Poznaj fantastyczne przygody Aleksy, która w
nowym świecie musi stawić czoła nie tylko złej
księżniczce Malucii oraz jej czarom, ale i własnej
nieśmiałości. Przejdź wraz z księżniczką przez
tajemnicze

drzwi i

daj się

porwać

magicznej

opowieści z Barbie w roli głównej!

Masza to niezłe ziółko! Pewnego dnia wpada do
domu

poczciwego

Niedźwiedzia

i

przewraca

wszystko do góry nogami. Czy tak może wyglądać
początek niezwykłej przyjaźni? Przekonaj się o tym,
czytając tę porywającą opowieść. Szalone perypetie
niesfornej Maszy i cierpliwego Niedźwiedzia rozbawią
cię do łez!
Minnie z powodzeniem prowadzi butik z kokardami.
Właśnie dostała bardzo duże zamówienie od znanej
gwiazdy filmowej – Penelopy Pudel. Niespodziewanie
psuje się Kokardomat 3000.Czy Minnie uda się
spełnić życzenie klientki? I co skrywa tajemnicza
lampa – prezent od Madame Ruby?

W przedszkolu jak zwykle zamieszanie. Dzieciaki
świetnie się bawią, tylko pani Miłka się martwi, czy
zdąży

przed

porodem

porozmawiać

z

przedszkolakami o uczciwości, szacunku, odwadze,
współczuciu... Rodzicom bardzo na tym zależy. Pani
dyrektor także. Ubiegłoroczne zajęcia o uczuciach
okazały się wielkim sukcesem. Na szczęście pani
Miłka wpada na genialny pomysł – stworzenie
drużyny piłkarskiej!

Oryginalna, śmiała i napisana lekkim językiem
książka z pewnością wciągnie na długie godziny.
Autorem książki jest John Green, znany polskim
czytelnikom

przede

wszystkim

jako

twórca

bestsellerowej powieści „Gwiazd naszych wina”.
Obecnie

przedstawia

on

kolejną,

wzruszającą

historię, która z pewnością porwie nastolatków na
całym świecie!
Ta książka to skarbnica pomysłów na wykonanie
ozdób i zabawek związanych z tematyką wiosenną:
kwiatów, zwierzątek, koszyczków, pisanek, dekoracji
wielkanocnych i wielu innych. To dla dzieci i ich
rodziców inspirujące pomysły na aktywne, twórcze i
poznawcze spędzenie czasu.

Pierwszy tom nowego cyklu „Azjatycka saga”. Tym
razem Tanya Valko umieściła akcję powieści w
Indonezji

i

innych

krajach

Azji

Południowo-

Wschodniej. Dramatyczne dzieje bohaterów możemy
śledzić od roku 1965, okresu „komunistycznego
upuszczenia krwi” poprzez czystki wśród ludności
chińskiej,

aż

współczesnych,

po

okrucieństwo

pełnych

kontrastów

bogactwem a życiem na skraju nędzy...

czasów
pomiędzy

,,Wspomnienia w kolorze sepii” to opowieść o sile
rodzinnych i przyjacielskich więzi oraz o ludzkich
losach, które bezlitośnie gmatwa wielka historia
świata.

Czytelnik

będzie

je

śledził

w

dwóch

prowadzonych równolegle wątkach: współczesnym i
historycznym.

Zaskakująca

powieść

o

miłości,

rodzinie

i

przewrotności losu W swej najnowszej powieści
Eileen Goudge stawia czytelniczkom pytanie: Co byś
zrobiła na wieść o tym, że zostało ci pół roku życia?
Dla Camille, właścicielki biura matrymonialnego,
odpowiedź

jest

prosta:

musi

znaleźć

swoją

następczynię w roli matki i żony.

Trzymająca

w

napięciu

powieść

o

kobiecie

obsesyjnie dążącej do odkrycia prawdy o brutalnym
morderstwie swojej siostry.

Wyzywająca buntowniczka. Zdradzona przyjaciółka.
Namiętna

kochanka

prześladowana

przez

mężczyznę, którego dotyk jest potężniejszy niż jej
ból. Bohaterka, której nie zapomnicie. Znakomita
powieść o namiętności i stracie, miłości i zdradzie,
przyjaźni zdolnej przetrwać nawet śmierć.

Powieść historyczna bestsellerowej autorki "Białej
wilczycy”. Opowieść o młodej kobiecie, poznającej
gorzki smak niezależności i swobody w zbuntowanej
Turcji.

Nowa powieść Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk,
autorki

bestsellerowych

serii

"Cukiernia

Pod

Amorem" oraz "Podróż do miasta świateł"! Zupełnie
nowi bohaterowie, całkiem nowe perypetie, ten sam
kunszt

literacki,

ta

sama

dbałość

o

realia

historyczne.

Antoinette van Heugten wplata czułą, nieprzerwaną
więź między matką i synem w thriller pełen napięcia
i niespodziewanych zwrotów akcji.

Pięćdziesiąt
których

wskazówek.

autorka

Pięćdziesiąt

przeplata

własne

lekcji,
przeżycia

w
z

doświadczeniami ludzi spotkanych na swojej krętej
drodze;

przywołuje

ważne

dla

siebie

postaci,

znaczące książki i filmy, inspirujące modlitwy i
wypisy z lektur; przypomina o sile psalmów i
prostych sentencji.

Dramatyczna i wzruszająca historia nastoletniej
matki szukającej bezpieczeństwa i kochającego
domu.

Oto osobista historia prawdziwej nieprzemijającej
gwiazdy kina. To podróż przez życie Sophii Loren,
śladem jej ukochanych pamiątek, które przywołują
żywe wspomnienia.

Pościgi, efektowne zwroty akcji i bezlitosny agentzabójca o nieprzeciętnych umiejętnościach: Jason
Bourne powraca!

