,,Jaśki” to świetna zabawa dla całej rodziny i lektura
obowiązkowa dla wszystkich fanów Mikołajka.

Matylda,

przyjechawszy

z

Warszawy

do

Krakowa

na

spotkanie z wujem, znanym archeologiem, gubi się. W
poszukiwaniu wuja pomaga jej nowo poznany nastolatek
Honoriusz. Po wielu perypetiach rozgrywających się w
scenerii zabytkowego Krakowa odnajdują wuja dziewczynki
na

Rynku

Głównym,

gdzie

trwają

właśnie

prace

archeologiczne. Ale to wcale nie koniec przygód, tylko
początek.

Spotkaj ponownie owieczkę Zizi. Razem z nią odwiedź jej
babcię i dziadka, którzy mieszkają na wsi. Przy okazji poznasz
wiele

angielskich

słówek

dotyczących

gospodarstwa

wiejskiego, tamtejszych zwierząt oraz rolnictwa.

W idealnym świecie, takie miejsca jak schronisko ,,Cichy kąt”
nie byłyby potrzebne. Jednak Ewa i Karol Mareccy, których
rodzice prowadzą schronisko, wiedzą, że w życiu nie zawsze
jest idealnie. Codziennie zjawia się nowe zwierzę, które
potrzebuje ich pomocy!

,,Klinika dla zwierząt” to seria pełna trzymających w napięciu
przygód. Spodoba się wszystkim dzieciom, a zwłaszcza tym,
które kochają zwierzęta.

Paula i Elias - idealna para? Wcale nie! Paula nie może oprzeć
się wrażeniu, że Elias dziwnie się zachowuje. Czyżby już nie
był w niej zakochany? A może ma inną dziewczynę?

Smoki, alchemicy, uzbrojeni rycerze wypełniają karty tej
niesamowitej, trzymającej cały czas w napięciu powieści.

Ten pełen czułości i mądrości przewodnik uczy, jak uważnie
słuchać naszych latorośli i pomagać im w zrozumieniu świata
i natury ludzkiej, jednocześnie zachęcając do wyrażania
towarzyszących temu emocji. Jego lektura sprawia, że po raz
kolejny zachwyca nas piękno dziecięcej szczerości i ufności,
którą winniśmy pielęgnować zarówno w naszych dzieciach,
jak i nas samych.

,,Podróż Enrigue” to historia chłopca, który odbywa samotną,
niebezpieczną podróż, głownie na dachach pociągów, z
Hondurasu do Stanów Zjednoczonych, aby dotrzeć do
pracującej tam matki, której nie widział od lat.

Biografia Franza Novaka, jednego ze zbrodniarzy Holokaustu,
najbliższego współpracownika Eichmanna. Książka opowiada
o życiu człowieka odpowiedzialnego w czasie II wojny
światowej za organizację transportów milionów ludzi do
obozów koncentracyjnych. Autor książki szuka odpowiedzi na
pytanie o źródła psychicznej konstrukcji człowieka, który
współtworzył nazistowską machinę śmierci.

Autor przedstawia mroczny rozdział historii, jakim były
zbrodnie popełniane przez Cesarską Marynarkę Wojenną
Japonii podczas II wojny światowej. Egzekucje jeńców,
zbrodnicze

praktyki

porzucania

rozbitków

na

pastwę

żywiołów, zimne okrucieństwo japońskich załóg zarówno
wobec żołnierzy jak i cywili stanowiły ponurą regułę
bezlitosnej wojny morskiej, toczonej pod flagą Imperium
Słońca

Magia, nieśmiertelność i poszukiwanie swojego miejsca w
życiu w kontynuacji powieści, która zachwyciła polskie
czytelniczki

Detektyw

Montoya

widział

niejedno,

ale

zbrodnia

w

nowoorleańskiej katedrze jest przerażająca. Ofiara to młoda
zakonnica, lecz jeszcze bardziej szokujące jest to, że Montoya
rozpoznaje w niej swoją miłość sprzed lat. Dlaczego wstąpiła
do klasztoru? I dlaczego w chwili śmierci miała na sobie starą
ślubną suknię?

Najnowszy bestseller Wielkiego Mistrza Przygody z Dirkiem
Pittem.

Rok

327

n.e.

Rzymska

galera

z

niezwykłym

ładunkiem zostaje zaatakowana przez piratów. Rok 1916.
Brytyjski krążownik pancerny eksploduje na środku Morza
Północnego. Czasy współczesne. Tajemnicze wybuchy niszczą
słynne meczety w Turcji i Egipcie. Co łączy te wydarzenia?

Emocjonująca

i

emocjonalna

opowieść

o

zaczynaniu

wszystkiego od nowa, o miłości i nienawiści, o sekretach,
jakimi się dzielimy, i o tych, jakie zachowujemy tylko dla
siebie.

Rozdzierająca serce, ale i niosąca nadzieję prawdziwa
historia…

Czy jesteśmy skazani na popełnianie wciąż tych samych
błędów i przywracanie do życia dawno pogrzebanych
demonów przeszłości? Dzieciństwo Toma Bredforda nie
należało do szczęśliwych. W wieku ośmiu lat został wysłany
do szkoły z internatem, gdzie doświadczył brutalnego
traktowania zarówno ze strony sadystycznych nauczycieli, jak
i szkolnych kolegów…

Cecylia Poli to kochająca taniec młoda kobieta, od dwóch lat
żona, a od trzech miesięcy szczęśliwa matka, która dowiaduje
się, że jest chora na groźną odmianę białaczki. Gdy trafiła do
szpitala i rozpoczyna leczenie, postanawia pisać pamiętnik: w
prostych i mocnych słowach przedstawia swoją historię.

