Iskierka to mały konik o wielkich i śmiałych marzeniach.
Przeczytaj i dowiedz się, jak trafiła na królewski dwór w
ramiona Roszpunki.

Jelonka, wróżka zwierzęca, od zawsze miała jeden mały
problem: w życiu kierowała się głosem serca nie rozumu.
Przysparzało jej to wielu kłopotów. Pewnej z pozoru zwyczajnej
nocy niebo nad Przystanią Elfów przecięła zielona kometa, a z
wnętrza ziemi rozległ się głęboki pomruk…

Dowcipne, liryczne, ciepłe, pełne miłości i przyjaźni dla zwierząt
wiersze o psach i ich właścicielach – przekonują, że: W dżungli
życia, w życia buszu zawsze ci pomogą : Cztery łapy, para
uszu, oczy, nos i ogon.

Bycie nastolatkiem to prawdziwy kanał. Doskonale wie o tym
Greg Heffley, rzucony przez los do gimnazjum, gdzie
chuderlawe słabeusze dzielą korytarze z dzieciakami, które są
wyższe, wredniejsze i już się golą. Zmagania ze szkolną
rzeczywistością opisuje w prowadzonym przez siebie dzienniku,
w którym pojawiają się…

Wojna i miłość, przyjaźń i rodzinne więzi, dramatyczne wybory
i odbudowane życie w opowieści łączącej pół wieku, dwa
kontynenty i dwa pokolenia.

„Lewa strona życia” to kolejna na polskim rynku i długo
wyczekiwana powieść Lisy Genovy, autorki bestsellera „Motyl”.
Po raz kolejny autorka łączy niezwykły przypadek medyczny z
powieścią obyczajową, kreśląc fascynujący portret kobiety
walczącej o odnalezienie swojego miejsca w życiu po urazie
doznanym w wypadku samochodowym.

Czy mamy swobodę w wyborze tego, kogo kochamy? Czy to
my wybieramy? Czy zostajemy wybrani? Adam, psycholog,
twierdzi, że posiadł tajemnicę „napoju miłosnego”. Uważa, że
potrafi sprawić, że każda kobieta legnie u jego stóp. Przeczytaj
naprawdę warto!

Zagadka goni zagadkę, wątek kryminalny splata się z historią
miłosną i zmierza ku zaskakującemu zakończeniu.

Rosie i Alex od dzieciństwa są nierozłączni. Życie zadaje im
jednak okrutny cios: rodzice Alexa przenoszą się z Irlandii do
Ameryki i chłopiec oczywiście jedzie tam razem z nimi. Czy
magiczny związek dwojga młodych ludzi przetrwa lata i tysiące
kilometrów rozłąki?

Znakomita lektura na jedną bezsenną noc!

Natalie powracają, by uciec w wielkim stylu...W
Międzyzdrojach, uroczej nadmorskiej miejscowości
wypoczynkowej, gdzie zazwyczaj najgorszą plagą są
kieszonkowcy, zostają znalezione zwłoki młodej kobiety. Nikt
nie wie, kim była ofiara morderstwa. W tym samym czasie
ktoś…

On - młody ksiądz, ona - młoda mężatka. Miejsce akcji głównie niewielkie miasto w Wielkopolsce. Czas akcji początek lat 80. XX wieku. Temat - historia wielkiej miłości,
traktowanej w miasteczku jako skandal obyczajowy, co było dla
bohaterów obciążeniem przez długie lata, ceną, jaką zapłacili
za pragnienie bycia razem

W chłodną niedzielę 5 czerwca 2005 roku Szacki rozpoczyna
nowe śledztwo. W klasztorze, w centrum miasta, zamordowano
jednego z uczestników niekonwencjonalnej terapii grupowej, w
czasie której pacjenci wcielali się w role swoich bliskich.
Przypadkowe zabójstwo podczas włamania? Taka jest oficjalna
wersja, gdyż Szackiemu trudno uwierzyć w hipotezę, że
sprawcą zbrodni jest któryś z uczestników terapii. A jeśli tak, to
dlaczego?...
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, poruszająca historia
nauczyciela z liceum, który - aby zachować ukochaną pracę i
przygotować uczniów do matury - ukrywa przed światem, że
stopniowo traci wzrok. Kacper, uwielbiany przez uczniów
nauczyciel historii z lubelskiego liceum, zaczyna stopniowo
tracić wzrok. To uniwersalna i inspirująca opowieść o sile
ludzkiego ducha i determinacji w walce z przeciwnościami losu.

Przejmująca, przesiąknięta bólem i strachem dziecka książka o
tym, że wojna nie umiera nigdy. Osobista opowieść o śmierci,
Niemcach, osieroconych dzieciach i traumie, która pozostaje na
zawsze.

Ta książka to niezwykła relacja z życia jednej rodziny spośród
setek tysięcy Polaków deportowanych w głąb Rosji. Jest
zapiskiem wspomnień Andrzeja Ciska ukazanych z perspektywy
małego dziecka….

