Poznawanie najważniejszych zagadnień z matematyki nie
musi być wcale trudne i nużące. Z naszą książką lekcje
arytmetyki czy geometrii będą świetną zabawą. Ważne
definicje i reguły zostały przełożone na dziecięcy język, a
wszelkie zadania i przykłady barwnie zobrazowano.

Bajka ma charakter edukacyjny, przekazuje pozytywne
wartości,

takie

jak:

wiara

we

własne

siły,

odpowiedzialność, zasady działania w grupie, przyjaźń.

Część II to przedstawienie samogłosek i spółgłosek w
wierszykach. Powiązania sytuacyjne i skojarzeniowe z
pewnością pomogą w zapamiętaniu podziału liter.

Krótkie, wesołe wierszyki opowiadają o najbardziej
znanych i ciekawych krajach. Mały czytelnik poczyta
tutaj o stolicach i najciekawszych miejscach, o typowych
zwyczajach, o charakterystycznych zwierzętach, ale
także o tradycyjnym jedzeniu, tańcach, samochodach
czy ubiorach. Kolorowa, humorystyczna, pełna rysunków
i zdjęć książka spodoba się każdemu dziecku i dostarczy
mu wiele rozrywki!

Na końcu tej ślicznie ilustrowanej książeczki mały
Czytelnik znajdzie Pytania Małych Mistrzów oraz miejsce
na wklejenie swojego zdjęcia – teraz i On może grać w
piłkę z Markiem!

Dalsze

losy

ulubionych

bohaterów

polskich

nastolatek: Natalii i Maksyma! Natalia skończyła
właśnie trzeci rok studiów, Maksym rozpoczął pracę. W
ich życiu pojawia się mający wiele sekretów Jacob. Czy
Natce uda się odkryć je wszystkie? Czy tajemniczy
chłopak zmieni coś w ich związku? Czy wielka miłość
przetrwa?

Wściekły to wciągająca, zaskakująco dojrzała (biorąc
pod uwagę bardzo młody wiek autorki) opowieść o
śmierci, bolesnym dojrzewaniu i samotności - ale nie
tylko. Jest to także historia nieszczęśliwej miłości,
konfliktu

pomiędzy

marzeniami

i

artystą

bolesnych

i

światem,

zderzeń

pogoni

z

za

siermiężną

rzeczywistością.

Wciągająca

i

poruszająca

sekretach i kłamstwach.

opowieść

o

przyjaźni,

Druga część opowieści o księciu Oliverze, który bardzo
pragnął żyć w prawdziwym świecie. Za sprawą Delilah
udaje mu się w końcu wydostać spomiędzy okładek.
Pomimo

pewnych

mniej

lub

bardziej

zabawnych

komplikacji Oliver szybko odnajduje się w szkolnej
rzeczywistości i z fascynacją poznaje nowy świat. Potem
jednak książka zaczyna się o niego upominać.
Stephanie przez lata trwała u boku mężczyzny, który ją
zdradził. Jego niespodziewana śmierć odebrała jej
jednak

szansę

na

wybaczenie

dawnych

krzywd.

Zagubiona i rozgoryczona, wyrusza do Las Vegas, by
przemyśleć swoje życie.
Niespodziewanie Stephanie spotyka na swojej drodze
gwiazdę muzyki country – Chase’a Taylora. Mężczyzna
ujmuje ją szczerością i prostotą. Dzięki niemu kobieta
zaczyna znowu cieszyć się życiem.
Zabawna, mądra i wciągająca powieść. Do bólu szczera i
autentyczna, bez ściemy pokazuje życie licealistów, ze
wszystkimi jego cieniami i blaskami.

Jedenastoletni

Tom

mieszka

w

starej

przyczepie

kempingowej z Joss, swoją matką (młodą jak na matkę
jedenastolatka

–

urodziła

go,

mając

niespełna

czternaście lat). Ponieważ Joss lubi się zabawić i
wyskoczyć gdzieś na weekend ze znajomymi, Tom
często zostaje sam. I musi sobie radzić. Jedzenie
zdobywa w pobliskich ogródkach, lecz bardzo uważa,
aby go nie przyłapano i nie zabrano do domu dziecka..

Błyskotliwy, emocjonujący, dowcipny

i poruszający

pamiętnik dziewczyny, której przeznaczaniem stała się
ciemność.

Rok 1898. Amerykański pancernik „Maine” eksploduje
w porcie w Hawanie. Na jego pokładzie było dwustu
sześćdziesięciu marynarzy… i kamienna, przełamana
tablica…

To opowieść o czasach, w których za nielegalne
świniobicie można było trafić do Auschwitz, warzywa
hodowano

w

podwórkach

kamienic,

żołędzie

wykorzystywano na kilkanaście sposobów, a zużytymi
fusami
To

także

handlowano
niezwykła

na
książka

czarnym
kucharska:

rynku.
pełna

oryginalnych przepisów i praktycznych porad. Możesz
sprawdzić, jak dziś smakują okupacyjne rarytasy! I
odkryć wiele zapomnianych potraw. Okupacja od kuchni
to nie tylko historia walki z głodem – to przede
wszystkim historia polskiej zaradności i hartu ducha!

Historia powstania i metody działania Einsatzgruppen,
które wymordowały blisko 1,5 mln ludzi. Richard
Rhodes, amerykański historyk, m.in. na podstawie
bezpośrednich relacji, odsłania kulisy powstania i metody
działania zbrodniczych grup operacyjnych.

Gosia w jednej z berlińskich kawiarenek spotyka swoją
wielką miłość, syna bogatych przemysłowców z Poznania
leżącego w pruskim zaborze. Opuszcza Berlin i przenosi
się do rodzinnego domu ukochanego. Młodzi biorą ślub,
ale dla rodziny męża prosta dziewczyna z Berlina do
końca pozostanie znienawidzoną Prusaczką. Wkrótce
wybuch pierwszej wojny światowej na zawsze rozdziela
małżonków. Ich dzieci, Romek i Hela, wyrastają w
zupełnym rozdarciu między dwoma narodowościami.

Historia

prawdziwa

dziecka,

zaniemówiło, by wołać o pomoc…

które

z przerażenia

