Przeczytaj tę niezwykłą historię i poznaj Barbie jako
Cukrową Wróżkę, Leśną Księżniczkę, uczennicę
Brokatowej Królowej oraz Księżniczkę z Krainy Tęczy!

Co zrobić, kiedy mama kupi ci buty, z których będą się
śmiać wszyscy kumple? Albo gdy trzeba pójść do pana
doktora? A jeśli zostaniesz sam w domu i coś zaczyna
straszyć? Mikołajek pokazuje, jak sobie z tym wszystkim
poradzić, przecież niczego się nie boi, no bo co w końcu!
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Książka Hanny Cygler jest opowieścią o silnej, choć
wrażliwej kobiecie, która zawsze, wbrew wszystkim i
wszystkiemu, starała się iść przed świat własną drogą.
Ale też historią pokomplikowanych losów polskich
emigrantów, którzy w Anglii, Hiszpanii czy Niemczech
szukali lepszego życia i miejsca na świecie, które mogliby
uznać za własne. I oczywiście opowieścią o miłości.
Niejednej.

To niezwykła opowieść o sile miłości, przeczuciach i
pamięci. I o tym, że, na szczęście, mieszkają w niej nie
tylko demony.

Cień burzowych chmur to pierwszy tom pięcioczęściowej
sagi Spacer Aleją Róż, traktującej o losach rodziny
Szymczaków. To epicka opowieść mocno osadzona na
płaszczyźnie

społeczno-obyczajowej.

Fikcja

literacka

przeplata się z autentycznymi zdarzeniami, a postaci
wykreowane przez pisarkę ocierają się o osoby, które
dzisiaj spoglądają na nas z kart książek historycznych.
Anna zaczyna pracę w technikum jako stażystka ucząca
chemii. Przez niedoświadczenie i brak przygotowania do
zawodu pakuje się w kolejne kłopoty, nie radzi sobie w
kontaktach z uczniami i nauczycielami, przez których
czuje się na dodatek poniżana. Załamuje się i nie widzi
dla siebie ratunku. Zamierza zrezygnować z kariery
pedagogicznej, kiedy w jej ręce wpada tajemniczy
dziennik.
Opowieść o sile kobiecych więzi, o zasadach, które
przetrwały stulecia i wciąż są aktualne.

„Szepty i tajemnice” to przedstawiona na tle wielkiej
historii opowieść o skomplikowanych i nietuzinkowych
losach rodziny Matzerów.

Pierwsze dwudziestolecie XX

wieku. Paryż, Warszawa i majątek ziemiański Zaborów.
Perspektywa

nadciągającej

Wielkiej

Wojny.

Akcja

koncentruje się wokół dwóch głównych bohaterek – Alicji
i Barbary. Dziewczęta, a później kobiety, łączy tajemnicza
duchowa

więź,

odczuwalna

pomimo

dzielącej

je

odległości….
Autor bestsellerowego Chłopca w pasiastej piżamie po
raz kolejny zaskakuje i wzrusza! Gdy mały Pierrot zostaje
sierotą, musi opuścić swój dom w Paryżu i rozpocząć
nowe życie ze swoją ciotką Beatrix - służącą w zamożnej
austriackiej rodzinie. Jest rok 1935, a II wojna światowa
zbliża się wielkimi krokami. Miejsce, do którego trafia
chłopiec nie jest zwykłym domem, bowiem jest to
Berghof, rezydencja Adolfa Hitlera…
Perła troszczy się o smutek, przeszłość i dobro. Stusia
odpowiada za radość, przyszłość i zło. Jest rok 1944,
bliźniaczki Perła i Stusia Zamorskie wraz z matką i
dziadkiem trafiają do Auschwitz. Siostry szukają siły i
ucieczki od ponurego obozowego świata w swojej
bliskości, w języku im tylko znanym, w grach wyuczonych
we wczesnym dzieciństwie…

Kayla Sheridan marzyła o miłości, małżeństwie i rodzinie.
Kiedy więc poznała mężczyznę swych marzeń i w
zawrotnym tempie została jego żoną, była w siódmym
niebie. Szczęście nie trwało jednak długo. Mąż zniknął w
czasie nocy poślubnej, pozostawiając Kaylę z gorzką
świadomością, że stała się łatwą ofiarą oszusta…

W życiu Liv nic nie poszło zgodnie z planem. Zamiast
cieszyć się miłością męża i myśleć o przyszłości, została
sama. Jedyne, na co ma ochotę, to wejść pod kołdrę i już
nigdy nie wyściubiać spod niej nosa. Wypić o jeden
kieliszek wina za dużo i zapomnieć o mailach od
komornika i mężczyźnie, który miał być spełnieniem
marzeń, a zniknął bez słowa. Jedyne, co pomaga jej
przetrwać, to portret dziewczyny…

BĘDZIESZ MUSIAŁ SIĘ ZASTANOWIĆ NAD TYM, W CO
MOŻESZ WIERZYĆ I KOMU POWINIENEŚ UFAĆ… Maya
Stern, była oficer sił specjalnych, niedawno powróciła do
domu z misji w Iraku. Pewnego dnia zamontowana w jej
domu
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nagrywa filmik z udziałem bawiącej się dziewczynki i jej
ojca. Wszystko byłoby w jak najlepszym porządku, gdyby
nie fakt, że Joe został brutalnie zamordowany dwa
tygodnie wcześniej…

„Co kryją jej oczy” to mroczny thriller, w którym napięcie
rośnie powoli i nieubłaganie, aż do niespodziewanego
zwrotu akcji, który stawia na głowie tę historię miłosnego
trójkąta – a także sposób, w jaki patrzysz na świat.

Perfekcyjna para? Doskonałe małżeństwo? Czy idealne
kłamstwo?
Wszyscy znamy takie pary jak Jack i Grace: on jest
przystojny i bogaty, ona czarująca i elegancka. Chciałoby
się poznać Grace nieco lepiej, ale to niełatwe, bo Jack i
Grace są nierozłączni. Niektórzy nazwaliby to prawdziwą
miłością. „Wciągające i powodujące szybsze bicie serca
momenty

gwarantują,

że

po

tej

lekturze

zaczniecie patrzeć na swoich przyjaciół i sąsiadów”

inaczej

