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Polecenia
z pierwszej ręki

Marta  
Lenartowicz
Redaktor 
naczelna

Rozpoznanie własnych emocji nie 
zawsze jest łatwe, a już szczególnie, 
gdy ma się zaledwie kilka lat. Z po-
mocą maluchom przybywają Julka  
i Janek, którzy pokazują, jak oswajać 
swoje lęki i rozwiązywać mniejsze 
i większe problemy. 

Natalia 
Kromska
E-commerce  
manager

Podobno prawdziwa miłość pokona 
każdą przeszkodę. Pytanie tylko, 
czy poradzi sobie z różnicą wieku... 
Całego wieku. Wciągająca historia  
o zakochanej parze rozdzielonej 
przez czas. Czy ich uczucie rzeczy-
wiście jest w stanie wszystko prze-
trzymać? Przekonajcie się sami!

Marta 
Garbala
Zastępca Dyrektora 
Handlowego

Jedna z najpiękniejszych książek, 
jakie znam. To wyjątkowa opowieść 
o oczekiwaniu na rodzeństwo, ale 
gwarantuję, że spodoba się wszyst-
kim. Czytając tę książkę, tak jak ja, 
zachwycicie się ilustracjami i będzie-
cie płakać – nie tylko ze śmiechu. 

 
 
 
Filip 
Pokrzywniak
Kierownik działu 
marketingu

Jeśli lubisz szukać skarbów, roz-
wiązywać zagadki – to książka dla 
Ciebie. O sile przyjaźni, ale także 
sekretach, które skrywa każdy z nas. 
Sprawdź, jak te wakacje skończą 
się dla rodziny Julki i Franka. Czyje 
tajemnice wyjdą na jaw? 

Radosław 
Jedliński
Menadżer ds. klientów 
kluczowych

Czy kiedykolwiek marzyliście o tym, 
by przenieść się w świat magii, fan-
tazji i nieograniczonych możliwości? 
Ta książka pokazuje, że niemożliwe 
nie istnieje, wystarczy tylko mocno 
w siebie uwierzyć. Ja sprawdziłem,  
czy Ty się odważysz?

  
Grzegorz  
Czajka
Prezes 
Zarządu

Z niecierpliwością czekałem na kon-
tynuację przygód młodej czarowni-
cy Jagi i… nie zawiodłem się. Akcja 
w drugiej części nabiera zawrot-
nego tempa, a wykreowany przez 
autora świat zatacza coraz szersze 
kręgi. Nie tylko dla fanów fantastyki.





Wesołe skrzaty, latający smok, troll Wielka Pięta... Kraina jednorożców jest 
taka fascynująca! Czy właśnie dlatego mała Błyskotka nie może zasnąć? 
Dzięki tej ciepłej i czułej historii z dziesięciominutowym odliczaniem 
przeżyjecie ekscytującą podróż przez zaczarowaną krainę, która w delikatny 
sposób ukołysze do snu każdego małego jednorożca.

„Nietoperz Nocek na tropie dnia” to książka logopedyczna, która pomoże 
dzieciom w ćwiczeniu mięśni buzi i języka. Nocek pewnego dnia postanawia 
zmienić swój tryb życia – nie spać w dzień, by lepiej poznać świat. Natrafia 
na rozmaite przedmioty, spotyka różne zwierzęta, a następnie stara się je 
naśladować. Powtarzanie wesołych tekstów będzie świetną zabawą oraz 
doskonałym ćwiczeniem na różnych etapach rozwoju mowy.

Ewelina Protasewicz 
Autorka i ilustratorka książek dla dzieci, twórczyni projektu 
Rysopisy, w ramach którego dzieli się autorskimi pomo-
cami naukowymi. Wiedzę o podejściu do maluchów zdo-
bywała przez lata jako logopedka, nauczycielka, pedagożka, 
wychowawczyni na koloniach i animatorka kultury. Rysuje od 
zawsze, ale uczyniła z tego swój zawód dopiero w 2016 roku. 
Prywatnie mama dwóch chłopców.

Ćwicz razem z Nockiem 
język i buzię, a wszystkie 
głoski wymówisz na luzie!

Ukołysz malucha do snu

Czy macie problem z usypianiem swoich małych, ukochanych dinozau-
rów? Dżungla pełna błotnistych kałuż, barwnych ptaków i wybuchających 
wulkanów jest taka zaskakująca! Czy właśnie dlatego mały Dinuś nie może 
zasnąć? Ta czuła opowieść z dziesięciominutowym odliczaniem będzie 
wciągającą wyprawą do krainy snu dla każdego małego dinozaura.

z serią USYPIANKI ODLICZANKI
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„Julka i Janek” to wyjątkowa seria dla najmłodszych o pokonywaniu 
lęków i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Każdy tom to oddzielna 
historia z codziennego życia Julki i Janka, w której rodzeństwo oswaja 
trudne emocje i pokazuje, jak radzić sobie z różnymi problemami. 
Napisane zrozumiałym językiem, opatrzone pięknymi ilustracjami 
krótkie opowieści dla najmłodszych o tym, że z każdej sytuacji – czy 
jest to burza, czy nagły przypływ złości – da się znaleźć wyjście. 
Na końcu każdego tomu znajdą się wskazówki od psychologa, peda-
goga, pediatry lub nauczyciela, który radzi, jak rozmawiać z dzieckiem 
i pomagać mu z oswojeniem danej sytuacji.

Z Julką i Jankiem oswoisz  
swoje lęki i zobaczysz,  
że nie ma sytuacji bez wy jścia!

Kasia Keller
Autorka licznych publikacji dotyczących edukacji, praw dzieci i prob-
lemów społecznych, jak również powieści przygodowych dla dzieci, 
młodszej młodzieży i dorosłych czytelników. Animatorka kultury 
i pomysłodawczyni warsztatów upowszechniających czytelnictwo. 
W wolnych chwilach wędruje po lesie lub spaceruje brzegiem morza.  

Karolina Krakowiecka
Ilustratorka z wyboru. Dopiero po kilku latach zrozumiała, 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 otoczeniu łąk, lasów i jezior.

„Maciuś i Leon” to napisana w duchu rodzicielstwa bliskości, seria dla najmłodszych.  
Główni bohaterowie to rodzeństwo małych smoków. Wspólnie przeżywają różne 
przygody i mierzą się z problemami, które spotykają każdego malucha. Zawsze jednak 
potrafią znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Książki zawierają krótkie, napisane prostym 
językiem teksty oraz urocze, kolorowe ilustracje. 

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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Z Maciusiem i Leonem  
problemy stają się mniejsze!
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Jak pożegnać ukochany smoczek?
Świnka morska Kiki nie jest już bobasem,  

ale wciąż lubi ssać smoka. 
Jej mama uważa, że nade-

szła pora na odstawienie 
smoczka i naukę gryzie-

nia, które pozwoli Kiki 
wykształcić mocne i zdrowe 

zęby. Oczywiście mała świnka 
morska dba o swoje zęby i co-
dziennie je szczotkuje, ale czy 

naprawdę są one aż tak ważne 
i potrzebne? Kiki zastanawia się, 

czy inne zwierzęta też potrze-
bują zębów i do czego ich 

używają. Czy ciekawość sprawi, 
że Kiki przyzna mamie rację?

Esther van den Berg 
Studiowała ilustrację w Akademii Sztuki w Kampen w Holandii, 
gdzie dorastała. W akademii tak lubiła pracować na prasie dru-
karskiej, że jej palce zawsze były czarne od atramentu.
Po studiach przez jakiś czas pracowała jako projektantka. Osiem 
lat później zaczęła ponownie rysować. Obecnie Esther w dużej 
mierze tworzy swoje ilustracje w formie cyfrowej.

Książka, wykorzystując wesoły, rymowany tekst, wprowadza 
małych czytelników w świat zmysłów. Pojawiają się w niej 
przykłady posługiwania się wzrokiem, słuchem czy dotykiem 
w życiu codziennym, a także związane ze zmysłami ciekawostki 
ze świata natury. Zaletą książki są barwne, przykuwające wzrok 
dziecka ilustracje. W pozostałych tytułach autorstwa Małgorzaty 
Strzałkowskiej – „Szara myszka i kolory” oraz „Kotki z płotka” – 
dzieci poznają krainę barw i uczą się liczyć. 

Justyna Hołubowska-Chrząszczak
Rocznik ’91. Urodzona w Olsztynie, mieszkająca w Gdańsku. 
Ukończyła studia magisterskie na wydziale Grafiki gdańskiej ASP.
Miłośniczka kotów i roślin. W swojej twórczości posługuje się 
techniką digital paintingu, a czasami kolażu.
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Małgorzata Strzałkowska
Poetka, pisarka, znana i lubiana autorka książek dla dzieci, w tym 
wielu bestsellerów. Urodzona w Warszawie, absolwentka biblio-
tekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim. 
Jest laureatką wielu nagród, odznaczoną Medalem Polskiej 
Sekcji IBBY za całokształt twórczości oraz Srebrnym Medalem 
Zasłużony Kulturze Gloria Artis.Fo
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dzięki nim poznaję świat!

WZROK, SŁUCH, DOTYK, 
WĘCH I SMAK – 
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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. Pisze teksty do 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 Michała oraz mamą dwójki 
dzieci – Michaliny i Bartka – które są jej inspiracją. Od lat pasjo-
nują ją konie i jej mała ojczyzna – Puszcza Białowieska. Lubi 
podróże po nieznanych zakątkach Polski i poznawanie lokal-
nych historii – dlatego w wolnym czasie uprawia  geocaching.Fo
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„Jadzia Pętelka” to seria przeznaczona dla najmłodszych czytelników. W każdej części maluchy oraz ich rodzice 
mają szansę rozpoznać sytuacje z własnej codzienności. Podążając za tytułową bohaterką, odkryją więc sposoby 
na wyciszenie przed snem, oswoją temat kąpieli, mycia zębów czy siusiania do nocnika, wspólnie przygotują się 
do wyjścia na spacer. Dzięki prostemu językowi, krótkim tekstom, elementom aktywizującym oraz czytelnym, 
zabawnym ilustracjom lektura przykuje uwagę dziecka i wesprze je w stawianiu czoła codziennym maluszkowym 
wyzwaniom.

Co nowego u Jadzi?
W domu Pętelków pojawia się braciszek! Jadzia jest bardzo przejęta, bo przecież niełatwo być starszą siostrą. 
Czasem trzeba zabawiać dzidziusia, kiedy płacze, albo pomagać tacie w zmienianiu pieluch. A czasem można 
też... nieźle się zezłościć! 

Zwłaszcza gdy babcia i dziadek przyjeżdżają do małego Szczepana, przywożą mu duży prezent i wciąż zachwy-
cają się wnukiem. Jadzia jest bardzo niezadowolona, że to nie ona skupia ich uwagę… Na szczęście dziadkowie 
mają pomysł, jak poprawić humor ukochanej wnuczki.

Ale to nie koniec problemów… Jadzia musi się zmierzyć z przeziębieniem! Katar i kaszel zatrzymuje dziew-
czynkę na kilka dni w domu. Jakby tego było mało, Jadzia musi łykać niedobre lekarstwa i robić strasznie 
długą i nudną inhalację… 
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pierwsza nocowanka stasia 
Staś spędza weekend z kolegą i jego rodzica-
mi na działce. Chłopcy nocują w namiocie – 
sami. Chcą być odważni, ale… Będzie fajnie 
czy strasznie? 

Staś Pętelka to sympatyczny chłopiec, który 
przeżywa wiele sytuacji typowych... oraz wie-
le całkiem nietypowych dla kilkulatków. Pomoże 
Twojemu dziecku oswoić się z tym, co nowe i nieznane.  
Stasia czeka m.in. wizyta u lekarza, przeprowadzka  
do nowego mieszkania, pierwsze wakacje bez rodziców 
czy opieka nad pieskiem Piratem. 

spędź przedświąteczny czas z rodziną pętelków!
Wyjątkowa książka do rodzinnego czyta-

nia i wspólnej zabawy, która umili  
czas oczekiwania na świę-

ta! W środku 24 krótkie 
opowiastki tematycznie 
związane z okresem 
świąteczno-zimowym, 
oraz sprawdzone po-
mysły na aktywności 
i zabawy. A to wszyst-

ko w towarzystwie ulu-
bionej rodziny Pętelków. 

