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Dzięki tej pięknie ilustrowanej ksiąŜeczce dzieci dowiedzą
się wielu ciekawostek na temat miasta. Przekonają się,
jak funkcjonowało na przestrzeni róŜnych epok, zwiedzą
najciekawsze zakątki świata i zobaczą, jak wygląda Ŝycie
codzienne w duŜej metropolii. Na spragnionych wiedzy
czytelników czeka tu mnóstwo cennych informacji!

Shrek znowu rusza na spotkanie przygód, więc dołącz do
niego i jego przyjaciół. Rozwiązuj zadania i zagadki,
koloruj obrazki i baw się naklejkami.

Bohater serialu telewizyjnego, przyjaciel najmłodszych,
przedstawia swoich przyjaciół. Ta ksiąŜka bawi i uczy, a
przygody w niej opisane są pogodne i przyjazne,
pozbawione agresji i przemocy. Wyjątkowo duŜe litery
ułatwiają czytanie zarówno dorosłym, jak i dzieciom.
Kolorowe ilustracje rozbudzają wyobraźnię i skupiają
uwagę małych czytelników. Idealna ksiąŜka na prezent.

365 pięknych, ciepłych historyjek do czytania przed snem
kaŜdego dnia. Znajdziecie tu bajki o zaspanym budziku
Liliany Fabisińskiej, o Kajtku Justyny Święcickiej, o
czekoladowym kremie Olgi Baszczak, o pracowitym
słoniku Agnieszki Usakiewicz, o uprzejmym niedźwiadku
Marcina Przewoźniaka, o zazdrosnym krasnoludku Ireny
Landau i wiele, wiele innych cudownych opowieści
znanych polskich autorów.

Jest niewielkiego wzrostu, wysoki jak wskazujący palec
dorosłego człowieka, człowiek moŜe zmieścić go na dłoni.
Nosi czerwoną szpiczastą czapkę i czerwoną kurteczkę. I
koniecznie musi mieć brodę... Kto to jest? Czy jest
jeszcze ktoś, kto tego nie zgadł? Nie wierzę!" Tak oto
rozpoczyna się "Wielka encyklopedia krasnoludków",
pełna niesamowitych opowieści i niezbitych faktów z Ŝycia
krasnali, oraz wielkiej dawki humoru.
Tostery, toalety i telewizja, komputery, samochody i
tabliczki czekolady, samoloty, a nawet dŜinsy... Te oraz
wiele innych urządzeń oraz przedmiotów codziennego
uŜytku słuŜy Ci dziś dzięki temu, Ŝe ktoś kiedyś wpadł na
genialny pomysł. Niektóre powstawały metodą Ŝmudnych
prób i błędów, inne przez czysty przypadek. KsiąŜka ta
prezentuje fascynujące dzieje wynalazków, bez których
trudno obecnie wyobrazić sobie Ŝycie - od koła po
skomplikowane współczesne gadŜety.
Lubisz robić zdjęcia? A moŜe dostałeś cyfrowy aparat
fotograficzny i nie bardzo wiesz, jak się nim posługiwać?
Spokojnie, Mały fotograf przyjdzie ci z pomocą. Z
poradnika dowiesz się nie tylko, jak wybrać pierwszy
aparat, ale równieŜ, jak lepiej wykorzystać ten, który juŜ
masz. Znajdziesz tu m.in. informacje o budowie aparatu,
o zasadach kompozycji zdjęć i fotografowaniu ludzi,
przyrody czy zwierząt. Ale to nie wszystko! Mały fotograf
pomoŜe ci zaprzyjaźnić się z komputerem.
Dzięki dobrze skomponowanej diecie dzieci prawidłowo
się rozwijają, są zdrowsze, odporniejsze i sprawniejsze
fizycznie. W tej publikacji Czytelnik znajdzie cenne
informacje na temat Ŝywienia najmłodszych. Ciekawe
pomysły na proste i smaczne dania oraz praktyczne
wskazówki, jak zachęcić maluchy do sięgania po
wartościowe produkty spoŜywcze, pomogą wyrobić u
dzieci nawyk zdrowego odŜywiania się.

Poruszająca ksiąŜka o dającej wsparcie rodzinie,
przyjaźni, samotności i znajdowaniu swego miejsca na
ziemi, o umiejętności Ŝegnania się z przeszłością i
przyjmowania tego, co nadchodzi. ,,Jeśli zostanę”
opowiada o potędze miłości i wyborach, których kaŜdy z
nas musi dokonać.

