Wśród kolegów Franklina bardzo popularna staje się
zabawa w skakanie na specjalnych sprężynowych
butach. Żółwik także chciałby dostać skaczące buty,
więc umawia się z rodzicami, że pomagając w domu,
zapracuje na ich zakup. Kiedy Franklinowi udaje się
wreszcie założyć upragnione buty, okazuje się, że
skakanie w nich wcale nie jest takie proste a niektórzy
koledzy wyśmiewają się z jego nieudanych prób. Na
szczęście w pobliżu jest najlepszy przyjaciel…

Bestseller w wielu krajach świata! Zabawne i pouczające
przygody sympatycznej dziewczynki. W tej książce
przeczytacie o tym, jak Martynka spotkała tajemniczego
księcia.

Roszpunka szykuje się ślubu. Nie przypuszczała, że tyle
będzie z tym kłopotów. Najpierw nie miała pomysłu na
ślubną suknię, potem nie była zadowolona z weselnego
tortu... Na szczęście pomogli jej przyjaciele. I kiedy
wydawało się, że wszystko idzie świetnie, Pascal z
Maksem omal nie zepsuli ślubnej ceremonii...

Oparta na faktach, wciągająca i sprawnie napisana
powieść obyczajowa, której bohaterką jest Marta młoda, wykształcona i ambitna pani architekt. Wydaje
się, że jej przyszłość jest starannie zaplanowana. Jednak
wszystko nieoczekiwanie zmienia się, gdy Marta –
wbrew własnemu sercu i ambicjom – postanawia pomóc
swojej kuzynce. Jak się później okazuje, właśnie ta
decyzja nadała jej życiu sens.

Aaron i Ania są dla siebie całym światem. Kiedy im
matka zaczyna chorować, trafiają pod opiekę ciotki. Jej
dom, który dziewczynka pamięta jako niezwykle piękny,
wypełniony sztuką i antycznymi meblami, lecz staje się
także miejscem przemocy i dramatycznej walki. Kto
ochroni rodzeństwo, gdy wszystkie granice zostaną
przekroczone? Czy dziecięca wyobraźnia Ani pozwoli jej
zapomnieć o wydarzeniach w zamkniętym pokoju?

,,Lilka” to opowieść o tym, jak nam w życiu pustoszeje
przestrzeń dookoła nas i o tym, że jest to bardzo
naturalna kolej rzeczy.” Bohaterką jest Marianna
Roszkowska - kobieta po pięćdziesiątce, dziennikarka
średniego szczebla w redakcji poczytnego, kolorowego
czasopisma. Wychowana w kochającej rodzinie, ale
doświadczywszy też wielu zakrętów i zawodów z
perspektywy lat zaczyna głębiej przypatrywać się
swojemu życiu. Kogo kochała, kto kochał ją, a kto
ukształtował ją samą? Ile dobra, a ile zła zaznała?

Mieszkańcy Cedar Cove wciąż nie mogą zrozumieć, co
połączyło Teri i Bobby’ego Polarów. Ona jest
zwariowaną fryzjerką, on- ekscentrycznym geniuszem
szachowym. Wydaje się, że nie mają ze sobą nic
wspólnego. Jednak dramatyczny sprawdzian, jaki
przygotowało dla nich życie, udowodni, że będą ze sobą
na dobre i na złe- nawet w obliczu śmiertelnego
niebezpieczeństwa.

Opowieść o poznawaniu samego siebie- przez
podróżowanie, odkrywanie charakterów najbliższych,
dojrzewanie. Wzrusza, przywiązuje do bohaterów, działa
jak najlepsza bajka, w której łatwo odnaleźć własną
historię.

Myślisz, że jest bezpieczna, że jest świetnie chroniona,
że nic jej nie grozi. Przekonasz się, że na morzu nikt nie
jest bezpieczny…

Osieroceni przez matkę, hinduską zakonnicę i porzuceni
przez ojca, brytyjskiego chirurga, bliźniacy Marion i
Shiva wychowują się w misyjnym szpitalu w Addis
Abebie. Połączeni niezwykłą więzią nie tylko dzielą tę
samą fascynację medyczną, ale zatracają się w miłości
do jednej kobiety. Niezwykle oczyszczająca,
przepełniona emocjami powieść o Afryce, miłości,
cudach medycyny i rodzinie długo nie pozwoli o sobie
zapomnieć.

Wciągająca historia świeżo rozwiedzionej kobiety, która
szuka córki. Marcy nie może uwierzyć w śmierć swej
ukochanej córki. Dziewczyna zginęła podczas spływu
kajakowego, a że ciała nigdy nie odnaleziono, matka
kurczowo trzyma się myśli, że Devon sfingowała swoją
śmierć...

Wybór najlepszych i najśmieszniejszych tekstów Artura
Andrusa z jego bardzo popularnego bloga internetowego
– swoiste „Dzieła wybrane”. W książce, oprócz
przewrotnych, rymowanych tekstów blogowych,
znajdziemy też Andrusa mniej znanego (m.in. felietony
dla policji i lekarzy) oraz Andrusa bardzo popularnego
(choćby teksty piosenek, które szturmem zdobywają
polskie listy przebojów).

Powrót do domu to zaledwie początek...
Życie dwudziestoparoletniej Dory to z pozoru sielanka.
Robi karierę w agencji reklamowej, mieszka w modnym
lofcie wraz ze swoim partnerem, szybko zdobywającym
uznanie rzeźbiarzem - i właśnie odkryła, że jest w ciąży.
Dziewczyna jednak nie wydaje się szczęśliwa, wręcz
przeciwnie, przytłoczona ciężarem…

Fakty i mity o synowej towarzysza Gierka. Była wnuczką
Breżniewa, kąpała się w kryształowej wannie i ubierała
w Paryżu. To tylko kilka legend, w które obrosło
nazwisko Ariadny Gierek - synowej I Sekretarza KC
PZPR. Ile w nich prawdy?

To opowieść o sile miłości, niezwykłej odwadze i
zaskakujących odmianach losu. Napisana tak
pasjonująco, że trudno się od niej oderwać.

Autorka, Katrin Behr miała cztery lata, gdy jej matka
została aresztowana, a ona sama trafiła do domu
dziecka. Przez kilka dziecięcych lat żyła nadzieją, że
wkrótce wróci do matki. Wkrótce jednak została
przekazana do adopcji. Trafiła do rodziny oddanej
komunistycznej ideologii. Dopiero po upadku muru
berlińskiego mogła zacząć poszukiwania prawdziwych
rodziców. Im lepiej poznawała własną historię, tym
bardziej uświadamiała sobie, że nie tylko ją spotkał taki
los.