Upiecz z Jadzią pyszne 
pierniki, a potem przygo-
tuj ze Stasiem prezent dla 
Świętego Mikołaja. Dobra 

zabawa gwarantowana! 
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Aniela Cholewińska-Szkolik
Jej pasją od zawsze było pisanie. Jest autorką bajek dla najmłodszych, zabaw-
nych poradników dla starszych oraz powieści obyczajowych. Lubi taniec, foto-
grafię i długie spacery po lesie. To właśnie wtedy przychodzą jej do głowy 
najlepsze pomysły, którymi dzieli się z czytelnikami. Jest autorką znanych 
i lubianych serii książek dla dzieci: „Już czytam”, „Przyjaciele zwierząt” oraz 
„Bajki o misiach”.Fo
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Agnieszka Filipowska
Kiedy była mała, chciała zostać weterynarzem. Gdy dorosła, została absolwentką 
architektury. Obecnie pracuje jako ilustratorka i fotografka – w zależności od 
nastroju i natchnienia. Twierdzi, że często brakuje jej czasu, ale za to pomysłów 
ma w nadmiarze.
Agnieszka nie lubi wstawać rano i ciągle się śpieszyć. Lubi za to mało orygi-
nalne rzeczy – czytanie książek, przytulanie swojego psa i kotów, czuć trawę 
pod stopami, zapach kawy, ciszę lasu, jazdę na rowerze z córką… I, oczywiście, 
kocha swoją pracę!

Na Misię, sympatyczną dziewczynkę, która prowadzi klinikę wete-
rynaryjną, czekają kolejne przygody! Tym razem Misia wyjeżdża na 
wycieczkę szkolną w Góry Stołowe, gdzie będzie musiała pomóc 
rannej pustułce, która ma problem ze skrzydełkiem oraz osamot-
nionemu muflonowi oddzielonemu od swojego stada. Wspólnie 
 z Popikiem ruszy też na ratunek chomikowi, który trafił do nieod-
powiedzialnych właścicieli.

Wejdź do świata Misi  
i jej pieska Popika!

Biały terierek o radosnych oczach i czarnym ruchliwym nosku. Czy znacie 
tego wesołego pieska? To Popik! Pomaga swojej opiekunce Misi prowadzić 
Lipową Klinikę weterynaryjną i opiekować się zwierzętami. Ale jeśli myśli-
cie, że życie tego psiaka jest nudne to… się grubo mylicie! W końcu kto 
inny potrafi stawić czoła tygrysowi lub wyruszyć w niebezpieczną pogoń 
za wiewiórką? To nie koniec Popikowych przygód. Sprawdźcie sami, jakie 
niesamowite historie przeżywa nasz psi bohater!
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„Słowa po kawałku” to zbiór wierszyków logopedycznych 
przeznaczonych dla dzieci, które właśnie uczą się wymowy 
kolejnych głosek. Publikacja zawiera mnóstwo ćwiczeń, 
do których na początku książki zachęci dwójka młodych 
bohaterów: Jola i jej starszy brat – Witek. Obok wierszy-
ków umieszczone zostały wskazówki dla rodziców, na co 
szczególnie zwracać uwagę podczas ćwiczeń i zabaw logo-
pedycznych z dzieckiem.
Elżbieta i Witold Szwajkowscy specjalizują się w książkach 
dla najmłodszych i nie mają sobie równych w tytułach, 
dzięki którym, przez wspólną zabawę, możemy stymulować 
rozwój dziecka. Tym razem autorzy pokazują, jak wspierać 
pracę nad aparatem mowy poprzez wierszyki i ćwiczenia 
nad wymową konkretnych głosek i zbitek głoskowych.
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Elżbieta i Witold Szwajkowscy
Autorzy książek dla dzieci oraz pomocy edukacyjnych. W swoim dorobku mają ponad czterdzieści pozycji wydawniczych wspo-
magających rozwój kompetencji językowych, poznawczych, społecznych i matematycznych. Starają się, aby ich teksty były bogate 
językowo, prawidłowo zrymowane i zrytmizowane, a także nienużące, dowcipne i czasem zaskakujące swoim przesłaniem lub 
pointą. Dbają o to, żeby ich książki były atrakcyjne również dla dorosłych, ponieważ dzieci bezbłędnie wyczuwają, kiedy dorosły 
jest znudzony czytanym tekstem i tracą zainteresowanie słuchaniem…
Więcej informacji: www.rymowanki-dla-dzieci.pl 

sposób pomysłowy  
 na ćwiczenie mowy

Masażyki i zabawy 
sensoryczne

Wierszyki z wyrazami 
dźwiękonaśladowczymi  

Zabawy paluszkowe, 
naśladowanie odgłosów zwierząt 
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Łukasz Silski
Pasjonat rysunku i ilustracji cyfrowej. Zilustrował 
kilkanaście książek dla dzieci, a także kilka książek 
dla dorosłych. Największą przyjemność sprawia 
mu rysowanie postaci. Czasem można go spotkać 
w kafejce szkicującego ludzi. Prywatnie ojciec dwójki 
wspaniałych dzieciaków, z którymi wraz z żoną 
lubi aktywnie spędzać czas. 

Leszek Talko
Pisarz, reporter, scenarzysta, animator kul-
tury. Z wykształcenia archeolog śródziemnomor-
ski. Przez wiele lat był reporterem w „Gazecie 
Wyborczejˮ, laureat dwóch nagród Grand Press 
za dziennikarstwo specjalistyczne. Autor ponad 
20 książek, w tym książek dla dzieci, serii powieści 
kryminalnych pod pseudonimem Wiktor Hagen. 

Ola Szpunar
Z wykształcenia projektantka wzornictwa, 
od zawsze marząca, by zostać ilustra-
torką, gdy dorośnie. Inspiruje ją natura, 
fantastyczny świat fauny i flory oraz 
podróże. W chwilach wolnych zajmuje 
się tworzeniem autorskiej ceramiki.

Barbara Gawryluk 
Absolwentka filologii szwedzkiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od lat 
pracuje jako tłumaczka i dziennikarka radiowa. W Radiu Kraków prowadzi 
autorski program o literaturze dla dzieci Alfabet. Laureatka nagrody IBBY 
za upowszechnianie czytelnictwa. Pisze książki dla dzieci, specjalizuje się
w opartych na prawdziwych wydarzeniach opowiadaniach o zwierzętach. 
Jest autorką kilkudziesięciu przekładów szwedzkich książek dla dzieci, 
m.in. serii Martina Widmarka – „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”.

„Zdalna babcia” to wzruszająca opowieść o codzienności i potrzebie bycia 
razem, dopełniona pięknymi ilustracjami. 
To historia o szczególnej więzi między babcią a wnuczką, o budowaniu 
bliskiej relacji, gdy jest się daleko od siebie. Czytanie książki, układanie 
puzzli – przecież to też można robić razem… zdalnie. Nowoczesne 
technologie okazują się całkiem przydatne, bo rozwiązaniem często są 

telefon i Internet. O tej bardzo aktualnej, zdalnej 
rzeczywistości Barbara Gawryluk 

opowiada w sposób pogodny, 
operując prostymi, a pełnymi 
miłości obrazami, które 
niejedno dziecko zna już 
z doświadczenia. 

Tatowie mogą wszystko…
INACZEJ, co nie znaczy gorzej, 
ale z pewnością ZABAWNIEJ!
Niestraszny im bałagan, znajdą coś dla osłody, 
z nimi jest i zabawa, i czas na przygody. Mają gło-
wy pełne pomysłów i rozwiązań oryginal-
nych. Oto ojcowie do zadań specjalnych. 
„Tato(wie)!” to idealna książka dla tych, 
którzy chcą pokazać swoim dzieciom, że 
każda sytuacja jest okazją do wspólnego 
spędzania czasu z tatą. Młodzi czytelnicy po-
kochają nie tylko kreatywne pomysły na rozwią-
zywanie codziennych problemów, ale i wyjątkowe 
ilustracje, które sprawią, że czytanie będzie jeszcze 
przyjemniejsze!
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Małgorzata Detner
Z wykształcenia kostiumografka, z zamiłowa-
nia ilustratorka. Obecnie tworzy głównie ilu-
stracje do książek oraz gier planszowych dla 
dzieci. W pracy posługuje się technikami cyfro-
wymi. Miłośniczka koloru i starych ilustracji.

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.

Zbiór zabawnych i zwariowanych opowiadań pełnych fanta-
stycznych i realistycznych postaci, przedmiotów i budowli, 
które dziecko spotyka na co dzień na ulicach miasta i których 
istnienie próbuje sobie wytłumaczyć na swój sposób. Napi-
sany z wielką dozą fantazji tekst, wzbogacony o niebanalne 
ilustracje pokazuje, że prawdziwą magię można znaleźć 
wszędzie, także w mieście i jego codzienności. 

Bajkowa podróż  
przez miasto widziane  
oczami dziecka

Olena Bugrenkova
Ilustratorka i autorka książek dla dzieci. Studiowała na Kolegium 
Artystycznym A. Erdeli na Wydziale Wzornictwa oraz w Zakar-
packim Instytucie Sztuki na Wydziale Wzornictwa. Mieszka na 
zachodzie Ukrainy. Współpracowała z wydawnictwami z Kijowa 
i Charkowa oraz ilustrowała w czasopiśmie dziecięcym. Mama 
dwójki dzieci, dla których napisała i zilustrowała dwie książki. 
„Baśniowy Atlas Miejskich Stworzeń” to pierwsza książka z jej 
ilustracjami wydana w Polsce.

Marcin Przewoźniak 
Jako pedagog wziął sobie do serca maksymę „ucząc, bawić, bawiąc, 
uczyć” i postanowił, że zamiast nauczycielem zostanie bajkopisarzem. Jest 
autorem m.in. książek o odkrywcach („Mikołaj Kopernik. Chłopak, który 
sięgnął do gwiazd"), serii „Puk, puk!” oraz „Najdziwniejsze fobie”. W swoim 
dorobku ma również książkę, która uratowała niejedną rodzinną wyprawę 
z dziećmi: „Daleko jeszcze?”. Mieszka w Warszawie. Kolekcjonuje koty. 

W PRZEDSZKOLU  
jest fajnie,  
zdrowo i zielono!
Dzieci bawią się w sali i na dworze. Obserwują 
przyrodę i uczą się korzystać z jej darów. Opiekują 
się zwierzętami i pielęgnują rośliny, a każdy dzień 
przynosi im radość, nowe odkrycia i umiejętności.

To książka dla wszystkich przedszkolaków – ma-
luszków, krasnali i starszaków! Proste teksty i we-
sołe ilustracje zachęcą najmłodszych do aktyw-
nego czytania z rodzicami. 
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WRAZ Z MAŁYM KSIĘCIEM  
wyrusz w cudowną podróż po tajemniczych  
nowych planetach i odkryj naturę miłości!

Jeśli kiedyś wylądujesz na pustyni, poczekaj chwilę pod najjaśniejszą z gwiazd. 
Gdy zjawi się złotowłosy chłopiec i opowie o lisie oraz jedynej róży, wiedz, 

że spotkałeś Małego Księcia.

Podążaj za chłopcem o magicznej wyobraźni i wyrusz w cu-
downą podróż po tajemniczych nowych planetach. Bohate-
rowie „Małego Księcia” podbili serca pokoleń czytelników. 
Teraz ta poruszająca opowieść Antoine á de Saint-Exupéry égo 
została zaadaptowana przez wielokrotnie nagradzaną poetkę 
Louise Greig i dostosowana do wieku najmłodszych czytel-
ników. Zachwycające ilustracje Sarah Massini nadają „Małe-
mu Księciu” klimat pełen uroku, czyniąc tę opowieść jeszcze 
bardziej hipnotyzującą.

Louise Greig 
Wielokrotnie nagradzana poetka i autorka książek dla dzieci. 
Jej debiutancka książka „The Night Box” była nominowana do 
Medalu Greenawaya oraz nagrody Klausa Flugge, Waterstones 
Children's Book Prize, Association of Illustrators Awards i Teach 
Primary Book Awards.