Joanna, popularna kompozytorka i kobieta po przejściach,
osiada na wsi. Kupuje zrujnowany pałac, remontuje go i
wreszcie jest szczęśliwa. Latem odwiedza ją siostrzenica z
przyjaciółkami. Joanna z duŜą Ŝyczliwością wysłuchuje
tajemnic młodych kobiet. Mimo woli staje się ich
powierniczką,
pocieszycielką,
próbuje
udzielać
wskazówek. Sama jednak nie potrafi podjąć waŜnej
decyzji. Czy spotkać się ze swoją miłością z lat młodości,
czy nie ryzykować i cieszyć się spokojem, który dopiero
teraz odnalazła?
Od kiedy naprawdę zaczyna się dojrzałość? Czy wtedy,
gdy dumni odbieramy dowód osobisty? A moŜe wtedy,
gdy wreszcie zyskujemy pewność, Ŝe nasze wybory są
słuszne? Tylko czy taka pewność w ogóle jest moŜliwa?
Tego rodzaju pytania od dawna nurtują Zofię,
trzydziestoparoletnią bohaterkę "Sztuki latania". Pewnego
dnia dochodzi ona do wniosku, Ŝe zmarnowała całe swoje
Ŝycie. Decyduje się więc na zmiany.

Iwona Czarkowska powraca kolejną, zwariowaną i
absolutnie kobiecą powieścią, w której humor i pogoda
ducha okazują się być lekarstwem na wszystko.
Zuzanna
Roszkowska,
na
co
dzień
agentka
nieruchomości, po godzinach kobieta zdolna do
wszystkiego i Ŝona prawie idealna, wyczekuje powrotu
męŜa z Londynu. Doktor Roszkowski wraca jednak tylko
po to, by oznajmić Ŝonie, Ŝe jego kontrakt został
przedłuŜony. Jakby tego było mało, szef Zuzanny
postanawia wysłać ją w półroczną delegację do
"Miasteczka Wielkiego", serca polskiej prowincji, które
okazuje się być miejscem, w którym dzieje się więcej niŜ
w niejednej metropolii!
Drugie Ŝycie Bree Tanner to porywająca opowieść na
motywach trzeciej części sagi „Zmierzch”. Doskonale
łączy tajemnicę, suspens i romantyczną intrygę.
Wielbicieli Stephenie Meyer z pewnością zafascynują
niezwykłe losy tytułowej bohaterki. Bree stawia pierwsze
kroki w złowrogim świecie nowo narodzonych wampirów.
Jej zmysły są wyostrzone, ma nadludzkie zdolności,
nieograniczoną siłę fizyczną i dręczy ją nieustające
pragnienie ludzkiej krwi. Wcielona do przeraŜającej armii
nowo narodzonych przygotowuje się do decydującej
walki. Wynik starcia moŜe być tylko jeden…

Dwie pierwsze części bestsellerowej serii w jednym
tomie! Morganville jest straszne po zmroku. Wtedy
miastem zaczynają rządzić ci, którzy nie do końca umarli.
Czy śmiertelna siedemnastolatka przetrwa w mieście
wampirów? Claire przyjechała do Morganville studiować i
świetnie się bawić. Nie przypuszczała, Ŝe zamiast w
akademiku, zamieszka w starym domu, którego ściany
skrywają mroczne sekrety. I nie wiedziała, Ŝe gdy
zachodzi słońce, miasto bierze w posiadanie zło
spragnione świeŜej krwi ...

Siedemnastoletnia, śliczna Ever jest inna niŜ jej szkolne
koleŜanki. Urodę ukrywa pod luźnymi bluzami z
kapturem, duŜo czasu poświęca na słuchanie "niemodnej"
muzyki. Jako jedyna z całej rodziny przeŜyła katastrofę
samochodową. Mieszka u ciotki i przyjaźni się z
tajemniczym i niepokojącym Damenem. Chłopak jest
Nieśmiertelny...Romans z dreszczykiem i odrobiną
fantastyki. Utrzymany w klimacie bestsellerowego cyklu
"Zmierzch".
"Ever"
otwiera
4-częściowy
cykl
"Nieśmiertelni".

