Chytry Gargamel obiecuje Pasibrzuchowi pyszne danie
- zupę ze smerfów! Nienasycony olbrzym wkracza do
wioski i domaga się smerfowej zupy. Czy Papa Smerf
znajdzie jakiś ratunek?

Historyjka, dzięki której dziecko może identyfikować
się z bohaterem i puścić wodze swojej fantazji.

Z małym chłopcem Markiem najmłodsi poznają różne
rodzaje
zabawę:

motocykli.
obudzi

Ta

książeczka

uczy

poprzez

ciekawość dzieci, wzbogaci ich

słownictwo i rozwinie zmysł obserwacji.

Smakowita opowieść o władzy, zemście i prawdziwej
przyjaźni.

Zapadająca głęboko w pamięć, poruszająca opowieść
o miłości wystawionej na najcięższą próbę. Prawdziwa
historia walki o zdrowie ukochanego męża, o jego
prawo do położenia kresu cierpieniom, a na końcu- o
siebie.

Gdy świat wali się nam na głowę, trzeba brać sprawy
w swoje ręce. Siostry Mazur zakładają „babską” firmę.
W odremontowanej XIX-wiecznej fabryce razem z
grupą

pracownic

kosmetyków.

rozpoczynają

Wkraczają

w

wytwarzanie

bezwzględny

świat

brutalnej walki z konkurencją. Mimo to sukces wydaje
się być na wyciągnięcie ręki. Beata Mazur odkrywa
jednak, że ukochany mąż od dawna…
,,Piękna, mądra i ciepła książka! O tym, że bariera,
która nie pozwala kochać właściwej osoby, pęka
czasem bardzo powoli. Przeczytajcie historię Grety! Bo
wydarzyło

się

jej

coś

niezwykłego.

Może

jej

doświadczenie okaże się bliskie waszemu sercu?” M.
Żmuda-Trzebiatowska

Natasza miała wszystko: kochającego męża, piękny
dom,

spektakularną

karierę

i

własną

agencję

reklamową. Życie Nataszy wielu osobom mogłoby
wydać się perfekcyjne i takie właśnie było… Do czasu.

Ciepła, pozbawiona fałszu i tanich wzruszeń opowieść
o

relacjach

rodzinnych.

Trochę

smutna,

trochę

zabawna; prawdziwa jak życie.

Czuwałam przy uchylonym oknie to opowieść o dwóch
mężczyznach, ojcu i synu, których choroba zaskoczyła
w najmniej spodziewanym momencie.

Upalny letni dzień. Rodzina Joanny Mason wybiera
się na leniwą przechadzkę wiejską ścieżką. Za chwilę
życie Joanny zmieni się na zawsze…

Pełna napięcia, klaustrofobiczna i wciągająca bez
reszty. Na terenie uniwersyteckiego kampusu w
Nowej Anglii pod warstwą śniegu zostaje znalezione
nagie, zamarznięte ciało pięknej studentki. Dlaczego
nikt z jej znajomych nie zgłosił zaginięcia? Spencer
O'Malley, detektyw prowadzący śledztwo, szybko
zostaje wciągnięty w niepokojący...

Były żandarm wojskowy, bez prawa jazdy, adresu i
osób na utrzymaniu. Potężny i inteligentny gość, który
z przyjemnością wymierza sprawiedliwość, a potem
odchodzi w stronę zachodzącego słońca. Zazwyczaj
sam, ale tym razem jest nieco inaczej…

Prusy Wschodnie, 1875 rok. Piętnastoletnia Lora po
śmierci rodziców mieszka u dziadka Wolfharda von
Trettina. Oboje żyją w biedzie, dziewczyna nie
przeczuwa więc, że dziadek ma odłożoną znaczną
sumę pieniędzy, które po jego śmierci miały przypaść
jej w spadku. Bratanek von Trettina chce zagarnąć te
pieniądze i pozbyć się rywalki. Starszy pan dla
ratowania wnuczki obmyśla śmiały plan…

Przejmujące i nadzwyczaj ciekawe wspomnienia Anny
są nie tylko przejmującym dokumentem epoki, lecz
przede wszystkim świadectwem losu Polki. JEDNEJ Z
WIELU.

