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Polecenia
z pierwszej ręki

Marta  
Lenartowicz
Redaktor 
naczelna

Czy w twoim domu też mieszka 
Bałaganek? Ten niechciany lo-
kator psoci od rana do wieczora 
w pokoju małego Kazia. Czy chło-
piec z rodzicami znajdą sposób, 
żeby utrzeć mu nosa?

Natalia 
Kromska
E-commerce  
manager

Rezolutna Hania oraz jej najle- 
pszy przyjaciel Kudłaty Pies podbili 
serca słuchaczy serialu w serwisie 
Storytel. Teraz o ich niezwykłych 
przygodach będziesz mógł rów-
nież poczytać!

Marta 
Garbala
Zastępca Dyrektora 
Handlowego

Rymowany picturebook, który po-
kazuje, że choć się od siebie różni-
my, to każdy z nas jest wspaniały 
 i wyjątkowy. A to, że jesteśmy inni, 
czyni świat bogatszym i ciekaw-
szym. 

Filip 
Pokrzywniak
Kierownik działu 
marketingu

Wzruszająca, przepięknie zilu-
strowana historia Halszki i skrzata 
o imieniu Boim. Mimo że każdy 
z nas czegoś się boi, to oswojenie 
lęku często jest prostsze, niż nam 
się wydaje. 

Radosław 
Jedliński
Menadżer ds. klientów 
kluczowych

Zabawna opowieść o wpadaniu 
w tarapaty w świecie magii, 
w którym nic nie jest takie, ja-
kim się wydaje… Czy Nacie uda 
się spełnić marzenie o tym, żeby 
zostać prawdziwą czarownicą?  

Grzegorz  
Czajka
Prezes 
Zarządu

Przygody małej jaszczurki docze-
kały się kontynuacji! Seria o Dra-
go to zarówno przyjemna lektura, 
jak i opowieść o samoakceptacji, 
poświęceniu dla drugiej osoby, 
budowaniu relacji z rówieśnikami.
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Jadzia Pętelka jest już dużą dziewczynką, która wszystko chce robić sama. To dobrze, że chce być taka  
samodzielna, ale czy to oznacza, że już nie musi korzystać z niczyjej pomocy i słuchać się rodziców? Co z tej 
samodzielności wyniknie?

Włosy Jadzi znów urosły! Grzywka wpada do oczu i przeszkadza w zabawie. Dotychczas to mama podcinała 
niesforne loki, ale przyszedł czas na pierwszą wizytę u fryzjera. Czy Jadzi spodoba się nowa fryzura?

Czas na okresowy przegląd zębów – rodzina Pętelków idzie do dentysty. Pani doktor jest bardzo miła  
i cierpliwa. Dokładnie wszystko sprawdza. O, znalazła w ząbku Jadzi malutką dziurę, którą trzeba wypełnić. 
Czy Jadzia wybierze plombę w kolorze różowym? I czy truskawkowa pasta do zębów naprawdę smakuje jak 
truskawki?

Jadzia Pętelka to seria dedykowana najmłodszym czytelnikom. W każdej części maluchy oraz ich rodzice mają 
szansę rozpoznać sytuacje z własnej codzienności. Podążając za tytułową bohaterką, odkryją więc sposoby na 
radzenie sobie z przeziębieniem, wyciszenie przed snem, oswoją temat kąpieli, mycia zębów czy siusiania do 
nocnika. Dzięki prostemu językowi, krótkim tekstom, elementom aktywizującym oraz czytelnym, zabawnym  
ilustracjom lektura przykuje uwagę dziecka i wesprze je w stawianiu czoła codziennym maluszkowym wyzwaniom.
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Zbliżają się szóste urodziny Stasia. Chłopiec wie, że to świetna okazja do tego, by zorganizować wyjątkowe 
przyjęcie urodzinowe. Przy okazji tego wydarzenia rodzą się pytania: kogo zaprosić oraz jak zaplanować ten 
dzień. Jak Staś poradzi sobie ze zniecierpliwieniem związanym z oczekiwaniem na imprezę? 

Staś Pętelka to bogato ilustrowana seria, która ukazuje istotne wydarzenia z życia przedszkolaka. Tytułowy 
bohater to wesoły chłopiec, który codziennie staje w obliczu sytuacji mniej lub bardziej typowych dla kilkulatków. 
Z pewnością pomoże dziecku oswoić się z emocjami, których samo doświadcza. Staś m.in. spędza pierwsze 
wakacje bez rodziców, zaczyna przedszkole, wita na świecie młodsze rodzeństwo. 

Barbara Supeł
Pochodzi z Hajnówki – zielonego miasteczka 
położonego na skraju Puszczy Białowieskiej. 
Ukończyła studia na kierunku nauki o rodzinie. 
Po studiach założyła własną praktykę (czyli 
rodzinę). Kolekcjonuje codzienne absurdy 
i oprawia je w ramki. Autorka i tłumaczka 
książek dla dzieci.Fo
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Agata Łuksza
Plany na przyszłość miała różne – od kariery prawniczej po 
biuro architektoniczne, ale przez całe życie towarzyszył jej 
rysunek. Prywatnie jest żoną oraz mamą dwójki dzieci, które 
są jej inspiracją. Od lat pasjonują ją konie i jej mała ojczyzna – 
Puszcza Białowieska. Lubi podróże po nieznanych zakątkach 
Polski i poznawanie lokalnych historii – dlatego w wolnym 
czasie uprawia  geocaching.Fo
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Staś Pętelka dostaje już kieszonkowe. Pieniądze odkłada do świnki skarbonki, ale zastanawia się, czy nie lepiej 
od razu kupić za nie coś fajnego, na przykład dinozaura? Nurtują go też inne pytania: czy monety są warte 
więcej niż banknoty, dlaczego mama i tata wyciągają wypłatę ze ściany i czy można wydać to samo kieszonkowe 
dwa razy?
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Kasia Keller
Autorka licznych publikacji dotyczących edukacji, praw 
dzieci i problemów społecznych, jak również powieści 
przygodowych dla dzieci, młodszej młodzieży i doro-
słych czytelników. Animatorka kultury i pomysłodaw-
czyni warsztatów upowszechniających czytelnictwo.  

Mama wyjeżdża w delegację. Julka i Janek bardzo za nią tęsknią, ale też wspaniale spędzają czas z tatą. Tata zabiera 
bliźniaki na łąkę, gdzie robią dla mamy bukiety z polnych kwiatów. Potem wspólnie przygotowują dla niej kolację 
niespodziankę, sprzątają mieszkanie i robią powitalne rysunki. Mama wraca do domu. Cieszy się ze spotkania 
z rodziną i wręcza dzieciom prezenty. Wszyscy są szczęśliwi, ponieważ bardzo się kochają i uwielbiają wspólnie 
spędzać czas. Julka i Janek wiedzą, że miłość lubi też całusy, przytulanie i miłe słowa.

Na placu zabaw rodzeństwo spotyka nowego chłopca. Janek od razu zaprasza go do zabawy, jednak chłopiec chowa 
się za swoją mamę. Janek jest zdziwiony jego zachowaniem. Po powrocie do domu mama tłumaczy bliźniakom, 
czym jest nieśmiałość. Kolejnego dnia, gdy nowy chłopiec ponownie zjawia się na placu zabaw, Janek daje mu czas, 
aby patrzył, jak się bawią. W końcu Kuba decyduje się  dołączyć do dzieci.

Julka i Janek to wyjątkowa seria dla najmłodszych czytelników o emocjach, pokonywaniu lęków i radzeniu sobie 
w różnych sytuacjach. Każdy tom to oddzielna historia z codziennego życia Julki i Janka. Książki napisane są 
prostym językiem i opatrzone wesołymi, kolorowymi ilustracjami. Na końcu każdego tomu znajdują się wskazówki 
od psychologa, który radzi, jak rozmawiać z dzieckiem i pomagać mu z oswojeniem danej sytuacji.

Karolina Krakowiecka
Ilustratorka z wyboru. Dopiero po kilku latach zrozu-
miała, że nie ma ucieczki przed pasją do rysowania. 
Dziś oddaje się tej pasji, tworząc ilustracje i grafiki dla 
dzieci. Marzy, by zamieszkać w domku na wsi w oto-
czeniu łąk, lasów i jezior.

W serii ukazały się także:
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Maciuś i Leon to rodzeństwo małych smoków. Wspólnie 
przeżywają różne przygody i mierzą się z problemami, które 
spotykają każdego malucha. Nieraz wpadają też w tarapaty. 
Zawsze jednak potrafią znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.
Maciuś i Leon dostają w prezencie rowery! Jak zakończą się 
próby samodzielnej jazdy? Co spotka chore smoki na wizycie 
u lekarza? Jak poradzą sobie z zasypianiem bez mamy?

Paulina Kmak 
Od 9 lat zawodowo zajmuje się projektowaniem graficznym. 
Jednak to, co sprawia jej najwięcej radości i jest jej największą 
pasją, to tworzenie ilustracji dla dzieci. Obecnie w tym 
kierunku stara się rozwijać najbardziej. Ma dwie córeczki, 
które mocno jej w tym kibicują. 

Katarzyna Wierzbicka 
Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację 
naukową na Uniwersytecie Warszawskim. Przez 
wiele lat pracowała jako księgarka, obecnie jest 
nauczycielką w przedszkolu. Laureatka konkursu 
Piórko 2019. Prywatnie mama trójki dzieci. Uwielbia 
książki fantasy, musicale i podróże.Fo
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Patrycja Grześkowiak
Zaczęła od projektowania, jednak jej pasją zawsze była 
ilustracja. Jako nastolatka ćwiczyła rękę, rysując postacie 
inspirowane japońską mangą. W pracy ilustratora 
najbardziej kocha tworzenie książek dla dzieci. Prywatnie 
uwielbia dobre filmy, gry RPG, kameleony, ciasto 
marchewkowe i japońską kulturę.

Paulina Płatkowska
W przyrodzie i w książkach lubi skupiać się na detalach: 
pięknym zdaniu, czułym słowie, liściu o niezwykłym 
wzorku, dziwacznej narośli na korze. Im dłużej się 
tak przygląda światu, tym staje się spokojniejsza: bo 
wszystko ma sens i jest cudownie połączone z całą 
resztą. I to właśnie stara się przekazać w swoich 
książkach.

Główna bohaterka opowieści budzi się do życia jako kro-
pelka rosy na płatku kwiatka. Rozpoczyna swoją wędrówkę 
po świecie, by finalnie stać się parą, a następnie wsiąknąć 
w ziemię i pomóc roślinom wyrosnąć i piąć się ku niebu.

Wędrówka kropelki to kolejna książka z serii bajek przy-
rodniczych Mikrocuda. Każda z tych opowieści to świetna 
propozycja rozbudzania ciekawości dziecka oraz poszerza-
nia wiedzy z zakresu przyrody i ekologii. To także mądra 
lekcja życia dla nas, którzy wiele od świata przyrody 
możemy się nauczyć!

Maciuś i Leon to seria stworzona w duchu rodzicielstwa bliskości. Książki zawierają 
krótkie, napisane prostym językiem teksty oraz urocze, kolorowe ilustracje.

W serii ukazały się także:
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Jim Field
Wielokrotnie nagradzany ilustrator, twórca postaci 
i reżyser animacji. Dorastał w Farnborough, praco-
wał w Londynie, obecnie mieszka w Paryżu. Seria 
picturebooków jego autorstwa o myszy, koali, wie-
wiórkach, wilku i wielorybie niezmiennie, od kilku 
lat, cieszy się ogromną popularnością.

Rachel Bright 
Autorka i ilustratorka książek dla dzieci. Jej dzieła 
zostały przełożone na 15 języków. Uwielbia spędzać 
czas w swojej pracowni, wymyślając nowe książki. 
Wśród najbardziej znanych jej dzieł są, stworzone we 
współpracy z Jimem Fieldem, picturebooki. 

Na zalanej słońcem rajskiej wyspie mały gekon z wielkim 
ego marzy, żeby zostać gwiazdą! Od świtu do nocy serwuje 
sąsiadom swoje wokalne show – czy tego chcą, czy nie…  
Ta samotna i bardzo kręta droga do sławy może okazać się 
ścieżką, która zaprowadzi małego śpiewaka do czegoś zupełnie 
nieoczekiwanego. No właśnie – do czego? 
Porywająca opowieść o mocy dawania z siebie wszystkiego, 
co najlepsze. Mocy, która może powrócić zaskakującym echem.

W serii ukazały się także:

N
O
W
O
ŚC
I

8



Wytuptaj dobry nastrój!
Mały dinozaur budzi się z pięknego snu i z radością zaczyna nowy 
dzień. Na pewno będzie równie wspaniały, jak jego sen. Tymczasem 
wszystko idzie nie tak… Młodszy braciszek dokucza mu i pokazuje 
język. Mały dinozaur jest tym poirytowany. Parska i tupie aż… uderza 
się w palec! Wtedy jeszcze bardziej się denerwuje. Na domiar złego 
na śniadanie nie dostaje ulubionego przysmaku. Tego już za wiele! 
Tuptozaur wpada w prawdziwą złość! Zaciska pięści, ryczy i płacze. 
Ale to, co nie najlepiej się zaczęło, wcale nie musi źle się skończyć. 
Trzeba tylko umieć spojrzeć na sprawy z innej strony. 
Tuptozaur to urocza i zabawna opowieść, która pokazuje naj- 
młodszym, jak przezwyciężyć narastające uczucie złości i przegonić 
zły nastój.

W serii ukazały się także:

Chris Chatterton
Rozpoczął swoją karierę w projektowaniu graficznym i animacji, pracu-
jąc przy różnych projektach, w tym przy serialu Doktor Who. Jednak to 
pasja do ilustracji sprawiła, że obecnie jako artysta freelancer pracuje 
nad wieloma książkami dla dzieci. Chris nie tylko ilustruje, ale również 
pisze własne historie.Fo
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Autorka: Rachel Bright

W przedszkolu Bajka odbywa się Dzień Fajności. Przyszło 
bardzo dużo gości – rodzice, babcie, ciocie, dziadkowie, 
wujkowie. Każdy przedszkolak jest aktorem i bierze udział 
w przedstawieniu o morskim świecie. Przydzielone role 
podkreślają wyjątkowość dzieci. Pokazują, że choć się różnimy, 
to wszyscy jesteśmy nadzwyczajni i równie… fajni!

Dzień Fajności to rymowany picturebook, który pokazuje, 
że każdy ma swoje zalety. Mimo różnic dzieci wzajemnie się 
szanują, lubią i bawią w zgodzie.

Agnieszka Matz
Ukończyła projektowanie wnętrz i wystawiennictwo. 
Zilustrowała kilkadziesiąt książek i serii wydawni-
czych dla najmłodszych. W wolnym czasie chodzi 
na długie spacery po lesie z ukochanym psem albo 
maluje obrazy, co sprawia jej równie wielką frajdę. 
Marzy o tym, by zamieszkać z rodziną nad ciepłym 
morzem.

Agata Widzowska
Autorka książek dla dzieci urodzona w Poznaniu. Instruk-
torka teatralna i absolwentka bibliotekoznawstwa na UW. 
Laureatka wielu konkursów literackich: uzyskała m.in.  
III nagrodę w konkursie im. Astrid Lindgren, Cała Polska 
Czyta Dzieciom. Pisze także opowiadania, inscenizacje, 
słuchowiska, teksty piosenek i scenariusze zajęć biblio-
terapeutycznych.

Wszyscy są inni i nadzwyczajni, 

a choć się różnią, zawsze są fajni!

N
O
W
O
ŚC
I

9



Katharina Kozak  
Studiowała architekturę krajobrazu na warszaw-
skiej SGGW oraz architekturę wnętrz na krakow-
skim ASP. W końcu odkryła grafikę komputerową, 
która stała się jej pasją. Prywatnie jest miłośniczką 
natury, wegańskiej kuchni i podróży, szczególnie 
tych tropikalnych.

Katarzyna Pruszkowska-Sokalla 
Cieszynianka mieszkająca w Krakowie. Absolwentka 
Polskiej Szkoły Reportażu, dziennikarka, która po uro-
dzeniu syna odkryła, że lubi pisać także fikcję – pod 
warunkiem, że skierowaną do dzieci. Lubi słuchać 
i obserwować, co przydaje się podczas pisania. 

Edyta Adamowska
Mieszka w Wielkiej Brytanii. Zajmuje się ilustra-
cją oraz tworzeniem edukacyjnych i kreatyw-
nych materiałów dla dzieci. Jej ulubione tematy do 
ilustrowania to legendy, magia i domowe skrzaty.

Marcin Mortka 
Z zawodu lektor języków angielskiego i norwe-
skiego, z pasji pisarz, z natury gawędziarz i marzy-
ciel. Znany starszym czytelnikom jako autor 
wspaniałych powieści fantasy. W życiu prywatnym jest 
niepoprawnym domatorem i poszukiwaczem świę-
tego spokoju.  

Kazio zostaje starszym bratem i dostaje własny pokój. 
Wtedy zaczynają się kłopoty, bo okazuje się, że pokój ma 
już lokatora – Bałaganka, który psoci od rana do wieczora. 
W końcu chłopiec z rodzicami naradzają się, co zrobić, 
żeby utrzeć mu nosa. Tata z Kaziem montują szuflady do 
segregowania rzeczy, powstaje kącik plastyczny, a także garaż 
na autka. Z czasem Kazio zaczyna sprzątać pokój, ucząc 
Bałaganka czystości. Tak mija kilka tygodni. Wszystko wska-
zuje na to, że kłopotliwy lokator wyprowadził się na dobre! 
I tylko od czasu do czasu odwiedza Kazia…

To nie ja!
                                                                         To Bałaganek!

W pokoju Kazia mieszka
pewien niechciany lokator...

Świat Hani to prawdziwie magiczna kraina zamieszkiwana przez 
skrzaty i inne niezwykłe stworzenia. Trzeba więc być zawsze 
przygotowanym na najprzedziwniejsze nawet wydarzenia.
Nic nie jest jednak straszne, gdy u boku ma się takiego przyjaciela 
jak Kudłaty Pies (choć, po prawdzie, okropny z niego tchórz)!
Wraz z ukochanym czworonogiem Hania spróbuje odzyskać 
skradziony przez wstrętnego Zakanapiora czerwony album 
z rodzinnymi zdjęciami, a co ważniejsze – odnaleźć dawno już 
niewidzianego w domu tatę!
 
Seria Hania i Kudłaty Pies dotychczas podbijała serca słuchaczy 
serialu audio w serwisie Storytel. Teraz będziecie mogli wybrać, czy 
o niezwykłych przygodach Hani wolicie posłuchać, czy poczytać!

Witajcie w zwariowanym
       świecie Hani!
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Aniela Cholewińska-Szkolik
Jej pasją od zawsze było pisanie. Jest autorką bajek dla 
najmłodszych, zabawnych poradników dla starszych 
oraz powieści obyczajowych. Lubi taniec, fotografię 
i długie spacery po lesie. To właśnie wtedy przycho-
dzą jej do głowy najlepsze pomysły, którymi dzieli się 
z czytelnikami.Fo
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Agnieszka Filipowska
Kiedy była mała, chciała zostać weterynarzem. Gdy 
dorosła, została absolwentką architektury. Obec-
nie pracuje jako ilustratorka i fotografka. Nie lubi 
wstawać rano i ciągle się śpieszyć. Lubi za to mało 
oryginalne rzeczy – czytanie książek, przytula-
nie swojego psa i kotów, jazdę na rowerze z córką. 

W najnowszym tomie Misia wybiera się na przyjęcie urodzinowe 
koleżanki. Hela zaprosiła wszystkich na przedstawienie, a potem 
na zwiedzanie teatru od kulis. Kto by pomyślał, że właśnie tam 
Misia znajdzie kolejnego pacjenta – świnkę miniaturkę, która 
utknęła między rekwizytami.
Dzieci zaczęły ferie, więc Misia częściej zabiera Popika na długie 
spacery. W ogrodzie pana Szymona znajdują ranną sójkę, która 
stała się ofiarą dzikiego krogulca. Mała weterynarz składa wizytę 
gajowemu. W drewutni dochodzi do wypadku, w którym zostaje 
ranny gronostaj. 
Czy Misi uda się pomóc wszystkim potrzebującym zwierzętom? 

Jakie przygody            
tym razem
czekają Misię…

Jeśli myślicie, że życie małego pieska jest nudne to… się 
grubo mylicie! Przed Popikiem kolejne niesamowite i bardzo 
zabawne przygody! 
Wesołego terierka czekają wiosenne porządki, sadzenie psich 
nasionek, szkolenie, pisanie listu i… urodzinowe przyjęcie 
niespodzianka! Misia postanowiła zorganizować swojemu 
wiernemu pomocnikowi niezapomniane urodziny. 

...i jej psa Popika?
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Magdalena Sadowska
Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Supraślu, a obecnie studentka grafiki na 
Politechnice Białostockiej. Tworzy ilustracje, obrazy, 
rękodzieło. Zainteresowana wszystkim, co jaskrawe, 
niekonwencjonalne i ekspresyjne. 

Wiola Michońska
Urodzona, wychowana i wykształcona w Szczecinie – 
mieście, które uwielbia, mimo że nie da się stamtąd 
dojechać nad morze tramwajem. Często niepoważna 
w tym poważnym świecie. Zakochana w nauce języka 
hiszpańskiego i Wyspach Kanaryjskich.

Jagoda to wygadana siedmiolatka, która każdą sytuację potrafi zamienić 
w humorystyczną lub dynamiczną opowieść. Dziewczynka niedawno 
zaczęła naukę w pierwszej klasie. Emocjonujące rozpoczęcie roku, 
poznanie osobliwego personelu szkolnego, nowa przyjaźń to tylko 
namiastka tego, co może dziać się w szkole.
Wkrótce Jagoda wraz z Ingą spróbują rozwiązać zagadkę, która 
nurtuje wszystkich w szkole: z kantorka woźnego, pana Konstantego, 
zaczynają ginąć miotły…
Czy dziewczynki wpadną na trop złodzieja? I czy jest jakaś sensowna 
odpowiedź na pytanie: po co komuś tyle mioteł?
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Halszka przenosi się z rodzicami i babcią do starego domu  
na obrzeżach miasta. Pewnego dnia dziewczynka spotyka 
skrzata, który przedstawia się jako Boim. Stworek wciąż się 
czegoś boi – burzy, kotów, sów, wiatru… Mógłby wymieniać 
bardzo długo. Kiedy oswaja się z Halszką, wyjaśnia, że Boim 
to jego przezwisko. Okazuje się również, że ma pewną moc. 
Skrzat czuje nie tylko swój lęk, lecz także obawy innych, nawet 
jeśli te strachy są schowane głęboko w sercu lub starannie 
zamaskowane. Halszce też coś nie daje spokoju. Czy wspólne 
przygody zachęcą w końcu dziewczynkę do rozmowy, w której 
wyjaśni, co jej leży na sercu?

Iwona Klimaszewska 
Ukończyła architekturę krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we 
Wrocławiu. Lubi rysować, odkąd pamięta. Stara się, by jej ilustracje były 
pełne ciepła i spokoju. Postanowiła rozwijać twórczość ilustratorską 
w tradycyjny, odręczny sposób: kredki i ołówki to jej główne narzędzia 
pracy, a ulubiona tematyka to świat roślin i zwierząt.

Autorka: Katarzyna Pruszkowska-Sokalla     

Każdy z nas czegoś się boi, 
ale oswojenie lęku jest prostsze,

niż nam się wydaje
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Koty z ulicy Kląskającej nie mają łatwego życia. Gawronisko 
chce im zabrać ulubionego śledzia, papuga stawia na nogi 
wszystkie służby mundurowe, kot premiera organizuje wybory 
i podstępnie przejmuje władzę na podwórku, w rodzinnej 
bezpiecznej piwnicy pojawia się tygrys, nocą atakuje armia 
morderczych myszy… aha, i jeszcze ten sąsiad, właściciel 
azjatyckiego baru, który każdego dnia chce je upolować 
i przerobić na sajgonki… Na szczęście koty zmykają własnymi 
drogami i zawsze spadają na cztery łapy. 
Uwaga! Te koty są sympatyczne i niezależne, ale także wredne 
i złośliwe. Z całą pewnością nie są też grzeczne! 

Marcin Przewoźniak
Jako pedagog wziął sobie do serca maksymę „ucząc, 
bawić, bawiąc, uczyć” i postanowił, że zamiast nauczycie-
lem, zostanie bajkopisarzem. Jest autorem m.in. książek 
o odkrywcach (Mikołaj Kopernik. Geniusz, który wstrzy-
mał Słońce), serii Puk, puk! oraz książki Najdziwniejsze 
fobie. Mieszka w Warszawie. Kolekcjonuje koty.
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Rysowała od zawsze, a jej najlepszymi przyjaciółmi były kredki 
i farby. W 2011 roku ukończyła malarstwo na UMCS i od tej pory 
zajmuje się ilustracją i projektowaniem graficznym, co stanowi 
połączenie idealne. Nie może żyć bez gór i górskich wędrówek 
dłużej niż miesiąc, ponieważ to z natury czerpie inspiracje 
i zapał do pracy.

Autorka: Aniela Cholewińska-Szkolik

Pola uwielbia poznawać nowych ludzi i bardzo kocha zwierzęta. 
Dzięki magicznej pozytywce dziewczynka może przenosić się do 
niezwykłych miejsc na całym świecie. 
Tym razem Pola wraz z Kheri trafią do Grecji. Spędzą wakacje 
w gospodarstwie przyjaciół, którzy mają gaj oliwny. Dziewczynki 
zwiedzą okolicę i położone na wzgórzu miasteczko, gdzie poznają 
pewnego malarza. Mężczyzna, podobnie jak Pola i Kheri, lubi 
zwierzęta, a zwłaszcza dwie kozy, które zaglądają mu do ogrodu. 
Przekonaj się, co łączy znikające ilustracje… i bezpańskiego kota!

Pozytywka Poli to niezwykła seria o tańcu, przyjaźni, spełnianiu 
marzeń i dalekich podróżach.

W serii ukazały się także:

Piotr Stachera 
Od urodzenia mieszka w Pabianicach. Jest szczęśli-
wym mężem i tatą. Rysuje od zawsze, na wszystkim 
i wszędzie. Ilustracja, rysunek, jak również malarstwo 
są jego wielką pasją, która daje mu niesamowitą radość 
i pozwala wyrażać artystyczną wrażliwość. Jego spe-
cjalizacją jest ilustracja dla najmłodszych odbiorców. 

To książka z pazurem!  
Zanim zawołasz „kici-kici!”, upewnij się, 

z kim masz do czynienia…
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Psikus na dyrektorze może wpędzić ich w tarapaty. Drago 
zdążył zadomowić się na Planecie Lawa, a teraz musi ją 
opuścić, bo… wraca na Ziemię! Ale spokojnie, jaszczurka leci 
na wyczekiwane od dawna ferie u dziadka Szafirowego Kła.  
Na Ziemi króluje magia, a dziadek mieszka w środku 
tajemniczego Lasu Pozorów.
Jakie sekrety skrywa Las? Czy Drago zdoła pokonać swoje 
słabości, aby pomóc ukochanej osobie? Czy jaszczurka może 
być najodważniejszym gadem na planecie?

Seria o Drago to nie tylko wciągające przygody małej 
jaszczurki. To także historie, z których płynie mądra lekcja 
dotycząca samoakceptacji, zrozumienia i empatii. Książki 
poruszają temat inności, poświęcenia dla drugiej osoby, 
budowania relacji z rodziną i rówieśnikami. 

Z Drago i Obżartusem
nie będziesz narzekać na nudę! 

Baranek Beernard, Lama Szama, Kózka Wiluś – osobno są 
potulni, łagodni i niepozorni. Mają już serdecznie dość bycia 
popychadłami na własnym podwórku. Postanawiają wziąć 
sprawy we własne kopytka i  pokazać, że nie są tacy mięciusi, 
na jakich wyglądają. Czas stworzyć prawdziwą bandę – Bandę 
Wełniaków!

Przezabawna seria o trójce niecodziennych przyjaciół, którzy 
udowadniają, że przy odrobinie sprytu nawet pozornie słabszy 
może zyskać przewagę.

Oni zawełnują świat!

W serii ukazały się także:

Marta Grabowska
Ilustratorka, graficzka, absolwentka Instytutu Wzor-
nictwa PK, niepoprawna marzycielka. Książki i kredki 
od dziecka były jej wiernymi towarzyszami. Wraz 
z upływem lat, licznie powstające rysunki zmieniły 
się w przemyślane ilustracje. Miłośniczka labrado-
rów, szalonych pomysłów oraz wszelkich wyzwań.

Marcin Malec 
Z zawodu kreatywny marketer i copywriter, który 
pomaga firmom budować strategie content marke- 
tingowe. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. Z pasji pisarz i twórca internetowy, 
który na co dzień kieruje się maksymą – Bo w życiu 
chodzi o to, żeby dobrze zjeść. Nigdy nie rozstaje 
się ze swoją przyjaciółką wyobraźnią.Fo
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Autor: Marcin Mortka

Pamela Butchart 
Jako dziecko była prawdziwą szczęściarą. Dorastała w domu pełnym zwierząt, miała zupełnie zwariowanych rodziców i chodziła do 
Najwspanialszej i Najbardziej Odjechanej Szkoły Podstawowej na Świecie.
Teraz uczy nastolatków filozofii i całymi dniami próbuje znaleźć odpowiedzi na pytania: „Czy podróż w czasie jest możliwa?” oraz 
„Skąd mogę wiedzieć, czy tak naprawdę nie jestem robotem?”. Historie więc piszą się same…

Kiedy w szkole pojawia się grupa nowych uczniów, Maja i jej przyjaciele są 
w szoku! Nowi mają wypastowane buty, eleganckie mundurki i śpiewają 
naprawdę głośno! Ale gdy zaczynają używać nikomu nieznanego języka, 
staje się jasne, że to tajna inwazja! Nowi chcą przejąć szkołę. Wybucha 
panika!
Seria Szkolne szaleństwa to fantastyczna zabawa zarówno dla dzieci, jak 
i dorosłych. Dzieciaki wpadają na szalone pomysły, bez przerwy węszą 
spiski i badają tajemnicze zjawiska.