Kochana siostrzyczko, już prawie jesteś…, czyli niezwykła podroż po świecie 
widzianym oczami dziecka oczekującego na pojawienie się rodzeństwa. 
Barwne i nastrojowe ilustracje rozczulą nawet najbardziej obojętne serca, 
a historia opowiedziana słowami małego chłopca otuli jak ciepły koc. Nie 
zabraknie chwil pełnych wzruszeń, ale i zabawnych spostrzeżeń przyszłego 
brata: Woda w morzu jest słona, a śnieg można jeść, ale tylko ten biały. Tego 
żółtego lepiej nie, uwierz mi. 
Ta historia sprawia, że magia oczekiwania na kolejnego członka rodziny jest 
wyczuwalna już od pierwszej strony.

Michele Bosco 
Mieszkał na sześciu różnych planetach i wykonywał najróżniejsze 
prace. W międzyczasie ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie 
współpracy międzynarodowej na Uniwersytecie Bolońskim. Dziś 
ilustruje dla szkół i dzieci, od około dwóch lat jest zatrudniony na 
stanowisku taty przez swoją córkę i mieszka na Ziemi, w Lecce, 
z czterema kotami i rowerem. Oraz córką. 

Lisa Riccardi 
Pisanie jest jej potrzebne, aby zaprowadzić porządek w tym 
małym świecie pełnym chaosu i szumu w tle. Ukończyła 
Eksperymentalne Centrum Kinematografii. Jest autorką 
scenariuszy i reżyserką kilku filmów krótkometrażowych. 
Od lat dzieli swój czas między pisanie, plan filmowy i basen, 
gdzie gra jako bramkarz w kobiecej drużynie waterpolo.

Wzruszająca opowieść 
o oczekiwaniu na rodzeństwo…

N
O
W
O
ŚC
I

12



Holly Webb
Mieszka w południowej Anglii w Berkshire z mężem, trzema synami i kotem. Wiele lat temu pracowała jako redaktor 
literatury dziecięcej, jednak to pisanie książek było jej największą pasją. Obecnie pisze bez przerwy. Do tej pory uka-
zało się ponad sto dwadzieścia tytułów jej autorstwa, w tym książki z bestsellerowych serii: „Zaopiekuj się mną” i „Mój 
niesforny szczeniak” – ponad milion sprzedanych egzemplarzy w Polsce!Fo
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Bohaterami serii „Muzeum z Pazurkiem” są 
urocze i sprytne kotki.
Każda książka to odrębna, pełna tajemnic 
opowieść, po którą z radością sięgną nie 
tylko fani wcześniejszych tytułów autorki. 
Tym razem kocięta nie mogą się doczekać 
pierwszego nocowania dzieci w muzeum!
Zwłaszcza Bianka, która uwielbia być w cen-
trum zamieszania...

Ponad 3, 5 miliona sprzeda-
nych egzemplarzy! „Zaopie-
kuj się mną” to wzruszające 
opowieści  o przyjaźni mię-
dzy dziećmi a zwierzętami. 
To nie tylko przyjemność 
z czytania, ale również nauka 
empatii, wrażliwości i odpo-
wiedzialności za zwierzę.

Trzeci tytuł z serii „Na ratunek zwierzętom” dla wszystkich 
tych, którzy chcą odkryć tajemnice zwierząt, na co dzień 
żyjących na wolności. Daria uwielbia obserwować kucy-
ki żyjące dziko w pobliskich lasach. Zwierzęta wyglądają 
zjawiskowo, ale dziewczynka jeszcze nigdy nie odważyła 
się podejść do nich bliżej.
Jednak pewnego dnia dzieje się coś niezwykłego… Uroczy 
srebrzystobiały kucyk niespodziewanie zbliża się do Darii.
Czy to początek wielkiej przyjaźni?

Poznajcie również zimową  
serię „Zaopiekuj się mną”!

PONAD 
5050  

TYTUŁÓW 
W SERII!
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W Azylu Zoologicznym, w którym mieszka Zosia, zawsze dzieje się coś 
ekscytującego. Dziewczynka kocha zwierzęta, dlatego, kiedy tylko ma 
okazję, spędza z nimi czas. Tym razem rusza na ratunek małej rozbryka-
nej reniferce, która znów wymyka się z wybiegu. Zwierzątko na dodatek 
wpada w tarapaty, a przecież święta tuż-tuż... Czy Zosia odnajdzie małą 
uciekinierkę i wraz z nią sprowadzi do zoo świąteczną radość?

„Uciekająca reniferka” to najnowszy tom ukochanej przez dzieci serii 
„Zosia i jej zoo”.
W zoo mieszkają, uratowane przez pana Horacego - słynnego po-
dróżnika, zwierzęta z całego świata. W Azylu odnajdują nowy dom. 
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. 

Nowa, rozbrykana mieszkanka zoo!
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Beata Żurawska 
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.

PRZED POLĄ KOLEJNE 
PRZYGODY!

Oto Pola – dziewczynka, która uwielbia poznawać nowe osoby 
i bardzo kocha zwierzęta. W każdym tomie bohaterka przenosi się 
za pomocą magicznej pozytywki w różne miejsca na świecie, gdzie 
poznaje nowych przyjaciół i ich kulturę.
Tym razem Pola wraz z Lilką, w ramach wymiany szkolnej, wyjadą 
do Norwegii.
Dziewczynki poznają Kirtsen, której tata ma zaprzęg psów. Podczas 
podróży spotkają też stado łosi, renifery, będą podziwiać fiordy 
i polować na zorzę polarną.

Autorka: Aniela Cholewińska-Szkolik 
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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 mar-
ketingowe. 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.

Jaszczurka Drago trafia z Ziemi na planetę 
Lawa, zamieszkiwaną przez smoki. Od początku 
więc Drago czuje się inny. Na domiar złego 
nienawidzi go Miętus Porywczy – największa 
szkolna gwiazda. Jaszczur musi stawić czoła wielu 
przeciwnościom losu. Czy uda mu się odnaleźć 
w sobie siłę i przezwyciężyć poczucie niższości 
spowodowane odmiennością?
„Planeta Lawa” to pierwsza część serii przygód 
Jaszczurki Drago – fantastyczna historia, z której 
można dowiedzieć się, jak podgrzewać smocze łzy, 
czym są lizoognie i jak wygląda Aula Łusek. Przede 
wszystkim jednak to opowieść o samoakceptacji 
i próbie odnalezienia się w nowym miejscu.

Zabawna opowieść  
o jaszczurce  

w świecie smoków!

Piotr Stachera 
Od urodzenia mieszka w Pabianicach. Jest szczęśliwym 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 specjalizacją jest ilustracja dla najmłodszych odbiorców. Eksperymentując 
kształtem i deseniem, stara się pobudzać wyobraźnię i spostrzegawczość nie tylko dzieci, ale również dorosłych. 

Jak poradzić sobie ze Srokiem zbierającym zagubione błyskotki? 
Jakiego zamieszania może narobić Ciao z kakao? To nie jest kolejna 
książka o pożeraczu skarpetek i sprzątaczu bałaganu. Ci goście bywają 
męczący, zabawni i...stanowczo zbyt pewni siebie.  „Goście, goście” to 
zbiór krótkich opowiadań o przedziwnych, zwariowanych i zupełnie 
fantastycznych stworzeniach, które pchają się do domu narratora 
i jego rodziny, powodując niemały zamęt. Znawca domowych stwor-
ków, Marcin Przewoźniak, opowiada o ich potrzebach, przygodach 
i psikusach. Słuchając o nich, nie sposób zachować powagi! 

Autor: Marcin Przewoźniak
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Anna Andrusyszyn
Wrocławianka z wyboru, absolwentka dziennikarstwa i kulturoznaw-
stwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Miłośniczka dalekich i bliskich 
podróży z plecakiem. Twórczyni niewierszy i kolaży ze słów, które 
dają drugie życie starym gazetom.

Aneta Fontner-Dorożyńska
W 2010 ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi na 
wydziale grafiki i malarstwa. Praca  magisterska z grafiki 
wydawniczej.

Na czas wyjazdu mamy Nata miała zostać pod opieką 
trzech sympatycznych staruszek, Trzykrotek. Szkoda tylko, że 
mama zapomniała wspomnieć, że staruszki to emerytowane 
czarownice, a domem rodzinnym Naty zainteresują się 
potężni czarodzieje. To trochę komplikuje sytuację! Jak bez 
ujawniania mocy Trzykrotki mają poradzić sobie z przebojową 
ośmiolatką? Prawdziwe kłopoty zaczną się jednak dopiero 
wraz z pojawieniem się tajemniczych person oraz wrogiego 
czarodzieja, łasego na spadek ukryty w ogrodzie. 

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 pt: 
„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. 
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Kontynuacja nagrodzonej serii Macieja Rożena, który w mi-
strzowski sposób prezentuje dwa przenikające się światy: 
współczesny Kraków i podziemną krainę Zaklętych Kotlin, 
gdzie mieszka Jaga i jej rodzina. Młodą czarownicę wiąże 
z Domem Niespokojnej Starości magiczny kontrakt na 
siedem lat, siedem miesięcy i siedem dni. W drugim tomie 
Jaga poznaje Kraków, na ziemię wracają smoki, a w Domu 
Niespokojnej Starości zaczynają dziać się dziwne rzeczy. 
Wyładowania magii i tryskające z kandelabrów klątwy rażą 
pensjonariuszy, a korytarze i komnaty nieustannie zmie-
niają swoje położenie.
W pierwszej części przygód, by wyjść cało z opresji, Jaga 
potrzebowała tylko sprawnej różdżki i grupy magicznych 
przyjaciół. Tym razem to nie wystarczy, bo wróg czai się 
wewnątrz domu. A może… jest nim sam dom? 

W Krainie Zaklętych Kotlin  
nic nie jest takie, jak się wydaje
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Nic więc dziwnego, że moje życie jest pas-
mem PORAŻEK. To jest po prostu KLĄTWA. 
Klątwa nazwiska.

„Oj, Tomasz, Tomasz, co z ciebie wyroś-
nie… Strach się bać…” – powiedziała mama 
po jednym z moich ostatnich UPIORNYCH 
BLAMAŻÓW. A to przecież nie moja wina. 
To ona i tata tak mnie nazwali!

To już trzeci tom przezabawnej serii o perypetiach 
Tomka! Myślisz, że to Ty masz czasem wielkiego 
pecha? Przekonaj się, że może być gorzej…

Czy wysoka temperatura może mieć wpływ na wyjawienie dawnej ta-
jemnicy? Dan nigdy wcześniej nie doświadczył tak upalnego lata. Wa-
kacje spędza na angielskiej wsi, nad jeziorem, gdzie z pozoru nic się nie 
dzieje. Z nieba leje się żar, a tama znajdująca się na jeziorze staje się 
zagrożeniem. Dlatego mieszkańcy decydują się na osuszenie zbiornika. 
Znacząco zmniejszony poziom wody ujawnia pod jej mętną taflą pewien 
przedmiot zatopiony w mule i algach. Co leży na dnie jeziora?
Albo kto? Czy ma to coś wspólnego tajemniczą kradzieżą złota i zagi-
nięciem mieszkańca wioski?

Fleur Hitchcock
Urodziła się w Chobham, a dorastała w Winchesterze. Jako mała dziew-
czynka zakradała się pod łóżko brata i czytała Tintina i Batmana oraz 
z wielką pasją poszukiwała w rzece skarbu króla Alfreda. Gdy trochę 
podrosła, wyjechała do szkoły pod Farnham, studiowała anglistykę i przez 
kolejne dwadzieścia lat pracowała jako handlarz sztuki użytkowej w Bath. 
Kiedy jej młodsze dziecko miało siedem lat, uzyskała stopień magistra 
tworzenia literatury młodzieżowej na Bath Spa University. 

CZWARTY TOM  
PRZYGÓD TOMASZA  

JUŻ JESIENIĄ  
W KSIĘGARNIACH!

