
 

Dwa opowiadania o przygodach Psiego Patrolu w jednej 

książce! Dowiedz się, co przytrafiło się pieskom w Dniu 

Przyjaźni. Potem przeczytaj o niezwykłym przyjęciu na 

nawiedzonym statku kapitana Turbota. Oczywiście, jeśli masz 

odwagę… 

  

 

Jest to zbiór humorystycznych wierszyków, których celem jest 

uświadomienie najmłodszym znaczenia zdrowia i higieny. 

Dzięki zamieszczonym tu tekstom dzieci dowiedzą się w 

atmosferze zabawy, jakie czynniki na co dzień zagrażają 

zdrowiu, dlaczego warto dbać o higienę i w jaki sposób należy 

to czynić, jak rozwijać sprawność ruchową. 

  

 

Któż jest Ciotką Zgryzotką? Czy tylko Ida? 

I co słychać w rodzinie Borejków? Czy nadal jest w tym 

samym składzie? A może nawet się powiększyła? Kolejny tom 

niezawodnej „Jeżycjady”- jak zawsze dowcipny, wzruszający i 

ciekawy – rozśmiesza, podnosi na duchu i skłania do myślenia. 

A przede wszystkim sprawia, że chce się radośnie żyć - 

pomimo wszelkich zgryzot! 

  

 

Peter bardzo się cieszy, że z nim i jego rodzicami zamieszka 

ukochany dziadek. Radość nie trwa jednak zbyt długo, bo 

okazuje się, że dziadek zamieszka w pokoju Petera, a chłopiec 

jest zmuszony przenieść się na poddasze. Peter kocha swojego 

dziadka, ale pragnie odzyskać swój pokój. Nie ma wyboru, 

musi wypowiedzieć wojnę! 

  



 

Lena jest uczennicą siódmej klasy. To zdystansowana do ludzi 

i świata nastolatka. Z pozoru dzika i samotna. Nigdy nie miała 

chłopaka, nigdy nie była zakochana. Twierdzi, że miłość nie 

jest jej do niczego potrzebna. 

– Czy pojawienie się w klasie nowego kolegi – Antka – coś 

zmieni w jej życiu? Przeczytaj naprawdę warto! 

 

  

 

W swojej nowej powieści Magdalena Kordel przypomina nam, 

że nigdy nie jest za późno na cuda, a życie potrafi zaskakiwać 

nawet tych, którzy stracili nadzieję. 

 

  

 

Dowcipna, lekka i pełna zabawnych perypetii opowieść o 

losach Nataszy sprawi, że uśmiechniesz się nawet w 

najbardziej ponury dzień. 

 

  

 

Galeria barwnych postaci, lekkie pióro oraz dotykający bardzo 

wiele osób problem samotności, która ma wiele twarzy. 

 

  



 

Josh ma spojrzenie zupełnie jak Will. Ten sam uśmiech, ten 

sam kolor włosów. Lou zaniemówiła, kiedy zobaczyła go po raz 

pierwszy. Czy to możliwe, że istnieje mężczyzna aż tak 

podobny do miłości jej życia? Miłości, która, jak się zdawało, 

bezpowrotnie odeszła? Czy warto żyć dawnym uczuciem, czy 

może lepiej bez oglądania za siebie otworzyć się na kogoś 

zupełnie innego? 

  

 

Kamienica pod Szczęśliwą Gwiazdą to piękna i ciepła opowieść 

o domu, który daje poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że nie 

czujemy się samotni. To również historia przyjaźni na dobre i 

złe oraz miłości przychodzącej w najbardziej niespodziewanych 

momentach. Poddajcie się urokowi tej klimatycznej opowieści 

o sile uczuć i potrzebie bycia razem, by wraz z bohaterami 

uwierzyć, że uśmiech losu zależy w dużej mierze od nas. 

  

 

Ciepła opowieść o sile kobiecej przyjaźni i więzów rodzinnych, 

a także o tym, że miłość przychodzi w najmniej spodziewanym 

momencie- wystarczy się na nią otworzyć. 