W serii ukazały się także:
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Z wykształcenia jest grafikiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego 
Wydziału Artystycznego w Cieszynie. Do niedawna związana była 
głównie z projektowaniem graficznym. Po kilku latach zrezygnowała 
z pracy w agencji reklamowej, aby robić to, co sprawia jej najwięk-
szą satysfakcję, czyli rysować. Tak zaczęła się jej przygoda w świecie 
ilustracji. Ta przygoda trwa do dziś.

3 TOM  
MISJA: RYŚ 

NA WIOSNĘ  
W KSIĘGARNIACH!

Czy można być jednocześnie zwykłym uczniem i super- 
bohaterem? Wygląda na to, że tak! Stefek, Iwo i Kaśka to trójka 
czwartoklasistów, która zostaje zwerbowana przez 
tajemnicze Oko do przeprowadzania misji ratunkowych. 
Dotychczas przyjaciołom udało się pomóc fokom szarym 
żyjącym nad Morzem Bałtyckim. Kolejna akcja  odbyła 
się w Puszczy Białowieskiej, gdzie masowo znikały wilcze 
szczenięta. Oprócz szkolnej rutyny Drużyna Oka musi się 
zmierzyć z następnym zadaniem. Pora ratować rysie 
w potrzebie! 

KOLEJNA MISJANA HORYZONCIE
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Holly Webb
Mieszka w południowej Anglii w Berkshire. Wiele lat temu pracowała jako redaktor literatury dzie-
cięcej, jednak to pisanie książek było jej największą pasją. Obecnie pisze bez przerwy. Do tej pory 
ukazało się ponad sto dwadzieścia tytułów jej autorstwa, w tym książki z bestsellerowych serii: Zaopiekuj się mną i Mój 
niesforny szczeniak – ponad trzy i pół miliona sprzedanych egzemplarzy w Polsce!Fo
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Ponad 50 tytułów z uroczymi zwierzakami na okładkach i prawie 3,6 miliona sprzedanych egzemplarzy! 
Dzieci kochają serię Zaopiekuj się mną. Duża czcionka oraz prosta fabuła sprawiają, że idealnie nadaje się ona 
do samodzielnego czytania. 
Zaopiekuj się mną to także wartościowe historie, które uczą empatii i odpowiedzialności. Każda książka z serii to osobna 
opowieść o przyjaźni między dzieckiem a zwierzęciem. 

Dla dzieci lubiących książki przygodowe, 
idealna będzie seria  Muzeum z pazurkiem. 
Bohaterami są tu urocze i sprytne kotki, 
które mieszkają w muzeum. Kiedy ostatni 
zwiedzający opuszcza mury budynku,  
nadchodzi koci czas…

Seria Na ratunek zwierzętom autorstwa Holly Webb 
to wyjątkowa propozycja dla wszystkich, którzy chcą 
odkryć tajemnice zwierząt na co dzień żyjących na 
wolności. To także opowieści uczące wrażliwości 
i szacunku do zwierząt i przyrody.    
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Jo Goodberry
Ilustruje odkąd pamięta. Zanim osiedliła się z rodziną 
w najgłębszym i najciemniejszym Leicestershire, pra-
cowała dla agencji projektowych w Londynie i Not-
tingham. Jej projekty są zróżnicowane, najbardziej 
lubi ilustrować ludzi i konie. Jej hobby to teatr, z entu-
zjazmem gra również w tenisa.

Olivia Tuffin
Mieszka na farmie w Dorset ze swoim mężem, dwójką 
dzieci oraz kucykami, psami, owcami i kurami. Olivia 
zawsze lubiła zwierzęta, a szczególnie konie, którymi 
zajmowała się od dziecka, pomagając w niewielkiej 
stadninie. Jest autorką kilkunastu książek, w których 
opowiada historie koni i ludzi.

W zoo zjawia się
                     mały rozrabiaka! 

Nowy mieszkaniec zoo – mały szop pracz – jest łobuziakiem 
i uwielbia płatać figle. Zosia z przyjaciółką też lubią robić psikusy, 
ale kiedy jeden z nich wymknie się spod kontroli, Zosia będzie 
musiała poprosić o pomoc szopa…
Łobuzerski szop pracz to najnowszy tom ukochanej przez 
dzieci serii Zosia i jej zoo. W zoo mieszkają zwierzęta z całego 
świata. Zosia pomaga się nimi opiekować. Jest coś, co sprawia, 
że jak nikt ma kontakt ze zwierzętami i jest to największy sekret 
dziewczynki – Zosia rozumie mowę zwierząt.

W serii ukazały się także:

Gabrysia jest bardzo zadowolona, że na obozie został jej przydzielony 
kucyk Borys. Borys galopuje jak marzenie! Ale jest jeden problem…  
 Nic, co robi Gabrysia, nie uszczęśliwia kucyka. To okropne! Dziewczynka 
musi znaleźć sposób na zdobycie serca Borysa.
Słoneczna Stadnina to kolejna, fantastyczna seria Olivii Tuffin, autorki 
słynnego Deresza z parkowej stajni. Fani koni pokochają te pełne 
przygód i pasji, pięknie zilustrowane opowieści.

Amelia Cobb
Amelia Cobb to pseudonim artystyczny. Gdyby Amelia była prawdziwą osobą, pewnie mieszka-
łaby w domku nad morzem, razem ze swoimi złotymi rybkami. Kolejne niezwykłe przygody Zosi 
powstawałyby przy małym drewnianym biurku. W tle słychać byłoby przyjemną muzykę płynącą 
z radia, a Amelia nie rozstawałaby się ze swoim ukochanym kolorowym szalem…

W serii ukazały się także:
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Daphne Benedis-Grab 
Jest autorką książek dla młodszej młodzieży, a także opowiadań, które ukazały 
się w „American Girl Magazine”. Uzyskała tytuł MFA w The New School oraz 
tytuł bibliotekoznawcy w Palmer School of Library. Mieszka w Nowym Jorku 
z mężem, dziećmi i kotem, a całe dnie spędza na pisaniu i pracy w bibliotece.

Wspaniała propozycja dla wszystkich dzieci, które niebawem 
skończą edukację przedszkolną i pójdą do szkoły – do zerówki 
lub pierwszej klasy. Dzięki tej lekturze będą miały okazję 
oswoić się z nowym miejscem, dowiedzą się, że pójścia do 
szkoły nie należy się obawiać, bo w szkole jest po prostu fajnie!

Książka przedstawia kadrę i pracowników, zapoznaje dziecko 
z budynkiem i boiskiem szkolnym, salami lekcyjnymi, zajęciami 
oraz ważnymi wydarzeniami. 

Dla młodszych dzieci polecamy:
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Anna Korycińska
Jest pisarką, historykiem sztuki i mamą. Mieszka 
w Lublinie, ciekawym i trochę tajemniczym mieście 
na wschodzie Polski. Lubi czytać książki, wymyślać 
różne historie, a później je zapisywać, bo dzięki 
nim świat staje się bardziej kolorowy.

Ilustracje: Patrycja Grześkowiak 

 Witamy
w SZKOLE!SZKOLE!

Owen, Gemma, Ally i Todd nie mają ze sobą zbyt wiele 
wspólnego… aż do momentu, gdy wszyscy otrzymują 
identyczny e-mail z pogróżkami. Następnego dnia w szkole 
będą musieli połączyć siły, żeby wygrać wyścig z czasem 
i wypełnić szereg dziwacznych poleceń otrzymanych od 
anonimowego nadawcy wiadomości. Żadne z nich nie 
będzie miało na to ochoty, a jednak zrobią wszystko, by ich 
sekrety nie zostały ujawnione. Czy uda im się ustalić, kto jest 
szantażystą i do czego ich wykorzystuje? Czy powstrzymają 
go, zanim dojdzie do katastrofy?

Znam twój sekret to wciągający, pełen zwrotów akcji thriller 
dla młodszej młodzieży. 

Rób, co mówię,
albo ujawnię twój sekret…
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Tym razem dziewięciolatka staje przed szansą odzyskania 
magicznych talentów swoich przodkiń. Bez wahania wy- 
rusza w pełną niebezpieczeństw podróż z kimś, komu nie 
powinna zaufać… Tajemnicę powierza jedynie najlepszemu 
przyjacielowi, Piotrkowi. Czy Nacie uda się wydostać z ta- 
rapatów, a może raz na zawsze będzie musiała pożegnać 
się z marzeniem o zostaniu prawdziwą czarownicą? 

Pełna humoru i napisana lekkim językiem historia o wpa-
daniu w kłopoty w świecie magii, w którym nic nie jest 
takie, jakim się wydaje… 

Helen Rutter
Mieszka w Bamford niedaleko Sheffield i od wielu lat 
pracuje jako aktorka. Pomysł na jej pierwszą powieść 
Jak z…zostałem standuperem wyszedł od jej syna 
Lenny'ego, który się jąka. Helen chciała napisać książkę, 
która będzie interesująca dla Lenny'ego. 

Anna Andrusyszyn
Wrocławianka z wyboru, absolwentka dziennikar-
stwa i kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Miłośniczka dalekich i bliskich podróży 
z plecakiem. Twórczyni niewierszy i kolaży ze słów, 
które dają drugie życie starym gazetom.

Billy Plimpton to jedenastolatek z wielkim marzeniem. Kiedy dorośnie, 
zostanie standuperem! Tłumy na widowni, światła reflektorów, scena, 
a na niej on – Billy. Jest tylko jeden, dość poważny problem. Billy się jąka. 
A to, jak możecie sobie wyobrazić, znacząco utrudnia opowiadanie kawa-
łów przed wielką publicznością.  W nowej szkole Billy chce ukryć swoje 
jąkanie. Postanawia więc  w ogóle się nie odzywać. Wkrótce przekonuje 
się jednak, że to nie jest najlepszy sposób na rozwiązanie problemu – 
nie ułatwia poznawania nowych kolegów ani opowiadania dowcipów 
 i występowania na scenie… Czy Billy mimo wszystko zdoła spełnić 
swoje marzenie?

Aneta Fontner-Dorożyńska
W 2010 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych 
w Łodzi na wydziale grafiki i malarstwa. Pracę magi-
sterską napisała z grafiki wydawniczej.
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Tomasz Kopka
Od dzieciństwa zarysowuje każdy skrawek papieru, jaki tylko wpadnie mu 
w ręce. Wielbiciel wszelkiego rodzaju planszówek z klimatem, w szczególności 
tych z figurkami i kośćmi o dziwnych kształtach, niezależnie, czy ich akcja toczy 
się na Marsie, bezludnej wyspie, czy też w mrocznej posiadłości Arkham. Do 
niedawna żył w przeświadczeniu, że jest kociarzem, dopóki pod jego dach 
nie trafiła najpiękniejsza na świecie i najmądrzejsza owczarka. Prywatnie tata 
świeżo upieczonego nastolatka oraz najlepszy kumpel swojej żony. 

Autorka: Kasia Keller

Gdybym nazywał się, dajmy na to, Teodor Fart, to jestem pewien, że 
nie musiałbym się obawiać o swoją przyszłość. Ale nie!  Mnie trafił się 
Niefart… Nic więc dziwnego, że moje życie jest pasmem PORAŻEK. 
To jest po prostu klątwa. KLĄTWA NAZWISKA. Nie ma dnia, w którym 
nie musiałbym się mierzyć z jakąś POTWORNĄ KASZANĄ. Mój PECH 
jest zupełnie obojętny na wszelkie dobre wróżby.  A wiecie, co jest 
najgorsze? Dopada mnie przy ludziach,  narażając na śmieszność 
i utratę godności osobistej. 

Pechowo się składa to już piąty tom przezabawnej serii 
o perypetiach feralnego Tomasza! Myślisz, że to ty masz czasem 
wielkiego pecha? Przekonaj się, że może być gorzej…

W serii ukazały się także:

Nazywam się NIEFART.
TOMASZ NIEFART. 

Ktoś, kto tak się nazywa nie ma w życiu żadnych szans. 

Powtarzam: ŻADNYCH!
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Jaga Kurzastopka pracuje jako złota rączka w Domu Nie-
spokojnej Starości dla Magicznych Stworzeń i praktykuje 
magię pod okiem Jana Twardowskiego. W domu słynnego 
czarnoksiężnika poznała pilnie strzeżony sekret: smoki, 
które przed wiekami rządziły Ziemią, knują, jak odzyskać 
władzę. Jaga wraz z przyjaciółmi z Niespokojnej Bandy już 
dwa razy udaremnili plany prastarych gadów. Jednak młoda 
czarownica wie, że to tylko kwestia czasu, nim ponownie 
spróbują tego dokonać.
Pewnego dnia Dom Niespokojnej Starości drgnął, a wska-
zówka spoczęła na pozycji niewidzianej od wieków. Gdzieś 
na Ziemi wykluwały się właśnie smoki. Ślad prowadzi do 
Wrocławia – miasta krasnali, słynnych magotechników. 
Jaga w towarzystwie przyjaciół i swojego mistrza wyruszają 
z nową misją. Dotychczas to splot wydarzeń zmuszał Jagę 
do działania. Teraz to nie wystarczy. By wygrać w wyścigu 
ze smokami, czarownica musi przejąć inicjatywę.

Maciej Rożen 
Od lat zawodowo związany z branżą kulturalno-
-rozrywkową – współtworzy programy dla dzieci 
i młodzieży. Ukończył kurs pisania powieści orga-
nizowany przez Storylab oraz Kurs Pisania Powieści 
Obyczajowej Miasta Literatury UNESCO. Zadebiu-
tował w 2019 roku powieścią fantasy dla dzieci 
Zuzanna Kociołek i Kraina Smaku  Fo
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Marcin Minor 
Pochodzi z Warszawy, mieszka i tworzy w Petry-
kozach. Ukończył studia na Europejskiej Akademii 
Sztuk na wydziale malarstwa. Był uczniem m.in. 
Antoniego Fałata, Wiktora Zinna, Franciszka Sta-
rowieyskiego. Inspirują go m.in. przyroda i archi-
tektura. Jego prace charakteryzuje poetyckość 
i baśniowość. Dotychczas zilustrował kilkadziesiąt 
książek i gier planszowych. Fo
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Historie o wynalazcach, którzy się nie poddali

Książka przedstawia historie wynalezienia 10 wspaniałych  
wynalazków, bez których trudno wyobrazić sobie współczesny 
świat. Opisani wynalazcy, mimo przeciwności losu i wielu 
porażek, nie poddawali się i finalnie odnieśli sukces, co uświadamia  
dziecku, że popełnianie błędów nie oznacza, że coś się nie uda, 
a jest częścią procesu.

Dokonania geniusza, który wstrzymał Słońce
To, że Mikołaj Kopernik odkrył, że to Ziemia kręci się wokół Słońca, 
a nie odwrotnie, wie każdy. Ale ten uczony dokonał znacznie 
więcej! Opracował nowoczesny kalendarz, podróżował po Europie 
i skutecznie leczył ludzi. Co jeszcze? Poznaj wszystkie tajemnice 
jednego z najwybitniejszych Polaków.

Niezapomniana wędrówka po świecie nauki
Ta niezwykła książka to seria wypraw w przeróżne epoki i odległe 
zakątki świata. Podzielona została na rozdziały-wycieczki, 
w których odwiedzimy dno mórz, jaskinie neander-
talczyka, jurajskie dinozaury, a nawet ich przod-
ków. Oczywiście odbędziemy też wycieczkę na 
słynny statek Darwina, od którego zaczęła 
się teoria ewolucji! 

Te książki
zaspokoją
 głód wiedzy! 
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 SZEŚCIU NIEZNAJOMYCH.
    JEDNA NOC.
      ILU OCALAŁYCH? 

Kiedy grupka fanów miejskich legend umawia się w realu, żeby zagrać 
w grę o północy, mają tylko jeden plan – wezwać przerażającego 
Midnight Mana. Czy upiorna zjawa naprawdę istnieje? A może mor-
dercą jest jedno z nich?  

Królowa thrillerów dla młodzieży powraca! Najnowsza propozy-
cja Cynthii Murphy, autorki Czeka cię śmierć i Wygraj, przegraj, 
zabij, zgiń to uczta dla fanów dynamicznych historii, które trzymają 
w napięciu aż do ostatniej strony.

Inne tytuły autorki:

Zasady gry:
1.   Nie włączaj światła.
2.   Nie idź spać.
3.   Nie wychodź z budynku.

Cynthia Murphy
Autorka książek YA. Kocha wszystko co straszne i upiorne, już w szkole 
podstawowej przeczytała wszystkie książki z serii Point Horror, zanim jako 
nastolatka zaczęła czytać powieści Stephena Kinga. 
Studia na kierunku historii sztuki i archeologii sprawiły, że zakochała się 
we wszystkim co stare, piękne i często martwe. W swojej twórczości stara się 
to łączyć ze współczesnością, by stworzyć unikatowe i przerażające historie.

Gdy siedemnastoletnia Lydia dociera na wyspę Fengari, ma przed 
sobą jeden cel – poznać rodzinę Harringtonów i doprowadzić do jej 
upadku. Tylko determinacja i bezwzględność pomogą jej ukryć praw-
dziwą tożsamość. Aby zasmakować zemsty, musi zyskać akceptację 
najbardziej ekskluzywnych kręgów towarzyskich. W tym świecie spotka 
chłopaka, którego obdarzy prawdziwym uczuciem. Ile czasu minie, nim 
jej kłamstwa wyjdą na jaw?

Dobra kłamczucha to powieść dla fanów twórczości Holly Jackson, 
Karen McManus i E. Lockhart.

Sue Wallman
Mieszkała w różnych dziwnych miejscach, na przykład w szpitalu w Yorku, gdzie jej tata pracował jako psychiatra. Skończyła Uniwer-
sytet Oksfordzki i zaczęła pracę jako dziennikarka. Później przeprowadziła się do Paryża, gdzie pracowała jako asystentka wydawcy 
amerykańskiej gazety. Dużo podróżowała też po Ameryce Południowej. Ostatecznie wróciła do Anglii, gdzie zamieszkała. Uwielbia 
pisać i kocha zabawę słowem. W maju 2016 roku w Wielkiej Brytanii ukazała się jej debiutancka powieść Kłamstwo minionego lata 

Inne tytuły autorki:

Jak myślisz,
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 SZEŚCIU NIEZNAJOMYCH.
    JEDNA NOC.
      ILU OCALAŁYCH? 

Pippa wciąż pochłonięta jest swoim ostatnim śledztwem. 
Wkrótce jednak inna sprawa przyciąga jej uwagę. Tym 
razem dotyczy niej samej. Choć dziewczyna przyzwy- 
czaiła się już do stosowanych wobec niej gróźb w sieci, teraz 
pojawiła się taka, wobec której nie może przejść obojętnie. 
W wiadomościach od stalkera wciąż powtarza się pyta-
nie: Jak myślisz, czy gdy zaginiesz, ktoś w ogóle będzie cię 
szukał? Pippa postanawia namierzyć tego, kto ją obserwuje. 
Szybko znajduje powiązania między swoim prześladowcą 
a miejscowym seryjnym mordercą. Policja odmawia jed-
nak wszczęcia śledztwa. Zabójca przecież od sześciu lat 
przebywa w więzieniu, ale Pip podejrzewa, że za kratkami 
siedzi niewłaściwy mężczyzna. Jeśli nie uda się jej znaleźć 
odpowiedzi na wszystkie pytania, ma świadomość tego, że 
może zginąć… 

Obok tej serii nie da się przejść obojętnie! Wciągająca i zaskakująca 

kontynuacja bestsellerowego Przewodnika po zbrodni według 

grzecznej dziewczynki oraz Grzecznej dziewczynki zepsutej krwi. 

Trzeci tom serii przygód o Pippie – Grzeczna dziewczynka musi zgi-

nąć – podobnie jak poprzednie tomy, wciąga tak bardzo, że każdy, kto 

sięgnie po tę książkę, odłoży ją na półkę dopiero po odkryciu 

zakończenia. 

Holly Jackson
Urodziła się w 1992 roku. Wychowała się w Buckinghamshire, swoją 
pierwszą powieść napisała w wieku piętnastu lat. Ukończyła angli-
stykę na Uniwersytecie w Nottingham, specjalizując się w litera-
turoznawstwie i kreatywnym pisaniu. Mieszka w Londynie, do jej 
hobby zalicza się seryjne granie w gry wideo i wyszukiwanie błędów 
językowych na znakach drogowych. 

Jak myślisz,

kto będzie cię szukał,
jeśli zaginiesz?
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Liz Lawson
Autorka powieści The Lucky Ones 
Mieszka w Waszyngtonie z rodziną.

Kathleen Glasgow 
Autorka bestsellerów New York Times: Girl in Pieces, 
How to Make Friends with the Dark i You'd Be Home 
Now. Mieszka i pisze w Tucson w Arizonie.

Chłopaki TEŻ płaczą

Co zrobiłaby Agatha Christie? Takie pytanie zadała sobie Alice Ogilvie 
zeszłego lata, kiedy rzucił ją Steve, gwiazda koszykówki. Potem Alice 
zniknęła. To, dokąd poszła podczas swojej pięciodniowej nieobecności, 
jest tajemnicą w Castle Cove. 
Teraz zniknęła kolejna dziewczyna Steve'a: Brooke Donovan. I tym 
razem nie zanosi się na to, by Brooke miała wrócić…
Policja jest przekonana, że to Steve stoi za zniknięciem, ale Alice nie 
jest tego taka pewna, a mając po swojej stronie Iris, korepetytorkę, 
może uda jej się udowodnić swoją teorię.
Policja ignoruje wiele wskazówek, a lista podejrzanych jest długa. Jasne 
jest tylko to, że wszystko jest wielką tajemnicą; Agatha Christie nigdy 
by tego nie zignorowała. Tylko że Alice i Iris nie mają pojęcia, jak wiele 
skrywa miasteczko Castle Cove… ani w jak wielkie niebezpieczeństwo 
mogą się wpakować…

Poznaj Castle Cove – 
                miasteczko niewyjaśnionych
                        zniknięć i sekretów…

Jack to kolorowy ptak, wszędzie go pełno, błyszczy w każdym 
towarzystwie.
Nate jest całkowitym przeciwieństwem Jacka. Wycofany, nieśmiały, 
twierdzi, że dziwnie zachowuje się w sytuacjach towarzyskich. 

Na początku wakacji Jack i Nate zostają singlami, gdy ich eks, 
Dylan i Tariq, rozpoczynają nowy związek. Najgorsze jest jednak 
to, że ich byli publikują zdjęcia w mediach społecznościowych, po- 
kazując całemu światu, jak wspaniałe jest ich nowe wspólne życie!  

Ale Jack i Nate nie dadzą się upokorzyć! Postanawiają stworzyć 
własną rolkę, by pokazać, że w podróży po Anglii bawią się jesz-
cze lepiej. Jednak udawanie, że to najcudowniejsze w historii lato, 
okazuje się o wiele trudniejsze… Między przygnębiającymi mote-
lami przy autostradzie i obrzydliwymi kempingami, dzieje się coś 
naprawdę epickiego: Jack i Nate uczą się, jak pokochać na nowo. 

Simon James Green
Pisarz, scenarzysta i czasami również reżyser. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Cambridge, ale zdecydował, 
że zbyt kocha pisać i reżyserować, by zostać prawnikiem. Pracował nad wieloma spektaklami w teatrach West End w Londynie. 
Wraz ze swoją przyjaciółką pisze scenariusze, jednym z nich jest musical napisany dla BBC pt. Rules of Love  Noah po prostu 
jest to jego pierwsza powieść, choć jak sam twierdzi – w wieku około 12 lat napisał na maszynie do pisania swojej babci 
Toksyczne niebezpieczeństwo, które nadal czeka na kontrakt. Fo
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Lisa Lueddecke
Jej rodzice pracowali w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych,  
dlatego Lisa bardzo dużo podróżowała. Większość życia spędziła, prze-
prowadzając się w obrębie czterech krajów i pięciu stanów USA. Ma cztery 
siostry. Karierę zaczynała jako stażystka w wydawnictwie, a później zaczęła 
pisać własne książki.   

Baba Yaga powiązała esencję miasta Shard z mapą, którą następnie 
rozdarła na trzy części i rzuciła na wiatr. Wraz z mapą wiatr porwał 
samo miasto, które wędruje teraz niewidzialne i oderwane od świata. 
Jego klątwą jest wieczna tułaczka, nikt nie potrafi go dostrzec. Klątwę 
da się pokonać tylko wtedy, gdy kawałki mapy znowu staną się jed-
nością. Nad bezpieczeństwem miasta czuwają członkowie Gildii, ale to 
nie wystarczy. Trzeba znaleźć sposób na to, by miasto mogło wrócić 
do Sarsovy. Sprawą mapy zainteresowała się młoda dziewczyna Siya.  
Czy znajdzie sposób na to, by ocalić miasto?

Miasto tułaczy to magiczna historia pełna niespodziewanych zwrotów 
akcji. Dla każdego, kto choć na chwilę pragnie przenieść się do innego 
świata.

                                  Przeżyłyśmy, 
                                  ale czy na  pewno
                                                wszystko jest 

Pewnego dnia 18-letnia Betty, jej mama i starsza siostra, Joy, robią 
nietypowy przystanek w centrum handlowym i przeżywają najbardziej 
wstrząsające doświadczenie w swoim życiu. Są świadkami przypad-
kowej strzelaniny, a strzelec zabija się na oczach Joy. W kolejnych 
miesiącach Joy zmaga się z agorafobią i uzależnieniem od substancji 
psychoaktywnych, a jej matka przekuwa swoje uczucia w aktywizm na 
rzecz kontroli broni.
Betty, chcąc dowiedzieć się więcej o strzelcu, szuka jego brata Michaela. 
Gdy ich przyjaźń rozwija się, wzbudzając w Betty nieoczekiwane uczucia, 
a napięcie w rodzinie osiąga dramatyczną kulminację, dziewczyna stara 
się pogodzić z tym „jak niebezpieczny jest świat”.
Choć historia opowiedziana jest z punktu widzenia Betty, wściekłość 
matki i przerażenie siostry są tak samo namacalne jak palące pragnienie 
Betty, by zrozumieć, dlaczego doszło do tego zdarzenia i czy można 
było mu zapobiec.

Faith Gardner
Jest autorką thrillerów dla dorosłych i powieści YA. Jej drugą miłością, poza 
pisaniem, jest muzyka. Śpiewa i gra na gitarze w swoim zespole Plot 66. 
Mieszka z rodziną w East Bay Area.  

