
 

Fenek dostaje zestaw małego lekarza. Teraz może 

leczyć wszystkie swoje zabawki, a także rodziców. Przy 

okazji nauczy się także nowych, interesujących i 

potrzebnych rzeczy. Jesteście ciekawi jakich? 

 

  

 

Fenek bardzo się denerwuje, ponieważ w jego życiu 

nadchodzą duże zmiany. Co takiego się wydarzy i w jaki 

sposób pomysł pani Pandy i taty pomogą Fenkowi 

odzyskać dobry humor? 

 

  

 

„Każdy z nas dysponuje własną, pokrętną wersją 

prawdy, skażoną tym, jak postrzegamy dane 

wydarzenie. I czasem to jedyne, co mamy.” W rodzinie 

Lany każda kobieta ma pewną, wydawałoby się, dobrą 

cechę – która jednak przynosi jej tylko nieszczęście. 

Wiara, zaufanie, życzliwość i odwaga niszczą ich życie, 

chociaż powinny je budować. Klątwą Lany jest 

absolutna szczerość. Dziewczyna przeczuwała, że... 

  

 

"Serce w obłokach" przekona Cię o tym, że warto 

słuchać siebie i wierzyć, że obok każdych zamkniętych 

drzwi zawsze znajdzie się szeroko otwarte okno. 

 

  



 

Podobno los zawsze daje drugą szansę. Jednak Ci, 

którzy ją przegapią, muszą przygotować się na wiele 

komplikacji… Laura poświęciła wszystko dla swojego 

małżeństwa. Stała się mistrzynią kompromisu, w końcu 

z roku na rok miała mniej do powiedzenia. Aż pewnego 

dnia o czwartej nad ranem coś w niej pękło. Rzuciła 

wszystko i udała się w podróż na drugi koniec Polski, 

nad morze, by odzyskać swoje serce…. 

  

 

Opowieść o uczuciu silniejszym niż syberyjski wiatr. 

Kalina musi zostawić wszystko, co kocha. Oszukana 

przez wspólniczkę, wraca do Polski po wielu latach 

nieobecności i zaczyna pracę w fabryce porcelany 

należącej do jej bogatej babki. W nowych obowiązkach 

ma jej pomóc Sergiusz, prawa ręka starszej pani. 

Mężczyzna jest od początku zaskakująco wrogo 

nastawiony do Kaliny. Jednak za każdym razem, kiedy 

dziewczyna patrzy w jego oczy – głębokie niczym 

jezioro Bajkał – czuje, że skrywa on jakąś tajemnicę. 

Pewnego dnia…. 

  

 

Czy warto zacząć wszystko jeszcze raz? 

Zosia wyrzuciła niewiernego męża z domu i usiłuje 

poukładać życie na nowo. Okazuje się, że nie to, czego 

najbardziej się obawiała - brak pieniędzy i niezależności 

- jest jej największym zmartwieniem. Czy może liczyć na 

wsparcie matki, obwiniającej ją za rozpad małżeństwa? 

Czy uda jej się odnaleźć w samotnym rodzicielstwie? 

Czy jest w stanie znowu zaufać mężczyźnie?... 

  



 

Powieść, która mocno chwyta za serce i nie puszcza aż 

do ostatniego słowa.  

 

  

 

Gra na cztery, współczesna powieść obyczajowa, w 

charakterystyczny dla autorki lekki sposób – 

momentami zabawny, to znowu wzruszający – 

opowiada o życiowych i emocjonalnych sprawach 

kobiet, które żyją nie tylko muzyką. 

 

  

 

Najnowsza powieść Danielle Steel przypomina o 

nieprawdopodobnej sile miłości, która niczym cicha noc 

po wieczornej burzy potrafi ukoić niespokojne serca. 

 

  

 

Wojna, miłość i przesuwanie granic ludzkiej 

wytrzymałości! Lucjusz Krzelewski z zamożnej polskiej 

rodziny mieszkającej w Wiedniu studiuje medycynę, 

gdy nadchodzi rok 1914, wybucha wojna i błyskawicznie 

rozlewa się po całej Europie.  Zafascynowany tym, że z 

dnia na dzień może zostać lekarzem, zaciąga się do 

wojska, licząc na  przydział do znakomicie 

zorganizowanego lazaretu. Niestety trafia do… 



  

 

„Złota klatka” to trzymający w napięciu thriller o 

determinacji, sile charakteru i brutalnej zemście.  

 

  

 

Thriller psychologiczny o idealnym życiu. I 

perfekcyjnych kłamstwach. Jak daleko się posuniesz, by 

chronić swoje idealne życie? Życie Marianne jest 

idealne. Jest żoną przystojnego chirurga, matką trojga 

wspaniałych dzieci, ma piękny dom w najlepszej 

dzielnicy. Kobieta nie musi nic robić. Ma tylko 

opiekować się swoją rodziną. Jej perfekcyjne życie dla 

innych jest spełnieniem marzeń. Nie zawsze tak było. 

Czasem trudna przeszłość Marianne daje o sobie znać, 

ale zawsze wtedy u jej boku jest jej kochający mąż…. 

  

 

Wzruszająca opowieść o wytrwałości, nadziei i sile w 

jednym z najbardziej przerażających okresów w historii 

świata. Inspirowana życiem Helene Hannemann 

opowieść o heroicznej kobiecie, której odwaga i miłość 

rozświetliły najgorsze mroki historii. 

 

 

 


