Zosia często widuje starszego pana wyprowadzającego na
spacer labradora Czarusia. Dziewczynka od dawna marzy
właśnie o takim szczeniaku! Energiczny, żywiołowy Czaruś
uwielbia długie spacery, często wychodzi do ogrodu i
ucieka, chociaż wie, że nie powinien. Pewnego dnia Zosia
widzi Czarusia na ulicy bez właściciela. Myśli, że szczenię
znowu uciekło, ale tym razem to coś zupełnie innego... W
domu u pana Nowaka, stało się coś złego, ale jak szczeniak
ma o tym powiadomić Zosię?

Przebierz się i wejdź do bajki o Kopciuszku… To pudło z
ubraniami jest inne niż wszystkie. Roztańczona Amber, w
blasku magicznego światła przechodzi do bajkowego
świata.. Zła macocha knuje niecne plany, lecz Amber nie
ma zamiaru jej ułatwić porwania Kopciuszka!

Przedstawione tu formy, zabawki, „magiczne przedmioty” zainspirowane japońską sztuką składania papieru ORIGAMI
-

dają

wspaniała

okazję

do

niecodziennej

zabawy.

Papierowe stworzenia i przedmioty skaczą, wirują, grają i
latają

-

wywołują

uśmiech

dziecka,

rozwijają

jego

wyobraźnię i poprawiają sprawność manualną, tak pomocną
przy nauce pisania.

Książka zawiera płaskie i przestrzenne modele kwiatów,
które możemy wykorzystać jako kartki z życzeniami, laurki,
bukiety, a także elementy dekoracji wnętrza. Znajdziemy to
kompozycje łatwe do wykonania oraz nieco trudniejsze,
których złożenie sprawi dziecku wiele satysfakcji.

Główna bohaterka - pani Eustaszyna, mająca tak naprawdę
na imię Jadwiga - przedwojenna "arystokratka", jest
postacią niesamowitą. Walka ze służbą zdrowia, rewolucje
domowe, organizowanie życia męża, loty samolotem, obrót
nieruchomościami czy napisanie książki? Wszystko to
drobiazgi dla naszej bohaterki.

Luty 2012 - Ile jest w stanie zrobić matka, by ochronić
własne dziecko? Jedynym marzeniem ośmioletniej Sophie
Donohue jest być jak inne dziewczynki. Jej matka Janine z
ociąganiem zgadza się, by córka razem z zastępem zuchów
pojechała na dwudniowy biwak. Dziewczynka z wyjazdu nie
wraca....

Książka pełna emocji, złamanych serc i marzeń. Wiarygodne
i sympatyczne postacie, które potrafią radzić sobie z
życiowymi zmianami.

Opowieść o ludzkich wyborach i niebezpieczeństwach, jakie
niesie ze sobą matczyna miłość. Nikt nie mógł przewidzieć,
co wydarzy się tego dnia, kiedy Rose zgłosiła się do pomocy
w szkolnej stołówce, by dyskretnie poobserwować swoją
córkę, uroczą, choć nieśmiałą trzecioklasistkę Melly.

Rok 1992. Leo Deakin budzi się w nieznanym mu szpitalu,
gdzieś w Ameryce Południowej. Jego dziewczyna, Eleni, nie
żyje, a on nie potrafi się z tym faktem pogodzić. Obarczając
się bezustannie winą za wypadek, wpada w spiralę rozpaczy
i beznadziei. Czy Leo ma jeszcze szansę odkryć coś, co na
zawsze zmieni jego życie?

Fascynująca podróż w gęste lasy i na warowne zamki
dwunastowiecznej

Saksonii.

Wspaniała,

klimatyczna

opowieść o miłości, uporze i odwadze.

Niezwykle wzruszająca historia umierającego ojca, który
szuka nowego domu dla swego synka. Michael jest
ośmioletnim chłopcem. Przez sześć ostatnich lat opiekował
się nim tylko ojciec – jego mama zmarła, kiedy chłopiec
miał zaledwie dwa latka. Teraz ma stracić także
ukochanego tatę, który jest nieuleczalnie chory. Przerażony
ojciec chce więc znaleźć kogoś, kto zaopiekuje się jego
synkiem, który wkrótce zostanie zupełnie sam na świecie...