OK?
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Historyjki harmonijki
książka sztywnostronicowa | 140 × 120 | harmonijka złożona z 10 paneli | ilustracje: Anna Gensler-Buraczyńska, Agnieszka Matz

– kartonowe książeczki w formie harmonijki, przedstawiające przygody tytułowego bohatera
– w miarę rozkładania ukazują się kolejne scenki z opowieści, które finalnie tworzą jedną długą ilustrację 
– dziecko ogląda i opowiada, co widzi na ilustracjach, tworzy własną historyjkę, nazywa zwierzęta i przedmioty, uczy się rozpoznawać 

kolory i kształty

1+

Psotny niedźwiadek
EAN 9788382404081

Ciekawski jeżyk
EAN 9788382404104

Miła wiewiórka
EAN 9788382404098

Zaspany kotek
EAN 9788382404531

Usypianki odliczanki
oprawa twarda | 240 × 205 | 32 strony | Rhiannon Fielding |  
ilustracje: Chris Chatterton

– ciepłe i krótkie historie, doskonałe do czytania przed snem
– z każdą kolejną stroną czytania fabuła uspokaja się i tempo akcji 

spowalnia – spokojne zakończenie pozwala dziecku się wyciszyć
– piękne, kolorowe i bajkowe ilustracje 

1+

Mały jednorożec
EAN 9788382406320

Mały dinozaur
EAN 9788382406337

Smoczek Kiki
oprawa twarda z gąbką  | 190 × 190 | 32 strony |  
Esther van den Berg | ilustracje: Esther van den Berg

– urocza i krótka historia dla maluchów 
– perypetie tytułowej Kiki – świnki morskiej, która nie umie rozstać 

się ze smoczkiem

1+

Smoczek Kiki
EAN 9788382407570

Czytanki-wyciszanki
oprawa twarda | 190 × 190 | 24 strony | Amanda Wood | ilustracje: Bec Winnel, Vikki Chu

– oryginalne ilustracje łączące fotografię i akwarelę
– proste historyjki o znanych i ważnych dla dzieci sytuacjach
– ciepłe opowieści idealne do czytania przed snem
– uroczy bohaterowie
– język i sytuacje dostosowane do poziomu rozwoju dziecka

1+

Śpij dobrze, lamo!
EAN 9788382400854

Śpij dobrze, kaczuszko!
EAN 9788382403763

Śpij dobrze, małpko!
EAN 9788382400861

Śpij dobrze, pingwinku!
EAN 9788382400847

Śpij dobrze, pando!
EAN 9788382403770
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Julka i Janek
oprawa twarda | 190 × 190 | 32 strony | Kasia Keller | ilustracje: Karolina Krakowiecka

– seria dla najmłodszych o emocjach, pokonywaniu lęków i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach
– każdy tom to oddzielna historia z codziennego życia Julki i Janka
– maluchy mogą utożsamiać się z bohaterami
– na końcu każdej książki krótkie podsumowanie danego problemu, rady dla rodziców napisane przez psychologa

1+

Czego nie lubi burza
EAN 9788382406191

Czego nie lubi potwór
EAN 9788382408089

Czego nie lubi strupek
EAN 9788382408096

Czego nie lubi złość
EAN 9788382406009

Jadzia Pętelka 
oprawa twarda z gąbką | 190 × 190 | 24 strony | Barbara Supeł | ilustracje: Agata Łuksza

– seria dedykowana najmłodszym czytelnikom
– śledząc perypetie tytułowej bohaterki, dzieci odkryją sposoby na wyciszenie się przed snem, oswoją się z takimi  

czynnościami jak kąpiel, mycie zębów, siusianie do nocnika, przygotowanie się do wyjścia na spacer

1+

Jadzia Pętelka idzie spać 

EAN 9788382991635

Jadzia Pętelka robi siku 

EAN 9788382991697

Jadzia Pętelka idzie 
na spacer
EAN 9788382991666

Jadzia Pętelka zostaje 
z nianią
EAN 9788382991703

Jadzia Pętelka nie odda 
łopatki
EAN 9788382991673

Jadzia Pętelka piecze 
pierniki
EAN 9788382405217

9 788382 991635 9 788382 991697 9 788382 991666 9 788382 9917039 788382 991673

 BESTSELLER 
Ponad 470 tys. 

sprzedanych 
egzemplarzy

Jadzia Pętelka bierze 
kąpiel
EAN 9788382991642

Jadzia Pętelka mówi 
czułe słówka
EAN 9788382991628

Jadzia Pętelka idzie na 
piknik
EAN 9788382991611

9 788382 991642 9 788382 991628 9 788382 991611

Jadzia Pętelka odwiedza 
dziadków
EAN 9788382991659

9 788382 991659

Jadzia Pętelka wita 
dzidziusia
EAN 9788382991680

9 788382 991680

Jadzia Pętelka czuje 
złość
EAN 9788382990751

9 788382 990751

Jadzia Pętelka ma gila

EAN 9788382991604

9 788382 991604

s t r . 9 1

NOWOŚĆ

Jadzia Pętelka chce 
sama
EAN 9788382409925

9 788382 409925

NOWOŚĆ

Jadzia Pętelka idzie do 
dentysty
EAN 9788382990942

9 788382 990942

NOWOŚĆ

Jadzia Pętelka idzie do 
fryzjera
EAN 9788382990867

9 788382 990867

NOWOŚĆ

Czego nie lubi nieśmiałość
EAN 9788382990836

9 788382 990836

NOWOŚĆ

Co lubi miłość
EAN 9788382990843

9 788382 990843

Ć w i c z  p a m i ę ć
z  j a d z i ą  p ę t e l k ą !LI

TE
RA
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Maciuś i Leon 
książka sztywnostronicowa | 190 × 190 | 10 stron |  Katarzyna Wierzbicka | ilustracje: Paulina Kmak

– urocze opowieści, w których główni bohaterowie to Maciuś i Leon, rodzeństwo małych smoków 
– proste teksty pomogą dzieciom zrozumieć świat, oswoić się z różnymi emocjami, problemami
– teksty pisane w duchu rodzicielstwa bliskości

1+

Maciuś i Leon wspólnie 
czytają książkę
EAN 9788382407303

Maciuś i Leon chcą iść 
na plac zabaw
EAN 9788382407310

Maciuś i Leon nie 
chcą się razem bawić
EAN 9788382407297

NOWOŚĆ

9 788382 990805

Maciuś i Leon zasypiają 
sami
EAN 9788382990805

NOWOŚĆ

9 788382 990812

Maciuś i Leon jeżdżą na 
rowerze
EAN 9788382990812

NOWOŚĆ

9 788382 990829

Maciuś i Leon idą do 
lekarza
EAN 9788382990829

Staś Pętelka 
oprawa twarda | 195 × 240 | 48 stron | Barbara Supeł | ilustracje: Agata Łuksza

– bogato ilustrowana seria dla dzieci, ukazująca istotne wydarzenia z życia przedszkolaka
– realistyczne ilustracje wiernie przybliżają znane maluchom emocje i  sytuacje

4+

Dzielny pacjent
EAN 9788382405255

Nowy piesek
EAN 9788382405279

Ferie w lesie
EAN 9788382405262

Wielka wyprawa
EAN 9788382405286

Przeprowadzka
EAN 9788382405293

Najlepszy przyjaciel
EAN 9788382404555

Brat czy siostra?
EAN 9788382403879

Biwak na działce
EAN 9788382991215

9 788382 991215

 BESTSELLER 
Prawie 140 tys. 

sprzedanych 
egzemplarzy

NOWOŚĆ

Urodzinowe przyjęcie
EAN 9788382409871

9 788382 409871

NOWOŚĆ

Kieszonkowe
EAN 9788382990935

9 788382 990935
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NOWOŚĆ

Brat
EAN 9788381546775

Mama
EAN 9788381545679

Siostra
EAN 9788381546782

Tata
EAN 9788381545686

Rodzina
oprawa twarda | 190 × 190 | 24 strony | Barbara Supeł | ilustracje: Sara Olszewska

– książki z pięknym wierszowanym tekstem uzupełnionym delikatnymi ilustracjami 
– idealne na prezent zarówno dla dziecka – jako opowieść o poszczególnych członkach jego rodziny, jak i dla dorosłych – jako podziękowa-

nie i przypomnienie o tym, że rodzina jest najważniejsza na świecie
– seria doskonała do wspólnego, rodzinnego czytania

4+

Babcia
EAN 9788382990119

Dziadek
EAN 9788382990126

9 788382 990119 9 788382 990126

Mikrocuda
oprawa twarda | 195 × 240 | 32 strony | Paulina Płatkowska | ilustracje: Patrycja Grześkowiak

– seria dla najmłodszych, która poza uroczym tekstem niesie za sobą aspekt edukacyjny
– książki w prosty sposób wyjaśniają różne zagadnienia przyrodnicze
– oryginalni bohaterowie – płatki śniegu i kropelka rosy

O Kaziku i misiu Słoniku
oprawa twarda | 195 × 240 | 48 stron |                                                
Katarzyna Pruszkowska-Sokalla | ilustracje: Monika Rejkowska

– wzruszająca opowieść o ponadczasowej przyjaźni, podejmowaniu 
nowych wyzwań, radzeniu sobie ze stratą

– piękne, oddające klimat historii ilustracje 

4+

O Kaziku i misiu Słoniku
EAN 9788381548199

pelerynie i czarnym kapeluszu. Kazik myślał, 

że kapelusz jest zaczarowany, bo magik wkła-

dał do niego monety, a wyjmował kolorowe 

zabawki, które rozdawał dzieciom. Ale po 

przedstawieniu tata powiedział mu, że to tyl-

ko magiczne sztuczki.

– Jeśli coś dzieje się na niby, to jest iluzją – 

wyjaśnił tata Kazikowi.

 – Jesteś iluzją – powiedział więc Kazik do 

misia. 
 – To dziwne – zdumiał się miś. – Myśla-

łem, że jestem pluszowym misiem. To jak, 

oddasz mi moje oko?

Kazik nie był pewien, czy iluzji należy się 

bać, więc nie podszedł do misia. Rzucił mu 

oko i przyglądał się, jak miś je łapie, a potem 

delikatnie mocuje zaraz nad nosem.

– No, teraz znacznie lepiej  – stwierdził 

miś z zadowoleniem. – Pozwól, że się przed-

stawię. Nazywam się Słonik.

Kazik tak się zdziwił, że pluszowy miś ma 

na imię Słonik, że zupełnie zapomniał o tym, 

że misie nie mówią.

– Dlaczego tak śmiesznie się nazywasz? – 

zapytał.

22
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– To długa historia – powiedział miś. – 

Chętnie ci opowiem, tak się składa, że 

mam dużo czasu. Ale powiedz mi naj-

pierw, gdzie jestem i gdzie jest Zbyś.

Kazik domyślił się, że miś i walizka na-

leżały do jakiegoś Zbysia. Postanowił więc 

opowiedzieć misiowi, skąd wziął się w jego 

mieszkaniu. Mówił o skarbach, Szymku, 

mamie i starszym panu, który chodzi o la-

sce i wyrzucił walizkę na śmietnik. Kazik 

opowiadał, a miś Słonik słuchał i stawał się 

coraz smutniejszy.

– Nie wiem, kim jest ten starszy pan – 

powiedział. – Chciałbym wrócić do domu, 

do mojego Zbysia. To mój najlepszy przy-

jaciel. Pomożesz mi? – zapytał Słonik.

Kazikowi zrobiło się go żal. Nadal nie 

wiedział, dlaczego miś mówi, skoro nie 

powinien. Ale widział też, że miś robi taką 

minę, jak Kazik, kiedy chce mu się płakać. 

Dlatego powiedział szybko, chcąc pocie-

szyć misia:

– No pewnie. Nie martw się, na pew-

no znajdziemy twój dom, bo twoja walizka 

była niedaleko stąd. A teraz powiedz mi, 

dlaczego nazywasz się Słonik.

23

kazik_i_slonik_srodek.indd   23
kazik_i_slonik_srodek.indd   23

21.01.2021   14:37:35
21.01.2021   14:37:35

Co zrobiłeś, Bałaganku?
oprawa twarda | 235 × 220 | 48 stron |                                                      
Katarzyna Pruszkowska-Sokalla | ilustracje: Katharina Kozak

– opowieść o chłopcu, w którego pokoju „zamieszkał” Bałaganek – 
niewidzialny łobuziak, odpowiedzialny za nieporządek 

– prosta, zabawna historia, która dodatkowo może nauczyć dzieci 
porządkowania swoich rzeczy

– nowoczesne, kolorowe ilustracje

4+

Co zrobiłeś, Bałaganku?
EAN 9788382990447

9 788382 990447

Dwie takie same 
śnieżynki
EAN 9788382408249

NOWOŚĆ

Wędrówka kropelki

EAN 9788382990584

9 788382 990584

4+
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Królik i Misia
oprawa twarda | 130 × 180 | 112 stron | Julian Gough | ilustracje: Jim Field

– urocze, przezabawne historie, opowiadające o nietypowej przyjaźni pewnego Królika i niedźwiedzicy 
zwanej Misią

– mimo dzielących ich różnic Królik i Misia wspólnie odkrywają, że życie jest o wiele milsze, kiedy 
przeżywa się je razem z przyjacielem

4+ BESTSELLER 
Ponad 100 tys. 
sprzedanych 
egzemplarzy

Niesmaczne  
zwyczaje Królika
EAN 9788382405408 

Utrapienie Królika 

EAN 9788382405422 

Sposób na przekąskę 

EAN 9788382405439 

Coś na ząb 

EAN 9788382405415 

Nie taki król straszny 

EAN 9788382405446

Koala… | Mysz… | Wiewiórki… | Wilk… | Wieloryb… | Gekon... 
 oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Rachel Bright | ilustracje: Jim Field

– piękne, rymowane historie z przesłaniem, które można czytać bez końca
– kolorowe, całostronicowe ilustracje

4+

I l u s t r a c j e 
z n a n e g o  n a  c a ł y m  ś w i e c i e 

J i m a  F i e l d a

 BESTSELLER 
Prawie 300 tys. 

sprzedanych 
egzemplarzy

Koala, który się trzymał 

EAN 9788382991154

Mysz, która chciała  
być lwem
EAN 9788382991185

Wiewiórki, które  
nie chciały się dzielić
EAN 9788382991147

Wilk, który się zgubił 

EAN 9788382991178

Wieloryb, który chciał 
więcej 
EAN 9788382991161

9 788382 991154 9 788382 991185 9 788382 991147 9 788382 991178 9 788382 991161

Gekon, który odkrył echo
 
EAN 9788382409932

9 788382 409932

Przytulozaur  |  Zmartwiozaur  |  Tuptozaur
 oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Rachel Bright | ilustracje: Chris Chatterton

– zabawny tekst, który ucieszy zarówno dzieci, jak i dorosłych
– piękne ilustracje i wartościowe przesłanie
– ciepłe opowieści dla młodych czytelników 

Przytulozaur
EAN 9788382405781

Zmartwiozaur
EAN 9788382409949

9 788382 409949

Tuptozaur
EAN 9788382990508

9 788382 990508

4+
LI
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Cień w błękicie
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Dorota Suwalska |  
ilustracje: Anna Simeone

– niezwykle poetycka opowieść o dorastaniu, miłości rodzicielskiej 
i poczuciu bezpieczeństwa, a także o potrzebie odkrywania świata 
i odwadze, by ruszyć własną drogą

– książka porusza znany dzieciom temat pragnienia bycia dorosłym
– piękne, akwarelowe ilustracje

1+

Cień w błękicie
EAN 9788381545570

Złodziej liści
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Alice Hemming |  
ilustracje: Nicola Slater

– wspaniałe ilustracje do wspólnego oglądania
– zabawny tekst pokazujący dzieciom zmienność przyrody, mówiący 

o porach roku i tym jak się od siebie różnią
– piękne wydanie idealne nie tylko na prezent

4+

Złodziej liści
EAN 9788382404340

Zmiataj  |  Zieleń
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Louise Greig |  
ilustracje: Hannah Peck, Julia Sarda

– opowieści, które pomogą dzieciom oswoić i zaakceptować 
negatywne, nie zawsze zdefiniowane, emocje

– trudne tematy ukazane w sposób zrozumiały dla najmłodszych 
czytelników

4+

Zmiataj
EAN 9788382400878

Zieleń
EAN 9788382403596

Złodziej opowieści
oprawa twarda | 250 × 290 | 40 stron | Graham Carter |  
ilustracje: Graham Carter

– książka wspaniale pokazuje, jaką radość może sprawiać czytanie 
i dzielenie się książkami z innymi

– doskonale inspiruje do samodzielnego czytania
– fenomenalne ilustracje

4+

Złodziej opowieści
EAN 9788382401790

Mały Książę 
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Louise Greig |  
ilustracje: Sarah Massini 

– magiczna opowieść, która podbiła serca czytelników na całym 
świecie 

– treść dostosowana do wieku najmłodszych czytelników przez 
wielokrotnie nagradzaną poetkę Louise Greig

– zachwycające ilustracje Sarah Massini, które nadają książce uroku 

4+

Mały Książę
EAN 9788382404814

Baśniowy Atlas Miejskich Stworzeń
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Marcin Przewoźniak |  
ilustracje: Olena Bugrenkova

– bajkowa podróż przez miasto widziane oczyma dziecka
– pięknie ilustrowany atlas fantastycznych i realistycznych postaci, 

przedmiotów i budowli, które dziecko spotyka na co dzień 
na ulicach miasta 

4+

Baśniowy Atlas Miejskich 
Stworzeń
EAN 9788382408218LI
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Gniewny Antoś | Starania Toli
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Tom Percival |  
ilustracje: Tom Percival

– seria książek o radzeniu sobie z różnymi emocjami/sytuacjami
– rewelacyjne ilustracje autora książek
– pod prostymi, zrozumiałymi dla dzieci historiami autor skrywa 

ważne przesłanie

4+

Gniewny Antoś

EAN 9788382404166

Starania Toli

EAN 9788382404173

Jak zdobyć przyjaciela…
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Dhana Fox |  
ilustracje: James Hart

– świetne ilustracje, które w wyraźny sposób pokazują emocje 
bohaterów

– niesamowicie zabawny picturebook
– temat przyjaźni – bliski dzieciom

4+

Następnego ranka Frania połknęła śniadanie

i popłynęła do wraku statku.

Po drodze powtarzała to, czego się nauczyła.

Jak zdobyć przyjaciela.  
6 prostych kroków
EAN 9788382404333

Kiwi
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Barbara Supeł |  
ilustracje: Agata Dobkowska 

– dzięki  wesołej, rymowanej historii dziecko nauczy się, jak prawid-
łowo zachowywać się w różnych sytuacjach

– zabawni bohaterowie sprawią, że młody czytelnik będzie chciał 
wracać do tej książki

4+

Kapitan Kiwi. Pogromca 
straszków
EAN 9788381546812

Kapitan Kiwi. Pogromca 
straszków
EAN 9788382401929

Inspektor Kiwi na tropie 
dobrych manier
EAN 9788382400892

P o g r o m c a  s t r a s z k ó w 
d o s t ę p n y  r ó w n i e ż 

w  w e r s j i  k i e s z o n k o w e j . 
( f o r m at :  1 2 8 x 1 9 8 ,  

6 4  s t r o n y )

Kapryśne wróżki
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Bethan Stevens |  
ilustracje: Bethan Stevens

– opowieść, która pomoże najmłodszym czytelnikom oswoić się 
z trudnymi emocjami – gniewem, złością, frustracją, złym humo-
rem – i je zrozumieć

– trudne problemy są poruszone w sposób zabawny i zrozumiały 
dla dziecka

4+

Kapryśne wróżki

EAN 9788381549523

Szeptanka o krasnoludkach
oprawa twarda | 250 × 290 | 48 stron | Barbara Supeł |  
ilustracje: Agnieszka Sozańska

– opowieść o rytmie wciąż odradzającej się przyrody, która obudzi 
w dzieciach ciekawość i zachwyt nad naturą

– informacje o słowiańskich obrzędach i świętach, których ślady 
znajdujemy we współczesnych obyczajach – etnograficzna wiedza 
podana w angażujący i ciekawy sposób

– piękne ilustracje przeniosą dzieci w świat słowiańskich zwyczajów

6+ Wielcy robacy
oprawa twarda | 170 × 240 | 200 stron | Barbara Supeł |  
ilustracje: Roksana Robok

6+

Szeptanka  
o krasnoludkach
EAN 9788381545860

Wielcy robacy.  
Historie insektów, które 
rozwinęły skrzydła
EAN 9788381546928

– zabawna opowieść o niecodziennych bohaterach dnia codziennego
– piękne i dowcipne ilustracje fantastycznie uzupełniające tekst
– opowieść o wierze w marzenia 
– wydanie w twardej oprawie, idealne na prezent
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Zdalna babcia
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Barbara Gawryluk |  
ilustracje: Aleksandra Szpunar 

– piękny picturebook o szczególnej więzi między babcią 
a wnuczętami, o codziennym budowaniu bliskiej relacji, 
gdy jest się fizycznie daleko od siebie

– książka dopełniona ciepłymi ilustracjami

4+

Zdalna babcia
EAN 9788382402940

Tato(wie)!
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Leszek Talko |  
ilustracje: Łukasz Silski 

– idealna książka do rodzinnego czytania, która pokazuje, że każdy 
tata może wszystko… czasem inaczej niż mama, co nie znaczy 
gorzej, ale zabawniej

– wesoły tekst i wyjątkowe ilustracje sprawią, że czytanie będzie 
jeszcze przyjemniejsze

4+

Tato(wie)!
EAN 9788382409383

9 788382 409383

P.S. Czekamy. Twój brat
oprawa twarda | 240 × 205 | 48 stron |  
Lisa Riccardi, Margherita Riccardi | ilustracje: Michele Bosco

– piękna, wzruszająca historia o oczekiwaniu 
– chłopiec niecierpliwie czeka na swoją maleńką siostrzyczkę 

i opowiada jej o świecie

4+

P.S. Czekamy. Twój brat
EAN 9788382407327

Dzień Fajności
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Agata Widzowska | 
ilustracje: Agnieszka Matz

– wspaniały, rymowany picturebook, który pokazuje najmłodszym, 
że każdy ma swoje zalety

– maluchy biorą udział w przedszkolnym przedstawieniu – dzieci 
prezentują swoje talenty w indywidualny sposób – mimo różnic 
wzajemnie się szanują

Dzień Fajności
EAN 9788382990652

9 788382 990652

NOWOŚĆ

Smocze opowieści
oprawa twarda | 165 × 215 | 144 strony | Marcin Mortka | ilustracje: Wojciech Stachyra

– zwariowane, magiczne przygody niecodziennych sąsiadów zamieszkujących Smoczą Puszczę i Miasto za Murem – smoków i rycerzy
– zabawne historie, pełne akcji i ciekawych bohaterów, które nie pozwolą dzieciom się nudzić
– autorem Smoczych opowieści jest Marcin Mortka – znany z bestsellerowych opowiadań o przygodach wikinga Tappiego

4+

Totalne zasmoczenie
EAN 9788381541503

Smok pomidorowy
EAN 9788381545785

Smok przez płot
EAN 9788382409161

9 788382 409161

4+
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Tappi i przyjaciele
oprawa twarda | 195 × 240 | 48 stron | Marcin Mortka | ilustracje: Marta Kurczewska

– seria krótkich opowiadań o przygodach wikinga Tappiego i jego przyjaciół, które charakteryzują się ciepłą, baśniową i bardzo pogodną narracją
– dobrzy i dzielni bohaterowie pomagają tym słabszym, dobre uczynki są nagradzane, a za złe czeka kara

4+

Tappi – picturebooki
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Marcin Mortka | ilustracje: Marta Kurczewska

– wyjątkowe opowieści o przygodach wikinga Tappiego ze wspaniałymi ilustracjami, które są w książce tak samo ważne jak tekst

4+

Tappi i awantura  
z olbrzymem
EAN 9788382408829

Tappi i Kocyk Mocyk 

EAN 9788382991192

9 788382 991192

Tappi i poduszka  
dla Chichotka
EAN 9788382401707

Tappi i niezwykłe miejsce 

EAN 9788382402490

Tappi i tajemnica  
bułeczek Bollego
EAN 9788382401714

Tappi i tajemniczy gość 

EAN 9788382406658

Książki z wyborem 
oprawa twarda | 195 × 240 | 80–88 stron | Marcin Mortka |  
ilustracje: Marta Kurczewska

– czytelnik ma wpływ na kolejne wydarzenia i staje się współauto-
rem opowieści, podejmuje decyzję, co Tappi powinien dalej zrobić

4+ Przepyszne opowiadania
oprawa twarda | 195 × 240 | 80 stron | Marcin Mortka |  
ilustracje: Marta Kurczewska

– oryginalne połączenie przepisów kulinarnych i opowiadań, 
nawiązujących tematyką do książek o Tappim

4+

Przepyszne opowiadania
i przepisy Tappiego 

EAN 9788379837649

O tym, jak na
Szepczący Las padł czar 

EAN 9788378958413

O tym, jak w Szepczącym 
Lesie zgubiły się trzy  
małe smoki
EAN 9788379837588

p r z e p i s y  k u l i n a r n e
d l a  c a ł e j  r o d z i n y  –

p r o s t o  z  s z e p c z ą c e g o  l a s u

 BESTSELLER 
Ponad 230 tys. sprzedanych 

egzemplarzy z serii

Tappi i wspaniała 
przyjaźń
EAN 9788382408768
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NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Przygody Tappiego
oprawa twarda | 165 × 215 | 160–184 strony | Marcin Mortka | ilustracje: Marta Kurczewska

– dłuższe przygody Tappiego, podzielone na rozdziały
– idealne dla dziecka, które czyta samodzielnie

6+

Wyprawa Tappiego
na Ognistą Wyspę
EAN 9788379837281

Ekspedycja Tappiego  
w Wielkie Nieznane
EAN 9788380737242

Powrót Tappiego  
do Szepczącego Lasu
EAN 9788381544924

Tarapaty Tappiego
w Magicznym Ogrodzie
EAN 9788379831661

Przygody Tappiego
z Szepczącego Lasu
EAN 9788326503603

Zuzanna
oprawa twarda | 145 × 205 | 88 stron | Elana K. Arnold |  
ilustracje: A.N. Kang

– zabawna opowieść o dziewczynce, która znajduje kurę i się z nią 
zaprzyjaźnia

– atrakcyjne, kolorowe ilustracje
–  prosty język, krótkie rozdziały
–  zabawne ciekawostki o kurach na końcu książki

4+

Urodzinowy tort 
EAN 9788382403473

Co było naj pierw:  
kura czy przyjaźń
EAN 9788382400557

Dzikusy
oprawa twarda | 210 × 250 | 48–64 strony | Joanna Jagiełło |  
ilustracje: Katarzyna Nowowiejska

– ciepła opowieść o zwykłym życiu kochającej się wielodzietnej 
rodziny

–  sympatyczne ilustracje pozwalające dziecku utożsamić się 
z bohaterami

–  seria do wspólnego czytania przez całą rodzinę

4+

Nowi przyjaciele

EAN 9788382404937

Witajcie w malinowym 
domu
EAN 9788381548649

Malwinka i Lusia
oprawa twarda | 195 × 240 | 48 stron | Kasia Keller |  
ilustracje: Justyna Karaszewska 

– świat marzeń, pełny niezwykłych postaci i zabawnych przygód
– książki rozbudzające dziecięcą wyobraźnię
– na przykładzie ożywionych zabawek opowiadania przekazują 

pozytywne wartości – akceptację odmienności i zrozumienie 
cudzych problemów, wrażliwość i otwartość na innych, chęć  
niesienia pomocy

4+

Ucieczka jednorożca

EAN 9788381549202

Skarb na końcu tęczy

EAN 9788382400823

Lot po marzenia

EAN 9788382403923

Hania i Kudłaty Pies
oprawa twarda | 165 × 215 | 80 stron | Marcin Mortka  |  
ilustracje: Edyta Adamowska

– wesoła seria, której głównymi bohaterami są Hania i jej przyjaciel 
Kudłaty Pies 

– prawdziwy świat z elementami magicznymi, pełen przyjaznych, 
wyrazistych bohaterów

– książki stworzone na podstawie serialu audio Storytel

Miejsce nie z tej ziemi 
EAN 9788382990638

9 788382 990638

9 788382 990515

Ktoś-albo-Coś 
EAN 9788382990515

4+
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W moim ogrodzie jest tygrys
oprawa twarda | 200 × 288 | 40 stron | Lizzy Stewart |  
ilustracje: Lizzy Stewart

– ciepła opowieść o tym, jak ważna w naszym życiu jest wyobraźnia 
– format wygodny do czytania i oglądania wspólnie z dzieckiem
– pełne szczegółów ilustracje 

4+

W moim ogrodzie jest 
tygrys
EAN 9788381548328

Co rośnie w…
oprawa twarda | 215 × 290 | 44–52 strony | Kateryna Michalicyna |  
ilustracje: Oksana Buła

– poetyckie opowieści o poszukiwaniu tożsamości i swojego miejsca 
w świecie, a jednocześnie książki przyrodnicze, dzięki którym dzie-
cko może poznać drzewa i krzewy rosnące w parku czy sadzie

– akwarelowe ilustracje wspaniale oddają piękno przyrody

4+

Co rośnie w parku

EAN 9788381545594

Co rośnie w sadzie

EAN 9788381545600

Tola w przedszkolu

EAN 9788382400045

NOWOŚĆ

W przedszkolu…
oprawa twarda | 210 × 250 | 48 stron | Anna Korycińska |  
ilustracje: Małgorzata Detner

– książki wspierające adaptację w przedszkolu
– sytuacje bliskie dziecku, przedstawione w przystępny sposób
– bogate, przyjazne ilustracje

4+

W przedszkolu jest fajnie

EAN 9788382400755

W przedszkolu 
jest zdrowo i zielono
EAN 9788382406207

NOWOŚĆ

W szkole jest fajnie
oprawa twarda | 210 × 250 | 48 stron | Anna Korycińska |  
ilustracje: Patrycja Grześkowiak

– książka wspiera adaptację dziecka w szkole
– przedstawia sytuacje, jakie mogą spotkać uczniów zaczynających 

naukę
– porusza i w przystępny sposób wyjaśnia wiele zagadnień 

9 788382 990928

W szkole jest fajnie

EAN 9788382990928 

Poradnik małego podróżnika
oprawa twarda | 195 × 240 | 48 stron | Malwina Hellich |  
ilustracje: Malwina Hellich

– książka podpowiada najmłodszym, jak przygotować się do 
podróży, aby zawsze była bezpieczną i ciekawą wyprawą

– zawiera wskazówki, co warto obserwować i podziwiać podczas 
wycieczek i spacerów w górach, nad morzem, 
w lesie czy nad jeziorem
– dzieci znajdą w niej porady, co spakować          
     do plecaka, w co się ubrać, jak się nie 
     zgubić i jak zachować się w sytuacj 
     zagrożenia
– książka ukazuje, jak wiele fajnych przygód 
     można przeżyć podróżując, jednocześnie 
     zachęci do odkrywania świata

NOWOŚĆ

9 788382 990492

W drogę po przygodę! 
Poradnik podróżnika 
EAN 9788382990492

4+Tola w przedszkolu
oprawa twarda | 215 × 250 | 64 strony | Anna Włodarkiewicz |  
ilustracje: Ola Krzanowska

– krótkie opowiadania o przygodach małej Toli
– każdy maluch będzie mógł utożsamiać się z bohaterką
– piękne, kolorowe ilustracje

4+

4+
LI
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6+6+NOWOŚĆ

DLA STARSZYCH
CZYTELNIKÓW!

Misia i jej mali pacjenci 
Aniela Cholewińska-Szkolik | ilustracje: Agnieszka Filipowska 
 * oprawa twarda | 195 × 240 | 48 stron 
 ** oprawa twarda | 165 × 215 | 160 stron

– wyjątkowo ciepłe i wzruszające opowieści o małej dziewczynce Misi, która uwielbia zwierzęta i potrafi z nimi rozmawiać
– dziewczynka pomaga zwierzętom, które potrzebują pomocy – w ogrodzie, w drewnianym domku na starej lipie prowadzi swoją klinikę
– seria porusza tematy przyjaźni, uczy wrażliwości i empatii, idealnie nadaje się do wspólnego rodzinnego czytania

6+4+

Weterynarz
z Lipowej Kliniki*
EAN 9788382408775

Niespodziewani 
goście*
EAN 9788382408799

Deszczowy pacjent* 

EAN 9788382402698

Milusi uciekinier* 

EAN 9788382402728

Wyjazd na Mazury* 

EAN 9788382405699

Nieoczekiwana 
przeprowadzka*
EAN 9788382408812

9 788382 991208

Urodzinowa  
niespodzianka*
EAN 9788382401208

Świąteczne opowieści* 

EAN 9788382409086

Wakacje nad Narwią* 

EAN 9788382403343

Spotkanie w górach* 

EAN 9788382405682

Szkolna wycieczka* 

EAN 9788382409079

Leśne Przytulisko* 

EAN 9788382408782

Górska przygoda*
EAN 9788382407259

Tajemnice lasu**
EAN 9788382401981

9 788382 409154

Złocista zagadka**
EAN 9788382409154

 BESTSELLER 
Ponad 370 tys. 

sprzedanych 
egzemplarzy

W krainie żubra*
EAN 9788382405712

Niesforne zwierzaki*
EAN 9788382405705

9 788382 409635

Ferie pełne wrażeń*
EAN 9788382409635

Popik i jego wielkie przygody 
oprawa twarda | 195 × 240 | 48 stron | Aniela Cholewińska-Szkolik | ilustracje: Agnieszka Filipowska 

– kolejna, po bestsellerowej Misi i jej małych pacjentach, seria autorstwa Anieli Cholewińskiej-Szkolik dla najmłodszych czytelników
– głównym bohaterem opowieści jest piesek Misi – biały terier Popik

4+

Nie taki tygrys straszny
EAN 9788382405354

NOWOŚĆ

Czas niespodzianek
EAN 9788382990645

9 788382 990645

Apetyt na kolory
EAN 9788382408102LI
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DLA STARSZYCH
CZYTELNIKÓW!