Cztery bardzo róŜne kobiety. Jeden niezwykle czarujący
męŜczyzna.
I mroczna tajemnica, która łączy ich wszystkich.
Powieść pełna śmiechu, pełna łez, pełna otuchy i pełna
Ŝycia.
To
moŜe
być
tylko
nowa
Marian
Keyes.
Kiedy okazuje się, Ŝe stanowiący najlepszą partię
irlandzki polityk, Paddy de Courcy, postanowił zawiesić
stan kawalerski i wreszcie się ustatkować, media, prasa i
serwisy plotkarskie rzucają się na temat jak sępy. Dla
czterech konkretnych kobiet te doniesienia o rychłym
ślubie teŜ mają szczególnie wielką wagę?
Trzydziestoletni Ryan Perry, twórca internetowego
imperium, ma świat w garści. Jest bogaty i szczęśliwie
zakochany
czyŜ
mógłby
pragnąć
więcej?
Niespodziewanie dowiaduje się, Ŝe cierpi na nieuleczalną,
śmiertelną chorobę serca. Jego Ŝycie moŜe uratować
tylko przeszczep, a lista oczekujących jest długa. Choroba
wyciska na nim piętno - Ryan popada w paranoję,
prześladują go niepokojące wizje i podejrzenia wobec
osób z najbliŜszego otoczenia , takŜe ukochanej
Samanty. Czy ktoś próbował go otruć? W końcu decyduje
się na zmianę kardiologa. Na nowe serce nie musi długo
czekać

Napisana z rozmachem, wielowątkowa kontynuacja
jednego z największych bestsellerów wszechczasów ,,Dumy
i
uprzedzenia”
Jane
Austen.
Główną bohaterką jest Mary, jedna z sióstr Bennet. Po
śmierci
matki,
postanawia
wreszcie
zrealizować
pragnienia, o których spełnieniu przez lata mogła jedynie
marzyć. Wyrusza w podróŜ po Anglii...

Rok 900 p.n.e. Fenicki okręt przybija do odległego lądu.
Załoga ukrywa w zamaskowanej grocie bezcenny
ładunek. Rok 2003. Z muzeum w Bagdadzie znika śeglarz
- staroŜytny fenicki posąg. Ktoś nie cofnie się przed
zbrodnią, by dostać rzeźbę w swoje ręce. Jaką tajemnicę
kryje śeglarz? Kurt Austin, szef zespołu NUMA, musi
rozwiązać
zagadkę.
Od
antycznego
wraku,
zaszyfrowanego rękopisu Tomasza Jeffersona i zatopionej
kopalni trop prowadzi do zaginionych skarbów króla
Salomona i szalonego projektu, który pogrąŜy świat w
globalnym konflikcie.
Rick Dockery budzi się w szpitalu, nie pamięta, po jakiej
kontuzji i w jakim meczu... Zawsze jest tak samo. Przez
sześć lat zaliczył osiem druŜyn i zawsze potrafił zmienić
prawie pewną wygraną w totalną klęskę. Fani Ŝądają jego
głowy. Dziennikarze nie zostawiają na nim suchej nitki. A
prawnik depcze mu po piętach.
Tylko jedna druŜyna na świecie jest skłonna podpisać z
nim kontrakt: Pantery z... Parmy. Ale gdzie, u diabła, jest
ta Parma? We Włoszech wszystko jest inne i dziwne ludzie, zwyczaje, jedzenie, a zwłaszcza druŜyna
składająca się z samych amatorów. Lecz to właśnie dzięki
nim zawodowiec odkrywa przyjemność gry.
Mat Joubert stracił wszystko: Ŝonę, nadzieję, przyszłość.
Załamany osuwa się coraz szybciej na dno butelki. Coraz
częściej myśli o samobójstwie. Nagle Kapsztadem
wstrząsa seria brutalnych morderstw. Rozwiązanie ich
zagadki to ostatnia szansa kapitana Jouberta. Śledztwo
jest trudne. Ofiar nic nie łączy. Wspólne jest tylko
narzędzie zbrodni - zabytkowy pistolet. Zabójca uśmierca
ludzi ze znanej jedynie sobie listy, a Mat Joubert
odkrywa, Ŝe nie tylko on usiłuje zacząć wszystko od
nowa. Morderca teŜ pragnie, by duchy przeszłości
znalazły wreszcie odpoczynek...