Autorka: Kasia Keller     
Ilustracje: Tomasz Kopka

N
O
W
O
ŚC
I

17



Paulina Nachman
Ilustratorka, graficzka, feministka, mama córki i syna. 
Urodzona w barwnych latach 90., absolwentka 
Wydziału Grafiki na Uniwersytecie Śląskim. Projektuje 
wzory, tapety, maluje w technice akwareli, ilustruje 
książki dla dzieci oraz dorosłych. Mieszka i tworzy 
w Beskidzie Śląskim, uwielbia słodycze, las, piękne 
książki, koty i podróże.

Agnieszka Rautman-Szczepańska 
Pisarka, poetka, rysowniczka, lekarz specjali-
sta medycyny rodzinnej. Pisze baśnie dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz książki poetyckie. Jest 
laureatką licznych konkursów literackich. W życiu 
codziennym posługuje się językiem szwedzkim, ale 
książki pisze po polsku. Uwielbia truskawki i kąpiele 
w basenach termalnych.

Małgorzata Masłowiecka
Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych w Lublinie. 
Przez wiele lat pracowała jako plastyk i grafik kom-
puterowy w Podlaskim Instytucie Kultury w Bia-
łymstoku, od niedawna realizuje się w tworzeniu 
ilustracji do książek dla dzieci, młodzieży, a także do 
tomów poezji. Ma na swoim koncie dwie wystawy 
indywidualne oraz szereg zbiorowych.

Małgorzata Kur 
Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Łódz-
kim i grafiki wydawniczej na łódzkiej ASP. Autorka 
nagradzanych książek dla dzieci, zwyciężyła m.in. 
w V Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren w kate-
gorii 0-6 lat. W wolnych chwilach haftuje, uprawia 
pomidory i prowadzi blog kulinarny „Pularda. Stół 
sprzed wieków”.

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.

Poznaj miejsce  
nieograniczonych możliwości,  

pasji i fantazji! 

Wyrusz z nami  
w podróż po Wiśle!

Julka i Franek spędzają wakacje na francuskim wybrzeżu Dinard. Oby-
dwoje 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. 

Gdy przeszłość łączy się z teraźniejszością…  
Przenieś się do świata pełnego tajemnic i ukrytych skarbów!
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Edyta Gardo
Projektantka graficzna i ilustratorka, absolwentka 
studiów kulturoznawczych oraz podyplomowych 
w dziedzinie projektowania graficznego. Zajmuje 
się tworzeniem identyfikacji wizualnych marek oraz 
tworzy ilustracje, których główną inspiracją jest 
natura. Jej wielką pasją jest pielęgnowanie ogrodu 
oraz wycieczki plenerowe. 

Joanna Angiel 
Geograf, dydaktyk – nauczyciel akademicki (dr hab.) 
na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Geo-
grafii i Studiów Regionalnych. Autorka kilku książek 
o rzekach oraz wielu innych publikacji – naukowych 
i popularno-naukowych z zakresu geografii. Dwu-
krotnie przepłynęła szlak żeglowny Wisły od tzw. 
kilometra „0” do ujścia rzeki do Bałtyku.

Wisła jest rzeką wyjątkową, płynie przez cały nasz kraj. Można 
o niej opowiadać w różny sposób. O tym, jakie ma źródła oraz 
ujścia, i o tym, że wiążą się z nią fascynujące legendy.
O tym, że czasem stroi się w „sukienki” i „woale”, ale bywa 
również niebezpieczna. O historii – olędrach nad Wisłą czy 
dawnych statkach, a także współczesności – na przykład o tym, 
jakie zwierzęta można spotkać nad Wisłą i jak odróżnić ich tropy.

Wisła jest zachwycająca, wystarczy być uważnym, żeby dostrzec 
jej piękno.

Wyrusz z nami  
w podróż po Wiśle!

Każdego dnia widujemy niebo i różne jego oblicza. Obserwu-
jemy na nim zjawiska, których często nie potrafimy nazwać ani 
wytłumaczyć. 
Skąd biorą się burze, tornada czy cyklony? Dlaczego niebo w ciągu 
dnia jest niebieskie, a podczas wschodów i zachodów czerwone? 
Czym są halo, gloria lub widmo Brockenu? Jak pogoda kosmiczna 
wpływa na życie na Ziemi? 
Dowiedz się, jakie sekrety skrywa niebo i dlaczego jego obserwacja 
fascynuje tak wielu ludzi.

Spójrz w niebo i zachwyć się 
jego bogactwem! 

Magdalena Firydus
Grafik i ilustrator z Krakowa, na co dzień zajmuje się grafiką użyt-
kową i reklamową. Po godzinach zamienia świat w ilustracje. Uwielbia 
zachwycać się naturalnymi krajobrazami, ich zmiennością i detalami, 
które dają jej inspirację do rysowania.

Przemysław Rudź 
Z wykształcenia jest geografem klimatologiem. Popularyzację astro-
nomii realizuje poprzez działalność wydawniczo-literacką, wykłady 
i prelekcje, pokazy nieba oraz uczestnictwo w zlotach astronomicznych 
na terenie całego kraju. Od 2022 roku współprowadzi cotygodniową 
audycję popularnonaukową „Pomorze – Nauka – Świat”, nadawaną 
na antenie Polskiego Radia Gdańsk.
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Agnieszka Rusin
Kocha pisać książki. Przygodę z pisaniem zaczęła 10 lat temu i dotąd 
odkrywa cudowne historie. Jest autorką  książek obyczajowych, 
książek dla dzieci, a także współautorką kilku antologii. Pisanie to 
dla niej wyrażanie siebie, spełnianie marzeń. Lubi też fotografo-
wać. Wciąż szuka nowych pomysłów, które mogłaby przeobrazić 
w ciekawe historie. I chyba kolejny już ma.

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? Amanda mimo to nie przypuszczałaby, że 
Henry przybył z Londynu początku XX wieku.

Irlandzkie klify i ogromne przestrzenie będą scenerią, wśród której 
rozegra się niezwykły dramat dwojga zakochanych ludzi roz-
dzielonych przez czas. Czy ich miłość rzeczywiście jest w stanie 
wszystko przetrzymać?

Podobno prawdziwa MIŁOŚĆ pokona  
każdą przeszkodę… nawet różnicę wieku. 

CAŁEGO WIEKU.

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 on więcej. 
Ale czy mogą ufać sobie nawzajem? Przecież każdy z nich zrobiłby 
wszystko, by znaleźć się na szczycie… 
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Justyna Leśniewicz
Pisarka, zadebiutowała w 2020 roku powieścią pt. „Melodia serc”, 
napisaną w duecie. Od tamtej pory ukazały się inne publikacje 
w serii „Kings of Sin”, jak również książki stworzone solo – „Zakrę-
cona znajomość” i „Mój wybór”.  Prężnie działa w social mediach, 
promując nie tylko swoją literaturę, ale również innych polskich 
i zagranicznych twórców. Prywatnie mama, żona i bibliotekarka. 
Od zawsze związana z literaturą i kulturą.

W połowie listopada Ariel dołącza do klasy Lary i od razu 
budzi zainteresowanie innych uczniów. W spranej koszulce 
i wytartych jeansach odrobinę odstaje od grupy. Przedstawia 
się pobieżnie, po czym zasiada z tyłu, nie utrzymując z nikim 
nawet kontaktu wzrokowego.
Przed pierwszym grudnia ze strony samorządu pada propo-
zycja, aby zorganizować wymianę prezentów świątecznych 
w czasie wigilii klasowej. W tym celu każdy musi wylosować 
karteczkę z imieniem swojej pary do wymiany. Lara trafia na 
Ariela Szulca… Dziewczyna jest zdenerwowana tym, że musi 
kupić prezent osobie, której w ogóle nie zna. Usilnie poszu-
kuje kogoś, kto zachciałby się z nią wymienić parą. Jednak 
los sprawia, że młodzi będą mieli okazję dobrze się poznać.
 
Jakie tajemnice skrywa chłopak? Czy początkowa niechęć 
Lary może zmienić się w coś innego?

Miłość w prezencie

Mimo błyskotliwie przeprowadzonego śledztwa 
z zeszłego roku Pippa Fitz-Amobi nie planowała 
kontynuowania kariery detektywistycznej. Zdecy-
dowanie miała już dość rozwiązywania zagadek 
i tajemnic. Jej podcast na temat morderstwa, które 
wtedy wyjaśniła, został za to zawirusowany. Tamtą 
historię mogła więc uznać za zakończoną.

Niespodziewanie stanie się jednak coś, co sprawi, 
że będzie musiała zmienić zdanie. Kiedy zniknie 
ktoś bliski, policja znów okaże się bezradna.
Pippa odkrywa kolejne mroczne sekrety, które 
skrywa jej miasto. Czy znajdzie odpowiedzi na 
wszystkie pytania, zanim skończy się czas?

Wciągająca i zaskakująca kontynuacja bestsellero-
wego „Przewodnika po zbrodni według grzecznej 
dziewczynki”.

Holly Jackson
Urodziła się w 1992 roku. Wychowała się w Buckinghamshire, 
swoją pierwszą powieść napisała w wieku piętnastu lat. Ukoń-
czyła anglistykę na Uniwersytecie w Nottingham, specjalizu-
jąc się w literaturoznawstwie i kreatywnym pisaniu. Mieszka 
w Londynie, do jej hobby zalicza się seryjne granie w gry wideo 
i wyszukiwanie błędów językowych na znakach drogowych. 

Ktoś zaginął. Nikt nic nie mówi. 
Ale wszyscy słuchają…
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Poczuj magię 
Świąt z książkami

Zielonej Sowy

Ciepła opowieść 
o przyjaźni i sile 

bezwarunkowej miłości

Poczuj klimat
świątecznej gorączki!

Wesołe, 
świąteczno-zimowe 

książeczki  
dla maluszków

Niezwykłe opowiadanie  
o świątecznej magii, które rozbudzi 

wyobraźnię wszystkich,  
niezależnie od wieku

Pełna czułości, mądra 
historia o przyjaźni 

i byciu razem
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Opisy zwyczajów związanych  
z okresem świątecznym, teksty 

kolęd, pomysły na ozdoby

Książki z mnóstwem  
naklejek – ulubiona 
przez dzieci forma  

zabawy 

Wypychanki, dzięki  
którym przygotujecie 
przepiękne ozdoby na 

Boże NarodzenieKolorowanki i książki  
z różnorodnymi zadaniami,  

idealne na przedświąteczny czas
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KALENDARZE 

2023
Dalekie czy bliskie, planowane lub 
spontaniczne. Wszystkie podróże 
zmieścisz w tym kalendarzu

PODRÓŻE

Spraw, by nadchodzący rok był 
bogaty niczym bukiet wina 
Primitivo

WINO

Kalendarz dla wszystkich, którzy 
fascynują się światem pradawnych 
Słowian i ich wierzeniami 

SŁOWIAŃSKI

Niech ten rok rozkwitnie 
milionem barw

MINIOGRODY

Imię

Nazwisko

Adres

Telefon

E-mail

Grupa krwi

Alergie
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ZRASZANIE

zrośLicha
„neon robuSta”
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ŁATWY

poziom trudności

Zroślichy (syngonia) to rośliny, które przy niewielkich wymaganiach uprawy zachwycają unikalnym wyglądem. Pnącza te pochodzą z Ameryki Środkowej i Połu-dniowej. Występują w wielu odmianach kolorystycznych, a jedną z najbardziej efektownych jest właśnie „Neon Robusta”, o przepięknych, pasteloworóżowych liściach.