NOWOŚĆ

Pozytywka Poli
oprawa twarda | 165 × 215 | 160 stron | Aniela Cholewińska-Szkolik | ilustracje: Beata Żurawska

–  seria Anieli Cholewińskiej-Szkolik, autorki lubianej Misi i jej małych pacjentów
– główną bohaterką książek jest Pola — sympatyczna dziewczynka, która pasjonuje się tańcem i podróżami, uwielbia poznawać 

nowe osoby i kocha zwierzęta
– w każdym tomie dziewczynka przenosi się za pomocą magicznej pozytywki w różne miejsca na świecie, gdzie poznaje nowych przyjaciół 

i ich kulturę

6+

Zagubiona fotografia

EAN 9788382401967

Niezwykły taniec

EAN 9788382403930

Daleka wyprawa

EAN 9788382401974

Polowanie na zorzę
polarną
EAN 9788382408119

W blasku słońca

EAN 9788382990683

9 788382 990683

NOWOŚĆ

9 788382 408447

Pomocny jeż
EAN 9788382408447

Przyjacielska lama
EAN 9788382406399

Wesoła żyrafa
EAN 9788382406405

Kłopotliwa pandka ruda
EAN 9788382403039

Uciekająca reniferka
EAN 9788382407501

Zosia i jej zoo
oprawa miękka | 128 × 198 | 128 stron | Amelia Cobb | ilustracje: Sophy Williams

– ciepłe opowieści o przygodach Zosi, która rozumie mowę zwierząt

6+

Samotne lwiątko
EAN 9788382409499

Zagubiony pingwinek
EAN 9788382409505

Figlarna panda
EAN 9788382409512

Odważny leniwiec
EAN 9788382406382

Ciekawski kangur
EAN 9788382409482

 BESTSELLER 
Ponad 300 tys. 

sprzedanych 
egzemplarzy z serii

9 788382 409499 9 788382 409505 9 788382 409512 9 788382 409482

9 788382 991093

Łobuzerski szop pracz
EAN 9788382991093
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Zaopiekuj się mną
oprawa miękka | 128 × 198 | 128–192 strony | Holly Webb

– niezwykle ciepłe opowieści, które uczą wrażliwości, szacunku i odpowiedzialności za innych
– program lojalnościowy z nagrodami dla czytelników (szczegóły na stronie  

www.zaopiekujsiemna.com.pl)

6+ BESTSELLER 
Prawie 3,6 mln 

sprzedanych 
egzemplarzy z serii

Wąsik, niechciany kotek
EAN 9788382408515

Kora jest samotna
EAN 9788382409192

9 788382 409192

Mały Rubi w tarapatach
EAN 9788382409321

9 788382 409321

Gdzie jest Rudek?
EAN 9788382404661

Gwiazdko, gdzie jesteś?
EAN 9788382409307

9 788382 409307

Biedna, mała Luna
EAN 9788382408454

Na ratunek śnieżnym  
panterom
EAN 9788382408638

Kto uratuje Iryska? 

EAN 9788382409215

9 788382 409215

Pusia, zagubiona kotka

EAN 9788382408461

Opowieść 
o zimowym kotku
EAN 9788382408690

Anuszka i przyjazna 
tygrysica
EAN 9788382408669

Niedźwiadek polarny
EAN 9788382408683

Zimowy wilk
EAN 9788382408652

Mała Lotta i renifery
EAN 9788382408621

Luna
EAN 9788382401493

Najlepszy opiekun

EAN 9788382408645

Śnieżka, zimowy lis
EAN 9788382408676

Maksio szuka domu
EAN 9788382408478

Samotne święta Oskara
EAN 9788382404623

Porwanie małej Mili
EAN 9788382408485

Rafik został sam
EAN 9788382408492

Na ratunek Rufiemu!
EAN 9788382408508

Dom dla Moli
EAN 9788382409291

9 788382 409291

Zorza, sowa śnieżna
EAN 9788382408126
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Inka, porzucone szczenię
EAN 9788382409284

9 788382 409284

Wróć, Alfiku!
EAN 9788382408553

Osamotniona Dora
EAN 9788382409345

9 788382 409345

Ktoś ukradł Prążka!
EAN 9788382404685

Bari, wymarzony piesek
EAN 9788382408539

Tytus, smutny szczeniak
EAN 9788382408546

Supeł, niesforny pupil
EAN 9788382404630

Łezka, przerażona kotka
EAN 9788382408584

Mały ciekawski Gucio
EAN 9788382408577

Czaruś, mały uciekinier
EAN 9788382404562

Kto przygarnie Nutkę?
EAN 9788382408560

Figa tęskni za domem
EAN 9788382408591

Mgiełka,  
porzucona kotka
EAN 9788382409338

9 788382 409338

Smyk, uprowadzony 
szczeniak
EAN 9788382409239

9 788382 409239

Samotny, niekochany 
Promyk
EAN 9788382409222

9 788382 409222

Bezdomny, smutny 
Puszek
EAN 9788382408607

Tygrysek czeka  
na pomoc!
EAN 9788382404647

Hyzio, piesek  
ze schroniska
EAN 9788382409260

9 788382 409260

Igiełka, uratowany kotek
EAN 9788382409277

9 788382 409277

W poszukiwaniu domu
EAN 9788382402476

Reks, szczeniak z wakacji
EAN 9788382409376

9 788382 409376

Dzielny mały Karmel 
EAN 9788382408614

Jaśmin, nieśmiały kotek
EAN 9788382409185

9 788382 409185

Kto pokocha Psotkę? 
EAN 9788382409208

9 788382 409208
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NOWOŚĆNOWOŚĆ

Poczytam ci, Doris

EAN 9788382408034

Perełka, wyjątkowa 
kotka
EAN 9788382409352

Fred się zgubił! 

EAN 9788382408522

Zagubiona w śniegu 

EAN 9788382409253

Płomyk, stęskniony 
kotek
EAN 9788382409369

Kto utuli Juniora?

EAN 9788382409314

Węgielek, sekretny 
kotek
EAN 9788382409246

9 788382 409352 9 788382 409369 9 788382 4093149 788382 4092469 788382 409253

Gracja, najsmutniejsza 
kotka
EAN 9788382990621

9 788382 990621

The kitten next door

EAN 9788382990775

9 788382 990775

Na ratunek zwierzętom
oprawa miękka | 128 × 198 | 192 strony | Holly Webb | ilustracje: James Brown, Dawn Cooper

6+

Kryjówka dla jelonka
EAN 9788381549196

Zajączek z dzikiej łąki
EAN 9788382404982

Kucyk z leśnej polany
EAN 9788382406801

–  książka autorki uwielbianej przez dzieci serii Zaopiekuj się mną
– wciągająca opowieść dla wszystkich miłośników zwierząt
– urocze czarno-białe ilustracje
– książki, które uczą wrażliwości na krzywdę zwierząt

The lost bear cub
EAN 9788382991284

9 788382 991284

NOWOŚĆ
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Muzeum z pazurkiem
oprawa miękka | 128 × 198 | 160 stron | Holly Webb | ilustracje: Sarah Lodge

– ulubieni bohaterowie dzieci – sprytne i urocze kotki
– każda przygoda dzieje się w pełnym tajemnic Muzeum Historii Naturalnej!

6+

Klątwa faraona
EAN 9788382400298

Mapa skarbów 
EAN 9788382408942

NOWOŚĆ

Nocny gość
EAN 9788381548311

Deresz z Parkowej Stajni 
oprawa miękka | 128 × 198 | 216–240 stron | Olivia Tuffin

– seria idealna dla małych wielbicieli koni i kucyków
– książki nie tylko o zwierzętach, ale również o przyjaźni, wyzwaniach, odpowiedzialności i radości, jaką daje opiekowanie się zwierzętami

6+

Marzenia się spełniają
EAN 9788382402063

W blasku sławy
EAN 9788381549110

Zwycięski kucyk 
EAN 9788382400397

Przyjaciel w potrzebie
EAN 9788382402056

Nowy początek
EAN 9788382407785

Słoneczna Stadnina
oprawa miękka | 128 × 198 | 128 stron | Olivia Tuffin | ilustracje: Jo Goodberry

– nowa propozycja dla fanów serii Deresz z Parkowej Stajni
– idealna seria dla miłośników koni i kucyków
– przykuwające wzrok okładki z błyszczącą folią

6+

Tosia i wymarzony kucyk
EAN 9788382403701

Zosia i strachliwy kucyk
EAN 9788382406795

NOWOŚĆ

Gabrysia i zrzędliwy kucyk
EAN 9788382409543

9 788382 409543

NOWOŚĆ

Julka i narowisty kucyk
EAN 9788382991291

9 788382 991291
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6+ NOWOŚĆNOWOŚĆ

Już czytam | Już czytam. Zagadki matematyczne | Już czytam sylabami
oprawa miękka ze skrzydełkami | 145 × 205 | 48 stron | Agnieszka Stelmaszyk, Barbara Supeł, Marcin Kozioł, Magda Malicka

– książki do samodzielnej lektury dla dzieci, które dopiero zaczynają przygodę z czytaniem
– zabawne opowieści, napisane prostym, ale barwnym językiem, zachęcą do czytania i sprawią, że stanie się ono przyjemnością
– na końcu każdej książki znajduje się słowniczek trudniejszych wyrazów oraz zadania sprawdzające rozumienie tekstu

6+

Tajemnica weneckiej 
maski
EAN 9788382405569

Monia ratuje Faraona

EAN 9788382405576

Słoiczek strachu

EAN 9788382405583

Brakująca karta

EAN 9788382405590

Już czytam. Pierwsze czytanki
oprawa miękka ze skrzydełkami | 145 × 205 | 32 strony | Alicja Mikołajczak | ilustracje: Paulina Kmak, Ada Konewki, Adrianna Litarowicz

–  seria do samodzielnego czytania
–  dwa poziomy trudności tekstu: poziom pierwszy – czytanie globalne i sylabowe krótkiego tekstu, poziom drugi – doskonalenie czytania 

dłuższego tekstu poprzez wspólną, głośną lekturę z dorosłym

6+

Poziom pierwszy. 
Gdzie jest jajo?
EAN 9788382406092

Poziom drugi. Tajemnice 
znaczków z Afryki
EAN 9788382406078

Poziom pierwszy. 
Co tu gra?
EAN 9788382406108

Poziom drugi. 
Stary parasol
EAN 9788382406085

01, zgłoś się!

EAN 9788381549592

Wszystko gra

EAN 9788381549608

Gazetka szkolna

EAN 9788382991512

9 788382 991512

Drużyna Astona

EAN 9788382991505

9 788382 991505

Deszczowe lato

EAN 9788382991536

9 788382 991536

Sąsiad szpieg

EAN 9788382991529

9 788382 991529

Dzień dziecka i inne 
opowiadania
EAN 9788382991550

9 788382 991550

Lotek i inne  
opowiadania
EAN 9788382991543

9 788382 991543

Nowy sąsiad
EAN 9788382990744

9 788382 990744

Wycieczka do lasu
EAN 9788382990737

9 788382 990737

Już czytam. Zgodne z pedagogiką Montessori
oprawa miękka ze skrzydełkami | 145 × 205 | 48 stron | 
Katarzyna Wierzbicka | ilustracje: Paulina Kmak

– seria do samodzielnego czytania, opracowana zgodnie z pedagogiką 
Montessori

–  tematyka dobrana w taki sposób, aby uwrażliwić dziecko na zmiany 
zachodzące w świecie, zwrócić uwagę na naturę i bliskość relacji

– książki pomogą doskonalić umiejętności społeczne i wspomogą rozwój 
emocjonalny
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Jagoda i tajemnica 
zaginionych mioteł
EAN 9788382990300

9 788382 990300

Jagoda i tajemnica zaginionych mioteł
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 128 stron |  
Wiola Michońska | ilustracje: Magdalena Sadowska

– wartka, humorystyczna historia z wątkiem detektywistycznym
– prosty język i duża czcionka – świetna do samodzielnego czytania 

przez dziecko
– na końcu książki niespodzianka – Jagoda prosi czytelników 

o pomoc w rozwiązaniu dodatkowej zagadki

Planeta Lawa
EAN 9788382406825

Jaszczurka Drago
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 112 stron |  
Marcin Malec | ilustracje: Marta Grabowska

– przygody tytułowego Drago – małej jaszczurki
– poza wartką akcją, książki poruszają ważne kwestie takie jak 

akceptacja odmienności, wiara w siebie, poszukiwanie swojego 
„ja”, relacje z rówieśnikami i rodziną

– książki do samodzielnego czytania przez dziecko – prosty język  
i duża czcionka

6+

NOWOŚĆ

Las Pozorów
EAN 9788382409802

9 788382 409802

NOWOŚĆ

6+

Drużyna Oka
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 112 stron | Marcin Mortka | ilustracje: Magdalena Starowicz

– pełna wartkiej akcji i humoru seria przygodowa
– perypetie trójki czwartoklasistów, zwerbowanych przez tajemnicze urządzenie do misji ratunkowych
– wątek edukacyjny – w każdym tomie autor zawarł garść informacji o tytułowym, chronionym gatunku zwierząt oraz treści dotyczące 

ekologii
– rewelacyjne, komiksowe ilustracje

6+

Misja: Foka szara
EAN 9788381549219

Misja: Wilk
EAN 9788382405347

Nowy dzieciak
EAN 9788381546072

Obcy na kolacji?!
EAN 9788381546942

Obcy na biwaku
EAN 9788381548151

Podstęp albo psikus?
EAN 9788381548212

Kosmita za ścianą
oprawa miękka | 128 × 198 | 104 strony | A.I. Newton | ilustracje: Anjan Sarkar

– seria dla dzieci lubiących zabawne, krótkie historie przygodowe
– ciekawa akcja pełna zagadek i nieoczekiwanych zwrotów akcji

6+

Misja: Ryś
EAN 9788382990669

9 788382 990669

Stefek, zajęty zaganianiem Iwo do pracy nad projektem 
grupowym, przez przypadek natrafia na wieść o tym, że las, 
w którym żyją rysie, znalazł się w niebezpieczeństwie. 
Co więcej, zagrożenie stanowią Roboty-Chroboty profesora 
Spróchnialskiego, co wydaje się idealnym wyzwaniem dla 
Drużyny Oka. Niestety, jak na złość zaginęła gdzieś Kaśka..

Misja: Ryś
NOWOŚĆ

OKŁADKA 
W PRZYGOTOWANIU
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Tajemnica zaginionych  
szczeniaczków
EAN 9788382406214

Elcia i Kropka
oprawa miękka | 128 × 198 | 160 stron | Megan Rix | 
ilustracje: Tim Budgen

– pierwszy tom serii o niezwykłym duecie detektywów: 
niedosłyszącej Elci i jej psiej pomocnicy Kropce

–  książki napisane prostym językiem, duża czcionka ułatwiająca 
czytanie

–  opowieść, która przypadnie do gustu każdemu młodemu 
wielbicielowi zagadek kryminalnych i zwierząt

6+

Goście, goście
EAN 9788382407341

Goście, goście
oprawa twarda | 165 x 215 | 128 stron | Marcin Przewoźniak | 
ilustracje: Piotr Stachera

– zbiór krótkich, zabawnych opowiastek o przedziwnych, zwario-
wanych i zupełnie fantastycznych stworzeniach, które pchają się 
do domu narratora i jego rodziny, powodując niemały zamęt

– uzupełnieniem tekstu są dowcipne, niebanalne ilustracje

4+

Upiorna szkoła
EAN 9788382401394

Dociekliwi detektywi
oprawa miękka | 128 × 198 | 128 stron | Tracey Corderoy |  
ilustracje: Steven Lenton

– zabawna i trzymająca w napięciu opowieść kryminalna o dwóch 
psach

– atrakcyjne ilustracje
– prosty język i zaskakująca fabuła
– idealne dla wielbicieli zagadek kryminalnych i serialu Scooby-Doo

6+

No to lecimy!
EAN 9788382404920

Banda Wełniaków
oprawa miękka | 145 × 190 | 144 strony | Nathan Luff | ilustracje: Chris Kennett

– przezabawna fabuła, od której nie sposób się oderwać
– lekkie i śmieszne ilustracje, bardzo dynamiczne, w komiksowym stylu
– seria do samodzielnego czytania dla każdego, niezależnie od płci

6+

Banda Wełniaków
EAN 9788382400908

Byczy i wściekły 
EAN 9788382403756

Szczwany lis
EAN 9788382990591

9 788382 990591

Tom 4 
EAN 9788382990768

9 788382 990768

Kłopoty? Są koty!
EAN 9788382990799

9 788382 990799

Kłopoty? Są koty!
oprawa miękka | 128 × 198 | 192 strony | Marcin Przewoźniak  | 
ilustracje: Piotr Stachera

– zabawne i szalone przygody gromadki kotów – rozbawią nie tylko 
ich miłośników

–  komizm sytuacyjny, niebanalne zwroty akcji, zaskakujące wątki
– świetne, oddające klimat książki, czarno-białe ilustracje

6+
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Warzywa z podróży
EAN 9788381548304

Dobre Miastko 
oprawa twarda | 128 × 198 | 64 strony | Justyna Bednarek |  
ilustracje: Agata Dobkowska

– historie różnych mieszkańców Dobrego Miastka uczą, że każdy 
człowiek może być inny

– popularna, nagradzana autorka książek dla dzieci

6+ Suno
oprawa twarda | 215 × 250 | 48 stron | Lidia Wechterowicz |  
ilustracje: Martyna Wilner

– książka przygodowa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych
– letni klimat książki w połączeniu z mądrym przesłaniem sprawi, 

że czytelnik chętnie wróci do tej pozycji
– piękne ilustracje w pełni oddające klimat powieści

6+

Suno
EAN 9788381545761

z żoną, dziećmi, psem i królikiem, za-mieszkał przy ulicy Jana Szczepanika pod numerem siódmym, dał się już poznać jako wspaniały bibliotekarz, który dla każdego znajdzie dokładnie taką bajkę, jakiej on w danym momencie potrzebuje. Warto było więc poczekać pięć minut.Ku zdziwieniu pana Wiśniewskiego, wśród wielbicieli literatury dziecięcej znalazł się także Józef Pyra, miły mło-dy człowiek, który razem z żoną Anią  

w mokasynie znajdowała się połówka jabłka. Tata westchnął, a potem parsknął śmiechem. Taki już był, że nie potrafił się długo gniewać. 
– Ty futrzasty łobuzie – mruknął tylko, a potem szybko narzucił na szyję szalik i wybiegł z domu, zapominając drugiego śniadania.

Przed biblioteką stała już kolejka chęt-nych, by wypożyczyć książkę. – Przepraszam! – wołał z daleka tata, machając kluczami. – To wszystko wina królika! Bardzo państwa przepraszam.Ale nikt się nie gniewał. Pan Wiśniew-ski, który kilka miesięcy wcześniej, wraz 

44 maleńkie sekrety
EAN 9788381546997

44 maleńkich akrobatów
EAN 9788381549707

44 maleńkie…
oprawa miękka | 128 × 198 | 192 strony | Sylvia Bishop |  
ilustracje: Ashley King

– ciepła seria o wytrwałości, pracowitości i spełnianiu swoich 
marzeń

– historia nadaje się zarówno dla dzieci samodzielnie czytających, 
jak i do czytania przez rodziców młodszym dzieciom

6+Drużyna Snów
oprawa miękka | 128 × 198 | 192–200 stron | Tom Percival |  
ilustracje: Tom Percival

– seria, która pomoże dzieciom odkryć ich emocje, zastanowić się 
nad tym, co czują i co mogą zrobić, aby sobie z nimi poradzić

– fantastyczne ilustracje Toma Percivala, który jest również 
autorem tekstu

6+

Marysia i koszmarna 
niepewność
EAN 9788382406832

Eliza i potworny gniew
EAN 9788382403985

Boim oswaja lęk
oprawa twarda | 165 × 215 | 128 stron | Katarzyna Pruszkowska-Sokalla | ilustracje: Iwona Klimaszewska

– piękna opowieść o lękach, które skrywamy głęboko i maskujemy, ale również o tym, że czasem ich oswojenie jest prostsze niż nam się 
wydaje

– wciągająca i wzruszająca fabuła
– wyjątkowe, ręcznie rysowane ilustracje

Boim oswaja lęk
EAN 9788382406924

9 788382 406924

6+
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Szkoła trzęsiportków
oprawa miękka | 128 × 198 | 112 stron | Pamela Butchart | ilustracje: Becka Moor

– autorka bestsellerowej serii Szkolne szaleństwa
– książki są małe i poręczne – idealne do zabrania ze sobą w podróż, na ferie lub wakacje

6+ BESTSELLER 
Ponad 100 tys. 
sprzedanych  
egzemplarzy

Magiczny chomik
EAN 9788382404968

Klasowy kot
EAN 9788382404951

Rekin w basenie
EAN 9788382401325

Superpies
EAN 9788382404975

Inwazja króliczków
EAN 9788381548601

Gadająca owieczka
EAN 9788382407266

Tajemnicze jajo
EAN 9788382404944

Widmo pana Stopka! 

EAN 9788382400564

Yeti na placu zabaw! 

EAN 9788382407426

Ikarowy polot 

EAN 9788381545228

Klątwa złamanej nogi 

EAN 9788381548250

Potwór, który zjadł mój 
prowiant
EAN 9788382403350

Naszą panią
napadli kosmici!
EAN 9788382405095

Szpieg, który lubił
szkolne obiady
EAN 9788381548540

Nasz dyrektor
jest wampirem!
EAN 9788382402070

Atak tajemniczych
kucharek
EAN 9788382405101

Wilkołak w moim 
namiocie
EAN 9788382402278

Sikać albo nie sikać – 
oto jest pytanie!
EAN 9788382402001

Szkolne szaleństwa
oprawa miękka | 128 × 198 | 176–296 stron | Pamela Butchart | ilustracje: Thomas Flintham

– zwariowane perypetie Mai i jej szkolnych kolegów i koleżanek, którzy co chwilę wpadają 
na szalone pomysły, węszą spiski i prowadzą dochodzenia

– pełna humoru seria dla dzieci zaczynających samodzielnie czytać

6+ BESTSELLER 
Ponad 150 tys. 
sprzedanych 
egzemplarzy

Tajna inwazja na szkołę

EAN 9788382409918 

9 788382 409918
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Fantastyczny świat
Tomka Łebskiego
EAN 9788382405620

Tomek Łebski wymiata
(prawie zawsze)
EAN 9788382405644

Fantastyczne wymówki
(i inne pomysły)
EAN 9788382405637

Tomek Łebski –
niezły szczęściarz
EAN 9788382405651

Pzombie rządzi!
(od dziś)
EAN 9788382405668

Tomek Łebski
oprawa miękka | 145 × 190 | 240–416 stron | Liz Pichon | ilustracje: Liz Pichon

– zabawne przygody pomysłowego Tomka Łebskiego
– niestandardowa formuła – tekst przeplata się ze śmiesznymi rysunkami tytułowego bohatera

9+ BESTSELLER 
Ponad 370 tys.  

sprzedanych 
egzemplarzy

Wystrzałowa wycieczka 
szkolna (serio)
EAN 9788382405613

Dziesięć niesamowitych 
historii
EAN 9788382407433

Chętnie pomogę
(za parę monet)
EAN 9788382990607

9 788382 990607

To(masz) Niefart 
oprawa miękka | 128 × 198 | 192 strony | Kasia Keller | ilustracje: Tomasz Kopka

– bardzo zabawna, pełna nieoczekiwanych katastrof i zwrotów akcji seria o Tomaszu Niefarcie
– Tomasz uważa, że jest naznaczony klątwą nazwiska – jego życie jest pasmem ciągłych nieszczęść, nie ma dnia,  

w którym nie musiałby się mierzyć z jakąś kaszaną
– komiksowe, czarno-białe ilustracje

9+

To(masz) Niefart.  
Skazany na porażkę
EAN 9788381549028

To(masz) Niefart.  
Gacie na łopacie
EAN 9788382400595

To(masz) Niefart.  
Średnio na jeża
EAN 9788382407518

To(masz) Niefart. 
Strach się bać
EAN 9788382400816

Superferie, kreacje i inne 
wariacje
EAN 9788382405675

NOWOŚĆ

9 788382 990485

To(masz) Niefart.  
Pechowo się składa
EAN 9788382990485

Tomek Łebski najlepszy 
w klasie (prawie)
EAN 9788382402285

Ciastka, kapele  
i wielkie plany
EAN 9788381541435

 BESTSELLER 
Ponad 20 tys.  
sprzedanych 
egzemplarzy
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Strażnicy wrót 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 344 - 352 strony |  
Maciej Rożen | ilustracje: Marcin Minor

– pełna magii seria przygodowa, łącząca elementy świata 
magicznego, słowiańskiej mitologii i polskich legend 

– główną bohaterką jest Jaga – młoda czarownica

9+

Jaga i dom na orlich 
nogach
EAN 9788382408706

Jaga i stalowy chochoł
 
EAN 9788382407440

Kraina Smoków
EAN 9788380737860

Powrót do Krainy Smoków
EAN 9788381546409

Kraina Smoków
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 296–320 strony |  
Jenny McLachlan | ilustracje: Ben Mantle

– seria pełna fantastycznych przygód, od której nie sposób się 
oderwać

– świetna propozycja dla fanów akcji i niezwykłych stworzeń:  
smoków, czarodziejów, syren

9+Smocza przepowiednia
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 384 strony |  
Annaliese Avery

– niezwykle wciągająca fabuła pełna niespodziewanych 
zwrotów akcji

– silna i odważna bohaterka 
– magiczny, baśniowy świat, w którym toczy się akcja

9+

Smocza przepowiednia
EAN 9788382403817

(Nie)zapomniana 
impreza 
EAN 9788382406818

(Nie)zapomniana impreza 
oprawa miękka | 128 × 198 | 320 stron | Simon James Green |  
ilustracje: Aleksei Bitskoff

– zabawna historia, pełna absurdalnych przygód dziwacznej 
grupki uczniów

– czarno-białe, komiksowe ilustracje Alekseia Bitskoffa
– książka wielokrotnie nagradzanego autora, finalisty nagrody 

Blue Peter Book Award

9+

Jak zostałem 
standuperem
EAN 9788382408959

9 788382 408959

Nata i czarownice
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 176 stron |  
Anna Andrusyszyn | ilustracje: Aneta Fontner-Dorożyńska

– zabawna, przygodowa historia, której główną bohaterką jest 
ośmioletnia Nata

– elementy magii rozbudzą wyobraźnię młodego czytelnika

9+

Nata i czarownice

EAN 9788382406375

Nata i czarownice.
Pechowa wiedźma
EAN 9788382408355

9 788382 408355

Jak zostałem standuperem
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 304 strony | Helen Rutter

– głównym bohaterem historii jest 11-letni Billy 
– Billy, kiedy dorośnie, chce zostać komikiem – nie jest to marzenie 

nierealne, ale może być trudne do zrealizowania, gdy… się jąkasz
– pełna humoru, inspirująca opowieść o pokonywaniu lęków  

i przeszkód na drodze do celu

9+

Jaga i miasto 
magotechników
EAN 9788382990874

9 788382 990874
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NOWOŚĆ

Czekając na mordercę
oprawa miękka | 128 × 198 | 240 stron | Fleur Hitchcock | 
ilustracje: Robert Ball

– trzymający w napięciu kryminał dla wszystkich, którzy uwielbiają 
mroczne historie – świetna propozycja nie tylko dla dzieci

– dynamiczna, wciągająca fabuła 
– kolejna książka Fleur Hitchcock, autorki bestsellerowych  

kryminałów dla młodszych czytelników

Czekając na mordercę
EAN 9788382405040

Tajemnica francuskiej willi 
oprawa twarda | 128 × 198 | 208 stron | Małgorzata Kur | ilustracje: Małgorzata Masłowiecka

– fabuła rozgrywa się w dwóch planach czasowych, co sprawia, że historia jest bardzo dynamiczna 
– wciągająca zagadka – poszukiwanie zaginionego skarbu
– klimatyczne ilustracje

9+

Tajemnica  
francuskiej willi
EAN 9788382406726

Znam twój sekret
oprawa miękka | 128 × 198 | ok. 256 stron | Daphne Benedis-Grab  

– wciągający thriller dla młodszych czytelników
– fabuła z wieloma zwrotami akcji, trudna do odgadnięcia zagadka
– różnorodni, ciekawi bohaterowie

Znam twój sekret
EAN 9788382409819

9 788382 409819

9+

Uniwersytet Pani Bajki 
oprawa twarda | 128 × 198 | 272 strony | Agnieszka Rautman-Szczepańska | ilustracje: Paulina Nachman

– pełna mądrości historia o tym, jak i czego uczyć dzieci, aby umiały myśleć samodzielnie, używając wyobraźni i mocy własnego 
umysłu, a dzięki temu stwarzać nowy, lepszy świat

– współczesna powieść-baśń

9+

Uniwersytet Pani Bajki 
EAN 9788382407914

Zdominowana przez rodziców, niepewna siebie prymuska Barbara nie ma czasu na bycie dzieckiem i odkrywanie swoich pasji. Rodzice właśnie 
wybrali dla niej szkołę z internatem, jednak tuż przed wyjazdem zjawia się tajemnicza Cioteczka, która, jak dobra wróżka, zabiera Basię 
na Uniwersytet Pani Bajki, leżący w szczelinie czasoprzestrzennej, do której dostają się, używając międzywymiarowej procy. Ekscentryczna 
profesorka, Pani Bajka Gwieźdźińska, oraz jej przyjaciel Barnaba Ogrodnik poprzez baśnie uczą dzieci wiary w siebie i pokazują siłę wyobraźni.

