Każdego ranka Śpiewające Drzewo budziło Zaczarowany Las,
a wieczorami usypiało go kołysanką. Kiedy Drzewo ukradł zły
Drwal Olbrzym, w Lesie zapadła martwa cisza. Strażniczka
Willow, wspomagana przez dzielne zwierzaki postanowiła je
odzyskać, aby znów grało im swoją cudowną muzykę.

To seria pięknie ilustrowanych książeczek, które zachęcą
dzieci i ich rodziców do rozmów na temat otaczającego nas
świata. Każda część opowiada dziecku o innym miejscu, które
warto poznać. Proste pytania i polecenia zachęcą dziecko do
zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi.

Bajki przedszkolaka to zbiór zabawnych historyjek dla
najmłodszych. Dzięki nim dzieci zrozumieją, dlaczego nie
można dokuczać innym, dowiedzą się, jak znaleźć sposób na
dobry humor oraz dlaczego warto być po prostu sobą. W tym
bajkowym świecie wszystko jest możliwe: miś dzwoni z
telefonu komórkowego, kropka biedronki samodzielnie zwiedza
łąkę a indyk nosi czapkę na głowie. Bohaterami są małe
zwierzątka i całkiem ogromne zwierzęta, a czasem... same
dzieciaki - Michałek, Maciek czy Kasia.

Książka z serii "Już czytam!" to połączenie zabawnej historii i
wspaniałych ilustracji, które sprawią, że dzieci pokochają ją od
pierwszego czytania! Opowieść napisana prostym, barwnym
językiem i dużą czcionką, sprawi, że czytanie stanie się ich
największą przyjemnością! W tym tomie czytelnik zapyta:
Gdzie są nasze pelargonie? Czy to przypadkiem nie sprawka
Pelargonii? Nie ma co gdybać. Trzeba natychmiast
przeprowadzić śledztwo!

Księżniczka Emily jest zachwycona, gdy do Akademii
Księżniczek przybywa śliczna, młoda Wróżka Chrzestna. Zbliża
się Wielkie Zebranie, na którym okaże się, które księżniczki
zdobyły miejsce w Klubie Tiary, i spełnienie pewnych życzeń
bardzo by się przydało

Joanna jest współczesną niezależną kobietą sukcesu zabieganą panią domu, kochającą żoną i troskliwą mamą.
Prowadzi zdrowy tryb życia - nie pije, nie pali, zdrowo się
odżywia. Jej codzienność jest przewidywalna, ustalona. A
jednak takiego scenariusza nikt się nie spodziewał – z dnia na
dzień ciało Joanny odmówi posłuszeństwa. Czy znajdzie w
sobie siłę do walki? Książka, jest zapisem walki z chorobą.
Zwycięskiej dzięki ogromnemu pokładowi samozaparcia,
cierpliwości i wytężonej pracy nad swoim ciałem. Ale nie tylko.
Także dzięki wsparciu najbliższych.
Jak budować wzajemne relacje, pielęgnować miłość i dlaczego
nie zawsze jest tak, jak sobie wymarzyliśmy? Maja i Adam
uchodzą za wzorowe małżeństwo. Jednak myśląc o swoim
życiu oboje czują...niedosyt. Szukając spełnienia zapominają o
tym, że związek to nie tylko wspólne spacery i kolacje...

Kolejna barwna, pełna przygód historia o ludzkiej chciwości,
nienawiści oraz potędze miłości. Zajmująca, wstrząsająca i
zarazem wzruszająca powieść, która porwie nas w dawno
zapomnianą epokę.

Annie Warren zawsze pragnęła tego, co najlepsze dla swojego
syna, Josha. Jednak oddalenie między nimi, znacznie
powiększające się od dnia, w którym Josh uległ wypadkowi,
rozdzierało jej serce. Josh, niezdolny do wykonywania pracy,
odłożył plany życiowe na później i czeka, aż towarzystwo
ubezpieczeniowe przyzna mu odszkodowanie. Wtedy pojawia
się intrygantka, która twierdzi, że mają siedmioletnią córkę o
imieniu Savannah=.

Budzący grozę krajobraz, opustoszała farma i krwawa
tajemnica sprzed lat! Okrzyknięta ,,następczynią Agaty Chrisie”
bestsellerowa autorka niemiecka powraca z kolejnym
kryminałem!

„Nie musisz umierać, chyba że tego chcesz”
Dla rodziny Faradayów słowa te okazały się początkiem
koszmaru, w jaki pewnego ponurego wieczoru zmieniło się ich
życie.
Głowa rodu, Queenie, umiera i zostaje pochowana razem z
medalikiem, w którym znajduje się kosmyk włosów jej
ośmioletniej wnuczki, Rowan=.

Prawda przez wieki uważana za legendę. Starożytne papirusy
mówią o niezwykłej piramidzie i zamkniętej w jej wnętrzu
potężnej mocy. Nikt jednak nie natrafił jeszcze na jej ślad. Aż
do dziś.

Kompetentny i praktyczny poradnik medyczny o chorobach
wieku dziecięcego( od narodzin do 18 lat), z którym dzieci
mogą szybko wrócić do zdrowia i zdrowymi pozostać. Ponadto
książka zawiera przemyślenia i wskazówki na temat zdrowia
dzieci nie tylko z lekarskiego, ale i z rodzicielskiego punktu
widzenia

