Zabawna historyjka z niesamowitymi bohaterami i ich
niezwykłymi przygodami rozbawią i zachęcą do czytania
każdego młodego czytelnika. Wartkie opowieści napisane
prostym i barwnym językiem sprawią, że czytanie stanie
się prawdziwą przyjemnością.

Zbliżają się bardzo ważne zawody surfingowe w Australii.
Merliah Summers pragnie je wygrać i pokonać swoją
największą rywalkę Kylie. Merliah jednak nie jest zwykłą
dziewczyną, ale syrenką, która w czasie zawodów
powinna pełnić honory na ważnej Ceremonii Zmiany
Pływu. Na dodatek Kylie odkryje jej sekret…
Zapraszamy do zoo dzieci i rodziców, bo dobra zabawa
to

czasem

także

satysfakcja

z

obłaskawienia

ekonomicznego zwierza. Pamiętajcie, wytresowany i
dobrze nakarmiony fiskus daje się nawet pogładzić po
głowie.

Longin razem z babcią i wujkiem wyrusza na Mazury,
gdzie rozkręca interes z witaminizowaną karmą dla
łabędzi (ale psst, nikt nie musi wiedzieć, że to zwykłe
kulki z chleba). Z rodzicami i Bracholem jedzie do
Paryża, bo jakimś cudem udaje im się dostać paszporty
(smutny pan w okularach musiał chyba przysnąć). A na
koniec wyjeżdża z kumplami nad morze i od razu
zachodzi za skórę kierownikowi kolonii (który sięga mu
do pasa…).

Klaudia, młoda nauczycielka, rozpoczyna pracę w szkole
w podkrakowskiej wsi. Kobieta skrywa wiele bolesnych
tajemnic z dzieciństwa. Już pierwszego dnia wzbudza
zainteresowanie

w

nieśmiałym

Dawidzie.

Pomiędzy

młodymi zaczyna kiełkować serdeczna przyjaźń. Czy ma
ona szansę, by przerodzić się w coś głębszego?

Książka o wielkiej miłości kobiety do mężczyzny.
Opowieść o tym, jak trudne i wymagające odwagi jest
adopcyjne rodzicielstwo. Wzruszająca, niekiedy smutna,
chwilami zabawna opowieść o tym, jak trudnych
wyborów musimy niekiedy dokonać, o silnej chęci
odkrycia swoich korzeni, o potrzebie miłości, którą każdy
z nas nosi w sobie.

,,Marcowe fiołki” to książka o wielkiej miłości, o tym, że
czasem warto dać sobie drugą szansę, a także o
trudnych wyborach, które odbijają się echem na
następnych pokoleniach.

Są podarunki, które przynoszą radość. Ale są też takie,
które mogą dać szczęście. Nawet gdy nic go nie
zapowiada…

Veronique

Parker

najpierw

dla

męża

zrezygnowała ze swojej wielkiej pasji – malarstwa, a gdy
Paul

ją

zdradził

i

rozwiedli

się,

poświęciła

się

wychowaniu ich trzech córek. Kiedy Paul umiera,
zostawia im zagadkowy spadek, którego się po nim nie
spodziewały. Pieniądze pozwolą córkom...

Biuro matrymonialne Happy Ending robi furorę w Verily,
elitarnym osiedlu pod Nowym Jorkiem. Bryluje tam
Kennedy Ashe, konsultantka i doradczyni o figurze i
urodzie topmodelki, która sprosta każdemu wyzwaniu,
nawet jeśli okaże się nim świeżo pozyskany klient Nate
Ellison Raymond Dunkle, dziwak do sześcianu. Kennedy
z koszmarnego niedołęgi zrobi najbardziej pożądane
ciacho na małżeńskim rynku Verily. Stopniowo zauważa,
że ona i Nate są do siebie niepokojąco podobni. Czy
pójdzie za głosem serca?
W swojej najnowszej książce Eric-Emmanuel Schmitt
sprawdza, do czego jesteśmy zdolni, gdy zawładnie nami
zazdrość i uraza. Jak cienka linia dzieli miłość i
nienawiść, przyjaźń i zemstę?

Anthony Tolland chodzi do ostatniej klasy prywatnego
amerykańsko-polskiego liceum, często wpada w złość i
za

pomocą

pięści

próbuje

rozwiązywać

wszelkie

problemy. Gdy w jego domu pojawia się rudowłosa
Natalia,

którą

po

śmierci

przyjaciółki

postanawia

przygarnąć jego matka, chłopak czuje tylko złość i
niechęć. Dziewczyna jest jakby z innego świata i
zupełnie nie pasuje do…

Wciągający,

mroczny

norweski

thriller.

Atmosferę

tajemnicy potęgują przewijające się opisy surowej,
północnej przyrody, która najbardziej urzeka w powieści.

Rachel

Jenner,

samotna

matka

wychowująca

ośmioletniego syna Benedicta Fincha, wybiera się z nim
na spacer do lasu pod miastem. Pozwala dziecku pobiec
do przodu razem z ulubionym psem, po czym chłopiec
nagle znika. Poszukiwania nie dają rezultatów i po kilku
godzinach jest jasne, że Ben został porwany.

W swojej książce dziennikarka opowiada o swojej
zawodowej ścieżce, życiowych zawirowaniach, a przede
wszystkim o niesamowicie intensywnej pracy przy talk
show, który odmienił życie tak wielu ludzi, a także samej
prowadzącej.

