Isabel Abedi „Dzisiaj Lucy jest księżniczką”

Lucy dziś ma bardzo zły dzień: tata był wobec niej niemiły, Olaf nie chciał się bawić, siostra
nie miała czasu, a mama była niesprawiedliwa. Dlatego Lucy ma teraz zły humor. Najchętniej
byłaby kimś innym i w innym miejscu! I wtedy wpada na pewien pomysł… Sięga do skrzyni
z różnymi strojami i przemienia się w księżniczkę – w prawdziwą księżniczkę, która
dokładnie wie, czego chce!

Mariola Jarocka „Piekielna rodzinka: W pogoni za
wielkanocnym zającem”

Wspomnienia zdarzeń z Wigilii Bożego Narodzenia u Piekielnych mają się jeszcze dobrze w
pamięci Czytelników, podczas gdy znów przyjdzie nam towarzyszyć tej zakręconej rodzinie

w trakcie obchodów kolejnych świąt, tym razem Wielkiej Nocy. Pytanie brzmi: czy tym
razem obejdzie się bez większych niespodzianek. Tym bardziej że jak zwykle kompania
wiecznie wojujących dzieci nie próżnuje!

Isabel Abedi „Lola: Tajna misja”

"Nazywam się Fond. Jane Fond". Lola, wcielając się w rolę sławnej agentki, co noc ratuje
świat. W ciągu dnia jako szpieg odnosi marne sukcesy. Na dodatek restauracja jej ojca popada
w poważne tarapaty. Znany krytyk grozi bowiem, że napisze złą opinię o lokalu. I to tylko
dlatego, że kelnerka wysypała mu na spodnie szklankę kostek lodu i że uznał chomika, który
akurat robił rundkę po restauracji, za szczura! Lola i jej przyjaciółka Raszka niczym
prawdziwe tajne agentki ruszają tropem mężczyzny. Ich celem jest zniszczenie artykułu,
zanim zostanie wydrukowany! Niebezpieczna misja jeszcze bardziej komplikuje się, kiedy
Lola – na nieszczęście – zakochuje się w synu swego śmiertelnego wroga ...

Maria Szarf „Jurek, ogórek, kiełbasa i sznurek”

Kolejna powieść dla dzieci z serii: "Polscy autorzy piszą dla dzieci".

Ewa Stadtmüller „ Jak skrzat Jagódka uczył ślimaka marzyć”

Pewnego razu w lesie zdarzył się wypadek – ślimak Bonifacy spadł z liścia paproci! Doktor
dzięcioł troskliwie opatrzył mu rany, ale nie miał lekarstwa na zranione serce. Tymczasem
Bonifacy marzył o dalekich podróżach, ale jak tu zwiedzać świat ze stłuczoną nogą? Na
szczęście leśni przyjaciele znaleźli na to sposób, a ślimak wybrał się aż do… Afryki

Ewa Ostrowska „Spotkanie Kacperka”

Spotkanie Kacperka opowiada o dziecięcej wyobraźni. Chłopiec ma niezwykłych przyjaciół:
Marcepanową Królewnę i Piernikowego Pazia. Czy mama Kacperka uwierzy w tajemniczych
przyjaciół syna? Nasze dzieci często zadają niełatwe pytania, miewają rozterki i borykają się
z kłopotami. Seria książeczek „Z supełkiem” pomaga najmłodszym odnaleźć się w trudnych
sytuacjach, a dorosłym podpowiada, jak zrozumieć dzieci. Barwne, pełne ciepła książeczki,
które poruszają ważne problemy, stanowią cenną pozycję w domowej biblioteczce.

Danuta Zawadzka „Na majówkę”

Sympatyczny borsuk Bartek postanowił wybrać się na majówkę. Starannie przygotował się do
wyprawy, jednak zbyt ciężki bagaż przeszkodził mu w wycieczce. Jeśli jesteś ciekaw, jak
borsuk sobie poradził, sięgnij po tę książeczkę.

Dariusz Rekosz „Skarb królów”

Nowa powieść autora cyklu o Czarnym Maćku! Wojtek mieszka sam z tatą Tomaszem, który
prowadzi mały antykwariat. Pewnego dnia antykwariat odwiedzają wychowawczyni Wojtka
Irena, nauczycielka historii, oraz jego koleżanka z klasy, Małgosia. Pojawia się też niejaki
Jurgen Heinze pod pretekstem kupienia starej niemieckiej książki. Gdy okazuje się, że Heinze
tak naprawdę szuka informacji potrzebnych do wykradzenia cennej rzeczy ze zbiorów
wawelskich, akcja zdecydowanie przyspiesza. Wojtek, Małgosia, Tomasz i Irena ruszają jego
tropem, a ich pełną niebezpieczeństw przygodę w kulminacyjnym momencie komplikuje
osobliwa policjantka Hanna Łabędź. Czy bohaterom uda się ocalić królewski skarb? I w jaki
sposób

ta
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Dariusz Rekosz „Detektywów para - Jacek i Barbara. Naszyjnik
królowej”

Totalne zamieszanie. Jacek narzeczonym Basi??? Nie, nie, nie!
Za to tato Basi spóźnia się na obiad, pojawia się dawno niewidziany wujek Karol, a na
dodatek planowany jest remont kamienicy. I to akurat wtedy, gdy miasteczko ma odwiedzić...
prawdziwa królowa! Tak! Najprawdziwsza!
Trzecia część przygód młodych detektywów wprowadzi cię na trop licznych spisków i
nieodkrytych tajemnic. Zaczynamy!

Ewa Ostrowska „Pan Rurak”

"Pan Rurak" opowiada o miłości rodziców. W życiu Madzi pojawia się malutki braciszek.
Dziewczynka ma wątpliwości, czy nadal jest kochana. Nasze dzieci często zadają niełatwe
pytania, miewają rozterki i borykają się z kłopotami. Seria książeczek "Z supełkiem" pomaga

najmłodszym odnaleźć się w trudnych sytuacjach, a dorosłym podpowiada, jak zrozumieć
dzieci. Barwne, pełne ciepła książeczki, które poruszają ważne problemy, stanowią cenną
pozycję w domowej biblioteczce. ukryj.

Dariusz Rekosz „Detektywów para - Jacek i Barbara. Żółta
walizka”
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Nie wiesz, co ze sobą zrobić, gdy pada deszcz? To kosmicznie proste! Weź udział w
profesjonalnym castingu. Nawet jeśli nie dostaniesz się do filmu, zawsze możesz liczyć na…
kolejną dawkę detektywistycznych przygód. Tym razem Basia i Jacek chcą się dowiedzieć:
ile chlebów upiekł piekarz? Kto udawał kalekę? No i gdzie, u licha, podziała się żółta
walizka?
Ruszamy do akcji numer dwa!!!

