieść o różnych obliczach miłości, o sile,
którą może odnaleźć w sobie kobieta w najtrudniejszej w
życiu chwili. O przeszłości, która staje się teraźniejszością i o
odpowiedzialności,

która

czasami

śmiertelnie trudnych wyborów.

każe

dokonywać

Gdy czas ucieka coraz szybciej, każda chwila jest
bezcenna… Imię własnego dziecka. Twarz ukochanej osoby.
Wiek. Adres zamieszkania. Co się dzieje, gdy takie
informacje uciekają z pamięci? Czy tracąc je każdego dnia,
można jakoś odbudować swoje życie? Dbać o rodzinę?
Zakochać się na nowo?..

W deszczowe piątkowe popołudnie w lipcu 2011 roku
ośmioletni jedynak Sander Mohr umiera we własnym domu.
Rodzice są zdruzgotani. Inger Johanne Vik, psycholog
zajmująca się kryminalistyką, uważa, podobnie jak wszyscy
inni, że chłopczyk zginął na skutek tragicznego wypadku.
Jedynie młodziutki Henrik Holme, policjant, który zaledwie
przed sześcioma tygodniami ukończył szkołę, zaczyna
podejrzewać, że być może…
Detektyw wydziału zabójstw, Taylor Jackson, wraca do
zdrowia po ciężkim postrzale. Odzyskuje siły w starym
szkockim zamku, u swojego dobrego przyjaciela Jamesa
Highsmythe’a. Przeglądając z nudów papiery gospodarza,
trafia na sprawę, która budzi jej wątpliwości. Czy żona
Jamesa naprawdę zginęła w wypadku samochodowym, czy
może została z rozmysłem zamordowana?...

Czy to przeznaczenie, czy po prostu szczęście? Gdy
porzucona
opuszczała
Początkowo

przez

narzeczonego,

kościół,

przy

wydawało

poniżona

ołtarzu

się,

że

i

zapłakana

wybuchła
to

dzieło

bomba.
szaleńca

niewymierzone w żadną konkretną osobę. Dopiero gdy
próbowano zepchnąć jej samochód z drogi, Nina zdała sobie
sprawę, że ktoś chce ją zabić. Ale kto i dlaczego?...

Zobaczcie świat Pięćdziesięciu twarzy Greya raz jeszcze, tym
razem

oczami

Christiana.

Historia

miłosna,

która

zafascynowała miliony czytelników na całym świecie z
perspektywy Christiana Greya….