Midas Crook, mieszkaniec archipelagu St. Hauda’s Land
pasjonuje się fotografią. Na czarno-białych zdjęciach
uwiecznia prześwitujące przez dziką przyrodę wysp
światło. Pewnego zimowego dnia poznaje tajemniczą
dziewczynę w groteskowo wielkich butach – Idę MacLaird.
Trudne uczucie rodzące się w sercach dwójki młodych
ludzi musi natrafić na przeszkody. Nie tylko duchy
przeszłości czają się, by skrzywdzić zakochanych, ale
postępujące tajemnicze schorzenie Idy, przemieniające
jej ciało w szkło sprawiają, Ŝe kochankowie nie mają
chwili do stracenia.
Uparte kobiety i nieostroŜne romanse dyskretnie owiane
nutką magii. Przejmująca opowieść o Ŝyciu trzech kobiet,
które obdarzyły miłością niewłaściwych męŜczyzn.
Nieustępliwa Madeline Heller wbrew sobie zakochuje się
beznadziejnie w narzeczonym siostry; przebojowa Frieda
Lewis, córka lekarza, która uciekła z domu, staje się
muzą spalającego się szybko gwiazdora rocka; piękna i
uparta Bryn Evans szykuje się do ślubu z Anglikiem,
podczas gdy wciąŜ pozostaje pod urokiem swego byłego
męŜa ze Stanów.

Mroczny wiktoriański Londyn, Ŝar namiętności i skrywana
toŜsamość w nowej powieści królowej romansu
historycznego. Po raz pierwszy pocałowali się w ciemnym
korytarzu rezydencji sir Hastingsa. Pocałunek ten nie był
bynajmniej wyrazem romantycznego uniesienia, lecz
desperacji. Rozpaczliwie chcieli zmylić straŜnika, który
odkrył ich obecność tam, gdzie pod Ŝadnym pozorem nie
powinni się znaleźć. Anthony`ego i Luizę na początku
łączy
bowiem
jedynie
namiętne
zainteresowanie
prywatnymi sprawami Hastingsa. Oboje podejrzewają, Ŝe
ten szanowany arystokrata ukrywa straszną tajemnicę. I
oboje mają powody, by ją ujawnić - nawet za cenę
śmiertelnego ryzyka.
Wybitna fotografka Hope Dunne jest u szczytu sławy.
Prowadzi spokojne Ŝycie w pięknym apartamencie w
SoHo. Nie szuka przygód ani związków z męŜczyznami.
Świat, który ogląda przez obiektyw swojego aparatu, jest
pełen harmonii i spokoju. W jej Ŝyciu jednak
nieoczekiwanie pojawia się Finn O Neill, sławny pisarz i
ciepły, pełen chłopięcego wdzięku człowiek, który
zdobywa jej serce. Wkrótce okazuje się, Ŝe obsesyjnie
zakochana Hope wpadła w sidła psychopaty.

Shobhaa De wstrząsnęła Indiami - i ich światem
literackim - jak Ŝaden inny współczesny pisarz. "The New
York Times". Pochodząca z prowincji Aasza jest młoda,
wraŜliwa i piękna. Matka zabiera ją do Bombaju, wierząc,
Ŝe uroda córki otworzy przed nią drzwi do kariery
filmowej. Tam dziewczyna szybko przekonuje się na
własnej skórze, jakimi prawami rządzi się środowisko, w
którym za chwilę sławy płaci się własnym ciałem.

W gabinecie psychologa dziecięcego doktora Delaware
zjawia się jego była pacjentka. Ale dziewiętnastoletnia
dziś
Tanya
nie
potrzebuje
typowej
pomocy
psychoterapeuty. Dręczy ją straszne wyznanie matki na
łoŜu śmierci. Musi poznać prawdę o tej zagadkowej
kobiecie. Alex ulega jej prośbie. Nie wie jednak, Ŝe
poszukiwania zaprowadzą go w mroczną przeszłość i
odkryją wstrząsającą historię rozpaczy i zemsty. A
zbrodnia sprzed lat nie będzie ostatnią...

