Ta książka spodoba się wszystkim młodym miłośnikom
piłki nożnej, którzy grają dla przyjemności na szkolnych
czy podwórkowych boiskach. Przyda się także tym,
którzy próbują swoich sił w klubach zajmujących się
szkoleniem piłkarskim na poziomie wyczynowym.

Wielka kokarda, niesamowicie długie rzęsy i figlarne
spojrzenie to znaki rozpoznawcze przesympatycznej
myszki Minnie. Przeczytaj 8 bajek i poznaj pełen zabawy,
zaskakujących pomysłów i tajemniczych zagadek świat
Minnie i jej przyjaciół.

Zapraszamy do filmowego świata Angry Birds. Poznajcie
nowe przygody bohaterów kultowej gry! Czerwony
mieszka na pięknej Ptasiej Wyspie. Ma własny domek i
codziennie rano wychodzi do pracy… a właściwie
codziennie szuka nowej, ponieważ przez swoje zadziorne
zachowanie nigdzie nie zagrzewa miejsca. Stroszy piórka
z byle powodu i nic nie umie na to poradzić…

Natan nie ma nic przeciwko temu, że kazano mu się
zakolegować z nowym uczniem – dopóki go nie pozna.
Czyżby

został

skazany

na

towarzystwo

totalnego

nudziarza? A może nowy kumpel jednak okaże się
równym

gościem?

Uwaga,

fani

„Dzienniczka

cwaniaczka”! Oto Natan, samozwańczy geniusz, który
bez wątpienia nie jest ulubieńcem nauczycieli!

Jest to współczesna powieść dla nastolatków, której
bohaterką jest sympatyczna 13-letnia gimnazjalistka.
Zapraszamy

Was,

Drodzy

czytelnicy

do

świata

problemów i przygód tej młodej, zabawnej ,,damy”.

To powieść o wszystkich najistotniejszych aspektach
życia. W jej tle wielka miłość, namiętność, zdrada, łzy,
szczęście, rodzina, pieniądze. A na pierwszym planie
marzenia- wypowiedziane w noc Perseidów….

Porywająca opowieść o losach grupy młodych ludzi na
tle

bałkańskiej

wojennej

zawieruchy

początku

lat

dziewięćdziesiątych. Niezwykła historia miłości Chorwatki
Jasminy i Serba Dragana. Miłości, która w świecie
ogarniętym

etniczną

nienawiścią

nie

powinna

się

zdarzyć.

Trzymający w napięciu dreszczowiec znanej autorki
bestsellerów

oddaje

czytelnika

we

władanie

bezwzględnego psychopaty. W starciu z zamaskowanym
ludzkim drapieżnikiem każda minuta jest na wagę złota.

Lekka, dowcipna lektura dla kobiet z poczuciem humoru.

Ella i Micha przyjaźnią się od dzieciństwa. Ale jedna
tragiczna noc przekreśla ich przyjaźń i na zawsze zmienia
życie.. „Fantastycznie wciągająca historia… Ta książka
zabierze cię w niezapomnianą podróż, a jej finał aż wbija
w fotel".

Poszukiwanie

prawdy

może

być

śmiertelnym

niebezpieczeństwem. Peter Simon, odnoszący sukcesy
przedsiębiorca i opiekuńczy mąż i ojciec, znika bez śladu
podczas podróży do Prowansji. Zrozpaczona młoda żona
udaje się w ślad za ukochanym, by na własną rękę
prowadzić

poszukiwania.

Jednak

nieustanne

przeciwności, na jakie natrafia, uświadamiają jej, że mąż
nie jest tym, za kogo się podawał..
Ten wzruszający dwugłos matki i córki to niezwykłe
świadectwo dwóch pokoleń naznaczonych Holokaustem i
ich wspólne wołanie, „by czas nie zaćmił i niepamięć”.

Przestraszył się trochę, więc przeskoczyłam na temat
przeznaczenia. Powiedziałam, że w każdej mitologii
istnieje jakieś spersonifikowane fatum. Ja najbardziej
lubię Ananke, grecką boginię przeznaczenia. Rafał
powiedział, że to ciekawe zagadnienie, czy życiem rządzi
przypadek, czy nieuchronny los….
Ta powieść zadaje kłam stereotypom i przełamuje
niejedno tabu. Ani pogodna staruszka, ani zimna
bizneswoman nie są takie, jak się wszystkim wydaje. A
ich relacja zmienia się jak w kalejdoskopie.

Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak wiele
wspomnień

budzą

w

nas

zapachy?

Jak

często

przywracają pamięć? O tym właśnie przekonają się
bohaterki „Zapachu wspomnień” – trzy matki i trzy
nastoletnie córki.

Napisana z werwą, pełna dynamicznych zwrotów akcji i
humoru powieść odważnie demaskuje nasze kompleksy i
słabości, mówi o przywarach, ludzkiej głupocie, a
jednocześnie daje zastrzyk optymizmu i nadziei.

"Niepokorne" to trylogia opowiadająca o wyjątkowych
kobietach, których zawiłe losy splatają się w scenerii
młodopolskiego

Krakowa.

Eliza

Pohorecka,

Klara

Stojnowska i Judyta Schraiber spełniają swoje marzenia
kosztem wyrzeczeń i trudnych kompromisów, nierzadko
płacąc wysoką cenę za szczęście.

Piękna i poruszająca opowieść o dojrzewaniu do nowych
ról,

szukaniu

bliskością,

równowagi

telefonach,

między

na

które

niezależnością
się

czeka,

a

oraz

rozstaniach, które zawsze trwają za długo.

Nowa fenomenalna trylogia królowej literatury kobiecej,
autorki

bestsellerowej

sagi Stulecie

Winnych

–

Ałbeny Grabowskiej. Czy odprawione czary uczynią
Alicję niezwykłym dzieckiem, czy uchronią przed biedą i
niedostatkiem?

Czy można kochać dwóch mężczyzn naraz? Można. A czy
obu można kochać tak samo? Majka Czerska podobno
ma męski charakter. A raczej męskie podejście do życia.
Brać, wycisnąć, zostawić. A co tam! Wiarołomna
cyniczka,

egoistka,

przewrotna...

A

może

jednak

marzycielka, wrażliwa, miła, serdeczna i ciepła? Jaka jest
naprawdę? Przeczytaj naprawdę warto.

"Słońce świeci wszystkim" to tytuł zbioru opowiadań, a
także hasło, którym pisarka kierowała się, tworząc swoje
kolejne powieści. Świat wymaga od nas powagi i
determinacji, ale nie wolno zapominać, że tym, co daje
nam siłę do życia, jest uśmiech i optymizm – a te z
pewnością każdy odnajdzie w niniejszym tomie.

Młoda prawniczka Jane ma wrażenie, że znalazła się na
życiowym zakręcie: jej związek przechodzi kryzys, a
praca nie dostarcza zbyt wielu wrażeń. Aż do dnia, gdy
musi zająć się niezwykłą sprawą: nadzoruje licytację
pamiątek pozostawionych przez pewną arystokratkę.

Powieściowe losy oficera Wehrmachtu i warszawskiego
powstańca, które splotły się w niezwykłą historię.

Najodważniejsza z dotychczasowych książek znanej
satyryczki.
Maria Czubaszek zdradza swoje sekrety i po raz pierwszy
mówi o sobie tak szczerze. I tak dużo. Opowiada o
ludziach, z którymi się przyjaźniła, pracowała, których
mijała w życiu. Komentuje sytuację w kraju (także tę po
„dobrej zmianie”). Pewne historie, które czytelnicy już
mieli okazję poznać, wreszcie znajdują zakończenie.