Julka i Franek spędzają wakacje na francuskim wybrzeżu Dinard. Obydwoje uwielbiają piękną willę, w której mieszka ich ukochana babcia. Gdy 
okazuje się, że problemy finansowe nie pozwalają na dalsze utrzymanie domu, dzieci szukają sposobu, aby spłacić rodzinny dług. Poznają także 
Florence, która, podobnie jak oni, spędza wakacje we Francji. Razem odkrywają, że kilka nadmorskich willi łączy intrygująca przeszłość… Jakie 
sekrety wyjdą na jaw przy rozwiązywaniu tej zagadki? 

W 1927 roku grupka nastolatków spędza wakacje w letnich rezydencjach rodziców. Przyjaciele szykują się do wyprawy 
 i poszukiwań skarbu, chcąc uratować rodzinę kolegi przed bankructwem. Co odkryją w pobliskiej jaskini? 

Splecione losy Julki, Franka, Florence i ich rówieśników sprzed prawie stu lat to przygoda z tajemniczą historią w tle. 
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Puk, puk! 
oprawa miękka | 145 × 205 | 184–224 strony | Marcin Przewoźniak | ilustracje: Nikola Kucharska

– przygodowa seria dla młodszych nastolatków i lubiących się pośmiać rodziców
– świetne, komiksowe ilustracje uznanej rysowniczki doskonale uzupełniają pełną humoru opowieść
– dużo wiedzy historycznej podanej w lekkiej, zabawnej formie

9+

Zastałem króla?
EAN 9788381541947

Widzieliście kometę?
EAN 9788381545877

NOWOŚĆ

Rozważna i romantyczna
EAN 9788382991253

9 788382 991253

Niesamowita Austen
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | ok. 240 stron | Jane Austen, oprac. Katy Birchall, Katherine Woodfine | 
ilustracje: Églantine Ceulemans 

– opowiedziane na nowo, uproszczone powieści autorstwa znanej na całym świecie Jane Austen

NOWOŚĆ

Emma
EAN 9788382991246

9 788382 991246

9+

NOWOŚĆ

Duma i uprzedzenie
EAN 9788382991413

9 788382 991413

Pałac pod ptasimi głowami | Czarci młyn 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 208–216 stron |  
Agnieszka Płoszaj | ilustracje: Agata Łuksza

– wciągające powieści kryminalne dla młodych czytelników, pełne 
przygód i zagadek

– czarno-białe ilustracje wzbogacające książkę
– znana autorka kojarząca się z książkami kryminalnymi dla dorosłych
– powieści trzymają w napięciu do ostatniej strony

9+

Pałac pod ptasimi 
głowami
EAN 9788381546379

Czarci młyn
EAN 9788381549363

Na tropie Czarnego Klejnotu 
oprawa miękka | 128 × 198 | 160–216 stron |  
Aniela Cholewińska-Szkolik | ilustracje: Tomasz Kopka

– książka kryminalno-sensacyjna autorstwa popularnej wśród dzieci 
Anieli Cholewińskiej-Szkolik

– wesołe przygody, tajemnice, zaskakujące zwroty akcji

9+

Pałac wśród róż
EAN 9788381541695
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Moje pierwsze
książka sztywnostronicowa | 190 × 190 | 10 stron |  
ilustracje: Ewelina Protasewicz

– wesołe książki sztywnostronicowe, idealne do czytania 
i oglądania

– dziecko poznaje cyfry, kolory i nazwy zwierząt
– zabawne, rymowane teksty i wyraziste, kolorowe ilustracje

1+1+ Ćwicz z nami…
książka sztywnostronicowa | 190 × 190 | 10 stron |  
Ewelina Protasewicz | ilustracje: Ewelina Kolk-Bańkowska

– seria barwnie ilustrowanych książeczek zachęcająca do aktywności 
ruchowej

– kolorowe zwierzęta i zabawne rymowanki motywują najmłodszych 
do wspólnej gimnastyki

Moje pierwsze cyferki
 
EAN 9788382404753

Moje pierwsze zwierzaki
 
EAN 9788382404760

Moje pierwsze kolory
 
EAN 9788382405965

Ćwicz z nami...
dzikimi zwierzętami
EAN 9788382405972

Ćwicz z nami...
wiejskimi zwierzętami
EAN 9788382405989

Ćwicz z nami...
morskimi zwierzętami
EAN 9788382405996

Książki kontrastowe 
książka sztywnostronicowa | 145 × 145 | 10 stron |  
ilustracje: Maria Treter

– kontrastowe ilustracje dopasowane do możliwości poznawczych 
najmłodszych dzieci

– idealne na pierwsze książeczki
– zaokrąglone rogi i łatwe do czyszczenia strony

1+

Kształty
EAN 9788381549295

Zabawki
EAN 9788381549301

Maluszek już wie 
książka sztywnostronicowa | 100 × 100 | harmonijka złożona z 8 paneli

– seria książeczek edukacyjnych w formie harmonijki z realistycznymi zdjęciami i prostymi ciekawostkami, dzięki którym maluch poznaje 
nowe słowa i otaczający świat

– niewielki format, idealny dla małych rączek

1+

Zwierzęta w zoo 
EAN 9788382406733

Zwierzęta na wsi 
EAN 9788382406740

W parku 
EAN 9788382406757

W domu 
EAN 9788382406764

Pojazdy 
EAN 9788382406771

Owoce i warzywa 
EAN 9788382406788

Skąd się bierze… 
oprawa miękka | 235 × 220 | 12 stron | 
ilustracje: Agnieszka Matz

– seria, z której maluchy dowiedzą się, skąd pochodzą podstawowe 
produkty żywnościowe

– w każdym zeszycie duże naklejki i proste ćwiczenia, takie jak 
wodzenie po śladzie, nazywanie, powtarzanie, liczenie do trzech

1+

Skąd się bierze… chleb 
EAN 9788382407358

Skąd się bierze… mleko 
EAN 9788382407365

Skąd się bierze… miód 
EAN 9788382407372ED
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Maluch poznaje 
oprawa twarda | 235 × 220 | 48 stron | Rita Dudkowska |  ilustracje: Julia Nikodem

– seria dla ciekawych świata maluchów
– ułatwi rodzicom rozmowę z dziećmi na tematy dotyczące m.in. własnego ciała, rodziny, otoczenia
– książki rozbudzą ciekawość świata
– nowoczesne, przyjazne i kolorowe ilustracje
– twarda oprawa – idealna na prezent

Moje ciało 
EAN 9788382406900

Ja i moja rodzina 
EAN 9788382406917

NOWOŚĆ

W domu 
EAN 9788382990355

9 788382 990355

NOWOŚĆ

Przyroda wokół mnie
EAN 9788382990362

9 788382 990362

2-latek poznaje świat
EAN 9788380738652

3-latek poznaje świat
EAN 9788380738669

6-latek poznaje litery 
EAN 9788381542074

4-latek poznaje świat
EAN 9788380738676

Edulatki. Elementarze
 oprawa miękka | 240 × 205 | 48 stron | Katarzyna Borecka | ilustratracje: Agnieszka Ulatowska

Elementarz 4-latka
EAN 9788381549820

Elementarz 5-latka
EAN 9788381549837

Elementarz 3-latka
EAN 9788381549813

– nauka i zdobywanie wiedzy poprzez zabawę
– różnorodne, dostosowane poziomem trudności ćwiczenia poszerzające i wzbogacające wiedzę dziecka
– znakomite książki dla rodziców, którzy chcą pracować, uczyć się i bawić z dziec kiem
– autorka ma długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w przedszkolu 

4+

4+

1+

Domowa Akademia. Elementarze 
oprawa miękka | 240 × 205 | 48 stron | Elżbieta Pietruczuk-Bogacka, Joanna Straburzyńska | ilustracje: Wojciech Stachyra

– pierwsze elementarze, które pomagają w rozwoju dzieci – przybliżają otaczający je świat i zachęcają do działania
– służą wspólnej zabawie i nauce dzieci i rodziców, opiekunów, wychowawców 
– opracowane na podstawie doświadczenia autorki w pracy z dziećmi 
– rozwiązując zadania dzieci rozwijają sprawność manualną, ćwiczą pamięć i spostrzegawczość, kształcą umiejętność logicznego myślenia 

6+1+

4+1+

Książki
w twardej oprawie
– idealne na prezent
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Montessori. Elementarze i ćwiczenia 
 * oprawa miękka | 200 × 288 | 32 strony | Zuzanna Osuchowska | ilustracje: Marcelina Gradowska 
** oprawa miękka | 200 × 190 | 24 strony | Zuzanna Osuchowska | ilustracje: Zuzanna Pacholska-Rączka

– cykl przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, przygotowany w duchu pedagogiki Montessori
– treść opracowana na podstawie długoletnich doświadczeń autorki zdobytych w pracy dydaktyczno-wychowawczej
– w każdej książce znajduje się wiele różnorodnych zadań, które m.in. rozwijają spostrzegawczość i logiczne myślenie,  

ćwiczą umiejętność formułowania myśli, wzbogacają słownictwo, umożliwiają poznawanie świata
– elementarze i zeszyty ćwiczeń powiązane treściowo i merytorycznie 

4+1+

Ćwiczenia dwulatka**
EAN 9788382406290

Elementarz dwulatka*
EAN 9788382406252

Ćwiczenia czterolatka**
EAN 9788382406276

Elementarz czterolatka*
EAN 9788382406238

Ćwiczenia trzylatka**
EAN 9788382406283

Elementarz trzylatka*
EAN 9788382406245

Ćwiczenia pięciolatka**
EAN 9788382406269

Elementarz pięciolatka*
EAN 9788382406221

Obejrzyj dokładnie oba obrazki. Połóż lewą, a potem prawą dłoń przed sobą. 

Na obrazku po prawej stronie wskaż 6 różnic. Za każdym razem, gdy znajdziesz 

różnicę, zaznacz ją i pokoloruj koło.

Zapamiętaj jak najwięcej szczegółów z ilustracji po lewej stronie.

OBSERWACJA, KONCENTRACJA

Nazwij skarby, które każde z dzieci ma w swoim pudełku. W każdym pudełku jedna 

z rzeczy znalazła się przez pomyłkę. Zastąp ten przedmiot naklejką.

SŁOWNICTWO

RADA:
Przy wykonywaniu zadania należy zwrócić uwagę na pierwsze i ostatnie głoski oraz liczby głosek 

w nazwach.
Przygotuj z rodzicami elementy pokazane na tej stronie: nasiona rzeżuchy, korzeń pietruszki, cebulkę hiacynta, pestki słonecznika, szklany słoik z wodą, dwa puste słoiki, ziemię, watę, słoik, gazę, gumkę recepturkę lub sznurek.

SAMODZIELNOŚĆ, OBSERWACJA

Wyhoduj: rzeżuchę, natkę pietruszki, hiacynta orazkiełki słonecznika. Obserwuj swoją hodowlę roślin.

SAMODZIELNOŚĆ, OBSERWACJA

Gdyby na świecie było...
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Miranda Smith, Jackie McCann | ilustracje: Aaron Cushley

– seria edukacyjna, idealna dla wszystkich maluchów spragnionych wiedzy o świecie: o ludziach i zwierzętach zamieszkujących różne zakątki 
świata

– dzięki książce Gdyby na świecie było 100 zwierząt dziecko pozna stworzenia zamieszkujące naszą planetę i zrozumie, w jaki sposób ludzie 
mogą je chronić

– Gdyby na świecie było 100 ludzi pokazuje różnice i podobieństwa między ludźmi żyjącymi na całym świecie
– piękne rozbudzające wyobraźnię ilustracje

4+

Gdyby na świecie
było 100 ludzi
EAN 9788382991260

9 788382 991260

NOWOŚĆ

Gdyby na świecie
było 100 zwierząt
EAN 9788382991277

9 788382 991277

NOWOŚĆ

duży format,
piękne ilustracje,

twarda oprawa
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Wesołe esy-floresy
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Małgorzata Drozdowska

– seria zawiera zróżnicowane zadania i ćwiczenia edukacyjne, które rozwijają umiejętności grafomotoryczne dziecka
– wytyczanie trasy przez labirynty, rysowanie po śladzie i pisanie szlaczków oswoi dziecko z wyglądem 

liter oraz wspomoże rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej

4+

Zwierzaczki zygzaczki 
EAN 9788382403251

Zielone zygzaczki 
EAN 9788382403268

Bajkowe szlaczki
EAN 9788382403275

Zakręcone szlaczki
EAN 9788382403282

Zygzaczki i szlaczki
 * oprawa miękka | 200 × 288 | 40 stron | ilustracje: Dorina Auksztulewicz, Katarzyna Bielanowska, Ewelina Protasewicz 
**oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Dorina Auksztulewicz, Katarzyna Bielanowska

– rysowanie szlaczków ćwiczy płynność i precyzję ruchu, poprawia koordynację wzrokowo-ruchową oraz usprawnia motorykę ręki
–  rozwiązywanie zadań, polegających na rysowaniu i dorysowywaniu, zapewnia dziecku kreatywną zabawę i przygotowuje do nauki pisania

4+

Zygzaczki i szlaczki. 
Zeszyt zielony*
EAN 9788382400113

Zygzaczki i szlaczki. 
Zeszyt niebieski*
EAN 9788382400137

Zygzaczki i szlaczki. 
Zeszyt czerwony*
EAN 9788382400144

Literki 
EAN 9788382405163

Szlaczki 
EAN 9788382405170

Słowa 
EAN 9788382405187

Zdania 
EAN 9788382405194

Uczę się pisać 
oprawa miękka | 200 × 288 | 32 strony | Magda Malicka

– cztery poziomy w nauce pisania – od szlaczków, literek, słów po proste zdania
– doskonała zabawa w dorysowywanie, uzupełnianie i odwzorowywanie, pisanie w liniaturze, kaligrafię
– seria rozwija zdolności manualne i umiejętności grafomotoryczne
– zadania dostosowanie stopniem trudności do dzieci w wieku 4–8 lat

6+4+

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Szlaczki i zygzaczki
z dinozaurem**
EAN 9788382991345

9 788382 991345

Szlaczki i zygzaczki
z kotem**  
EAN 9788382991352

9 788382 991352

Szlaczki i zygzaczki
z pingwinem**
EAN 9788382991338

9 788382 991338

Szlaczki i zygzaczki
z lwem**
EAN 9788382991321

9 788382 991321
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Kolorowy alfabet | Kolorowe cyfrki 
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony

– ciekawa seria edukacyjna dla dzieci poznających alfabet i przygotowujących się do samodzielnego czytania i pisania oraz liczenia od 1 do 10
– doskonała pomoc w nauce – proste zadania matematyczne oraz zróżnicowane ćwiczenia, które ułatwią pisanie liter i cyfr po śladzie 

i w liniaturze

4+

Kolorowy alfabet 
z naklejkami. Zeszyt 1 
EAN 9788382407211

Kolorowy alfabet 
z naklejkami. Zeszyt 2 
EAN 9788382407228

Kolorowe cyferki 
z naklejkami. Zeszyt 1 
EAN 9788382407235

Kolorowe cyferki 
z naklejkami. Zeszyt 2 
EAN 9788382407242

Akademia przedszkolaka 
oprawa miękka | 165 × 235 | 24 strony

– pomoc w nauce pisania liter, cyfr oraz dodawania
– dzięki zamieszczonym zadaniom dziecko utrwala kształty liter i cyfr
– naukę uatrakcyjnia kolorowanie obrazków oraz dołączone do zeszytów naklejki

4+

Akademia przedszkolaka. 
Już dodaję 

EAN 9788382407037

Akademia przedszkolaka.  
Poznaję cyferki

EAN 9788382407044

Akademia przedszkolaka. 
Poznaję literki. Zwierzęta
 
EAN 9788382407051

Akademia przedszkolaka. 
Poznaję literki. Wesoły 
alfabet 
EAN 9788382407068

Uczę się i bawię 
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | Magda Malicka

– seria edukacyjna dla przedszkolaków
– dziecko, rozwiązując łamigłówki i proste zadania 

oraz bawiąc się naklejkami, poznaje cyfry, litery i kolory

4+

Cyfry z naklejkami

EAN 9788382407075

Litery z naklejkami
 
EAN 9788382407082

Kolory z naklejkami
 
EAN 9788382407099

NOWOŚĆ

Szuszumki i czuczuczki

EAN 9788382991222

9 788382 991222

NOWOŚĆ

Trelelelki i turutulki

EAN 9788382991239

9 788382 991239

Logozabawy z naklejkami 

– zeszyty opracowane przez logopedkę
– nauka przez zabawę: rozwijanie i doskonalenie umiejętności języ-

kowych oraz słownictwa

4+
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Ewelina Protasewicz
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NOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆ

Pociąg z…
oprawa miękka | 200 × 288 | 32 strony | Aleksandra Wiger-Karwowska |  
ilustracje: Paweł Błoński

– seria wspomaga domową edukację
– nauka zapisywania liter w liniaturze, poprawnego zapisu cyfr 

i prostych działań matematycznych
– rozwiązując zadania, dziecko ćwiczy motorykę małą

4+

Pociąg z literkami
EAN 9788382406702

Pociąg z cyferkami
EAN 9788382406719

Jesteśmy bezpieczni
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony |  
ilustracje: Natalia Berlik, Wojciech Stachyra 

– edukacyjna seria dotycząca bezpiecznych zachowań i unikania 
zagrożeń w domu i na ulicy

– zeszyty napisane prostym, zrozumiałym dla dzieci językiem, jasno 
wskazane niebezpieczne zachowania, jak równeż właściwe wzorce

4+

W domu 
EAN 9788381549851

Na dworze 
EAN 9788381549868

Przedszkolak poznaje świat 
oprawa miękka | 200 × 288 | 64 strony | ilustracje: Małgorzata Detner

– książka zawiera wiele ciekawych zadań, dzięki którym najmłodsi 
dowiedzą się, jak wygląda dzień w przedszkolu

– dzieci poznają pory roku, zwierzęta i rośliny, nauczą się, jak 
zachować bezpieczeństwo w domu i na dworze

– wesołe ilustracje i aż 4 strony z naklejkami

4+

Przedszkolak poznaje 
świat 
EAN 9788382407419

Słownik obrazkowy (5 języków)
oprawa twarda | 250 × 290 | 48 stron | ilustracje: Patrycja Fabicka

– bogato ilustrowany słownik dla dzieci
– zawiera hasła w 5 językach: polskim, angielskim, niemieckim, 

hiszpańskim i francuskim, związane z domem, szkołą, przyrodą, 
zwierzętami, miastem i wsią

6+

Słownik obrazkowy 
(5 języków)
EAN 9788381547826

Montessori. Zadania z kartami do wycinania 
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | Zuzanna Osuchowska | ilustracje: Marcelina Gradowska

– cykl poszerzający wiedzę dzieci w wieku szkolnym, przygotowany w duchu pedagogiki Montessori
– sympatyczni bohaterowie sprawią, że dzieci z przyjemnością będą odkrywać świat razem z nimi, a staranne opracowanie graficzne 

oraz dołączone naklejki i elementy do wycinania umilą korzystanie z książek
 

6+

W zgodzie z naturą 
EAN 9788382990379

9 788382 990379

Odżywiam się zdowo
EAN 9788382990393

9 788382 990393

Kosmos
EAN 9788382990386

9 788382 990386

Polska i świat
EAN 9788382990409

9 788382 990409
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Zadania do główkowania
oprawa miękka ze skrzydełkami | 145 × 205 | 48 stron | Tomasz Czapla | ilustracje: Lidia Rózio, Patrycja Fabicka

– ciekawe, różnorodne zadania takie jak łamigłówki językowe i matematyczne, szyfry, układanki, zagadki, rebusy, które pozwolą dziecku 
sprawdzić się i ćwiczyć pamięć, spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia

– książki wydane pod patronatem Stowarzyszenia Mensa Polska

6+

Szyfry matematyczne
 
EAN 9788382405057

Łamigłówki liczbowe
 
EAN 9788382405064

Rebusy i zagadki 
językowe
EAN 9788382405071

Zabawy i łamigłówki 
logiczne
EAN 9788382405088

KSIĄŻKI WYDANE POD PATRONATEM

Już umiem! 
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Roksana Robok

– książki aktywnościowe zawierające zadania i łamigłówki matematyczne
– seria w atrakcyjny i przystępny sposób wspomaga naukę matematyki w zakresie pierwszych klas szkoły podstawowej, pozwala utrwalić 

materiał, poszerzyć wiedzę i umiejętności

6+

Dodawanie  
i odejmowanie
EAN 9788381546096

Miary i wagi 

EAN 9788381546119

Pieniądze 

EAN 9788381546126

Mnożenie i dzielenie 

EAN 9788381546102

Ułamki i procenty 

EAN 9788381546089

Części mowy
EAN 9788381549875

Kaligrafia
EAN 9788381549905

Ortografia
EAN 9788381549882

Sylaby
EAN 9788381549899

Chrząszcze w gąszczu
EAN 9788382406160

Jeże na kaloryferze 
EAN 9788382406115

Logozabawy
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | Ewelina Protasewicz | ilustracje: Ewelina Protasewicz

–  zbiory ćwiczeń, labiryntów i zagadek, które poprzez zabawę zachęcą najmłodszych 
do wykonywania ćwiczeń językowych oraz poznawania sylab i odczytywania nowych 
wyrazów

–  oryginalne zadania, które wzbogacą słownictwo dziecka i pozytywnie wpłyną na jego 
koncentrację

6+
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NOWOŚĆNOWOŚĆ

Bystrzak
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Marcin Franczak, Anna Wawak, Paweł Błoński, Katarzyna Smyrak, Elżbieta Śmietanka-Combik

–  seria wspierająca rodziców w domowej 
edukacji

–  książki rozwijają motorykę małą, 
umiejętności matematyczne, znajomość 
ortografii oraz zdolność logicznego 
myślenia

6+

Ładnie piszę
EAN 9788382408720

Łamigłówki logiczne
EAN 9788382408737

Dyktanda
EAN 9788382408751

Tabliczka mnożenia
EAN 9788382406030

Sylaby
EAN 9788382406054

Angielskie słówka
EAN 9788382406061

Kaligrafia
EAN 9788382406177

Dodawanie
EAN 9788382408744

Zegar
EAN 9788382406184

Łamigłówki i zadania 
logiczne
EAN 9788382406146

Łamigłówki i zabawy 
liczbowe
EAN 9788382406153

Myśl i rozwiązuj
oprawa miękka | 200 × 288 | 32 strony | ilustracje: Patrycja Fabicka

–  zeszyty ćwiczeń z różnymi ciekawymi łamigłówkami, rebusami i quizami, których 
rozwiązywanie da dziecku dużo radości i satysfakcji

–  seria pomaga ćwiczyć spostrzegawczość, koncentrację oraz umiejętność logicznego 
myślenia

6+

9 788382 990454

Ćwiczenia z  
ó, u, ch, h
EAN 9788382990461

9 788382 990461

Archipelag ortografii
oprawa miękka  | 200 × 288 | 32 strony | Zuzanna Osuchowska | ilustracje: Maria Panas

– seria, która łączy walory edukacyjne z zabawą
– mnóstwo ciekawych, zróżnicowanych zadań m.in. uzupełnianie i układanie zdań, dopasowywanie naklejek, łączenie elementów, rozwiązy-

wanie rebusów, które zachęcą do odkrywania ortograficznych reguł

Ćwiczenia z  
rz, ż, ś, ź, ć, dź, ń
EAN 9788382990454

6+
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Mądry dzieciak
 * oprawa miękka ze skrzydełkami | 145 × 205 | 64 strony | Dorota Jabłońska | ilustracje: Natalia Berlik 
 ** oprawa miękka ze skrzydełkami | 145 × 205 | 64 strony | Katarzyna Sarna | ilustracje: Natalia Berlik

– seria logicznych łamigłówek, pełna labiryntów, krzyżówek i rebusów
– świetna gimnastyka umysłu oraz sposób na pogłębianie wiedzy dziecka
– zadania pogrupowane poziomami trudności, które przechodzą od łatwych do coraz trudniejszych

6+

Łamigłówki**
EAN 9788381542203

Sudoku*
EAN 9788381545419

Rebusy*
EAN 9788380737785 k sa

Bloki zadań
 * oprawa miękka | 145 × 190 | 160 stron |  
** oprawa miękka | 145 × 190 | 96 stron |  
Irena Zarzycka, Iza Gołuchowska, Leszek Gołuchowski, Elżbieta Gierek | ilustracje: Agata Dobkowska, Natalia Berlik, Patrycja Fabicka

– seria pomocy naukowych poświęcona różnym obszarom edukacji dziecka w szkole podstawowej
– książki mają formę bloku z wydzieranymi kartkami – zadania można rozwiązywać po kolei albo wyrwać 

poszczególne kartki i zabierać je ze sobą np. do samochodu

9+6+

Działania matematyczne**
EAN 9788382405842

Przyroda**
EAN 9788382405859

Tabliczka mnożenia**
EAN 9788382406344

Ortografia**
EAN 9788382406351

Słówka angielskie*
EAN 9788381549639

Mój pierwszy atlas
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | Katarzyna Zioła-Zemczak |  
ilustracje: Ewelina Garbula

– uproszczone, pięknie zilustrowane atlasy 
– książki zawierają czytelne i kolorowe mapy, ciekawe zadania, wiele 

informacji na temat Polski i Europy
– dziecko pozna parki narodowe, miasta, rzeki, zwierzęta, rośliny 

danego regionu oraz symbole, architekturę miast/państw 

Mój pierwszy atlas
Polski
EAN 9788382991383

9 788382 991383

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Mój pierwszy atlas
Europy
EAN 9788382991390

9 788382 991390

Łamigłówki bystrzaka
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | Zuzanna Osuchowska |  
ilustracje: Magdalena Bacińska

– ćwiczenia, które zapewnią świetną zabawę, a przy okazji rozwiną 
spostrzegawczość oraz zdolność logicznego myślenia 

– zróżnicowany poziom trudności zadań

Sudoku

EAN 9788382990560

9 788382 990560

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Krzyżówki
matematyczne
EAN 9788382990577

9 788382 990577

6+6+
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Teściki
oprawa miękka | 200 × 288 | 32 strony | ilustracje: Roksana Robok

– testy kompetencji sprawdzające wiedzę uczniów w poszczególnych klasach szkoły podstawowej
– wszystkie zadania dostosowane do obowiązującej podstawy programowej i umiejętności, jakie dzieci powinny opanować 

na danym etapie nauki
– ćwiczenia dotyczące trzech obszarów edukacji: kompetencji polonistycznych, społeczno-przyrodniczych i matematycznych

9+6+

Testy kompetencji 
dla klasy 1
EAN 9788382404777

Testy kompetencji 
dla klasy 2
EAN 9788382404784

Testy kompetencji 
dla klasy 3
EAN 9788382404791

Testy kompetencji 
dla klas 1–3
EAN 9788382404807

Kiedy nic się nie udaje… Historie o wynalazcach, którzy się nie poddali!
oprawa twarda | 195 × 240 | 88 stron | Max Temporelli, Barbara Gozzi | ilustracje: Agnese Innocente

– książka przedstawia historie wynalezienia 10 wspaniałych wynalazków, bez których trudno wyobrazić sobie świat
– opisani wynalazcy, mimo przeciwności losu i wielu porażek, nie poddawali się i finalnie odnieśli sukces, co uświadamia dziecku,  

że popełnianie błędów nie oznacza, że coś się nie uda, a jest częścią procesu

NOWOŚĆ

Kiedy nic się nie udaje… 
Historie o wynalazcach, 
którzy się nie poddali!
EAN 9788382990850

9 788382 990850

6+

Wielka księga dinozaurów | Wielka księga smoków
oprawa twarda | 250 × 290 | 64 strony | Federica Magrin | ilustracje: Anna Lang

– książki, które zaciekawią i zaspokoją ciekawość miłośników dinozaurów i smoków
– mnóstwo informacji, w tym także porady dotyczące tresowania i dbania o smoki czy dinozaury 
– kolorowe, pełne detali i całostronicowe ilustracje
– piękne albumowe wydanie, idealne na prezent

6+

Wielka księga dinozaurów
EAN 9788382401219

Wielka księga smoków
EAN 9788382401899 ED
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Wisła
oprawa twarda | 250 × 290 | 64 strony | Joanna Angiel |  
ilustracje: Edyta Gardo

– książka o walorach edukacyjnych, która pozwala dzieciom poznać 
najdłuższą rzekę w Polsce – Wisłę

– autorka porusza rozmaite tematy, takie jak przyrodnicze oblicza 
Wisły, porty, mosty, ginące zawody związane z tą rzeką

– mnóstwo ciekawostek i przepiękne, realistyczne ilustracje

9+ Spójrz w niebo
oprawa twarda | 250 × 290 | 48 stron | Przemysław Rudź |  
ilustracje: Magdalena Firydus

– wiele faktów i ciekawostek – skąd biorą się ekstremalne zjawiska 
pogodowe, dlaczego niebo w ciągu dnia jest niebieskie, a podczas 
wschodów i zachodów czerwone, jak powstaje tęcza, gdzie  
zaobserwujemy zorzę polarną

– wyjątkowe ilustracje dopełniające tekst

9+

Wisła
EAN 9788382404746

Spójrz w niebo
EAN 9788382404999

Najdziwniejsze fobie
oprawa twarda | 250 × 290 | 48 stron | Marcin Przewoźniak | ilustracje: Artur Gulewicz

– książka w oryginalny i bardzo zabawny sposób prezentuje najciekawsze i najdziwniejsze fobie, które mogą pojawić się w życiu 
każdego człowieka

– napisana w lekkim stylu, odkrywa przed młodymi czytelnikami wiele zaskakujących faktów i ciekawostek 
– zabawne, kolorowe ilustracje
– twarda oprawa, wydanie idealne na prezent

9+

Najdziwniejsze fobie
EAN 9788381546195

NOWOŚĆ

Mikołaj Kopernik
oprawa twarda | 250 × 290 | 64 strony | Marcin Przewoźniak |  
ilustracje: Kamil Pruszyński

– książka, która w bardzo zabawny, lekki sposób opowiada o życiu, 
dokonaniach i czasach jednego z najwybitniejszych Polaków

– piękne ilustracje, będące świetnym uzupełnieniem tekstu
– twarda oprawa, wydanie idealne na prezent

Mikołaj Kopernik. Geniusz, 
który wstrzymał Słońce
EAN 9788382990478

9 788382 990478

Ewolucja 
oprawa twarda | 250 × 290 | 56 stron | Monika Radzikowska |  
ilustracje: Katarzyna Urbaniak

– ciekawa formuła: książka podzielona na rozdziały-wycieczki
– każdy rozdział będzie wyprawą w różne czasy, odległe epoki  

i miejsca na Ziemi – na dno mórz, do jurajskich dinozaurów, 
do najciekawszych gadów-przodków dinozaurów, na wykopaliska, 
do jaskini neandertalczyka

NOWOŚĆ

Ewolucja, czyli wycieczki 
do dalekich krewnych 
EAN 9788382403602

9 788382 403602

9+9+
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NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Maluch koloruje i… 
oprawa miękka | 235 × 220 | 12 stron | ilustracje: Natalia Berlik

– atrakcyjne duże obrazki do kolorowania
– połączenie kolorowanek z zadaniami dla najmłodszych
– wartość edukacyjna – dziecko rozwija zdolności poznawcze
– idealne ćwiczenia na spostrzegawczość i koncentrację

1+

Maluch koloruje 
i ćwiczy koncentrację
EAN 9788382406047

Maluch koloruje i poznaje 
przeciwieństwa
EAN 9788382408713

Maluch koloruje i ćwiczy 
spostrzegawczość
EAN 9788382405941

Maluch koloruje 
i ćwiczy pamięć
EAN 9788382406122

Maluch koloruje  
i poznaje kolory
EAN 9788382405927

Maluch koloruje  
i poznaje zwierzęta
EAN 9788382405934

Co wylatuje z komina?
Jakiego koloru

jest dach domku
krasnoludka?

