
Dzisiaj  pora  na  nowości  wydawnicze.  Pierwszy  tytuł  to  książka  autorstwa  Adama
Skrodzkiego Brygada Brawurowych Kur. Pierwsza część przezabawnej serii, idealnej dla czytelnika
w każdym wieku!
Wydaje Wam się, że kury żyją tylko w gospodarstwach, śpią w kurnikach i znoszą jaja? Nawet nie

wiecie, w jakim jesteście błędzie!

W XXI wieku kury są prawdziwymi wojownikami – tworzą Brygadę Brawurowych Kur. Trafiają do

małego miasteczka, a o ich odwadze przekonuje się 10-letni Daniel. Kury nagle pojawiają się w

jego  życiu.  Potrzebują  kogoś  do  wypisania  wniosków  na  dowody  osobiste,  bo,  co  oczywiste,

bazgrzą one jak kura pazurem! Od tego momentu chłopak staje się żołnierzem Sztabu BBK i wraz z

kurami stawia czoła różnym przeciwnościom losu. A tych spotyka na swojej drodze bardzo dużo!

Jeśli poszukujecie zabawnej, niebanalnej historii, ta książka jest dla Was idealna!

Następna propozycja to Smażone tablety Agnieszki Tyszki. 

Tej jesieni życie Karoliny wywraca się do góry nogami. Tak właśnie bywa, gdy dorośli zachowują

się jak dzieci. A może taka jest cena spełnionych cudzych marzeń? Czy można tęsknić za byciem

sierotą? Jak smakują smażone tablety? Kim naprawdę jest babcia Józefina? Ile prawdy kryje się za

słowami Dolce vita? To tylko niektóre pytania, jakie staną przed Karoliną.

Kolejna propozycja to książka autorki dzisiaj już wymienianej Agnieszki Tyszki- Czego uszy

nie widzą. Trzy siostry Bronzik z dnia na dzień muszą zmierzyć się z życiowym wyzwaniem. Kiedy

ich mama wyjeżdża w bardzo długą delegację, a ojciec nagle postanawia zostać  pustelnikiem –

życie rodzinne dosłownie staje na głowie. Czy sytuację uratuje przybycie wymagającego dziadka



Melchiora? I czy naprawdę można się ze sobą porozumieć za pomocą ludowych przysłów? Kim jest

Ciotka Wiem Wszystko? Odpowiedzi szukajcie w książce! 

Kim jest Chucherko o fiołkowych oczach i na czym polega jego urok? Dlaczego znika w
niewyjaśnionych okolicznościach i pojawia się w równie zagadkowy sposób?

I jak Jędrzej Rojek, syn Natalii, poradzi sobie z kimś tak nieuchwytnym?

23. część jeżyckiej sagi – jak zawsze będzie pełna humoru i wzruszeń!

Autorka pracuje nad książką.

Katarzyna jak sprężyna to książka Suzy Becker. Oto Katarzyna jak sprężyna i jej wzorcowa
rodzina: starsza siostra słynie z perfekcjonizmu, najmłodsza swoim urokiem rozbraja wszystkich,
tato jest pisarzem i siedzi w domu, za to mama, prawniczka, pracuje tysiąc godzin na tydzień. I te
rodzinne kolacje z obowiązkową rozmową... To jeszcze nic: prawdziwym problemem jest strasznie
sztywniacka i nudna nauczycielka plastyki. Tak, w szkole bywa różnie. 