Syngonium jest bardzo wrażliwe na niskie temperatury. Nie powinno też stać w stale mokrym podłożu, dlatego należy zadbać o drenaż. W okresie wzrostu powinno się je podlewać często i co 2 tygodnie nawo-zić nawozem wieloskładnikowym (połową zalecanej dawki).
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ŁATWY

poziom trudności

Żelazna roślina pochodząca z krajów o su-chym klimacie. Poradzi sobie w każdych warunkach, nie toleruje jedynie przelania i dużego nasłonecznienia. Szeroka donica będzie sprzyjać rozrastaniu się podziem-nych kłączy, a przepuszczalne, lekko kwaśne i dobrze zdrenowane podłoże po-może utrzymać je w zdrowiu. Zamiokulkas rośnie powoli, co może być zaletą, jeśli nie masz w domu dużo miejsca. Należy go nawozić nawozem do roślin zielonych. Latem powinno się go podlewać dopiero wtedy, kiedy podłoże zupełnie przeschnie, a zimą można o nim zapomnieć nawet na kilka tygodni. Jeśli liście zaczynają żółknąć, oznacza to, że za bardzo mu dogadzasz, i należy ograniczyć podlewanie.
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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 9788382405132

Jadzia Pętelka robi siku 

EAN 9788382405156

Jadzia Pętelka idzie 
na spacer
EAN 9788382405231

Jadzia Pętelka zostaje 
z nianią
EAN 9788382405248

Jadzia Pętelka nie odda 
łopatki
EAN 9788382405224

Jadzia Pętelka piecze 
pierniki
EAN 9788382405217

 BESTSELLER 
Ponad 350 tys. 

sprzedanych 
egzemplarzy

Jadzia Pętelka bierze 
kąpiel
EAN 9788382405149

Jadzia Pętelka mówi 
czułe słówka
EAN 9788382405118

Jadzia Pętelka idzie na 
piknik
EAN 9788382405200

Jadzia Pętelka odwiedza 
dziadków
EAN 9788382405125

Jadzia Pętelka wita 
dzidziusia
EAN 9788382404180

Jadzia Pętelka czuje 
złość
EAN 9788382403657

NOWOŚĆ

Jadzia Pętelka ma gila

EAN 9788382407495

Z o b a c z  t e ż
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s t r .  8 1

s t r . 1 0 2
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Mama podeszła do okna i opuściła rolety.– Tak lepiej? – zapytała.
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Ale Janek nie odpowiedział. Mocno przytulił się do taty. Tata objął go ramieniem i powiedział: – Rozumiem, że się boisz. To naprawdę w porządku. Ale burza za chwilę minie.
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Na niebie zebrały się ciemne chmury. 
– Chyba będzie padać – powiedział tata.
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I już za chwilę pierwsze krople 
deszczu zabębniły w szybę.
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Ale Julka zupełnie go nie słuchała. Była zajęta swoimi sprawami. 

Wszędzie dookoła niej leżały sukienki, wstążki i spinki. 

– Bardzo ładnie – pochwaliła jedną z lalek, której włożyła  

sukienkę z koronkową falbanką. 
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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+

Staś Pętelka.
Dzielny pacjent
EAN 9788382405255

Staś Pętelka.
Nowy piesek
EAN 9788382405279

Staś Pętelka.
Ferie w lesie
EAN 9788382405262

Staś Pętelka.
Wielka wyprawa
EAN 9788382405286

Staś Pętelka.
Przeprowadzka
EAN 9788382405293

Staś Pętelka.
Najlepszy przyjaciel
EAN 9788382404555

Staś Pętelka.  
Brat czy siostra?
EAN 9788382403879

NOWOŚĆ

Staś Pętelka.  
Biwak na działce
EAN 9788382407457

 BESTSELLER 
Ponad 100 tys. 
sprzedanych 
egzemplarzy

Julka i Janek
oprawa twarda | 190 × 190 | 32 strony | Kasia Keller | ilustracje: Karolina Krakowiecka

– wyjątkowa seria dla najmłodszych o pokonywaniu lęków i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach
– każdy tom to oddzielna historia z codziennego życia Julki i Janka, w której rodzeństwo oswaja różne emocje
– w książkach umieszczone zostały wskazówki od psychologa/pedagoga, jak wesprzeć dziecko w radzeniu sobie z problemami

1+

Czego nie lubi burza
EAN 9788382406191

NOWOŚĆ

Czego nie lubi potwór
EAN 9788382408089

NOWOŚĆ

Czego nie lubi strupek
EAN 9788382408096

Czego nie lubi złość
EAN 9788382406009

Dzieci bawiły się w swoim pokoju. 

Janek budował wieżę z klocków, 
a Julka szykowała lalki na bal.
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– Moja wieża będzie najwyższa 
na całym świecie – odezwał się 

Janek do siostry.

Czego sie boi ZLOSC.indd   5Czego sie boi ZLOSC.indd   5

12.05.2022   11:18:4112.05.2022   11:18:41

LI
TE

RA
TU

RA

27



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

– urocze opowieści, w których główni bohaterowie to rodzeństwo 
małych smoków 

– proste teksty pomogą dzieciom zrozumieć świat, oswoić się z róż-
nymi emocjami, problemami

1+

NOWOŚĆ

Maciuś i Leon wspólnie 
czytają książkę
EAN 9788382407303

NOWOŚĆ

Maciuś i Leon chcą iść 
na plac zabaw
EAN 9788382407310

NOWOŚĆ

Maciuś i Leon nie 
chcą się razem bawić
EAN 9788382407297

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

NOWOŚĆ

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 o poziomu rozwoju dziecka

1+

Śpij dobrze, mała lamo!
EAN 9788382400854

Śpij dobrze, kaczuszko!
EAN 9788382403763

Śpij dobrze, małpko!
EAN 9788382400861

Śpij dobrze, pando!
EAN 9788382403770

Śpij dobrze, pingwinku!
EAN 9788382400847

Śpij dobrze, króliczku!
EAN 9788382403787

To zwierzaki!
książka sztywnostronicowa | 190 × 190 | 10 stron | Barbara Supeł |  
ilustracje: Ewelina Kolk

– zabawne, pięknie ilustrowane książeczki, zawierające krótką 
opowieść o tytułowym zwierzaku, zakończoną dowcipną puentą

– sztywnostronicowe kartki zapewniają bezpieczną zabawę i dłuższą 
żywotność książki

1+

To leniwiec!
EAN 9788381544894

To ośmiornica!
EAN 9788381544917

To panda!
EAN 9788381544900
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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

– wzruszająca historia
– książka porusza dobrze znany dzieciom temat pragnienia bycia 

dorosłym
– piękne, akwarelowe ilustracje
– wielokrotnie nagradzana autorka

1+

Cień w błękicie
EAN 9788381545570

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

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

Zgraja Mikołaja
EAN 9788381547277

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 zmianach, jakie zachodzą w przyrodzie
– idealna książka na jesień
– piękne wydanie idealne nie tylko na prezent

4+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+

Złodziej liści

EAN 9788382404340

NOWOŚĆ

Baśniowy Atlas Miejskich 
Stworzeń
EAN 9788382408218 LI
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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
–  fakty 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
–  mocny duet autorski: Jagiełło – Nowowiejska 

4+

Nowi przyjaciele
EAN 9788382404937

Witajcie w malinowym 
domu
EAN 9788381548649

Zmiataj
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Louise Greig |  
ilustracje: Julia Sarda

– opowieść, która pomoże dzieciom oswoić i zaakceptować 
negatywne, nie zawsze zdefiniowane, emocje

– trudne tematy ukazane w sposób zrozumiały dla najmłodszych 
czytelników

4+

Zmiataj
EAN 9788382400878

Zieleń
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Louise Greig |  
ilustracje: Hannah Peck

– piękne ilustracje oddające zimowy i wiosenny klimat
– morał wart poznania przez każde dziecko
– trudne tematy ukazane w sposób zrozumiały dla najmłodszych 

czytelników
– pozytywne, pokrzepiające przesłanie

4+

Zieleń
EAN 9788382403596

NOWOŚĆ

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

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

4+

Złodziej opowieści

EAN 9788382401790

W przedszkolu jest fajnie

EAN 9788382400755

W przedszkolu 
jest zdrowo i zielono
EAN 9788382406207LI
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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+Kiwi
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Barbara Supeł |  
ilustracje: Agata Dobkowska 

– dzięki zabawnej historii dziecko nauczy się, jak prawidłowo zacho-
wywać się w różnych sytuacjach

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

4+

NOWOŚĆ

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

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

4+

Jak zdobyć przyjaciela.  
6 prostych kroków
EAN 9788382404333

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 )

Następnego ranka Frania połknęła śniadanie

i popłynęła do wraku statku.

Po drodze powtarzała to, czego się nauczyła.
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Być jak Bernard
oprawa twarda | 260 × 260 | 32 strony | Simon Philip |  
ilustracje: Kate Hindley

– zabawnie zilustrowany picturebook 
– ciekawa historia z morałem i humorem, która rozwija dziecięcą 

wyobraźnię i umożliwia rozmowę z dzieckiem na różne tematy

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

– poetyckie, ciepłe opowieści o poszukiwaniu tożsamości i swojego 
miejsca w świecie, a jednocześnie książki przyrodnicze, dzięki którym 
dziecko 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

Być jak Bernard
EAN 9788381545488 Bernard zdecydował, że już dłużej nie może 

zachowywać się tak jak wszystkie inne króliki. 
Zaczynał od drobnych rzeczy, ale gdy na Kró-
liczym Balu u Filipa i Izy tańczył i robił piruety, 
pokazał swoim kolegom, że najlepsze, co królik 
może zrobić, to być sobą.

Radość
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Corrinne Averiss |  
ilustracje: Isabelle Follath

– piękna historia, opowiadająca o radości, której jesteśmy źródłem
– wzbogacający przekaz, uczący, jak niezmiernie ważne są relacje 

z bliskimi

4+

Radość
EAN 9788380739178

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

Gerda
oprawa twarda | 224 × 274 | 32 strony | Peter Kavecý |  
ilustracje: Adrián Macho

–  piękny tekst, opowiadający o przyjaźni i więzach rodzinnych, 
a także o poszukiwaniu siebie

–  wyjątkowe ilustracje autorstwa Adriána Macho

4+

Gerda. Historia wieloryba 

EAN 9788382400328

Gerda. Opowieść  
o morzu i odwadze
EAN 9788382400335

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 9788381548328LI

TE
RA

TU
RA

32



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 prze-
żywa się je razem z przyjacielem

4+ BESTSELLER 
Prawie 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

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

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
– tym razem głównym bohaterem opowieści jest piesek Misi – biały terier Popik
– doskonała propozycja dla miłośników zwierząt

4+

Nie taki tygrys straszny
EAN 9788382405354

NOWOŚĆ

Apetyt na kolory
EAN 9788382408102

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
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NOWOŚĆ

DLA STARSZYCH
CZYTELNIKÓW! zobacz też  

„Sekretnik Misi”

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

Urodzinowa  
niespodzianka*
EAN 9788382408805 

Świąteczne opowieści* 

EAN 9788382409086

Wakacje nad Narwią* 

EAN 9788382403343

Spotkanie w górach* 

EAN 9788382405682

Szkolna wycieczka* 

EAN 9788382409079

Leśne Przytulisko* 

EAN 9788382408782

NOWOŚĆ

Górska przygoda*
EAN 9788382407259

Tajemnice lasu**
EAN 9788382401981

Złocista zagadka**
EAN 9788381547116

 BESTSELLER 
Ponad 340 tys. 

sprzedanych 
egzemplarzy

W krainie żubra*
EAN 9788382405712

Niesforne zwierzaki*
EAN 9788382405705

na str. 94
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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 klimat 
pełen uroku 

4+

Mały Książę
EAN 9788382404814

Miłość
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Corrinne Averiss |  
ilustracje: Kirsti Beautyman

– opowieść, która w delikatny sposób pomaga najmłodszym 
czytelnikom oswoić się trudnymi emocjami, takimi jak rozłąka, 
smutek i lęk, i zrozumieć je

– przepiękne wydanie idealne nie tylko na prezent

4+

Miłość
EAN 9788381548632

Przytulozaur 
 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
– ciepła opowieść dla młodych czytelników 

4+

Przytulozaur
EAN 9788382405781

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

– zabawne historie, które rozśmieszą nawet największego ponuraka
– przepiękne ilustracje przyciągające uwagę dziecka

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 270 tys. 

sprzedanych 
egzemplarzy

Koala, który się trzymał 

EAN 9788382404210

Mysz, która chciała  
być lwem
EAN 9788382404241

Wiewiórki, które  
nie chciały się dzielić
EAN 9788382404234

Wilk, który się zgubił 

EAN 9788382404227

Wieloryb, który chciał 
więcej 
EAN 9788382405538

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 9788382405774
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Feluś Kocimiętki 
oprawa twarda | 130 × 180 | 80 stron | Pip Jones | ilustracje: Ella Okstad