Wczoraj spadł deszcz i w lesie pojawiło 
się mnóstwo grzybów.

Krasnoludek wyszedł przed dom,
by nazbierać ich trochę dla siebie.  

Pokoloruj rysunek. Znajdź naklejkę z muchomorem

i przyklej ją obok domku. 

Pokaż, gdzie
się znajdują

okna w domku
krasnoludka.

Jakiego koloru
jest dach domku

krasnoludka?

Piesek na rysunku nazywa się Biszkopt.

W słoneczne dni uwielbia ganiać za pszczółkami. 

Pokoloruj pieska. Na łące brakuje jednego kwiatka.

Znajdź naklejkę z takim obrazkiem i przyklej obok słoneczników.

Ile pszczółek widzisz

na obrazku?

Która pszczółka

nie ma pasków?

Któremu słonecznikowi

brakuje płatków?

Wskaż fioletowy kwiatek.

Piesek na rysunku nazywa się Biszkopt.

W słoneczne dni uwielbia ganiać za pszczółkami. 

Pokoloruj pieska. Na łące brakuje jednego kwiatka.

Znajdź naklejkę z takim obrazkiem i przyklej obok słoneczników.

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Nowe zabawy malucha
oprawa miękka | 200 × 190 | 24 strony | ilustracje: Maria Treter

– proste zadania dla najmłodszych dzieci
– dzięki ćwiczeniom takim jak kolorowanie, wodzenie po śladzie, liczenie do 3, nazywanie, naśladowanie i porównywanie, dziecko poznaje 

nowe pojęcia, przedmioty i postaci, a także pracuje nad motoryką ręki czy spostrzegawczością
– do każdej książeczki dołączone są duże naklejki do pokolorowania, które również są potrzebne przy rozwiązywaniu zadań

1+

Zwierzęta i ich domy
EAN 9788382403893

Zwierzęta i ich kolory
EAN 9788382408843

9 788382 408843

Zwierzęta i ich przysmaki
EAN 9788382408850

9 788382 408850

Zwierzęta i ich otoczenie

9 788382 408867

Zwierzęta i ich młode
EAN 9788382403909

Przeciwieństwa
EAN 9788382403916

Co widzę w mieście
EAN 9788382409659

Co widzę na wsi
EAN 9788382409666

Co widzę w lesie
EAN 9788382409673

9 788382 409659 9 788382 409666 9 788382 409673

Nauka z grubym obrysem 
oprawa miękka | 200 × 190 | 24 strony | ilustracje: Lidia Szwabowska

– atrakcyjne dla maluchów obrazki z grubym, kolorowym obrysem
– przyjazna forma – proste rysunki i duże naklejki
– zadania dostosowane poziomem do najmłodszych – krótkie i zrozumiałe polecenia 

1+

Kształty. Koło i kwadrat
EAN 9788382403398

Kształty. Koło i trójkąt
EAN 9788382403381

Kształty. Koło i prostokąt
EAN 9788382403404AK
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Maluchy to zuchy
oprawa miękka | 235 × 220 | 12 stron |  
ilustracje: Malwina Hellich

– proste zadania dla najmłodszych, takie jak kolorowanie, wodzenie 
po śladzie, liczenie do 3, nazywanie, naśladowanie, porównywanie

– maluch poznaje codzienne czynności, uczy się, co należy wtedy 
robić, jak się zachować, po co wykonuje się różne prace

– seria przybliża dzieciom nowe pojęcia, nazwy przedmiotów 
i postaci, kolorów i kształtów

1+

W domu
EAN 9788382407464

Na zakupach
EAN 9788382407471

Na dworze
EAN 9788382407488

Rysowanki-naklejanki
oprawa miękka | 235 × 220 | 12 stron | ilustracje: Kamila Zialos

– krótkie rymowanki i wyliczanki oraz zagadki
– w książeczkach znajdują się także proste 

zadania dla najmłodszych dzieci – 
kolorowanie, łączenie dużych kropek, 
zakreślanie

– duże naklejki w każdej książce

1+

Rymowanki
EAN 9788382400700

Wyliczanki
EAN 9788382400687

Zgadywanki
EAN 9788382400694

Nie wychodzę za linię 
oprawa miękka | 200 × 190 | 12 stron  | ilustracje: Natalia Berlik

– kolorowanki z grubym obrysem z lakieru puchnącego, co ułatwi 
kolorowanie i niewychodzenie za linię 

– seria w skuteczny sposób pomoże dziecku pracować 
nad dokładnością i koncentracją

1+

Zwierzęta 
EAN 9788382408003

Pojazdy 
EAN 9788382408010

Owoce i warzywa 
EAN 9788382408027

Kredkami po śladzie 
oprawa miękka | 200 × 190 | 24 strony | ilustracje: Maria Treter

– to coś więcej niż tylko kolorowanka – dziecko samo dokańcza 
kontur, w którym będzie umieszczało barwy

– część ilustracji jest kolorowa, co przykuje uwagę dziecka
– proste kształty, dopasowane do grupy wiekowej

1+

Pojazdy
EAN 9788382403626

Zwierzęta
EAN 9788382403633

Na farmie
EAN 9788382403640

Pokoloruj to maluszku 
oprawa miękka | 200 × 190 | 12 stron | ilustracje: Ewelina Protasewicz

– kolorowanki z grubym obrysem i z prostymi zadaniami 
rozwijającymi zdolności poznawcze

– maluch pracuje nad motoryką ręki
– seria z dużymi naklejkami

1+

W lesie
EAN 9788382406023

Na wsi
EAN 9788382406139

W zoo
EAN 9788382406016

Mój dzień
EAN 9788382400724

Zwierzęta
EAN 9788382400731

Na spacerze
EAN 9788382400717

Zabawy maluszka 
oprawa miękka | 200 × 190 | 24 strony | ilustracje: Agnieszka Matz

– proste obrazki, czytelne kształty z grubym obrysem przygotowane 
dla dzieci dopiero uczących się trzymać kredkę

– 2–3 elementy na stronie – łatwe w odbiorze, idealne dla naj- 
młodszych dzieci

– czarno-białe, duże naklejki do zadań,  
do pokolorowania przez dziecko,  
bezpieczne dla dziecka 

1+
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NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Pierwsza kolorowanka. Gruby obrys  
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Elżbieta Kownacka, Agnieszka Matz

– seria pierwszych kolorowanek dla najmłodszych dzieci
– przykłady obok rysunków ułatwią dziecku wybór kolorów, a gruby obrys pomoże w niewychodzeniu za linię
– dodatkowym atutem książeczek są zadania z wykorzystaniem naklejek

Owoce i warzywa
EAN 9788382409727

9 788382 409727

Zwierzęta
EAN 9788382409734

9 788382 409734

Zabawki
EAN 9788382409741

9 788382 409741

Pojazdy
EAN 9788382409758

9 788382 409758

Brum, brum i inne 
dźwięki na spacerze
EAN 9788382400625

Hau, hau i inne dźwięki 
zwierząt
EAN 9788382400618

Tik, tak i inne dźwięki 
w domu
EAN 9788382400632

Co słychać?
książka sztywnostronicowa | 190 × 190 | 22 strony | Ewelina Kolk

– proste zdania, zrozumiałe dla maluchów
– sztywne strony, łatwe do wytarcia oraz bezpieczne, zaokrąglone 

rogi 
– wspierają rozwój mowy dziecka – dzieci poznają różne dźwięki,  

uczą się pierwszych słów

1+

W domu

EAN 9788382990690

9 788382 990690

W lesie

EAN 9788382990706

9 788382 990706

Nad wodą i pod wodą

EAN 9788382990713

9 788382 990713

Co się kryje...
książka sztywnostronicowa | 190 × 190 | 10 stron |  
ilustracje: Olena Burgenkova

– wyszukiwanie wskazanych w poleceniu elementów
– nauka koncentracji i skupienia oraz doskonały sposób na posze-

rzanie wiedzy o otaczającym świecie 
– rozwijanie słownictwa

1+

Historyjki harmonijki
książka sztywnostronicowa | 135 × 205 | 12 stron | ilustracje: Natalia Berlik

– wyjątkowa książka w formie harmonijki, dłuuuga i wesoła zabawa
– świetne pierwsze książki dla malucha
– dziecko ogląda, nazywa zwierzęta i przedmioty, uczy się rozpoznawać kolory i kształty; może samo opowiadać, co widzi na ilustracjach 

i budować własną historyjkę

1+

W domu
EAN 9788382409888

9 788382 409888

W zoo
EAN 9788382409901

9 788382 409901

Na wsi
EAN 9788382409895

9 788382 409895

W domu
EAN 9788381546669

1+
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Odjazdowe kolorowanki
oprawa miękka | 165 × 235 | 24 strony | ilustracje: Marzena Ćwik, Joanna Kaszowska

– propozycja kolorowanek dla małych fanów szybkich samochodów, dinozaurów, maszyn oraz wozów strażackich
– w książkach, poza kolorowankami, dzieci znajdą również naklejki

Zapracowane maszyny 
EAN 9788382990034

9 788382 990034

NOWOŚĆ

Dinozaury 
EAN 9788382990041

9 788382 990041

NOWOŚĆ

Wozy strażackie 
EAN 9788382990058

9 788382 990058

NOWOŚĆ

Szybkie samochody 
EAN 9788382990065

9 788382 990065

NOWOŚĆ

Moje słodkie kolorowanki
oprawa miękka | 165 × 235 | 24 strony | ilustracje: Marzena Ćwik, Joanna Kaszowska

– seria uroczych kolorowanek dla fanów modelek, wróżek, księżniczek, koników oraz jednorożców 
– w środku dzieci znajdą również naklejki, którymi można ozdobić strony kolorowanek

Modelki 
EAN 9788382990072

9 788382 990072

NOWOŚĆ

Wróżki i księżniczki 
EAN 9788382990089

9 788382 990089

NOWOŚĆ

Koniki 
EAN 9788382990096

9 788382 990096

NOWOŚĆ

Jednorożce 
EAN 9788382990102

9 788382 990102

NOWOŚĆ

Słodkie kolorowanki 
oprawa miękka | 165 × 235 | 24 strony

– seria uroczych kolorowanek z naklejkami
– długie godziny dobrej zabawy
– różnorodna tematyka – przypadną do gustu zarówno dziewczynkom, jak i chłopcom
– ciekawy wykrojnik 

4+

Zwierzaki domowe 
EAN 9788382407174

Zwierzaki egzotyczne 
EAN 9788382407181

Zakręcone smakołyki 
EAN 9788382407198

Magiczne stworzenia 
EAN 9788382407204

4+

4+
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Kolorowanki na każdą pogodę
oprawa miękka | 165 × 235 | 32 strony

– kolorowanki tematyczne
– dziecko świetnie się bawi, a jednocześnie ćwiczy zdolności manualne 

4+

Dinozaury
EAN 9788382407686

Jednorożce
EAN 9788382407693

Koniki
EAN 9788382407709

Wyścigi samochodowe
EAN 9788382407716

Łap za kredki
oprawa miękka | 165 × 235 | 24 strony | ilustracje: Kinga Kulawiecka

– seria zabawnych kolorowanek z ilustracjami przedstawiającymi świat wokół nas,  
ten całkiem bliski: ogród, miasto, las oraz ten bardziej odległy: kosmos

– kolorowanki rozbudzą wyobraźnię i pomogą ćwiczyć zdolności manualne
– dołączone do książeczek naklejki gwarantują świetną zabawę

4+

W lesie
EAN 9788382406610

W kosmosie
EAN 9788382406627

W ogrodzie
EAN 9788382406634

W mieście
EAN 9788382406641

Zakręcone kolorowanie 
oprawa miękka | 165 × 235 | 24 strony | ilustracje: Justyna Tkocz

– kolorowanki ze słodkimi zwierzaczkami
– wycięte w kolorowance uszka zwierząt urozmaicą klasyczną kolorowankę
– w środku znajdują się naklejki

4+

Zwierzaki w podróży
EAN 9788382406672

Szalone zwierzaki
EAN 9788382406665

Przyjacielskie zwierzaki
EAN 9788382406689

Ciekawskie zwierzaki
EAN 9788382406696AK
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Moc kolorowania 
oprawa miękka | 165 × 235 | 24 strony

– seria kolorowanek z wesołymi ilustracjami i naklejkami

4+

Zwierzęta 
EAN 9788382404135

Pojazdy 
EAN 9788382404142

Księżniczki 
EAN 9788382404128

Dinozaury 
EAN 9788382404111

Kolorowa frajda
oprawa miękka | 165 × 235 | 24 strony

– seria zajmujących kolorowanek, które rozwijają wyobraźnię najmłodszych i doskonalą ich umiejętności manualne 
– oprócz kolorowania maluchy poznają i utrwalają nowe słówka
– w każdym zeszycie naklejki

4+

W zoo
EAN 9788382405002

Z warzywami i owocami
EAN 9788382405019

W domu
EAN 9788382405026

W przedszkolu
EAN 9788382405033

Ten piesek chyba będzie miał kłopoty! Jest już bardzo późno.  Dziewczynka kładzie się do snu.

Kotki bawią się włóczką. Ale frajda!
Mama razem z córką upiekły ciasteczka. 

Teraz będą się nimi zajadały.

Wesołe kolorki 
oprawa miękka | 165 × 235 | 32 strony | ilustracje: Maria Treter, Marzena Ćwik, Pracownia Kreatywna Jusiowo Justyna Tkocz, Kinga Kulawiecka, 
Karolina Rosołek i in.

– kolorowanka o walorach edukacyjnych
– rozwijanie zdolności grafomotorycznych, manualnych
– seria kolorowanek o ciekawej i różnorodnej tematyce 
– sprawdzony sposób na nudę

4+

Leśne zwierzęta
EAN 9788382406603

Magiczne zwierzęta
EAN 9788382406580

Samochody
EAN 9788382406573

Słodkości
EAN 9788382406597

Jeleń ma piękne poroże.  
Pokolorujesz go? 
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Księżniczki 
oprawa miękka | 200 × 288 | 16 stron | ilustracje: Marzena Ćwik

– seria uroczych kolorowanek dla dziewczynek
– brokatowe, przykuwające wzrok okładki
– w każdej kolorowance naklejki

4+

Królewskie zabawy
EAN 9788382405880

Zaczarowane przygody
EAN 9788382405903

Przygotowania do balu
EAN 9788382405910

Kolorowanki i zabawy 
oprawa miękka | 200 × 288 | 16 stron | ilustracje: Julia Nikodem

– kolorowanki z naklejkami i różnorodnymi zabawami
– zadania takie jest znajdowanie różnic, łączenie elementów, liczenie, rysowanie po śladzie, dopasowywanie obrazka do cieni
– w środku kolorowe ilustracje oraz elementy do samodzielnego kolorowania

4+

Ptaki
EAN 9788382404708

Robaczki
EAN 9788382404722

Alpaki
EAN 9788382404715

Dinozaury
EAN 9788382404739

Kolorowa zabawa
oprawa miękka | 200  ×  288 | 16 stron

– wesołe ilustracje do pokolorowania
– dodatek w postaci kolorowych naklejek, którymi można ozdobić ozdobić strony
– metaliczna, przykuwająca uwagę okładka

Księżniczki
EAN 9788382990232

9 788382 990232

Jednorożce
EAN 9788382990249

9 788382 990249

Słodkie zwierzątka
EAN 9788382990256

9 788382 990256

Kosmos
EAN 9788382990263

9 788382 990263

4+
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Połącz kropki i pokoloruj obrazek. Powiedz, co widzisz na ilustracji.  
Dorysuj słońce i więcej chmurek. Na łące przyklej trzy naklejki z kwiatkami  na zielonym tle. 

Koloruję według klucza 
oprawa miękka | 200 × 288 | 16 stron | ilustracje: Agnieszka Matz, Dorina Auksztulewicz

– kolorowanki, które rozwijają spostrzegawczość dzieci
– w książkach znajdują się naklejki
– zróżnicowany poziom trudności

4+

Koloruję według symboli
EAN 9788382403190

Koloruję według wzoru
EAN 9788382403183

Koloruję według cyferek
EAN 9788382403176

Kropka do kropki
EAN 9788382403169

Połącz kropki i zobacz, co płynie po morzu. Pokoloruj żaglówkę. 

W wolnym miejscu doklej naklejki z rybkami. 

Idąc po wykropkowanych liniach, narysuj 

samolot. Pokoloruj go. Dokończ rysować góry  

i przyklej naklejkę z choinkami.

Uwolnij kolory 
oprawa miękka | 200 × 288 | 16 stron

– seria kolorowanek o różnorodnej tematyce, w których kolor wydobywany jest za pomocą zwilżenia kartki mokrym pędzelkiem

4+

Księżniczki 
EAN 9788381546331

Samoloty
EAN 9788382400441

Modelki
EAN 9788382400434

Kwiaty
EAN 9788382400465

Zabawki 
EAN 9788381546355

Księżniczki 
EAN 9788382991109

9 788382 991109

Samochody
EAN 9788382991116

9 788382 991116

Zwierzęta na wsi
EAN 9788382991123

9 788382 991123

Zwierzęta
EAN 9788382991130

9 788382 991130
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Ubieram puchate zwierzaki
oprawa miękka | 220 × 220 | 36 stron | ilustracje: Monika Pakulska 

– książki z kolorowankami i naklejkami do ozdabiania zwierzątek
– naklejając naklejki, dziecko ćwiczy zdolności manualne
– konturowe, czarno-białe ilustracje umożliwiają dopełnienie kreacji według własnego uznania

4+

Pieski
EAN 9788382403992

Kotki
EAN 9788382404005

Jednorożce
EAN 9788382404012

Kucyki
EAN 9788382404029

Top modelki 
oprawa miękka | 220 × 220 | 36 stron | ilustracje: Marzena Ćwik

– długie godziny dobrej zabawy przy projektowaniu ubrań, ubieraniu modelek w stroje na różne okazje
– moda, modelki – ulubiona tematyka kilkuletnich dziewczynek
– rozwijanie zdolności manualnych, kreatywności

4+

Pokaz mody
EAN 9788382406993

Sesja zdjęciowa
EAN 9788382407013

Modne stylizacje
EAN 9788382407006

Pupile
EAN 9788382407020

Dobierz 
oryginalne 

kolory.
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Pamiętaj 
o ciekawej 
biżuterii.
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Naklejkowe przebieranki
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Monika Giełżecka

– bogato ilustrowane książeczki z mnóstwem naklejek ze strojami, ozdobami i dodatkami
– oprócz opowiadania dzieci mogą przebierać bohaterki i zwierzaki w różne stroje

4+

Syrenki
EAN 9788382991444

9 788382 991444

Wróżki
EAN 9788382991451

9 788382 991451

Jednorożce
EAN 9788382991420

9 788382 991420

Księżniczki
EAN 9788382991437

9 788382 991437

Przyjaciółki i ich pupile
EAN 9788382991475

9 788382 991475

Lamy
EAN 9788381547758

Baletnice
EAN 9788381548243

Kucyki
EAN 9788382991468

9 788382 991468
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Szukaj i naklejaj 
oprawa miękka | 240 × 273 | 16 stron

– seria książek – wyszukiwanek z kolorowymi ilustracjami i naklejkami
– na każdej stronie mnóstwo elementów do odszukania na dużej ilustracji; dziecko odpowiada na zamieszczone obok ilustracji pytania 

i przykleja naklejki we właściwych miejscach

4+

Na wsi
EAN 9788382404869

Pojazdy
EAN 9788382404883

W domu
EAN 9788382404852

Zwierzęta
EAN 9788382404876

W lesieOdszukaj!

 • Gdzie widzisz sowę?

 • Jakiego koloru jest lis?

 • Pokaż ogon wiewiórki.

 • Gdzie znajduje się 
borsuk?

dzięcioł

lis

dzik

jeż

sarna wiewiórka

niedźwiedź wilk

A teraz przyklej!

300 naklejek 
oprawa miękka | 200 × 288 | 16 stron

– kreatywna zabawa, ciekawe zadania, proste teksty 
– aż 300 naklejek w każdym albumie – zabawa na długi czas
– przyklejanie naklejek – lubiana przez dzieci forma zabawy

4+

Świat wokół nas
EAN 9788382991567

9 788382 991567

Pojazdy
EAN 9788382991581

9 788382 991581

Zwierzęta
EAN 9788382991598

9 788382 991598

Psy i koty
EAN 9788382991574

9 788382 991574

160 naklejek 
oprawa miękka | 200 × 288 | 16 stron | ilustracje: Zuzanna Pacholska-Rączka

– seria zeszytów z naklejkami – maluchy przyklejają naklejki w wyznaczonych miejscach i dowiadują się różnych ciekawostek 
– książki zawierają urozmaicone zadania, takie jak dopasowywanie cieni, labirynty, układanie domina, zadania na spostrzegawczość,  

kolorowanie 

4+

W lesie
EAN 9788382990317

9 788382 990317

Pojazdy
EAN 9788382990331

9 788382 990331

Na wsi
EAN 9788382990324

9 788382 990324

Dinozaury i smoki
EAN 9788382990348

9 788382 990348
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Ozdabiam naklejkami
oprawa miękka | 238 × 305 | 24 strony | ilustracje: Ewelina Protasewicz

– kolorowe książki z dużymi ilustracjami i mnóstwem naklejek 
– dziecko poznaje otaczający je świat
– strony z miejscem na naklejki przeplatają się z ciekawostkami i poleceniami typu: doprowadź, wskaż, dopasuj, odszukaj

4+

Plac budowy
EAN 9788382406313

Kosmos
EAN 9788382406511

Służby ratunkowe
EAN 9788382406306

Dzikie zwierzęta
EAN 9788382406528

Dinozaury
EAN 9788382406535

Łąka
EAN 9788382991482

9 788382 991482

zielony
różowy

pomarańczowy
fioletowy

Pokoloruj obrazek według klucza:

W krainie dinozaurów szykuje się wielki bal. Ozdób spódniczkę księżniczki według własnego pomysłu.

Wielka księga zabaw 
oprawa miękka | 210 × 250 | 32 strony | ilustracje: Roksana Robok

– seria z mnóstwem zadań, w tym kolorowanie, uzupełnianie, rysowanie, odnajdywanie różnic i naklejanie
– w każdym zeszycie kolorowe naklejki

4+

Podwodny świat 
EAN 9788382407532

Leśna kraina 
EAN 9788382407549

Kraina dinozaurów 
EAN 9788382407556

Dzikie zwierzęta 
EAN 9788382407563

W krainie dinozaurów zaginęło 10 jaj! 
Spróbuj je odnaleźć.

Kreatywne zabawy
oprawa miękka | 210 × 250 | 32 strony | ilustracje: Elżbieta Śmietanka-Combik

– ćwiczenie zdolności manualnych i spostrzegawczości

4+

W domu
EAN 9788382400496

W krainie bajek
EAN 9788382400489

W krainie wyobraźni
EAN 9788382400502 

W świecie zwierząt
EAN 9788382400472

Rafa koralowa
EAN 9788382991499

9 788382 991499
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Rok bez nudy
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | Anna Wawak | ilustracje: Anna Wawak

– zróżnicowane typy zadań, m.in. labirynty, kolorowanki według kodu, szukanie różnic, odnajdowanie elementów, dopasowywanie 
elementów, rysowanie po śladzie, kreatywne kończenie obrazka 

– seria uczy dziecko wykorzystywać różne techniki plastyczne takie jak rysowanie, malowanie farbami, wycinanie, wyklejanie

4+

Co słychać w naturze
EAN 9788382990522

9 788382 990522

Święta i zwyczaje 
EAN 9788382990546

9 788382 990546

Co robią ludzie
EAN 9788382990539

9 788382 990539

Sezonowe zabawy
EAN 9788382990553

9 788382 990553

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Przedszkolak trenuje
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Ewelina Protasewicz

– świetna zabawa, a przy okazji trening pamięci, spostrzegawczości oraz dłoni
– ciekawe zadania rozwijające wyobraźnię
– elementy do pokolorowania oraz naklejki, które są częścią niektórych zadań

4+

Przedszkolak trenuje.
Pamięć i koncentrację
EAN 9788382409765

9 788382 409765

Łączenie kropek. 
Życie na wsi 
EAN 9788382409789

9 788382 409789

Przedszkolak trenuje. 
Pamięć i spostrzegawczość
EAN 9788382409772

9 788382 409772

Łączenie kropek. 
Wesołe zwierzątka
EAN 9788382409796

9 788382 409796

Ciekawy świat
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Małgorzata Detner

– seria edukacyjna dla dzieci 4-, 5-letnich, dzięki której poznają podstawowe emocje, plan dnia przedszkolaka, rośliny występujące w lesie 
czy w ogrodzie, a także dowiadują się, kto jest kim w rodzinie i czym jest pokrewieństwo, odgrywają scenki z przedszkolnego życia

– w każdej książeczce znajduje się mnóstwo łamigłówek i arkusz z naklejkami do zadań

4+

Dzień w przedszkolu
EAN 9788382403527

Przyjaźń
EAN 9788382403534

Przyroda
EAN 9788382403541

Bezpieczeństwo
EAN 9788382403619

Rośliny
EAN 9788380739444

Rodzina
EAN 9788380739369 AK
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Baw się 
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Agnieszka Matz

– książki pełne różnorodnych zadań – labirynty, wyszukiwanie różnic, dorysowywanie, kolorowanie
– ciekawe tematy, które zainteresują najbardziej wymagających odbiorców 

4+

Zabawa na wsi
EAN 9788382402964

Wesołe psy i koty
EAN 9788382402971

Poszukiwacze skarbów
EAN 9788382402988

Rozpędzone pojazdy
EAN 9788382409826

9 788382 409826

Witaj w zoo
EAN 9788382409833

9 788382 409833

Spacer w lesie
EAN 9788382409840

9 788382 409840

Rozbrykane koniki
EAN 9788382409857

9 788382 409857

Czytam z rodzicami
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | Ilustracje: Agata Dobkowska

– znane bajki w ciekawej odsłonie – niektóre słowa zostały zastąpione obrazkami
– zadania do tekstu, gdzie odpowiedzi są w formie naklejek 
– aktywny sposób czytania książek wymusza na dziecku skupienie 

4+

Królewna Śnieżka/ 
Calineczka
EAN 9788382402995

Złotowłosa i trzy misie/ 
Wilk i siedem koźlątek
EAN 9788382403008

Trzy świnki/ 
Jaś i Małgosia
EAN 9788382403015

Piękna i Bestia/ 
Brzydkie kaczątko
EAN 9788382403022

Czytam i rozwiązuję 
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Agata Dobkowska

– pogodne i zabawne adaptacje najbardziej lubianych baśni, przeplatane ciekawymi zadaniami nawiązującymi do treści 
– dzięki wplecionym w tekst obrazkom dziec ko może brać aktywny udział w czytaniu, dopowiadając brakujące słowa
– twórcze zadania odnoszące się do przeczytanej opowieści gwarantują dużo zabawy i pozwalają doskonalić umiejętności takie jak słuchanie 

ze zrozumieniem, śledzenie fabuły, a także zdolności manualne

4+

Brzydkie kaczątko
EAN 9788381544962

Jaś i Małgosia
EAN 9788381545969

Calineczka
EAN 9788381544955

Królewna Śnieżka
EAN 9788381544931

Wilk i siedem koźlątek
EAN 9788381545471

Trzy świnki
EAN 9788381544948AK
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Zabawy (prawie) na każdy dzień
oprawa miękka | 145 × 190 | 160 stron | ilustracje: Elisabeth Clover

– zbiór 200 łamigłówek i kreatywnych pomysłów na zabawy
– podział na aktywności w domu, na podwórku, w podróży
– poręczny format, książka z wyrywanymi kartkami – stronę z wybraną zabawą można wyrwać i zabrać ze sobą, np. do samochodu 

Zabawy (prawie) na
każdy dzień
EAN 9788382990782

9 788382 990782

Kodowanie krok po kroku 
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony

– seria w prosty sposób wprowadza dziecko w świat kodowania i programowania
– wykonując zadania, dziecko ćwiczy cierpliwość, spostrzegawczość, umiejętność odwzorowania elementów na papierze oraz logiczne 

myślenie
– zeszyty dla młodszych i starszych dzieci

4+

Kodowanie z koalą
EAN 9788382409680

9 788382 409680

Kodowanie z pieskiem
EAN 9788382409697

9 788382 409697

Kodowanie z robotem
EAN9788382409703

9 788382 409703

Kodowanie z jednorożcem
EAN 9788382409710

9 788382 409710

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Szanuję, nie marnuję!
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Natalia Berlik

– książki, które w przystępny i atrakcyjny sposób przybliżają dzieciom zagadnienia związane z ekologią
– w serii znajduje się wiele ciekawostek o naszej planecie, działalności człowieka i jej wpływie na Ziemię oraz wskazówki, 

jak żyć w zgodzie z naturą, co robić, by mieć wpływ na ocalenie naszego wspólnego domu

W domu
EAN 9788382990881

9 788382 990881

Wokół nas
EAN 9788382990898

9 788382 990898

Skarby przyrody
EAN 9788382990904

9 788382 990904

Nasza planeta
EAN 9788382990911

9 788382 990911

4+

6+

4+

OKŁADKA 
W PRZYGOTOWANIU

OKŁADKA 
W PRZYGOTOWANIU

OKŁADKA 
W PRZYGOTOWANIU

OKŁADKA 
W PRZYGOTOWANIU
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Pokoloruj miejską łąkę.

