Wszyscy kumple ze szkoły już są! Alcest, który wciąż je,
Gotfryd, który ma ciągle nowe zabawki, Euzebiusz, który
chętnie daje chłopakom w nos oraz Rufus, Maksencjusz,
Kleofas i Joachim. Cała paczka! Będzie kupa zabawy!
Duet Sempe - Goscinny po raz kolejny przypomina, że
warto pozostać dzieckiem. Książka zawiera najfajniejsze
opowiadania o Mikołajku i jego kumplach, jak bum cyk
cyk!
Mimo upływu lat Kat nadal nie może spać spokojnie,
dręczona niewyjaśnioną śmiercią siostry i anonimowymi
listami.

W

dziesiątą

rocznicę

zbrodni

postanawia

zawalczyć o sprawiedliwość. Aby odnaleźć mordercę
wraca do Liberty w Luizjanie.

Piękna i zarazem prawdziwa opowieść o rodzinie, miłości,
przyjaźni i pożegnaniu z kimś bliskim.

Dalszy ciąg opowieści o obdarzonej niezwykłym darem
kobiecie. Nastoletnia Alicja zostaje wysłana do Wiednia,
aby w tamtejszej klinice rozpocząć leczenie. Z początku
nieufna, nieznająca języka, ignorowana przez lekarzy,
stopniowo zaskarbia sobie sympatię innych pacjentek i
personelu…

Nie zapomnij, że mamy dwa życia. Drugie zaczyna się,
gdy uświadomisz sobie, że żyje się tylko raz. Lisa marzy,
aby zostać aktorką. Ale smutna codzienność zmusza ją do
pracy w barze na Manhattanie. Pewnego wieczoru
poznaje młodego lekarza, Arthura Costello. Raz po raz los
styka ich ze sobą, aż wreszcie zaczyna rodzić się między
nimi uczucie. Ale Arthur nie jest taki jak wszyscy…
Drugi tom nowej serii Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk,
autorki bestsellerowej Cukierni Pod Amorem! Fascynujące
bohaterki, pełna namiętności fabuła, szybkie tempo,
częste zwroty akcji – tej serii nie można przegapić.

Nowa powieść króla prozy obyczajowej, który tym razem
umiejętnie myli tropy, a zakończenia nie domyśli się
nawet

wielbicielka

powieści

detektywistycznych!

Przeczytaj naprawdę warto!

"Zabawna, zaskakująca i rozdzierająca serce. Powieść,
która pokazuje cudowną złożoność miłości."

Niezwykły i trzymający w napięciu dramat psychologiczny
o macierzyństwie i sile miłości. Jak niewyjaśnione sprawy
z przeszłości mogą mieć wpływ na nasze postrzeganie
rzeczywistości?

Rodzinny

sekret,

wyznany

przez

nestora

rodu

Krzenieckich wywołuje zamieszanie w rodzinie. Starszy
Pan u schyłku życia postanawia rozliczyć się z trudną
przeszłością – zaślepiony gniewem dawno temu zerwał
wszelkie kontakty z jedyną siostrą. W ostatniej woli
wyznaje

ukochanemu

wnukowi

Adamowi

swoją

tajemnicę, prosząc, by w jego imieniu ponownie scalił
rodzinę…
Zdrada, martwa kochanka i oszczerstwo. Nic tylko
płakać…ze śmiechu!

Na poznańskiej ulicy padają strzały. Na miejscu ginie
prezes dobrze prosperującej firmy, ranna zostaje jego
pracownica, Ewa Kochanowska. Jedynym świadkiem
zabójstwa jest niewidoma dwunastoletnia córka Ewy,
Kamila,

zwana

Kamykiem.

Wprawdzie

nie

widziała

mordercy, ale to nie znaczy, że nie potrafi go rozpoznać.
Rozpoczyna się mrożąca krew w żyłach walka o życie
dziewczynki. Czy niewidome dziecko ma szanse w starciu
ze zdeterminowanym mordercą?

„Zmiana” to opowieść o tym, że żyjemy w świecie
ciągłych rewolucji, które przestaliśmy dostrzegać. Nasze
życie, relacje, sposób porozumiewania się, a nawet stroje
ulegają

codziennym

metamorfozom.

Ma

to

swoje

konsekwencje w obyczajowości, a przede wszystkim – w
myśleniu. To też opowieść o intymnym odbiorze tego, co
serwuje nam dynamika naszych czasów.

Ostatnia rozmowa z księdzem Janem Kaczkowskim.
Był

inspiracją

dla

milionów

ludzi

-

wierzących

i

niewierzących. Każdy, kto go słuchał, czuł: on mnie
rozumie. Ksiądz Jan nie oferował tanich rad ani łatwych
pocieszeń. Swoim życiem mówił: nie odpuszczaj sobie, a
dasz radę, wstaniesz. Ta książka to pożegnanie, ale nie
ostatni rozdział. Następny napiszesz Ty.

W tej książce zabiorę cię w niezapomnianą podróż na
koło podbiegunowe! Zwiedzimy razem Finlandię, Islandię
i Grenlandię. Uwielbiam mroźne przygody! A te będą
wyjątkowe i mam nadzieję, że wybierzesz się tam ze
mną!