Andy
McGee,
zachęcony
moŜliwością
szybkiego
zarobienia dwustu dolarów, decyduje się uczestniczyć w
ryzykownym eksperymencie. Zastrzyk testowanego
specyfiku o nazwie kodowej Lot Sześć (rzekomo miał to
być łagodny środek halucynogenny), powoduje jednak
osobliwe zmiany w psychice. Wkrótce przekonuje się, Ŝe
siłą woli potrafi zmusić innych do określonych zachowań,
jego Ŝona Vicky (takŜe poddana doświadczeniu) odkrywa
w sobie zdolności telepatii i telekinezy, a ich córeczka
Charlie potrafi rozniecać ogień na odległość. Osobami o
tak niezwykłych umiejętnościach interesują się agenci z
Wydziału Wywiadu Naukowego. Ich bezwzględne metody
działania sprawiają, iŜ Ŝycie szczęśliwej rodziny zmienia
się w koszmar.
Nowy Jork, 1929. Giełda Papierów Wartościowych
pogrąŜa się w chaosie. PowaŜni inwestorzy i drobni
ciułacze z dnia na dzień stają się bankrutami. Nic
dziwnego, Ŝe kiedy w ponury jesienny poranek na Wall
Street zostaje znalezione ciało dyrektora spółki
maklerskiej, który spadł z dachu wysokiego budynku,
wszyscy uznają jego śmierć za samobójstwo. Inaczej
sądzi jedynie Joe Quinn, niedawno awansowany z
podrzędnego komisariatu dzielnicowego.

Upływający czas jest jego wrogiem. Efraim Zuroff ostatni łowca nazistów - musi okazać się szybszy od
śmierci,
która
zabiera
kolejnych
nieosądzonych
zbrodniarzy nazistowskich. Sądy państw, które dały
schronienie oprawcom, nie są mu pomocne. Wręcz
przeciwnie, wydają się sprzyjać zbrodniarzom. 2002 roku
rozpoczął on kampanię poszukiwawczą pod nazwą
Operacja Ostatniej Szansy. Cel - znaleźć i osądzić
nazistów, ukrywających swoją przestępczą przeszłość.
Miejsce akcji - pięć kontynentów. Efekt - wytropienie
prawie 3000 podejrzanych o nazizm lub współudział w
zbrodniach.
Wstrząsająca historia Ŝycia autora - wnuczka proroka
fundamentalistycznego odłamu Mormonów i siostrzeńca
Warrena Jeffsa, takŜe proroka Kościoła Fundamentalizmu
Jezusa
Chrystusa
Świętych
w Dniach
Ostatnich,
aresztowanego przez FBI za gwałt na nieletniej. Brent
Jeffs
opowiada
o funkcjonowaniu
tego
kościoła,
naduŜyciach przeciwko dzieciom i indoktrynacji, korupcji
oraz
nieograniczonej
władzy
proroka.
Z ogromną
szczerością pokazuje wszelkie aspekty Ŝycia w rodzinach
poligamicznych i opisuje tragiczne losy tych, którzy
zdecydowali się opuścić sektę.
Powieść obyczajowa opisująca historię matki i córki na tle
burzliwych dziejów Polski w XX wieku.
Polska przełomu lat 50. i 60. pierwsze lata PRL-u wraz z
jego absurdami; ingerencja świata polityki w Ŝycie
zwykłych ludzi; dramatyczne zdarzenia w Ŝyciu osobistym
i podróŜe po Dalekim Wschodzie głównej bohaterki z
zespołem Mazowsze.

To opowieść o tym, co wydarzyło się w Smoleńsku tuŜ po
katastrofie, gdy biegliśmy w stronę szczątków samolotu,
wierząc, Ŝe jednak ktoś przeŜył. O tym, co działo się tam
przez
kilka
następnych
dni.
O tysiącach Rosjan, którzy dzień i noc przychodzili, by
złoŜyć biało-czerwone kwiaty. O wciąŜ zadawanym
pytaniu: Jak to moŜliwe? O niezwykłym, milczącym
poŜegnaniu prezydenta na pustym lotnisku i o tłumach
stojących na trasie przejazdu konduktu z Okęcia do
pałacu Namiestnikowskiego. O ludziach, którzy byli tam
takŜe potem, gdy miasto zamierało, patrząc na dziesiątki
kolejnych trumien. O tym, jak po kilku godzinach od
zapalenia pierwszej świeczki na Krakowskim Przedmieściu

zapłonęły ich tam tysiące. O pogrzebach, które okryły
Ŝałobą tyle polskich miast. Nikt nie wie, co w nas zostanie
z tych niezwykłych dni. Czy będziemy lepsi? Czy
będziemy inni? Ale na pewno warto te dni pamiętać.