Łąki kwietne
W niektórych miastach zamiast trawników wysiewa się łąki pełne kwiatów. Pachnące i kolorowe kwiaty nie tylko

cieszą oko, lecz także oczyszczają powietrze, pochłaniają dwutlenek węgla i kumulują wodę, zapobiegając suszom.

W zgodzie z naturą 
oprawa miękka | 210× 250 | 64–80 stron | ilustracje: Aleksandra Szpunar

– rozmaite kreatywne zadania, które nie tylko dostarczą dziecku świetnej zabawy, ale również pozwolą mu dowiedzieć się,  
jak może dbać o naszą planetę i jaki ma wpływ na środowisko

– duża dawka wiedzy w przepięknej oprawie graficznej
– nauka przyrodnicza przez zabawę

6+

Dbam o przyrodę
EAN 9788381549684

W lesie
EAN 9788381545624

Segreguję odpady
EAN 9788381549677

W mieście
EAN 9788381545631

Topnienie lodowców.

Podnoszenie się poziomu mórz i oceanów. 

Pustynnienie dużych obszarów Ziemi. 

Wymieranie gatunków roślin i zwierząt. 

Występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych 
(huraganów, powodzi). 

Gazy
cieplarniane

Wszystko, co robimy, wyprodukowanie każdej rzeczy, której używamy, wszystkiego, co jemy czy nosimy na sobie, przyczynia się do produkcji gazów cieplarnianych.  Ten wpływ nazywamy śladem węglowym i możemy go zmierzyć. Wartość śladu węglo-wego mówi nam, że właśnie tyle gazów cieplarnianych wyemitowano do atmosfery podczas produkcji danej rzeczy lub wykonywania danej czynności. 

Gazy cieplarniane są to gazy obecne w atmosferze Ziemi, któ-re są odpowiedzialne za podwyższenie temperatury na naszej planecie i niekorzystne zmiany w środowisku. Na przykład:  SMS

Zagotowanie
wody w czajniku

elektrycznym. 

Wyhodowanie kilograma
bananów i ich transport 

do Polski.  

Godzina
oglądania serialu. 

Wyhodowanie
i transport do sklepu 

kilograma jabłek. 

Ślad węglowy Czy wiesz, jaki ślad węglowy pozostawiają nasze codzienne czynności? Śledź linie i dowiedz się!

Wyprodukowanie
bochenka chleba.  

1
kilogram

0,4
kilograma 0,9

kilograma

74 
gramy

0,014 
grama

100
gramów

Na falach
Zbiornikowce
To statki cysterny. W ogromnych zbiornikach, które napełnia się za pomocą rurociągów  

i pomp, przewożą materiały płynne, np. ropę naftową albo chemikalia. Cumowanie  

w porcie takiego kolosa trwa nawet kilka godzin.

Statki, okręty, frachtowce, wycieczkowce  

i luksusowe jachty należą do największych 

maszyn na świecie.

Kontenerowce
Te ogromne statki służą do transportowania 

rozmaitych towarów. Pływają po morzach 

i oceanach całego świata. Zanim ładunki 

trafią na pokład statku, umieszcza się je  

w specjalnych metalowych kontenerach. 

Największy kontenerowiec na świecie  

ma powierzchnię 4 boisk piłkarskich, czyli 

400 m długości i prawie 62 m szerokości. 

Rozładowywany jest przez potężne dźwigi 

portowe. 

6

Do portu zmierzają różne jednostki 

pływające – wybierz i przyklej naklejki.  

Żeby statki dotarły bezpiecznie do celu, 

przyklej przy brzegu latarnię morską.  

Żaglowce
Niegdyś ludzie wyruszali na wyprawy morskie 

wielkimi żaglowcami. Statki te napędzane były 

podmuchami wiatru. Od wielkości i ilości żagli 

zależała prędkość jednostki. Dziś żaglowce są 

atrakcją turystyczną wielu portów.

Promy 
pasażerskie
Ogromne wycieczkowce i promy 

pasażerskie są niczym pływające 

miasta. Na pokładzie znajduje się 

nawet kilka tysięcy osób,  

a jednostka mieści nie tylko kajuty,  

ale też sklepy, kina, restauracje, 

baseny i parkingi samochodowe.

7

Blekitna planeta
Czy wiesz, dlaczego Ziemię nazywa się Błękitną Planetą? Dlatego, że większość jej powierzchni zajmują morza i oceany. Słone wody oblewają wszystkie kontynenty na naszym globie. 

Morza i oceany są domem wielu zwierząt – od tych największych na świecie – jak humbaki  
i płetwale, po te maleńkie – jak plankton i kryl.

Dom 
zwierząt

Odszukaj naklejkę z krylem  
i przyklej obok wieloryba.

plankton

kryl

2

Jedne morza są ciepłe, w innych woda omal nie zamarza. Jedne są tak słone, że mogą w nich żyć tylko nieliczne organizmy, a inne zasiedlone są przez tysiące gatunków morskich stworzeń. 

Żyją w głębinach, przy powierzchni, na dnie, nad brzegami, na plażach, a także nad wodą. Tu znajdują 
schronienie, pożywienie, partnerów do rozrodu i miejsce do odchowania młodych.

Różnorodność

Odszukaj portrety morskich stworzeń, dopasuj je do kształtów i przyklej  w wodzie, na lądzie i nad wodą.

kryl

3

Wszystko wiem! 
oprawa miękka | 215 × 275 | 24 strony

– książki z ciekawostkami oraz różnorodnymi ćwiczeniami, zadaniami, łamigłówkami
– w każdym zeszycie naklejki, które dziecko przykleja w konkretnych miejscach według instrukcji znajdujących się w treści zadań
– seria nie tylko bawi, ale również uczy kreatywności oraz samodzielnego rozwiązywania zadań

6+

Zwierzęta domowe
EAN 9788382405811

Przepisy drogowe
EAN 9788382405828

Auta, motocykle, ciężarówki
EAN 9788382403855

Pojazdy
EAN 9788382405798

Psy i koty
EAN 9788382405804

W morzu i oceanie
EAN 9788381545983

Dzikie zwierzęta
EAN 9788382403848

9 788382 403848

Traktory i koparki
EAN 9788382403862

9 788382 403862

Zwierzęta na wsi
EAN 9788382403831

9 788382 403831

AK
TY
W
N
O
ŚĆ

82



Naklejkowe podróże 
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Agnieszka Matz

– mnóstwo ciekawostek i wciągające zadania z wykorzystaniem 
prostych, ilustrowanych map - dziecko jej odczytuje i uzupełnia 
różnorodnymi naklejkami

– dzięki interesującym zadaniom, ilustrowanym mapom i naklejkom 
dziecko poznaje przyrodę, zwierzęta, rośliny, kulturę i architekturę

6+

Świat. Przyroda
EAN 9788382403688

Świat. Kultura
EAN 9788382403695

6

Na placu budowy pracownicy są ubrani w pomarańczowe stroje robocze i żółte kaski. 

Kierownika budowy, z planami w rękach, wyróżnia biały kask. Murarz buduje ścianę 

z cegieł i nakłada zaprawę z wiadra. Z betoniarki wylewa się płynny beton – wprost 

do prostokątnego otworu w ziemi. Tak powstają fundamenty. Tuż obok koparka 

kopie kolejny dół – łyżka na długim wysięgniku jest pełna ziemi. Obok stosu desek 

odpoczywa pracownik z łopatą. Operator dźwigu też ma przerwę – je kanapkę  

w kabinie.

7

Naklejam ze zrozumieniem
oprawa miękka | 200 × 288 | 16 stron | Magda Malicka | Ilustracje: Agata Dobkowska

– seria ćwiczy rozumienie tekstu, skupienie, spostrzegawczość i motorykę ręki
– fabuła i tematyka książek rozbudzą dziecięcą wyobraźnię 
– zadania opracowane przez pedagożkę, mającą doświadczenie w pracy z dziećmi, Magdę Malicką

6+

Na wsi
EAN 9788381549424

Pojazdy
EAN 9788381549448

W podróży
EAN 9788381549455

Zwierzęta
EAN 9788381549431

Jak to narysować?
oprawa miękka | 210 × 250 | 48 stron | Anna Wawak

– prosty sposób nauki rysowania –  schematy krok po kroku
– rysunki o zróżnicowanym poziomie  trudności
– doskonalenie sprawności manualnej i  grafomotorycznej

6+

Miasto
EAN 9788381546720

Robale
EAN 9788382403060

Różności
EAN 9788382403053

Pojazdy
EAN 9788382403046

Zoo
EAN 9788382403077

Ubieranki z naklejkami 4+

– bardzo lubiana przez dzieci forma zabawy – przebieranie bohate-
rów książki za pomocą naklejek

– w każdej książce aż trzy rozkładówki z naklejkami 
– piękne, bogate ilustracje, bajkowa sceneria
– idealny pomysł na zabawę w domu lub poza nim

oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Anna Andrzejewska

Syrenki
EAN 9788382408195

Księżniczki
EAN 9788382408201
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PORADNIKI, KALENDARZE
Album maluszka
oprawa twarda z gąbką | 240 × 205 | 64 strony

– pięknie wydany album, który pozwoli utrwalić niezwykłe momenty z życia dziecka 
– oprócz miejsca na pamiątkowe wpisy czy zdjęcia, znajdują się w nim również popularne rymowanki i kołysanki dziecięce
– album świetnie sprawdzi się jako prezent z okazji narodzin

Album maluszka
EAN 9788382403886

9 788382 403886

W OCZEKIWANIU NA CIEBIE
DOWIEDZIELIŚMY SIĘ, ŻE JESTEŚ W DRODZE, KIEDY 

CZULIŚMY SIĘ
DZIEWCZYNKĄ CHŁOPCZYKIEM

MYŚLELIŚMY, ŻE BĘDZIESZ:

2

AlbumMaluszka.indd   2AlbumMaluszka.indd   2

11.02.2022   13:07:0311.02.2022   13:07:03

LEKARZ WYZNACZYŁ DATĘ TWOJEGO PRZYJŚCIA NA ŚWIAT NA

OTO NASZE ZDJĘCIE USG

PIERWSZY RAZ POCZULIŚMY  
TWOJE RUCHY 

PIERWSZY RAZ USŁYSZELIŚMY BICIE 
TWOJEGO SERDUSZKA

miejsce na zdjęcie

3

AlbumMaluszka.indd   3AlbumMaluszka.indd   3

11.02.2022   13:07:0711.02.2022   13:07:07

TWOJA RODZINA

TYTY

MAMA
TATA

BABCIA
BABCIA

DZIADEK
DZIADEK

6

AlbumMaluszka.indd   6
AlbumMaluszka.indd   6

11.02.2022   13:07:15
11.02.2022   13:07:15

TO TWOJA SZALONA RODZINKA  W KOMPLECIE!

CO O TOBIE POWIEDZIELI
DZIADEK

BABCIA

miejsce na zdjęcie

7

AlbumMaluszka.indd   7
AlbumMaluszka.indd   7

11.02.2022   13:07:16
11.02.2022   13:07:16

W OCZEKIWANIU NA CIEBIE
TAK CHCIELIŚMY  
CI DAĆ  NA IMIĘ:

TAK WYGLĄDAŁA MAMUSIA
PRZED PORODEM

CHŁOPIEC

DZIEWCZYNKA
miejsce na zdjęcie

MAMA, OCZEKUJĄC NA CIEBIE, MIAŁA RÓŻNE ZACHCIANKI:

4

AlbumMaluszka.indd   4AlbumMaluszka.indd   4

11.02.2022   13:07:0911.02.2022   13:07:09

PIERWSI, KTÓRZY SIĘ O TOBIE DOWIEDZIELI, TO:

NA TWOJE PRZYJŚCIE PRZYGOTOWALIŚMY WIELE RZECZY:

NA PRZYJĘCIU PRZED TWOIM NARODZENIEM ZJAWIŁY  SIĘ 

BLISKIE OSOBY. JAK WIDAĆ, BAWILIŚMY SIĘ ŚWIETNIE! 

miejsce na zdjęcie

5

AlbumMaluszka.indd   5AlbumMaluszka.indd   5

11.02.2022   13:07:1011.02.2022   13:07:10

Kalendarz szkolny pieski
EAN 9788382991369

9 788382 991369

Kalendarze szkolne
oprawa miękka ze skrzydełkami | 145 × 205 | 128 stron

– kalendarze dla dzieci zaczynających edukację szkolną i kochających zwierzęta
– zawierają mnóstwo ciekawostek o zwierzętach i wskazówki, jak się nimi opiekować
– oprócz klasycznego kalendarium dużo miejsca na notatki
– kolorowa szata graficzna

Kalendarz szkolny kotki
EAN 9788382991376

9 788382 991376

Notatniki
oprawa twarda | 142 × 202 | 160 stron | ilustracje: Agata Łuksza

– pięknie wydane notesy, strony ozdobione realistycznymi rysunkami ptaków oraz motyli

Notatnik Ptaki
EAN 5902860454014

Notatnik Motyle
EAN 5902860454021

6+
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– modny temat wśród rodziców młodszych dzieci, czyli dziecięce 
masażyki i zabawy sensomotoryczne 

– piękne ilustracje, bardzo przyjazne, dostosowane do 
najmłodszego odbiorcy 

– znani autorzy – Elżbieta i Witold Szwajkowscy 

– zabawne, rymowane teksty
– dobrze znani i lubiani autorzy
– modny i ważny temat wśród rodziców 

młodszych dzieci, czyli prawidłowa 
wymowa

– piękne ilustracje, bardzo przyjazne, dosto-
sowane do najmłodszego odbiorcy

Idą mrówki po brzuszku… 
oprawa twarda | 165 × 235 | 96 stron |  
Elżbieta i Witold Szwajkowscy | ilustracje: Agnieszka Ulatowska

1+

Ptaszek śpiewa fiu-fiu-fiu… 
oprawa twarda | 165 × 235 | 96 stron |  
Elżbieta i Witold Szwajkowscy | ilustracje: Justyna Karaszewska

1+

Idą mrówki po brzuszku 
EAN 9788382406368

Ptaszek śpiewa fiu-fiu-fiu
EAN 9788382400762

Wierszyki masażyki 
oprawa twarda | 165 × 235 | 80 stron | Aleksandra Charęzińska, 
Olga Majewska | ilustracje: Anna Nowocińska-Kwiatkowska

– zabawna i rymowana książka wypełniona pięknymi ilustracjami 
–  każda strona zawiera tematyczne wierszyki, które stanowią formę 

ćwiczeń opartych na zmyśle dotyku
–  prosta i rytmiczna rymowanka urozmaicona delikatnym masażem 

dziecka pomoże pogłębić więź rodzica z maluchem

1+

Wierszyki masażyki 

EAN 9788382408041

Nietoperz Nocek na tropie dnia 
oprawa twarda | 165 × 235 | 80 stron | Ewelina Protasewicz |  
ilustracje: Ewelina Protasewicz

–  książka logopedyczna pomagająca dzieciom w ćwiczeniu mięśni 
buzi i języka 

–  wierszyki dopełnione są konkretnymi zadaniami zobrazowanymi 
na kolorowych ilustracjach

4+

Nietoperz Nocek 
na tropie dnia 
EAN 9788382408058

Żabki grają w łapki…
oprawa twarda | 165 × 235 | 96 stron |  
Elżbieta i Witold Szwajkowscy | ilustracje: Justyna Karaszewska

– książka z mnóstwem wierszyków z zabawami paluszkowymi 
i  ćwiczeniami do naśladowania różnych zwierząt

– podczas zabawy dziecko wykonuje ćwiczenia logopedyczne, 
ćwiczy motorykę ręki i poznaje nazwy części ciała

1+

Żabki grają w łapki 
EAN 9788382404036

6

Każdy z nas ma jedną głowę.

Głowa nasza jest z tułowiem

giętką szyją połączona.

Mamy także dwa ramiona,

przedramiona dwa i ręce

także mamy dwie, nie więcej.

7

Słowa po kawałku 
oprawa twarda | 165 × 235 | 96 stron |  
Elżbieta i Witold Szwajkowscy | ilustracje: Justyna Karaszewska

4+

Słowa po kawałku
EAN 9788382408065

– zbiór wierszyków logopedycznych      
przeznaczonych dla dzieci, które ćwiczą 
wymowę kolejnych głosek

– mnóstwo ćwiczeń, do których zachęci 
dwójka młodych bohaterów Jola 
i Witek

–  obok wierszyków umieszczone zostały 
wskazówki dla rodziców, na co szczególnie 
zwracać uwagę podczas ćwiczeń i zabaw 
logopedycznych z dzieckiem
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1+

NOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆ

Moje pierwsze bajeczki 
książka sztywnostronicowa | 145 × 145 | 10 stron | ilustracje: Katarzyna Drewek-Wojtasik, Maja Knychała

– znane i lubiane wierszyki i bajeczki wydane w bezpiecznej dla dzieci  formie – sztywne strony i zaokrąglone rogi
– łatwe w odbiorze ilustracje

1+

Czerwony Kapturek
EAN 9788382407402

My jesteśmy krasnoludki
EAN 9788382408430

Jadą, jadą misie
EAN 9788382403466

Jaś i Małgosia
EAN 9788382407396

Małpa w kąpieli
EAN 9788382408423

Stefek Burczymucha
EAN 9788382403459

Kopciuszek
EAN 9788382407389

Paweł i Gaweł
EAN 9788382408416

Chory kotek
EAN 9788382403442

Przeplatanki Rymowanki
książka sztywnostronicowa | 190 × 300 | 18 stron | Barbara Supeł |  
ilustracje: Małgorzata Detner

– rymowany tekst, którego zwrotki można mieszać i łączyć, dzięki 
czemu tworzą się nowe, zabawne rymowanki

– łącząc rymowanki, tworzymy nowe ilustracje, które mogą sprawiać 
dziecku mnóstwo radości

1+

Zawodowcy
EAN 9788381549486

Bajkownicy
EAN 9788381549493

Zmysły 
oprawa twarda | 210 × 250 | 48 stron | Małgorzata Strzałkowska |  ilustracje: Justyna Hołubowska-Chrząszczak

– książka, wykorzystując wesoły, rymowany tekst, wprowadza małych czytelników w świat zmysłów 
–  pojawiają się w niej przykłady posługiwania się wzrokiem, słuchem, smakiem czy dotykiem w życiu codziennym, a także związane 

ze zmysłami ciekawostki ze świata natury
– piękne ilustracje Justyny Hołubowskiej-Chrząszczak

4+

Zmysły
EAN 9788382407273

Szara myszka i kolory 

Szara myszka i kolory 
EAN 9788382404821

– zabawny, rymowany tekst
– przyjazne ilustracje dostosowane do najmłodszego odbiorcy
– bestsellerowy duet: Strzałkowska – Hołubowska-Chrząszczak 

oprawa twarda | 210 × 250 | 48 stron | Małgorzata Strzałkowska | 
ilustracje: Justyna Hołubowska-Chrząszczak
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Bajki do poduszki 

EAN 9788382405866

9 788382 405866

Bajki do poduszki 
oprawa twarda | 210 × 250 | 160 stron | Aniela Cholewińska-Szkolik, 
Barbara Supeł | ilustracje: Sylwia Filipczak

– proste, miłe historie z pozytywnym przesłaniem
– duża czcionka ułatwiająca czytanie przed snem
– wydanie idealne na prezent 
– piękne, „miękkie” ilustracje 

4+ Bajki do poduszki z całego świata
oprawa twarda | 210 × 250 | 128 stron | oprac. Barbara Supeł |  
ilustracje: Beata Woźniak

– ciekawe i oryginalne bajki, które przeniosą dziecko do dalekich 
krain, pełnych niezwykłych bohaterów i ich przygód

– historie, które wyciszą i uspokoją malucha oraz ułatwią mu zaśnięcie

4+

Bajki do poduszki 
z całego świata
EAN 9788382409390

9 788382 409390

Baśnie 
oprawa twarda | 165 × 235 | 48 stron | ilustracje: Beata Woźniak

– klasyczne opowieści, do których rodzice czują sentyment, a w których dzieci z przyjemnością się zasłuchają
– idealne do czytania na dobranoc
– piękne, przykuwające wzrok okładki
– magiczne ilustracje, do których dzieci będą z chęcią wracać i które zapamiętają na długo

4+

Słowik 

EAN 9788382401196

Złota rybka 

EAN 9788382401189

Królewna na ziarnku 
grochu
EAN 9788382401202

Hans Christian Andersen
EAN 9788382990416

9 788382 990416

Bracia Grimm
EAN 9788382990423

9 788382 990423

Charles Perrault
EAN 9788382990430

9 788382 990430

Moje ulubione baśnie
oprawa twarda | 165 × 235 | 48 stron | ilustracje: Marta Prokop

– zbiory baśni, które od pokoleń wzruszają, bawią i uczą dzieci 
na całym świecie

4+ Najpiękniejsze Baśnie
oprawa twarda | 245 × 290 | 128 stron | ilustracje: Beata Woźniak 

– klasyczne teksty i piękne ilustracje zabiorą czytelników 
w magiczną podróż do świata pełnego czarów, bajkowych postaci 
i niesamowitych wydarzeń

4+

Najpiękniejsze Baśnie
EAN 9788382409475

9 788382 409475
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Dobre nocki
oprawa twarda | 165 × 235 | 32 strony | ilustracje: Sylwia Filipczak

– bajki i wiersze wyciszające dziecko
– idealne jako bajki przed snem
– piękne ilustracje, które przykuwają wzrok dzieci

4+

Bajeczki. Pięć minut 
przed snem
EAN 9788382403732

Wierszyki. Pięć minut 
przed snem
EAN 9788382403749

Ulubione wierszyki
oprawa twarda | 165 × 235 | 48 stron | ilustracje: Beata Żurawska

– bogaty wybór wierwszy i wierszyków znanych od pokoleń
– zamieszczone w zbiorach utwory są krótkie, wesołe i łatwe do zapamiętania, a ich recytowanie stwarza doskonałą okazję do nauki i zabawy

Ulubione wierszyki  
5-latka
EAN 9788381549011

Ulubione wierszyki  
4-latka
EAN 9788381549004

Ulubione wierszyki  
4-latka
EAN 9788382401141

Ulubione wierszyki  
5-latka
EAN 9788382401158

Księga ulubionych wierszy
oprawa twarda | 165 × 235 | 128 stron | ilustracje: Anna Gensler

– zbiór najpiękniejszych wierszy znanych i uwielbianych poetów, 
które towarzyszą nam od pokoleń

– pozycja, która musi się znaleźć na półce każdego przedszkolaka

4+

Księga ulubionych wierszy

EAN 9788382401905

Wielka księga zagadek, rymowanek i wyliczanek
oprawa twarda | 204 × 290 | 64 strony | ilustracje: Katarzyna Urbaniak, Marta Koshulinska

–  powtarzanie krótkich rymowanych form ćwiczy pamięć
–  wierszowane zagadki dla przedszkolaków 
–  świetny pomysł na zabawę z dzieckiem dla rodziców i opiekunów, także do przedszkola
– ciepłe, wesołe i czytelne ilustracje

Wielka księga zagadek, 
rymowanek i wyliczanek
EAN 9788382405767

4+

4+
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Jadzia Pętelka ćwiczy pamięć
2–4 graczy | 10–20 min | 195 × 155 × 40 |  
na podstawie serii „Jadzia Pętelka” |  
ilustracje: Agata Łuksza 
W środku: 32 kafelki, pionki z postaciami 
do wypchnięcia, instrukcja

– idealna propozycja dla fanów Jadzi Pętelki
– gra ćwiczy pamięć i refleks, rozwija spostrzegawczość 

i wyobraźnię
– gra dostosowana do możliwości najmłodszych graczy
– solidne wykonanie – matowa folia, kafelki z grubej 

i wytrzymałej tektury

1+ Zakręcone domino
2–4 graczy | 10–15 min | 195 × 155 × 40 |  
autorka:  | ilustracje: Małgorzata Denter 
W środku: 27 prostokątnych kafelków, instrukcja

– zabawne i wesołe ilustracje, dopasowane do wieku malucha
– domino w formie obrazkowej, które sprawdzi się wśród 

najmłodszych
– kafelki wykonane z trwałej i grubej tektury, mają zaokrąglone rogi 

i są bezpieczne dla dziecka
– gra rozwija spostrzegawczość, koncentrację, motorykę ręki 

i logiczne myślenie
– dwa warianty rozgrywki

1+

Miód 
2–4 graczy | 30–40 min | 130 × 200 × 35 | autoka: GrAlutka | ilustracje: Katarzyna Fic 
W środku: instrukcja, 72 karty pszczół, 12 kart pszczół magazynierek, 24 karty ula, 1 karta łąki, 1 karta pierwszego gracza,  
48 dwustronnych żetonów kwiatów/miodu, 8 żetonów bonusowych

– gra o wysokim poziomie regrywalności, z mechaniką zarządzania ręką
– atrakcyjna i przyjemna tematyka, która spodoba się zarówno dzieciom, jak i dorosłym 
– gra rozwija umiejętności planowania oraz logicznego myślenia 
– dwa warianty rozgrywki: podstawowy i zaawansowany

6+

Miód
EAN 5902860455103

Wróżki Zębuszki 
2–4 graczy | 20–30 min | 130 × 200 × 35 | autor: Artur Lutyński | ilustracje: Patrycja Fabicka 
W środku: instrukcja, 4 planszetki buzi, 48 dwustronnych żetonów zębów, 12 żetonów pozycji, 52 karty zębów,  
1 znacznik ochrony, 1 dwustronny znacznik kierunku ruchu

– dynamiczna rozgrywka o wysokim poziomie rywalizacji i negatywnej interakcji
– wśród najmłodszych gra w pozytywny sposób utrwala poprawne nawyki dotyczące higieny jamy ustnej
– dwa warianty rozgrywki: podstawowy i zaawansowany

6+

Wróżki Zębuszki
EAN 5902860455110

Jadzia Pętelka ćwiczy pamięć 
EAN 5902860456216

Zakręcone domino
EAN 5902860456209
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Kłębuszki
2–4 graczy | 40–60 min | 260 × 260 × 70 | autorka: Anna Sobich-Kamińska | ilustracje: Justyna Karaszewska 
W środku: instrukcja, karty, żetony, plaszetki, miniplansza

6+

Kłębuszki
EAN 5902860453390

– ciekawa mechanika, ucząca planowania i strategii
– wysoki poziom regrywalności
– urocza i popularna tematyka (psotnych) kotów
– dodatkowe warianty rozgrywki
– brak bezpośredniej negatywnej interakcji (ważne w przy-

padku młodszych graczy)

nakrycie glowy

styl angielski

pierwszego gracza

ZLOTA NIC

pierwszego gracza

ZLOTA NIC

pierwszego gracza

ZLOTA NIC

styl boho

czólenka

styl francuski

bransoletka

styl retro

naszyjnik

 Mei
    Zhang

Cechy stylu: bogactwo wzorów i kolorów,
 

       oryginalne kroje, nawiązania do Orientu
Inspiracje: Mario Prada, Donatella Versace

dla 1 modelki - 2 pkt.
dla 2 modelek - 4 pkt.

styl orientalny

nakrycie glowy

Styl klasyczny dla 1 MODELKI

Nakrycia glowy dla 3 MODELEK

styl militarny

pierwszego gracza

ZLOTA NIC

pierwszego gracza

ZLOTA NIC

pierwszego gracza

ZLOTA NIC

pierwszego gracza

ZLOTA NIC

ETAPY 
1. Przygotowanie

2. Akcje
3. Porządkowanie

AKCJE 
ZAKUPY

szwalnia

ZAM
ÓW

IENIE PROJEKTU

szwalnia
W

YPRZEDAŻ
outlet

W
YM

IANA KARTY

KONSULTANTA
trendy

Fashion Show 
2–4 graczy | 20–40 min | 260 × 260 × 70 | autor: Marcin Kłos | ilustracje: Katarzyna Urbaniak 
W środku: karty, planszetki, znaczniki, szyldy, instrukcja