– przezabawne, pełne ciepła i radości historie o przygodach małej Ali i jej wymyślonego przyjaciela – kotka Felusia Kocimiętkiego
– piękne, bogato ilustrowane książki z rymowanymi tekstami przypadną do gustu wszystkim dzieciom
– idealne do wspólnego czytania

4+

Feluś Kocimiętki.  
Niewidzialny kot
EAN 9788381541138

Feluś Kocimiętki 
 grasuje w markecie
EAN 9788381541862

Feluś Kocimiętki odkrywa 
świąteczny sekret
EAN 9788381542852

Feluś Kocimiętki poznaje 
babcię Groszek
EAN 9788381544658

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

– książka z przesłaniem dla dzieci i  dorosłych
– piękne ilustracje
– przygoda, przyjaźń i magia
– bardzo ładna historia łącząca pokolenia

4+

O Kaziku i misiu Słoniku
EAN 9788381548199

Wincenty i Kołtun
oprawa twarda | 130 × 180 | 96 stron | Nicola Colton |  
ilustracje: Nicola Colton

– pełna humoru historia niezwykłej przyjaźni – przemądrzałego kota 
Wincentego z nieokrzesanym kundlem Kołtunem

– idealna seria dla dzieci lubiących krótkie i bardzo zabawne książki 
przygodowe

4+

Wincenty i Kołtun
EAN 9788380738096

Wyprawa po złotą kość
EAN 9788381546393

Tola
oprawa twarda | 215 × 250 | 64 strony | Anna Włodarkiewicz |  
ilustracje: Ola Krzanowska

– proste, ale ciekawe historie opowiadające o poznawaniu świata 
przez małe dziecko; każdy maluch będzie mógł utożsamić się 
z bohaterką książek

4+ 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+

Tola na wsi
EAN 9788381541510

Tola w przedszkolu
EAN 9788382400045

Tola na biwaku
EAN 9788381545884

P.S. Czekamy. Twój brat
EAN 9788382407327

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
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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 9788381547079

Tappi i poduszka  
dla Chichotka
EAN 9788382401707

Tappi i pierwszy śnieg 

EAN 9788378955641

Tappi i wielka burza 

EAN 9788379831487

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 urodzinowe ciasto 

EAN 9788382400953

Tappi i wspaniała 
przyjaźń
EAN 9788382408768
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Smocze opowieści
oprawa twarda | 165 × 215 | 144 strony | Marcin Mortka | ilustracje: Wojciech Stachyra

– pełne akcji i humoru historie, które nie pozwolą dzieciom się nudzić
– magiczny świat pełen zabawnych, przyjaznych, wyrazistych bohaterów

4+

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+

Skrzaty spod Michałkowego łóżka
oprawa twarda | 165 × 215 | 176 stron | Marcin Mortka |  
ilustracje: Ewa Kownacka

– świetne opowiadania do czytania na dobranoc
– przyjazne, dynamiczne, ale z łagodnym wyciszającym 

zakończeniem historyjki dla młodszych dzieci
–  magiczni bohaterowie, których łatwo natychmiast polubić 

i zapamiętać

4+

Skrzaty spod  
Michałkowego łóżka
EAN 9788381547796

Jak rozpoznać misia.
Poradnik dla początkujących
EAN 9788381541381

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
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Baśń czwarta,
w której nadchodzą wielkie zmiany

Trwało lato i zabawki uznały, że to najlepsza pora roku 

ze wszystkich. Wieczorami, gdy w domu gasły światła, 

siadały na dywaniku przed łóżkiem i dzieliły się wraże-

niami z takim zapałem, że czasem zupełnie zapominały 

o nocnych harcach. Oczywiście najwięcej do powiedzenia 

miała Ciężarówka, która najczęściej odwiedzała piaskow-

nicę, ale pozostali mieszkańcy Michałkowego pokoju rów-

nież przekonali się, jak piękna jest ta pora roku. Małpka 

została raz zabrana na spacer do parku, Latający Kotek 

uczestniczył w pikniku w lesie, a Łoś podobno był aż 

w zoo, ale zanim zdążył o tym opowiedzieć, spadł z półki 

i wszystko zapomniał. Jedynie Samochodzik nie przepadał 

za letnimi wycieczkami, a to dlatego, że któregoś dnia wy-

padł z torebki mamy na klatce schodowej i przeleżał tam  

SKRZATY_spod_Michalkowego_lozka_srodek.indd   51
SKRZATY_spod_Michalkowego_lozka_srodek.indd   51

24.09.2020   13:56:3824.09.2020   13:56:38

24

Złapał Świstka za rękę i oba skrzaty wybiegły zza 
nogi łóżka, ale Kapeć już tam na nie czekał.

 – Ha, ha, ha! Zadepczę! Zadepczę! – groził.
 – Już jadę, chłopaki! – zawołał niespodziewanie Sa-

mochodzik. 
Z piskiem gumowych kółek wyjechał zza kosza i za-

hamował między skrzatami a zbliżającym się Kapciem.
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 – Niezłe, nie?! – zawołał z dumą. – Widziałem to 
w telewizorze! Muszę jeszcze poćwiczyć puszczanie dymu 
spod kół. No, wskakujcie, szybko…! Aaaj! – Rozzłosz-
czony Kapeć kopnął Samochodzik, który przewrócił się na 
dach i potoczył pod kaloryfer. – Tego nie widziałem w te-
lewizorze… – wymamrotał, kręcąc bezradnie kółkami.

 – Chodu! Na fotel! – krzyknął Pomruk.– Misiu! Mi-
siu Polarny! Misiu, pomocy!

 – Ale Pomruku, posłuchaj… – zaczął Świs-
tek, jednak na widok zbliżającego się Kap-
cia stracił resztki odwagi. Popędził prosto 
za przyjacielem, a pluszaki stłoczone na 
półeczce nad fotelem wiwatowały i do-
pingowały uciekające skrzaty. Próbo-
wały też zatrzymać Kapcia. Łoś się na 
niego nawet rzucił, ale nie trafił. Oczy 
wszystkich zabawek skierowały 
się na Misia Polarnego, który 
nadal pochrapywał. 

Pomruk podbiegł do fo-
tela, złapał za rękaw przewieszo-
nej przez poręcz bluzy Michałka 
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Totalne zasmoczenie
EAN 9788381541503

Smok pomidorowy
EAN 9788381545785

Jak rozpoznać misia
oprawa twarda | 240 × 290 | 32 strony | Michelle Robinson |  
ilustracje: David Roberts

– świetnie zilustrowany picturebook, który łączy rycinową i nowo-
czesną kreskę, tworząc kompleksowy poradnik dla początkujących 
poszukiwaczy misiów 

–  pełna sytuacyjnego i niecodziennego humoru opowieść 
o młodym poszukiwaczu przygód, który w towarzystwie swojego 
pluszowego misia wkracza śmiało do krainy brązowych i czarnych 
niedźwiedzi

4+
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Kicia i księżycowa 
przygoda
EAN 9788381545112

Kicia
oprawa miękka | 130 × 180 | 128 stron | Paula Harrison  |  
ilustracje: Jenny Lovlie

– tytułowa bohaterka to wyjątkowa dziewczynka, która po mamie – 
superbohaterce – odziedziczyła kocie moce 

6+

Kicia i posążek Złotego 
Tygrysa
EAN 9788381545822

Tajemnica zaginionych  
szczeniaczków
EAN 9788382406214

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

–  wspaniale napisane, bardzo ciepłe 
opowieści: dalekie podróże, przenoszenie 
się w różne miejsca na świecie

6+

Zagubiona fotografia
EAN 9788382401967

Niezwykły taniec
EAN 9788382403930

Daleka wyprawa
EAN 9788382401974

Polowanie na zorzę polarną
EAN 9788382408119

NOWOŚĆ

Pomocny jeż
EAN 9788382408447

Przyjacielska lama
EAN 9788382406399

Wesoła żyrafa
EAN 9788382406405

Kłopotliwa pandka ruda
EAN 9788382403039

Gadatliwy tygrys
EAN 9788382401776

NOWOŚĆ

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 9788382402025

Zagubiony pingwinek
EAN 9788382402032

Figlarna panda
EAN 9788382402049

Odważny leniwiec
EAN 9788382406382

Ciekawski kangur
EAN 9788382402018

Zawadiacka surykatka
EAN 9788382400281

 BESTSELLER 
Ponad 300 tys. 

sprzedanych 
egzemplarzy z serii

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+
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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 
Ponad 3,5 mln 
sprzedanych 

egzemplarzy z serii

Wąsik, niechciany kotek
EAN 9788382408515

Kora jest samotna
EAN 9788382404678

Mały Rubi w tarapatach
EAN 9788382404692

Gdzie jest Rudek?
EAN 9788382404661

Gwiazdko, gdzie jesteś?
EAN 9788382404609

Biedna, mała Luna
EAN 9788382408454

Na ratunek śnieżnym  
panterom
EAN 9788382408638

Kto uratuje Iryska? 

EAN 9788382404586

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 9788382404593

NOWOŚĆ

Zorza, sowa śnieżna
EAN 9788382408126
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Inka, porzucone szczenię
EAN 9788382400274

Wróć, Alfiku!
EAN 9788382408553

Osamotniona Dora
EAN 9788382405491

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 9788382405507

Smyk, uprowadzony 
szczeniak
EAN 9788382405484

Samotny, niekochany 
Promyk
EAN 9788382405477

Bezdomny, smutny 
Puszek
EAN 9788382408607

Tygrysek czeka  
na pomoc!
EAN 9788382404647

Hyzio, piesek  
ze schroniska
EAN 9788382400267

Igiełka, uratowany kotek
EAN 9788382400229

W poszukiwaniu domu
EAN 9788382402476

Reks, szczeniak z wakacji
EAN 9788382405460

Dzielny mały Karmel 
EAN 9788382408614

Jaśmin, nieśmiały kotek
EAN 9788382405514

Kto pokocha Psotkę? 
EAN 9788382404579
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NOWOŚĆ

Poczytam ci, Doris
EAN 9788382408034

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

NOWOŚĆ

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

Zagadka po zmroku
EAN 9788382404159

Perełka, wyjątkowa 
kotka
EAN 9788382405521

Fred się zgubił 

EAN 9788382408522

Zagubiona w śniegu 

EAN 9788382404654

Płomyk, stęskniony 
kotek
EAN 9788382404616

Kto utuli Juniora?

EAN 9788382403329

Węgielek, sekretny 
kotek
EAN 9788382405453

(okładka oryginalna)

–  książka autorki uwielbianej przez dzieci serii „Zaopiekuj się mną”
– wciągająca opowieść dla wszystkich miłośników zwierząt
– urocze czarno-białe ilustracje
– książki uczą wrażliwości na krzywdę zwierząt
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14

przyjaciółki, oraz z widmem życzeń ‒ ono 

z kolei w straszliwy sposób spełniło marzenie 

małej Poli z sąsiedztwa. W zeszłym tygodniu 

zmierzyły się z widmem strachu, zaklętym 

w cztery żółte gumowe ludziki. Ta zjawa ma-

nipulowała ludźmi, tak że wierzyli w urze-

czywistnienie ich największych lęków. Na 

szczęście Maja i jej przyjaciółki odkryły, co 

się dzieje, i również to widmo odesłały do 

krainy cieni.
Musimy się dowiedzieć, kto za tym stoi – po-

myślała dziewczynka.
Zsiadła z roweru i oparła go o murek przed 

domem cioci Marysi. Spojrzała na dom po 

prawej z poczuciem winy, bo przypomniała 

sobie, jak ona i reszta przyjaciół podejrzewali, 

że jego mieszkanka, ekscentryczna staruszka 

pani Crooks, posługuje się czarną magią. 