  

 

Anna Ficner-Ogonowska zabierze Cię w świat prawdziwych 

uczuć, silnych przeżyć i dramatycznych wydarzeń. "Okruch" to 

niezwykła powieść, która przywraca wiarę w sens życia i 

pozwala zrozumieć, czym jest odpowiedzialna miłość. 

 



 

Przebojowa, odważna i przyjaźnie nastawiona do świata 

Dorota musi zmierzyć się z odrzuceniem. Mężczyzna, w którym 

była zakochana, właśnie zostawił ją dla innej. Dziewczyną 

targają skrajne emocje, ale nie byłaby sobą, gdyby poddała się 

zwątpieniu. Kiedy więc przypadkowo poznaje szamana 

mającego niezwykłe zdolności, w jej głowie kluje się 

przebiegły plan. Mała zemsta na niewiernym…. 

  

 

Historia, która na długo pozostaje w pamięci. 

Jest upalne lato 1939 r. Młody warszawiak Piotr Ochocki 

przyjeżdża do Bedryczan, małej wioski na Kresach, żeby 

poznać rodzinne strony swojej matki. Ale nie będą to zwykłe 

beztroskie wakacje. Znad obu granic nadciąga widmo wojny.. 

 

  

 

Mateusz wyjeżdża na Podkarpacie i tam spotyka dziewczynę, 

która skrywa koszmarną tajemnicę. Kosma nie może wybaczyć 

sobie tego, co się stało i odsuwa się od Matyldy. Wojtek i 

Ewelina wyjeżdżają z Rokietnicy, a Leon i Weronika stają przed 

bardzo poważnym wyborem. Znowu niewyjaśnione, 

zadawnione spory zdają się wpływać na życie młodych ludzi, a 

tajemnice z przeszłości…. 

  

 

Córka Saszy Załuskiej zostaje uprowadzona przez nieznanych 

sprawców i mimo wzmożonych wysiłków policji nie udaje się 

jej odnaleźć. Prywatne śledztwo Saszy wykazuje, że porwanie 

dziewczynki jest powiązane z zagadkowym samobójstwem 

byłego oficera wywiadu, pseudonim Dziadek, niegdyś 

przełożonego Załuskiej… 

 



 

A co, jeśli w niewłaściwym momencie podejmiesz złą decyzję? 

Simon razem z dziećmi zamierza spędzić na południu Francji 

spokojne Boże Narodzenie. Nic jednak nie układa się po jego 

myśli. 

Tuż przed świętami dzieci odwołują swój przyjazd, a jego 

przyjaciółka postanawia z nim zerwać. Podczas spaceru po 

plaży spotyka zaniedbaną, zrozpaczoną kobietę: Nathalie. 

Młoda wystraszona Francuzka twierdzi, że ścigają ją brutalni 

prześladowcy. Przejęty współczuciem Simon postanawia jej 

pomóc…. 

  

 

Czy istnieje jakieś usprawiedliwienie dla zbrodni? 

Rodzina Orłowskich spędza urlop w leśnym domku pod 

Olkuszem. Podczas festynu w Żuradzie zostaje zabity Jacek 

Wąsowski – zamożny biznesmen, a zarazem mąż kuzynki 

Renaty Orłowskiej. Podczas śledztwa, które prowadzą Mark 

Biegler i komisarz Bieda, wychodzą na jaw rodzinne tajemnice 

skrzętnie skrywane przez Wąsowskich… 

 

  

 

Najbardziej wybuchowa przygoda Isaaca Bella: od 

pałaców Rockefellera po kaspijskie pola naftowe. Rok 

1905. Isaac Bell, detektyw Agencji Van Dorn, bada na zlecenie 

rządu monopolistyczne praktyki koncernu Standard Oil Johna 

D. Rockefellera. Nagle śledztwo staje się śmiertelnie 

niebezpieczne: tajemniczy snajper zabija konkurentów 

Standard Oil. Strzela z nieprawdopodobnych odległości 

i precyzyjnie trafia w cel…. 

 

   

 