– rywalizacyjna gra karciana dla całej rodziny, dzięki której każdy może poczuć się jak projektant mody
– interesująca tematyka mody, projektowania
– piękne, nawiązujące do szkiców modowych ilustracje
– odniesienia do wielkich projektantów (gratka dla fanów mody)

7+

Fashion Show
EAN 5902860451471

Bileciki do kontroli!
2–6 graczy | 45–90 min | 260 × 260 × 70 | autorzy: Michał Radomski, Weronika Plewińska | ilustracje: Katarzyna Rup 
W środku: instrukcja, plansza, pionki, karty pasażerów, karty akcji, karty przystanków, karty pomocy, kostki, żetony przystanków 
i żeton Ziomka

– wysoki poziom interakcji między graczami, co zapewnia intensywną i emocjonującą grę
– wysoka regrywalność, dzięki wprowadzonym elementom losowości
– mechanizmy gry odzwierciedlają elementy fabularne gry
– unikalna i dynamiczna mechanika

9+

Bileciki do kontroli!
EAN 5902860454175G
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Robin Hood i Szeryf 
2 graczy | 20–30 min | 130 × 200 × 35 | autor: Jakub Jaskółowski | ilustracje: Katarzyna Fic 
W środku: karty, żetony, instrukcja

– karciana dwuosobowa gra, w której gracze stają na czele jednej z drużyn i walczą między sobą o złoto
– gra inspirowana historią Robin Hooda
– kompaktowy format sprawia, że grę można z powodzeniem zabrać ze sobą w podróż

6+

Robin Hood i Szeryf
EAN 5902860451600

Dziki futbol 
2 graczy | 10–15 min | 130 × 200 × 35 |  
autor: Krzysztof Pietrzak |  
ilustracje: Maryna Rudzko 
W środku: karty, żetony, kostka, instrukcja

– gra idealna dla młodszych graczy – szybka, prosta rozgrywka 
i duża losowość 

– ciekawie osadzona fabuła – afrykańskie zwierzęta rozgrywają 
mecz i walczą o puchar

6+

Dziki futbol
EAN 5902860453147

Kotek i motylki 
2-6 graczy | 10–15 min | 130 × 200 × 35 |  
autor: Piotr Siłka |  
ilustracje: Justyna Hołubowska-Chrząszczak 
W środku: karty, żetony, drewniana figurka kotka

– szybka rozgrywka z prostymi zasadami, w instrukcji znajduje się 
dodatkowo kilka bardziej skomplikowanych wariantów

– wysoki poziom interakcji – gracze muszą wykazać się spostrze-
gawczością i refleksem

–  walor edukacyjny – gra w zabawny 
i pełen emocji sposób wspomaga 
naukę dodawania

–  urocze, kolorowe karty oraz drewniana 
figurka kotka w zestawie

6+

Kotek i motylki
EAN 5902860451945

Dziewięć światów 
2–4 graczy | 20–30 min | 130 × 200 × 35 |  
autorka: Urszula Pitura | ilustracje: Elżbieta Moyski 
W środku: karty, żetony, poradnik o mitach, instrukcja

– gra-quiz, która w atrakcyjny sposób zaznajomi gracza z ciekawą 
tematyką mitologii nordyckiej 

– karty z pytaniami mogą posłużyć jako samodzielny środek 
do utrwalenia wiedzy

–  gra zawiera książeczkę z opisem 
najważniejszych mitów, która stanowi 
idealną bazę do pełnej zabawy nauki

10+

Dziewięć światów
EAN 5902860451686

Bogowie Olimpu 
2–4 graczy | 20–30 min | 130 × 200 × 35 |  
autorki: Joanna Bolek, Urszula Pitura |  
ilustracje: Katarzyna Urbaniak 
W środku: karty, instrukcja

– edukacyjna gra-quiz traktująca o mitologii greckiej
– nie wymaga od gracza specjalistycznej wiedzy, za to pozwala ją 

zdobyć lub poszerzyć 
–  gra sprawdzi się jako ciekawa forma 

pomocy edukacyjnej

8+

Bogowie Olimpu
EAN 5901761119930 G
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Patent na złodzieja 
2–5 graczy | 20–25 min | 130 × 200 × 35 | autor: Sławomir Czuba | ilustracje: Łukasz Piwiński 
W środku: karty, żetony, instrukcja

– atrakcyjna szata graficzna, utrzymana w popularnym steampunkowym klimacie
– ciekawa fabuła gry, osadzona w czasach rewolucji przemysłowej
– świetna gra towarzyska, w której liczy się duch rywalizacji
– idealnie nadaje się na wspólne spędzenie czasu w gronie znajomych na imprezach czy wyjazdach

12+

Patent na złodzieja
EAN 5902860451594

Bitwa Warszawska 
2–4 graczy | 40–60 min | 260 × 260 × 70 | autor: Michał Sieńko | ilustracje: Paweł Kurowski 
W środku: plansza, planszetki graczy, 42 drewniane pionki, drewniana kostka, karty armii i karty rund, instrukcja ze wstępem 
historycznym

– karciana gra strategiczna, w której gracze wcielają się w żołnierzy strony polskiej lub radzieckiej i walczą o zwycięstwo w decydującym 
starciu wojny polsko-bolszewickiej

– mechanika oparta na zagrywaniu kart, które zmieniają pozycję żołnierzy na froncie oraz stan zasobów (surowców)
– obie strony mają niesymetrycznie zbudowane talie kart, przez co rozgrywka jest bardziej zróżnicowana

9+

Bitwa Warszawska
EAN 5902860453369

Śladami Phileasa Fogga 
2–4 graczy | 45–90 min | 260 × 260 × 70 | autor: Sławomir Czuba | ilustracje: Dorota Wojciechowska-Danek 
W środku: planszetki, plansza, karty, banknoty, pionki, instrukcja

9+

Śladami Phileasa Fogga
EAN 5901761118179

– niebanalna, wciągająca rozgrywka, która 
tematyką nawiązuje do znanej i lubianej 
książki W 80 dni dookoła świata

– wysoki poziom rywalizacji – wygrywa gracz, 
który jako pierwszy dotrze do Londynu

– mechanika, która zainteresuje zarówno 
starsze dzieci, jak i dorosłych, idealnie współ- 
grająca z tematyką gry

– jasne zasady gry, ułatwiające rozgrywkę 
nawet początkującym miłośnikom gier 
planszowych

balon
(zagraj na si bi )

Zastąp wymagany na danym 

odcinku bil t innym
z posiadanej puli.

balon meteorologiczny

tubylcy(zagraj na prz ciwnika)Odrzuca wybrany bil t
na stos wykorzystanych bil tów. 

tublcy plemienia hindi
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NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆ

Wielkanocne kolorowanki
oprawa miękka | 200 × 288 | 16 stron | ilustracje: Zuzanna Tomasiak

– seria kolorowanek o tematyce wiosennej i wielkanocnej 
– kolorując piękne rysunki, dziecko świetnie się bawi, a dodatkowo poznaje tradycje i zwyczaje wielkanocne
– naklejki w każdej kolorowance

4+

Pisanki
EAN 9788382403947

Zajączki
EAN 9788382403954

Kurczątka
EAN 9788382403961

Koszyczki
EAN 9788382403978

Pisanki
EAN 9788382990980

Zajączki
EAN 9788382990973

Kurczątka
EAN 9788382990966

Koszyczki
EAN 9788382990959

9 788382 990980 9 788382 990973 9 788382 990966 9 788382 990959

Gdzie jest królik?

EAN 9788382404470

Kaczuszka Franka 
uczy się pływać 
EAN 9788382404456

9 788382 404470 9 788382 404456

Wiosenne bajeczki
książka sztywnostronicowa | 145 × 145 | 10 stron 

– książeczki sztywnostronicowe o tematyce wiosenno-wielkanocnej, formatem dostosowane do małych rączek 
– krótkie i wesołe opowieści o zwierzątkach i ich przygodach, doskonałe do czytania i oglądania

Króliczek Lolek 
i marchewkowe sny
EAN 9788382404463

Pisanki zajączka
EAN 9788382404500

9 788382 404463

9 788382 404500

Święta na polanie
EAN 9788382404494

Wiosna na wsi
EAN 9788382404487

9 788382 404494 9 788382 404487
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NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Wypychanki wielkanocne
oprawa miękka | 290 × 290 | 24 strony (w tym 12 stron z wypychankami) 
ilustracje: Natalia Berlik, Zbigniew Dobosz, Ewelina Kolk, Ala Hanna Murgrabia

– wiele ciekawych ozdób wielkanocnych do wypchnięcia, np.: zajączki, jajeczka, koszyk wielkanocny
– instrukcje do wypychanek sprawiają, że zabawa jest prosta i przyjemna
– w środku znajdują się także kolorowanki wielkanocne, ciekawostki dotyczące świąt oraz przepisy na wielkanocne dania, które dziecko 

może przygotować z rodzicem

4+

Wielkanocne koszyczki
EAN 9788382404203

Wielkanocne dekoracje
EAN 9788382404197

Radosna Wielkanoc | Tradycyjna Wielkanoc
oprawa twarda | 165 × 235 | 32 strony | ilustracje: Anna Dłużewska

– książki zawierają opisy zwyczajów i obrzędów związanych z nadejściem wiosny i budzeniem się nowego życia
– wiele ciekawostek z różnych regionów kraju, wiersze o Wielkanocy, znaczenie wielkanocnych symboli,  

pomysły na ozdoby, przepisy na świąteczne przysmaki

6+

Wielkanocne dekoracje
EAN 9788381545297

Wielkanocne koszyczki
EAN 9788381545273

9 788381 545297 9 788381 545273

Wielkanocne ozdoby
EAN 9788380739161

Wielkanocne koszyczki
EAN 9788382991000

9 788380 739161

9 788382 991000

Wielkanocne dekoracje
EAN 9788382991017

Wielkanocne ozdoby
EAN 9788382990997

9 788382 991017 9 788382 990997

Radosna Wielkanoc
EAN 9788382404395

Tradycyjna Wielkanoc
EAN 9788382404401 W
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6+

6+

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Biblie dla dzieci
 *  oprawa twarda | 170 × 240 | 160 stron 
** oprawa twarda | 165 × 235 | 120 stron

– Biblie dla najmłodszych
– opowieści ze Starego i Nowego Testamentu opracowane w taki sposób, by dziecko mogło zrozumieć treść i czerpać z niej to,  

co najważniejsze
– piękne ilustracje i ciekawa szata graficzna sprawią, że będzie to idealny upominek komunijny

Biblia dla dzieci*
EAN 9788382404371

9 788382 404371

Biblia dla dzieci**
EAN 9788382991048

Biblia dla dzieci**
EAN 9788382991055

Biblia dla dzieci**
EAN 9788382404326

Biblia dla dzieci**
EAN 9788382404357 

9 788382 991048 9 788382 991055 9 788382 404326 9 788382 404357

Biblia dla dzieci*
EAN 9788381541336

9 788381 541336

Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej
*  oprawa twarda | 165 × 235 | 32 strony 
** oprawa twarda | 235× 220 | 32 strony

– albumy w twardej oprawie, z miejscem na życzenia gości
– dziecko może w nim wkleić również zdjęcia z uroczystości przyjęcia 

Pierwszej Komunii Świętej, opisać swoje przeżycia
– pamiątka zawiera podstawowe modlitwy oraz fragmenty biblijne

Pamiątka Pierwszej 
Komunii Świętej*
EAN 9788382404388

Pamiątka Pierwszej 
Komunii Świętej*
EAN 9788382991086

Pamiątka Pierwszej 
Komunii Świętej**
EAN 9788382991062 

9 788382 404388 9 788382 991086 9 788382 991062

Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej – pakiet
pudełko | 165 × 235 | w środku Biblia i Pamiątka | oprawa twarda

– wyjątkowy zestaw, który pozwoli dziecku na dłużej zachować 
w pamięci uroczystość przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej

– w zestawie dziecko znajdzie pięknie i kolorowo ilustrowaną Biblię 
oraz album pamiątkowy do wypełnienia m.in. zdjęciami i życze-
niami

Pamiątka Pierwszej 
Komunii Świętej - pakiet
EAN 5902860456902

5 902860 456902

Pamiątka Pierwszej 
Komunii Świętej - pakiet
EAN 5902860458845

5 902860 458845
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Grzeczna dziewczynka
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 416 - 584 strony | Holly Jackson | tłumacznie: Ernest Kacperski

– wciągająca seria kryminałów dla młodych dorosłych
– pełna napięcia fabuła, od której nie sposób się oderwać
– zagadka kryminalna z przeszłości, która powraca
– silna, główna bohaterka – charyzmatyczna, wytrwale dążąca do celu

Przewodnik po zbrodni 
według grzecznej 
dziewczynki
EAN 9788382408966

Grzeczna dziewczynka
musi zginąć
EAN 9788382990614

9 788382 990614

The Midnight Game 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 354 strony   
Cynthia Murphy  |  tłumacznie: Karolina Post-Paśko 

– kolejny thriller dla młodzieży autorstwa Cynthii Murphy
– opowieść o grupie ludzi, która spotyka się pewnej nocy:  

Sześciu nieznajomych. Jedna noc. Ilu ocalałych? 

15+

The Midnight Game
EAN 9788382991406

9 788382 991406

Grzeczna dziewczynka, 
zepsuta krew
EAN 9788382408188

Morton Academy to położona na odludziu i niemal odcięta od świata elitarna szkoła z internatem dla starannie wyselek-
cjonowanej młodzieży. 
Lizzie odnalazła w niej nowy dom. Dla dziewczyny oraz paczki jej znajomych nauka w Morton to przepustka do lepszego 
życia. Kiedy więc szkolną społecznością wstrząsa seria morderstw, uczniów ogarnia panika. Przyjaciele próbują rozwikłać 
zagadkę, zanim sami staną się ofiarami. Ale kim jest tajemniczy morderca? I czy uda się go powstrzymać?

Wygraj, przegraj, zabij, 
zgiń
EAN 9788382405835

Wygraj, przegraj, zabij, zgiń
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 344 strony | Cynthia Murphy | tłumacznie: Karolina Post-Paśko 

– wciągający thriller dla młodzieży Cynthii Murphy, autorki książki Czeka Cię śmierć
– akcja osadzona w położonej na odludziu, elitarnej szkole z internatem, która zamienia się w pułapkę, gdy nagle zaczynają ginąć uczniowie

15+

Czeka cię śmierć 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 336 stron 
Cynthia Murphy  |  tłumacznie: Karolina Post-Paśko 

– świetnie napisany, wciągający i mroczny thriller z seryjnym 
mordercą w tle

– wartka akcja z zaskakującym zakończeniem – książka trzyma 
w napięciu do ostatnich stron

– liczne nawiązania do klimatu wiktoriańskiego Londynu

15+

Czeka cię śmierć
EAN 9788382400311

15+
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Splątana opowieść 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 288 stron | Rachel Burge 
tłumacznie: Natalia Trznadel

12+

Splątana opowieść
EAN 9788382405958

Harrow Lake
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 344 strony | Kat Ellis 
tłumacznie: Karolina Post- Paśko

15+

Harrow Lake
EAN 9788382400915

– wyraziste postaci z tajemniczą przeszłością i ciekawie zaryso-
wane relacje między nimi

– zawiera przerażające sceny, trzyma w napięciu i nie pozwala się 
nudzić

– dobra książka dla fanów akcji, horrorów i thrillerów

To może być każdy 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 352 strony | Katie Zhao | tłumacznie: Ewelina Zarembska

– trzymający w napięciu thriller
– opowieść o szkolnej grupie przyjaciół uwikłanych w morderstwo
– w książce ważną rolę odgrywają media społecznościowe – tajemnicza postać Egzaminatora porozumiewa się z uczniami 

za pomocą szkolnej aplikacji

15+

To może być każdy
EAN 9788382404319

– porywająca i mroczna historia dla nastolatków
– opowieść łącząca współczesną Norwegię z nordycką mitologią, 

przenosząca czytelnika w świat magii, tajemnic i dawnych wierzeń

15+

NOWOŚĆ

Dobra kłamczucha 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 368 stron | Sue Wallman 
tłumacznie: Marta Ziegler

– kolejny kryminał autorstwa Sue Wallman – jej książki cieszą się 
popularnością wśród polskich czytelników  

– intrygująca fabuła 
– ciekawa główna bohaterka – z mocnym charakterem, próbująca 

dotrzeć do prawdy za wszelką cenę

15+

Dobra kłamczucha
EAN 9788382409550

9 788382 409550

NOWOŚĆ

The Agathas
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 464 strony   
Kathleen Glasgow, Liz Lawson | tłumacznie: Wiesław Marcysiak

– wciągający thriller, w którym znajdziemy nawiązania do popular-
nej autorki kryminałów – Agathy Christie 

– przyjaźń, miłość, zabójstwo i tajemnice – tematy, po które bardzo 
chętnie sięga młodzież

The Agathas
EAN 9788382407525

9 788382 407525

15+

Egzaminator: Oto koniec ery Jamie i początek MOICH rządów. Lekcja numer jeden, drodzy uczniowie Sinclair Prep: zdrada 
będzie was prześladować zza grobu.
Nancy Luo jest zszokowana, gdy społecznością szkolną wstrząsa wiadomość o zaginięciu, a potem o śmierci najlepszej 
uczennicy, Jamie Ruan. Wkrótce zaczyna się rozchodzić wiadomość, że to właśnie Nancy i jej znajomi – Krystal, Akil 
i Alexander – są głównymi podejrzanymi. Wszystko to przez tajemniczą osobę, posługującą się pseudonimem Egzaminator, 
która za pośrednictwem szkolnej aplikacji społecznościowej obciąża czwórkę uczniów odpowiedzialnością za śmierć Jamie.
W aplikacji ujawnione zostają najmroczniejsze sekrety przyjaciół zmarłej dziewczyny. Skąd zna je Egzaminator? Czwórka 
bohaterów musi odkryć zabójcę, zanim ujawni więcej. Ale czy mogą ufać sobie nawzajem? Przecież każdy z nich zrobiłby 
wszystko, by znaleźć się na szczycie. W Sinclair Prep rywalizacja jest zabójcza.
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How we ricochet
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 352 strony |  
Faith Gardner | tłumacznie: Anna Jurga

Follow Me, Like Me
oprawa miękka | 128 × 198 | 272 strony | Charlotte Seager 
tłumacznie: Mateusz Rulski-Bożek

15+

15+

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Heartbreak boys
 
EAN 9788382990720

9 788382 990720

– komedia romantyczna o złamanych 
sercach, wpadkach w mediach 
społecznościowych i nauce bycia 
szczęśliwym takim, jakim się jest

– wielowymiarowe, barwne postacie

Follow Me, Like Me

EAN 9788381545938

Kiedy 16-letnia Chloe – królowa Instagrama i selfie – odpowiada na wia- 
domość od przystojnego nieznajomego, nie ma pojęcia, kogo zaprasza 
do swojego życia. Gdy jej internetowy fan staje się coraz bardziej na- 

tarczywy, jej prawdziwe życie zaczyna się roz-
padać i Chloe zdaje sobie sprawę, że musi zna-
leźć sposób, aby go zatrzymać, zanim sprawy 
wymkną się spod kontroli.
Amber nie jest królową Instagrama i nikt nie 
ma na jej punkcie obsesji. Jej wielka miłość 
właśnie wyrzuciła ją ze znajomych na FB, ale 
to nie przeszkadza dziewczynie w śledzeniu 
jego Facebooka i Instagrama.

Miejsca, w których 
płakałam
EAN 9788382403824

Powieść podejmująca temat toksycznych związków. Amelie poznała 
Reese’a w trudnym momencie swojego życia – zaraz po przeprowadzce, 
zmianie szkoły i środowiska. Wydawał się jej miłością życia. Potem okazało 

się, że ta „miłość” ją wyniszcza. Dlaczego więc 
trwała w niej tak długo? Amelie wraca pamięcią 
w różne miejsca, w których przyszło jej płakać 
publicznie przez Reese’a, by odpowiedzieć sobie 
na to pytanie. 

Poza czasem
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 368 stron | 
Agnieszka Rusin 

– oryginalny pomysł na fabułę; książka podzielona na fragmenty 
dziejące się współcześnie oraz w XIX w.

– historia miłosna ludzi, którzy żyją w innych epokach
– wartka, wciągająca akcja i piękne opisy przyrody Irlandii

Poza czasem
EAN 9788382406894

How we ricochet
 
EAN 9788382990676

9 788382 990676

– przejmująca fabuła – główne bohaterki są 
przypadkowymi świadkami strzelaniny 
w centrum handlowym

– poruszająca opowieść o życiu po tragedii, 
która uświadamia, jak duży wpływ 
na przyszłość ma nasza przeszłość

15+

Targ mięsny 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 448 stron | 
Juno Dawson | tłumaczenie: Ewa Kleszcz

– modeling – tematyka interesująca młode dziewczyny 
– świetnie napisana książka
– poczytna, bardzo znana pisarka 
– dostała nagrodę YA Book Prize 2020 (magazynu „The Bookseller”), 

przyznawaną m.in. przez młodych czytelników

15+

Targ mięsny
EAN 9788382400304

Czy można pokonać granice czasu, jeśli się 
czegoś bardzo  pragnie?
Osiemnastoletnia Amanda przeprowadza się 
z Polski do Irlandii Północnej. Tam poznaje 
Henry’ego, który od razu zwraca jej uwagę. 
Jego wyszukane maniery, nienaganny strój, 
elegancja w wyglądzie, gestach i zachowaniu – 
wszystko to jest fascynujące, choć może nieco… 
niedzisiejsze? 
Co wyniknie ze znajomości Amandy z Henry’m?

Jana to zwykła dziewczyna. Wysoka i tyczko-
wata, czuje się nieswojo ze swoim androge-
nicznym wyglądem. Nieoczekiwanie zostaje 
odkryta przez agencję modelek i wypromowana 
na supergwiazdę. Ale im wyżej się wznosisz, 
tym tragiczniejszy jest upadek...
Świat mody jest równocześnie fantastyczny 
i obrzydliwy. Oprócz sławy i wielkich pieniędzy, 
czyha w nim też wiele zagrożeń.

Heartbreak boys 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 464 strony |  
Simon James Green | tłumacznie: Agnieszka Szling

15+

Miejsca, w których płakałam
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 368 stron | Holly Bourne 
tłumacznie: Ernest Kacperski

15+
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Nie wiesz o mnie 
wszystkiego 
EAN 9788382401660

Nie wiesz o mnie wszystkiego 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 448 stron  |  
Joanna Jagiełło

15+

– emocjonalna, odważna, powieść 
obyczajowa

– książka dla nastolatków i o nastolatkach, 
młodzi czytelnicy mogą identyfikować się 
z bohaterami i ich problemami

– Joanna Jagiełło – znana polska autorka, jej 
poprzednia powieść To już nie ma 
znaczenia była nominowana do nagrody 
IBBY

Silna 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 240 stron |  
Anna Cieplak, Natalia Fiedorczuk, Aneta Jadowska,  
Katarzyna Berenika Miszczuk, Agnieszka Płoszaj, Dominika Słowik

– same znane i uznane nazwiska autorek
– historie pisane przez kobiety dla kobiet
– idealny tom na prezent dla siebie i dla przyjaciółki

15+

Silna

EAN 9788381547130

Silna to zbiór opowiadań napisanych przez 
autorki, które na co dzień poruszają się w bardzo 
różnych obszarach literatury – od prozy zaanga-
żowanej, przez kryminał, po SF i fantasy.
Motywem przewodnim tych tekstów są mocne 
postaci bohaterek, które poznajemy w prze- 
różnych, czasem zaskakujących sytuacjach życio-
wych. Dziewczyny są silne, samodzielne, nie- 
zależne.

Miasto tułaczy
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 304 strony |  
Lisa Lueddecke | tłumacznie: Ewelina Zarembska

– kolejna książka znanej i lubianej autorki Lisy Lueddecke
– magiczna, poruszająca wyobraźnię opowieść
– niespodziewane zwroty akcji, zaskakujące zakończenie

12+

Miasto tułaczy

EAN 9788382408836

Nieśmiertelne 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 336 stron |  
Kiran Millwood Hargrave | tłumacznie: Maria Bialek

15+

Nieśmiertelne

EAN 9788382400922

– retelling powieści o Drakuli z perspektywy 
kobiet z jego otoczenia

– feminizm, duchowość, legenda i pożąda-
nie są pięknie splecione w tej hipnotyzują-
cej opowieści o niezależności i buncie

– mrożący krew w żyłach thriller
– plastyczny język i styl odpowiedni 

dla nastolatków
– książka idealna dla wielbicieli gotyckiej 

atmosfery

Imperium Aramteshu stanęło 
w OGNIU WOJNY.
Czy po potężnym cesarstwie 
zostaną tylko POPIOŁY?

Shadowscent.  
Korona światła
EAN 9788381548335

Shadowscent 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 448 stron |  
P.M. Freestone | tłumacznie: Krzysztof Obłucki

– przyciągająca, oryginalna tematyka fantasy – akcja rozgrywa 
się w niezwykłym, tajemniczym świecie, w którym główną rolę 
odgrywa zapach

–  świetnie skonstruowana para bohaterów-narratorów

15+

Baba Yaga użyła swojej wszechpotężnej magii, 
by powiązać esencję miasta z mapą, którą 
następnie rozdarła na trzy części i rzuciła na 
wiatr. Wraz z mapą wiatr porwał samo miasto, 
które wędruje teraz niewidzialne i oderwane od 
świata. Jego klątwą jest wieczna tułaczka, nikt 
nie potrafi go dostrzec.
Klątwę da się pokonać tylko wtedy, gdy kawałki 
mapy znowu staną się jednością. Nad bezpie-
czeństwem miasta czuwają teraz członkowie 
Gildii, ale to nie wystarczy, trzeba znaleźć spo-
sób na to, by miasto mogło wrócić do Sarsovy.
Czy młoda dziewczyna Siya znajdzie na to 
sposób?

Jestem Jude. Zniewolony
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 384 strony | K.L. Kettle 
tłumacznie: Ewelina Zarembska

– zaskakujący, ambitny thriller dla młodzieży, podejmujący tematy 
ról płciowych i władzy

– dystopia, która przedstawia skrajny matriarchat
– historia tytułowego Jude’a wywołuje emocje, jest kontrowersyjna 

i prowokuje do rozmowy

15+

Jestem Jude.  
Zniewolony
EAN 9788382404548

Jude ma coraz mniej czasu, ponieważ raz w roku 
młodzi mężczyźni znajdujący się w Domu Chło-
paków są licytowani wśród żeńskiej elity. Kto 
nie zostanie wybrany, tego czeka przyszłość 
w kopalni. 
Od śmierci przyjaciela Jude desperacko stara się 
uciec z wyznaczonej mu ścieżki. Zostaje wplą-
tany w spisek mający na celu zamordowanie 
Kanclerki. Chłopak wreszcie ma szansę pomścić 
przyjaciela i zdobyć wolność. Ale za jaką cenę?
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#books4ya #polecam
Simon James Green po raz kolejny uchwycił rzeczywiste emocje i problemy 
nastolatków w tej lekkiej, ale niepozbawionej głębi i ciętych komentarzy 
młodzieżowej komedii romantycznej. Cena popularności, prawdziwe bycie 
sobą, cancel culture, znęcanie się, nietolerancja i radzenie sobie z rozstaniem 
– istotnych wątków nie brakuje, ale lekkość pióra autora sprawia, że czytanie 
Heartbreak boys jest przyjemnością. 

Ewa Mędrzecka @catvloguje

Witaj w Castle Cove i lepiej uważaj! Tajemnicze zaginięcia i inne wypadki 
to tutaj nie rzadkość. Dobrze, że na posterunku czuwa miłośniczka Panny 
Marple i Herkulesa Poirota. Czytając tę książkę, staniesz się częścią zagadki, 
która do ostatnich stron będzie Cię zaskakiwać! Prawdziwa gratka dla fanów 
twórczości Agathy Christie i Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziew-
czynki. Polecam i czekam na więcej!

Aleksandra Misior-Mroczkowska @KsiazkowyFrik

Tego zakończenia się nie spodziewacie! Finał bestsellerowej trylogii Holly 
Jackson nie rozczarowuje. Po katastrofalnych wydarzeniach drugiego tomu 
Grzeczna dziewczynka, zepsuta krew Pip nie jest w najlepszej kondycji. 
Osiemnastolatka traci wiarę w system, zmaga się ze swoimi demonami  
i, chcąc nie chcąc, po raz kolejny zmuszona jest wziąć sprawy w swoje ręce. 
Tym razem jednak to nie inni są bohaterami jej śledztwa: Pip walczy o swoje 
własne życie. Kto ruszy jej z pomocą, jeśli sama stanie się ofiarą...?

Marta Lis @pannafox

Kto powiedział, że zagadki kryminalne są dla groźnych facetów w ponurych 
płaszczach? Drżyjcie złoczyńcy, nie jesteście dłużej bezpieczni, bo w mieście 
jest nowa detektywka! Pippa Fitz-Amobi odrobi tylko lekcje i już depcze Wam 
po piętach! Uwaga, wciąga! 

Piotr Mąka @the.bookking

Z tą dziewczyną nie ma żartów! Ona jest tu dla zemsty. Ona wie, kogo szuka. 
Ona nie cofnie się przed niczym. Poznajcie Dobrą kłamczuchę – wciągający, 
rozpędzony thriller młodzieżowy, który zawróci Wam w głowach!

Olga Kowalska @wielkibuk
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Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

tel.: +48 22 379 85 50 | fax: +48 22 379 85 51
e-mail: wydawnictwo@zielonasowa.pl

dzialhandlowy@zielonasowa.pl

www.zielonasowa.pl
 @ZielonaSowa

  @wydawnictwo_zielona_sowa
  @books4ya
  @books4ya

Ilustracja na okładce: Katharina Kozak
(z książki Co zrobiłeś, Bałaganku?)
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