Niezwykły komiks z ulubionymi bohaterami ANGRY BIRDS!
RATUJ SIĘ, KTO MOŻE! Latające świnie? Zielone jajka
wyrastające z nasion? Podwójny problem z podwójnym
królem? Bardzo wściekłe ptaki dobijające się do domów
trzech

małych

świnek?

Przygotujcie

swoje

proce

i

nakierujcie je na Świńską Wyspę! Tu wszystko się może
zdarzyć i bądźcie pewni, że się zdarzy!

Angry Birds świetnie się bawią bez Stelli. Nic dziwnego, że
czuje się ona samotna. Czy powinna rozejrzeć się za
nowym przyjacielem od serca? Kiedy Stella spotka w lesie
dziwnego nieznajomego, będzie całkowicie gotowa na
rozkwit nowej przyjaźni. Ale czy starzy przyjaciele Stelli są
gotowi przyjąć do stada jakiegoś żółtodzioba?

Klinika pod Boliłapką to maleńki szpital dla chorych
zwierzaków. Pracują w nim sympatyczna doktor Magda i
wesoły doktor Paweł. Codziennie ratują zdrowie swoich
podopiecznych.

Pomagają

im

dzieci

doktor

Magdy:

Dominika i Kajtek. Zaprzyjaźnij się z nimi i zaglądaj do
kliniki, by śledzić losy niezwykłych pacjentów.

Seria "Pierwsze czytanki" to specjalnie dobrana historyjka
oraz kolorowe atrakcyjne ilustracje dla dzieci, które
rozpoczynają naukę czytania. Proste, nieskomplikowane
zdania, duże litery

z pewnością zachęcą dzieci do

samodzielnego przeczytania książeczki.

Najnowsza powieść autorki bestsellerów Zostań, jeśli
kochasz i Wróć, jeśli pamiętasz Ta przejmująca do głębi
powieść jest historią Cody Reynolds, zmagającej się z
samobójstwem najlepszej przyjaciółki.

Wciągająca, słodko-gorzka opowieść o tym, co w życiu
ważne i najważniejsze. Wakacje to historia rodzinnego
wypadu do Hiszpanii, przesycona aromatami paelli i
bąbelkami cavy. Powieść w zabawny i ciepły sposób
demaskuje nasze kompleksy, każdy odnajdzie w niej
cząstkę siebie, rozpozna najgłębiej skrywane sekrety, ale
pokocha je i zacznie się z nich śmiać.
Historia o pasji, miłości i... duchach przeszłości, które
raz

obudzone,

nie

pozwalają

o

sobie

zapomnieć.

Tajemniczy Dom, w którym może się wydarzyć absolutnie
wszystko. Przeznaczenie dopadnie każdego, można mu się
poddać lub stanąć do walki o uczucie najbliższej osoby….

Emocjonująca powieść, w której napięcie wzrasta z każdą
umykającą minutą, a na światło dzienne wychodzą ukryte
lęki i konflikty małej społeczności Broken Branch.

Patrycja i Sebastian są zupełnie przeciętnym małżeństwem:
wspólnie wychowują dwunastoletnią córkę, borykają się z
problemami dnia codziennego. Pati pracuje w biurze, gdzie
musi znosić dziwactwa swojego zwariowanego kolegi,
Teodora, zwanego przez nią Pączkiem. Pewnego dnia ten
na pozór uporządkowany świat rozsypuje się jak domek z
kart – Sebastian postanawia odejść. Co się stało, że mąż
podjął decyzję o rozstaniu?..
Zabójstwo genialnego polskiego muzyka jazzowego stało
się inspiracją do stworzenia opowieści o miłości, rozpaczy i
zazdrości. Historii o tym, jak miłość może doprowadzić do
zbrodni.

Książka

Janusza

Leona

Wiśniewskiego

to

opowieść, jak silne mogą być emocje i do czego może się
posunąć zraniony człowiek.

Rok 1920, Wielka Brytania. Kraj otrząsa się po pierwszej
wojnie

światowej.

Młodziutka

Lily

Valance

pragnie

zapomnieć o ciężkich czasach i rzuca się w wir szalonych lat
dwudziestych.

Gdy

spotyka

przystojnego

kapitana

Wintersa, ulega czarowi jego pozycji społecznej i bogactwa.
On liczy na to, że związek z młodą śpiewaczką pozwoli mu
się wyzwolić od traumatycznych wspomnień. Lily decyduje
się...
Prawdziwy portret Anny Jantar- gwiazdy polskiej estrady
.W tej wyjątkowej biografii kryje się o wiele więcej niż tylko
historia kariery w blasku świateł.

Izabela Aragońska, pozbawiona księstwa Mediolanu przez
Ludwika Sforzę, wciąż ma nadzieję na odzyskanie należnej
jej pozycji. Naiwnie wierzy w pomoc nowego króla Francji.
Ale szybko pozbywa się złudzeń i, rozdarta między tęsknotą
za utraconym synem a troską o los córek, ucieka z
okupowanego przez Francuzów miasta. W drodze do
Neapolu zatrzymuje się w Watykanie. Poznaje swoją..

Jak kochać ojca zbrodniarza? Małe bestie czy bezwolne
ofiary? Historii dzieci dyktatorów nie przeczytasz w żadnej
innej książce.

Opactwo świętego grzechu to piękna książka o miłości i
towarzyszącemu temu uczuciu zrozumieniu drugiej osoby.
To także mocny głos Sue Monk Kidd w sprawie eutanazji.

