Urocze bajeczki małej biedroneczki charakteryzują się
pozytywnym przesłaniem i odwołaniem do dobrych
emocji. Przygody Fionki opowiedziane są przyjaznym
dla dziecka językiem, literackim, a zarazem prostym,
łatwo wpadającym w ucho dzięki płynącej w nim
melodii. Piękne i pełne ciepła ilustracje ukazują od
najlepszej strony świat przyrody i jej mieszkańców.

Każdy wie, że należy pomagać innym. Mały kruk
przekonuje się jednak, że nie jest to wcale takie łatwe.
Najpierw ma coś ważniejszego do zrobienia, następnie
wdaje się w dyskusję z panią borsukową na temat
właściwego pomagania, a potem swoim pomaganiem
przeszkadza innym – i w końcu wszystko zostaje….

Niepokorna Fretka Furczybicz nie zamierza zgrywać
"słodkiej dziewczyny"

-

konsekwentnie

stroni od

falbankowych sukienek, trzepotania rzęsami i strojenia
ślicznych minek. Niefrasobliwie przyjęty zakład: kto
poderwie Wojtka Lebiodę, syna dyrektora szkoły,
sprawi, że przyjdzie jej się zmierzyć z pogardzanym
dotąd światem wysokich obcasów i kobiecych gierek a
także z ….
,,Wieczna wiosna” to poruszająca powieść skłaniająca
do głębszych refleksji nad własnym życiem, którą
zdecydowanie warto przeczytać!

W najnowszej- trzymającej w napięciu do ostatniej
strony- powieści Mario Vargas Llosa serwuje wykwintny
koktajl tajemnic, namiętności i zemsty, gdzie miłość i
zdrada noszą jedno imię.

Jest taka noc w roku, trochę cudowna, przynajmniej
wyjątkowa. W każdym mieście, na każdej uliczce
mieszkają zwyczajni bohaterowie codziennego życia.
Zapraszamy na ulicę Cichą 5, możecie zajrzeć przez jej
rozświetlone okna. Stare mieszkania kryją piękne
historie.

Świadectwa

przemijających

smutków,

spełnionych marzeń, odnalezionych szczęść. Siedem
mieszkań, siedem opowieści…
Mroźny luty. Odcięta od świata wyspa. Tajemniczy dom
nad morzem. To będzie długa, gorąca zima... On jest
enigmatycznym pisarzem, który stroni od ludzi i tworzy
przerażające horrory. Ona - młodą aktorką, której
ostatnio się nie wiedzie. I musi przyjąć pracę w teatrze
lalek w zapadłej mieścinie…

Ta zaskakująca opowieść o miłości niemal niemożliwej
poruszy serce każdej kobiety.

Kurt Austin i NUMA w straceńczej misji o ocalenie
świata

przed

totalnym

zniszczeniem.

Australijski

miliarder dokonuje w swoich tajnych laboratoriach
epokowego odkrycia. Jego celem nie jest jednak postęp
nauki, lecz… zemsta. Już wkrótce stworzy maszynę
siejącą niewyobrażalne zniszczenie. Los kontynentów
będzie w jego rękach. Ale prawda może być jeszcze
bardziej przerażająca..

Czy zło może być dziedziczne? Jak kochać własne
dzieci, by żadne z nich nie czuło się mniej ważne? Na
ile możliwy jest powrót do normalnego życia po
tragedii, która wywraca je do góry nogami?

Powieść "Zaginiona dziewczyna", pełna zwrotów akcji i
błyskotliwego dowcipu, pokazuje, że Gillian Flynn jest
prawdziwą

mistrzynią

w

budowaniu

konstruowaniu wciągającej intrygi.

napięcia

i