Widmo życzeń zaklęte w krasnala ogrodo-

wego powiedziało im, że osoba, która je wy-

czarowała, to kobieta, i gdy poznali panią 

Crooks, natychmiast uznali, że to chodzi 

o nią. Starsza pani lubiła nocne wyprawy do 

Gwiezdni_Przyjaciele_Mroczny_podstep_srodek_druk.indd   14 11.12.2019   15:13

lasu, była szorstka, miała w ogrodzie pełno 

krasnali, a Dereń nawet wyczuł widmo nie-

opodal jej ogrodu. Okazało się jednak, że 

pani Crooks to nieszkodliwa osoba, która nie 

przepadała za dziećmi, za to pasjonowała się 

zbieraniem ozdób ogrodowych i ratowaniem 

rannych zwierząt z lasu.
Spoglądając na dwa krasnale stojące po 

obu stronach drzwi wejściowych domu pani 

Crooks, Maja zastanawiała się, kto zaklął 

widmo życzeń w krasnala ofiarowanego Poli.

Ciocia Marysia otworzyła drzwi i uśmiech-

nęła się szeroko.
– Cześć, Maja. Nie spodziewałam się cie-

bie dzisiaj.

Gwiezdni_Przyjaciele_Mroczny_podstep_srodek_druk.indd   15 11.12.2019   15:13

Gwiezdni przyjaciele 
oprawa miękka | 128 × 198 | 160 stron | Linda Chapman | ilustracje: Lucy Fleming

– magiczna seria o niezwykłym spotkaniu gwiezdnych zwierząt i gwiezdnych przyjaciół, pełna przygód i walki z czarną magią
– doskonała propozycja dla dzieci rozpoczynających samodzielne czytanie książek

6+

Uwięzione życzenie
EAN 9788381541244

Kraina cieni
EAN 9788381549844

Ukryta klątwa
EAN 9788382400403

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
– okładka dostosowana do dzieci w tym wieku

6+

Tosia i wymarzony kucyk
EAN 9788382403701

NOWOŚĆ

Zosia i strachliwy kucyk
EAN 9788382406795

10

Maja usłyszała, jak siostra na korytarzu 

znowu krzyczy.
– Ups, nadal nie powiedziałam Kai, gdzie 

jest jej spódnica.

Paprotek zniknął w roziskrzonej chmurce, 

gdy Maja otwierała drzwi. Nikt z jej rodziny 

nie wiedział o lisie – Gwiezdny Świat musi 

być utrzymywany w sekrecie przed ludźmi, 

którzy nie wierzą w magię.

– Szukałam po prostu wszędzie! – wołała 

Kaja, stojąc na szczycie schodów.

– To włóż coś innego – zaproponowała 

mama.
– Ale chcę włożyć moją spódnicę!

Maja wkroczyła do zabałaganionego poko-

ju Kai i podeszła do komody. Klęknęła. W tej 

chwili do pokoju wróciła Kaja.

– Co ty tu robisz? – spytała.

– Pomyślałam, że pomogę ci szukać – od-

parła Maja. – To ona? – Wyciągnęła czerwoną 

spódnicę spod komody.

– Tak! – krzyknęła Kaja, a po chwili zmarsz-

czyła brwi. – Podłożyłaś ją tutaj?

Gwiezdni_Przyjaciele_Mroczny_podstep_srodek_druk.indd   10
11.12.2019   15:13

11

– Nie! – zaprotestowała Maja. – Miałam 

farta.
Na progu stanęła mama.

– Kaju, ten pokój wygląda jak śmietnik. 

Nic dziwnego, że nigdy nie możesz niczego 

znaleźć!
– Mamo! Maja znalazła moją spódnicę! – 

powiedziała Kaja. – Ciągle tak robisz: znaj-

dujesz zgubione rzeczy. Jak to się dzieje?

Maja ukryła uśmiech. Gdyby tylko Kaja 

znała prawdę!
– Pewnie po prostu jestem w tym dobra.

Gwiezdni_Przyjaciele_Mroczny_podstep_srodek_druk.indd   11
11.12.2019   15:13
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Drużyna Oka
oprawa miękka | 128 × 198 | 112 stron | Marcin Mortka |  
ilustracje: Magdalena Starowicz

– pełna wartkiej akcji i humoru historia
– prawdziwy świat z elementami SF, pełen zabawnych, wyrazistych 

bohaterów, których łatwo zapamiętać
– książka i dla chłopców, i dla dziewczynek
– rewelacyjne ilustracje
– nadaje się do samodzielnego czytania dla dzieci (duży font, dość 

proste zdania)

6+ 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

– do samodzielnego czytania
– dla każdego czytelnika,  

niezależnie od płci

6+

Misja: Foka szara
EAN 9788381549219

Misja: Wilk
EAN 9788382405347

Banda Wełniaków
EAN 9788382400908

Byczy i wściekły 
EAN 9788382403756

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+

NOWOŚĆ

44 maleńkie sekrety
EAN 9788381546997

44 maleńkich akrobatów
EAN 9788381549707

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

– ciepła historia 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
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Goście, goście
EAN 9788382407341

Jaszczurka Drago.  
Planeta Lawa
EAN 9788382406825

NOWOŚĆ

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 dla dzieci sposób

– wciągająca opowieść snuta niczym przez słowiańską bajarkę
– piękne ilustracje przeniosą dzieci w świat słowiańskich zwyczajów

6+

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

– pierwsza część serii o Jaszczurce Drago, która trafia z Ziemi 
na planetę Lawa

– opowieść o akceptowaniu odmienności, poszukiwaniu swojego 
„ja”, o relacji rodzic-dziecko i próbie zrozumienia innych

6+

Goście, goście
oprawa twarda | 165x215 | 128 stron | Marcin Przewoźniak | ilustracje: Piotr Stachera

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

– uzupełnieniem tekstu są dowcipne, niebanalne ilustracje

4+

Wielcy robacy
oprawa miękka | 170 × 240 | 200 stron | Barbara Supeł |  
ilustracje: Roksana Robok

– zabawna opowieść o niecodziennych bohaterach dnia codzien-
nego

– piękne i dowcipne ilustracje uzupełniające tekst i dodające życia 
bohaterom

– opowieść o wierze w marzenia 
– wydanie w twardej oprawie, idealne na prezent

6+

Szeptanka  
o krasnoludkach
 
EAN 9788381545860

Wielcy robacy.  
Historie insektów, które 
rozwinęły skrzydła
EAN 9788381546928

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+

NOWOŚĆ

No to lecimy!
EAN 9788382404920

Jak poradzić sobie ze Srokiem zbierającym zagubione błyskotki? Jakiego zamiesza-
nia może narobić Ciao z kakao? To nie jest kolejna książka o pożeraczu skarpetek 
i sprzątaczu bałaganu. Ci goście bywają męczący, zabawni i...stanowczo zbyt pewni 
siebie. „Goście, goście” to zbiór krótkich opowiadań o przedziwnych, zwariowanych 
i zupełnie fantastycznych stworzeniach, które pchają się do domu narratora i jego 
rodziny, powodując niemały zamęt. Znawca domowych stworków, Marcin Przewoźniak, 
opowiada o ich potrzebach, przygodach i psikusach. Słuchając o nich, nie sposób 
zachować powagi!
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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 
Prawie 90 tys. 
sprzedanych  
egzemplarzy

Duch w toalecie
EAN 9788382400946

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 
Prawie 140 tys. 

sprzedanych 
egzemplarzy

NOWOŚĆ
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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 autorka książek dla dzieci

6+

Max. Kot detektyw 
oprawa miękka | 128 × 198 | 208 stron | Sarah Todd Taylor |  
ilustracje: Nicola Kinnear

– pełne dowcipu i sytuacyjnego humoru historie
– detektywistyczne zagadki rozwiązywane przez nietypowego 

detektywa – prawdziwie kociego bohatera
– świat ludzkich spraw z perspektywy kota

6+ Mopsiak 
oprawa miękka | 128 × 198 | 112 stron | Pamela Butchart |  
ilustracje: Gemma Correll

– zabawne i urocze opowiadania dla najmłodszych dzieci autorstwa 
Pameli Butchart („Szkolne szaleństwa”, „Szkoła trzęsiportków”)

– seria idealna do pierwszego samodzielnego czytania
– dużą dawkę śmiechu gwarantuje główny bohater – Mopsiak, 

pełen uroku osobistego pies rasy mops

6+

Znikająca diwa
EAN 9788381540834

Portret widmo
EAN 9788381541657

Paryska zagadka
EAN 9788381543903

Mopsiak piecze ciasto
EAN 9788381541893

Mopsiak tańczy na lodzie
EAN 9788381542494

Mopsiak jest detektywem
EAN 9788381545204

Chytry plan 

EAN 9788381541664

Jak zdobyć sławę  
i bogactwo 
EAN 9788381542807

Wielka ucieczka 

EAN 9788381545402

Lisie sztuczki
oprawa miękka | 128 × 198 | 176 stron | Caryl Hart | ilustracje: Alex T. Smith

– wciągająca fabuła, idealna dla małych fanów przygód pełnych akcji

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 
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skorzystania z  jednego z najstarszych na-

rzędzi komunikacji i… grzmotnął kijem od 

miotły w  sufit tak mocno, że aż tynk się 

posypał.

– Tego się obawiałem – wymamrotał Mar-

cin, główkując jednocześnie, jak ukryć wgnie-

cenie, żeby mama niczego nie zauważyła.

Na szczęście, zanim zdążył zaplanować 

ewentualny remont pokoju, z drugiej strony 

sufitu, który był jednocześnie podłogą 

w  mieszkaniu Jedynki, dobiegło podobne 

stuknięcie. 

– A więc żyjesz! – ucieszył się Marcin. 

Zaczął szykować się do wyjścia, by wy-

jaśnić, dlaczego Jedynka nie reagowała na 

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

– 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+

Fiord i zaginiony
naszyjnik
EAN 9788382405552

Tajemnica weneckiej 
maski
EAN 9788382405569

Monia ratuje Faraona

EAN 9788382405576

Słoiczek strachu

EAN 9788382405583

Brakująca karta

EAN 9788382405590

Koniec z wygłupami! 

EAN 9788382405545

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

–  książki do samodzielnej lektury przez 
dzieci, które rozpoczynają przygodę 
z czytaniem

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

Violet 
oprawa miękka | 130 × 180 | 192–208 stron | Harriet Whitehorn |  
ilustracje:  Becka Moor

– seria przygodowo-detektywistycznych książek z przesympatyczną 
i dociekliwą niczym Sherlock Holmes bohaterką w roli głównej

6+

Violet i Perła Orientu 
EAN 9788381543972

Violet i ukryty skarb 
EAN 9788381545433

Przy ulicy Ogrodowej 10
oprawa miękka | 220 × 290 | 48 stron | Felicita Sala |  
ilustracje: Felicita Sala

– pięknie zilustrowany picturebook, zawierający przepisy 
na potrawy z całego świata, które w łatwy sposób można 
przygotować wraz z dziećmi

6+

Przy ulicy Ogrodowej 10. 
Rodzinne przepisy  
z czterech stron świata
EAN 9788381544481

5

– Halo, Jedynka, zgłoś się! – Marcin wywo-

ływał Kasię przez walkie-talkie*. Z krótko-

falówki wydobywał się tylko szum. 

Nawet nie próbował dzwonić do Kasi. 

Dobrze wiedział, że jej telefon suszył się 

w ryżu po tym, jak przedwczoraj wpadł 

do akwarium. Choć Stefan, sympatyczny 

mieszkaniec tego zbiornika, był złotą rybką, 

jak dotąd nie spełnił żadnego życzenia.  

5

Broń  
ostateczna
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NOWOŚĆ

Zaczarowane kucyki | Zaczarowane jednorożce 
 * oprawa twarda | 128 × 198 | 96–112 stron | Zanna Davidson | ilustracje: Barbara Bongini 
 ** oprawa twarda | 128 × 198 | 112 stron | Zanna Davidson | ilustracje: Nuno Alexandre Vieira

– magiczna seria dla najmłodszych, która przeniesie czytelnika do wspaniałego i oryginalnego świata ślicznie ilustrowanych historii
– książki do samodzielnego, pierwszego czytania

6+

Uniwersytet Pani Bajki 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 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+

Szkoła im. św. Zgryzoty 
oprawa miękka | 128 × 198 | 224 strony | Karen McCombie | ilustracje: Becka Moor

– pełna zwariowanego humoru, lekka historia, którą czyta się w mgnieniu oka
– autorka bardzo dobrze przyjęta za granicą – wydała ponad 80 przetłumaczonych na 15 języków książek dla dzieci i nastolatków

6+

Szkoła im. św. Zgryzoty  
dla dziewcząt, kóz  
i zabłąkanych chłopców
EAN 9788380737563

Szkoła im. św. Zgryzoty 
dla dziewcząt, duchów 
i babć na gigancie
EAN 9788380738911

Szkoła im. św. Zgryzoty 
dla dziewcząt, geeków 
i namolnych zombie
EAN 9788381540841

Szkoła im. św. Zgryzoty 
dla dziewcząt, Gremlinów 
i nieproszonych gości
EAN 9788381543491

Magiczny las**
EAN 9788381541572

Księżniczka kucyków*
EAN 9788381541527

Magiczny naszyjnik *
EAN 9788380738959

Uniwersytet Pani Bajki 
EAN 9788382407914

Zaczarowane 
jednorożce

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 czasoprze-
strzennej, do której dostają się, używając międzywymiarowej procy. 

Uniwersytet jest magicznym miejscem, pełnym nieograniczonych możliwości, pasji 
i fantazji. Ekscentryczna profesorka, Pani Bajka Gwieźdźińska, oraz jej przyjaciel Bar-
naba Ogrodnik poprzez baśnie uczą dzieci wiary w siebie i pokazują siłę wyobraźni.
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Kroniki Archeo
oprawa twarda | 145 × 205 | 232–280 stron | Agnieszka Stelmaszyk | ilustracje: Jacek Pasternak/Paweł Zaręba

– bestsellerowa seria przygodowa, która łączy fakty historyczne z elementami wykreowanymi przez autorkę
– akcja każdego tomu rozgrywa się w innym kraju oraz nawiązuje do różnych legend i starożytnych tajemnic

9+   BESTSELLER

Przepowiednia
Synów Słońca
EAN 9788378955771

Szyfr Jazona 

EAN 9788379830015

Komnata szeptów 

EAN 9788378958370

Zaginiony klucz 
do Asgardu
EAN 9788378953210

Złoty szlak

EAN 9788381541671

Dom Fauna

EAN 9788381545815

Zmora doktora 
Melchiora
EAN 9788381543927

Moneta zagłady 

EAN 9788381548205

Ucieczka szalonego 
rumaka
EAN 9788382400830

Tajemnica starej 
kamienicy
EAN 9788381543934

Klub Poszukiwaczy Przygód
oprawa miękka | 145 × 205 | 192–200 stron |  Agnieszka  Stelmaszyk | ilustracje: Kamil Pruszyński, Anna Oparkowska

– seria przygodowa połączona z detektywistycznym i szkolnym wątkiem
– mnóstwo humoru, zabawnych sytuacji i nawiązań do bliskiego czytelnikowi szkolnego życia

9+

Atak zmutowanych 
robotów
EAN 9788382403244

64

pewności, że jesteś właściwą osobą. Obawiam się, że mogą zaatakować w drodze na lotnisko. 
– Jak nieszczęsną Urszulę?
– Tak.
– Zamierzałam jechać na lotnisko autobusem, odjeżdża spod hotelu, kupiłam już nawet bilet.
– Nie możesz podróżować sama.
– Dam sobie radę.
– Wykluczone! – sprzeciwił się detektyw.– To co pan proponuje?
– Dowiesz się jutro – rzekł Gordon Archer, po czym się pożegnał.

***

Następnego dnia Ofelia zgodnie z  sugestią detektywa nie zmieniła planu wycieczki. Dalej zwiedzała Dublin, ale tym razem była czujniejsza. Starała się też unikać podejrzanych zaułków i spacerowała tylko głównymi ulicami. Przez cały dzień nie zauważyła, by ktoś ją śledził albo miał wobec niej złe zamiary, dlatego pomyślała, że chyba jednak nie jest tak źle, jak sądziła.
Rankiem dwa dni później do jej pokoju ktoś zapukał. Z obawą otworzyła drzwi i zdębiała, gdy zobaczyła przed sobą nieznajomego człowieka.
Odruchowo się cofnęła, ale mężczyzna uśmiechnął się do niej szeroko i wtedy zorientowała się, że to Gordon Archer 

65

w przebraniu. W dłoniach trzymał doniczkę z palmą, co było jeszcze bardziej zaskakujące.
Detektyw podchwycił jej wzrok i szepnął:– To Watson. Prawda, że wspaniały kamuflaż?Dopiero teraz zauważyła powtykane w doniczkę z gera-nium palmowe liście.
Zaśmiała się wesoło, po czym zaprosiła Archera do pokoju.– Droga Ofelio, musisz się spakować, zaraz wyruszamy.– Dzisiaj? Nie planowałam jeszcze powrotu.Gordon Archer z niezadowoleniem pokręcił głową.– Musisz zmienić swoje plany.

– Ale nic niepokojącego się już nie wydarzyło. Spędziłam dwa dni na zwiedzaniu i nikt mnie nie śledził.

24

Rozdział IV

Rzymskie wakacje

O wyjeździe do Rzymu Ania marzyła już od dawna. Ostatni raz była tutaj kilka lat temu. Fascynowała ją architektura i zabytki Wiecznego Miasta.
Pierwszego dnia zwiedzili Palatyn – 

wzgórze, na którym w 753 roku p.n.e. 
legendarny Romulus założył Rzym, 
a następnego udali się na Kapitol, który 
dla starożytnych Rzymian był symbo-
lem ich państwa. Potem wędrowali 
wśród ruin świątyń i bazylik na Forum 
Romanum, aż dotarli do słynnego Ko-
loseum, największego amfiteatru w sta-
rożytnym Rzymie.

Kolejny dzień upłynął im równie 
intensywnie. Od wczesnego ranka, 
gdy turystów było najmniej, Ostrow-
scy przemierzali uliczki pełne gwaru 
i słońca.

Pani Beata i  jej mąż starali się przekazać dzieciom jak najwięcej wiedzy o osiągnięciach starożytnych, ale opowiadali 

Romulus i Remus 
według legend byli to wykarmieni 
przez wilczycę bracia bliźniacy, zało-
życiele Rzymu. Romulus po sprzeczce 
zabił brata i został pierwszym królem 
miasta. Według rzymskich historyków 
wydarzyło się to w 753 roku p.n.e. Wil-czyca stała się nieoficjalnym symbolem Rzymu, a mit o Romulusie był często 
wykorzystywany w literaturze i sztuce.

25

też o życiu, zwyczajach i wierzeniach 
zwykłych mieszkańców Cesarstwa 
Rzymskiego.

Bartek z  Anią uwielbiali takie 
lekcje historii w plenerze, zadawali 
podczas nich mnóstwo pytań, a gdy 
odczuwali znużenie, mogli wybrać 
się na pyszne lody.

Tego dnia profesor Ostrowski 
skupił się na osiągnięciach Rzymian, 
bez których trudno byłoby wyobrazić sobie dzisiejszy świat.– Wiecie, że ich zasługą było wynalezienie cementu? Bez niego nie powstałoby wiele wspaniałych budowli. A bez 

Koloseum
największy amfiteatr w Rzymie. Jego bu-dowę rozpoczęto około 72 roku n.e. na polecenie cesarza Wespazjana, a ukończono ją około 80 roku.
Koloseum mogło pomieścić 50 000 wi-
dzów. Urządzano w nim walki gladiatorów i dzikich zwierząt. Często były to krwawe i okrutne igrzyska.

5

Prolog

Stary, doświadczony augur, którego przesądny Waleriusz Mak-

symus poprosił o wróżbę, uniósł laskę i zakreślił nią na piasku 

po dwie równoległe linie biegnące z południa na północ, 

a następnie – ze wschodu na zachód.

Utworzył w  ten sposób kwadrat, 

w środku którego ustawił namiot z wej-

ściem skierowanym na południe. W trak-

cie tych czynności odmawiał modlitewne 

formuły.
Gdy wszystko było już gotowe, augur 

usiadł przed otwartym namiotem i  po-

nownie użył laski – symbolu swojej wła-

dzy i godności. Tym razem wyznaczył nią 

symboliczną przestrzeń na niebie.

Waleriusz, bogaty rzymski patrycjusz, 

obserwując poczynania augura, wstrzymał 

oddech. Wiedział, że nadszedł decydujący 

moment tego mistycznego rytuału. Przed-

sięwzięcie, które zaplanował, było tak istot-

nej wagi, że wolał najpierw się upewnić, 

czy bogowie będą mu przychylni. Nie mógł 

bowiem pozwolić sobie na najmniejszy 

błąd, ponieważ bezcenne skarby, które od 

Rzymianie byli bardzo 

przesądni i często zasięgali 

porad wróżbitów. Wierzyli, 

że bogowie w różny sposób 

zsyłają znaki objawiające 

przyszłość. Mogły to być na 

przykład zjawiska przyrodnicze 

(grzmoty i błyskawice), spo-

sób zachowania się zwierząt, 

w tym lot i głosy ptaków. 

Odczytywaniem tych znaków 

zajmowali się między innymi 

augurowie.
Często towarzyszyli urzędni-

kom państwowym i dowód-

com podczas wojny. Wywierali 

ogromny wpływ na wiele 

czynności i wydarzeń państwo-

wych, dlatego czasem docho-

dziło do nadużyć. Augurowie 

bywali bowiem opłacani przez 

osoby, którym zależało na 

odpowiedniej i pomyślnej dla 

nich interpretacji woli bogów.

6

pokoleń były w posiadaniu jego rodu, mogłyby wpaść w łap-

ska jego przeciwników. Musiał je wywieźć z Rzymu i ukryć 

w bezpiecznym miejscu.

Dlatego niecierpliwie oczekiwał na werdykt wróżbity. 

Minęło kilka długich chwil, ale bogowie nadal milczeli. Nie 

zesłali żadnego znaku.
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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 i wszystko 
gra (mniej więcej)
EAN 9788382400090

Tomek Łebski –
niezły szczęściarz
EAN 9788382405651

Tomek Łebski najlepszy 
w klasie (prawie)
EAN 9788382402285

Pzombie rządzi!
(od dziś)
EAN 9788382405668

Rodzina, kumple 
i futrzaki
EAN 9788380737020

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 350 tys.  

sprzedanych 
egzemplarzy

Jazda bez trzymanki 

EAN 9788380739154

Ciastka, kapele  
i wielkie plany
EAN 9788381541435

Superferie, kreacje i inne 
wariacje
EAN 9788382405675

Wystrzałowa wycieczka 
szkolna (serio)
EAN 9788382405613

Dziesięć niesamowitych 
historii
EAN 9788382407433

Tomek Łebski.  
Nadal jest spoko. LUZ!
EAN 9788382404258 LI
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Strażnicy wrót 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 352 strony |  
Maciej Rożen | ilustracje: Marcin Minor

– książka fantasy osadzona w obecnym Krakowie i okolicach 
– dzięki znanym miejscom czytelnikom będzie łatwiej utożsamiać 

się z bohaterami książki
– autor nagrodzony za pomysł na tę książkę przez Kraków Miasto 

Literatury UNESCO

9+

Jaga i dom na orlich 
nogach
EAN 9788382408706

NOWOŚĆ

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

– świetna historia pełna fantastycznych przygód, od której nie sposób się oderwać

9+

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

– niezwykle wciągająca fabuła pełna niespodziewanych zwro-
tów akcji

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

9+

Imperium Albionu. Wielkie Smoki dawno już 
odeszły. Obecnie świat jest zarządzany przez 
niebiańskich astronomów, a nauka jest najwyż-
szym prawem. Życie każdego człowieka jest 
z góry zaplanowane, a układ gwiazd przepo-
wiadający los każdy nosi na nadgarstku. Trzy-
nastoletnia Paisley w końcu zna swój los. Jest 
jak każdy człowiek w Imperium, poza tym, że 
jest coś dziwnego w jej gwiazdach... W świe-
cie, gdzie rządzi nauka, a smoki nie są mile 
widziane, Paisley musi ufać swojemu instynk-
towi i spróbować oszukać los.

Smocza przepowiednia

EAN 9788382403817

Kryminały dla młodych czytelników
oprawa *twarda/**miękka | 128 × 198 | 240–264 strony |  
Fleur Hitchcock | ilustracje: Robert Ball

– trzymające w napięciu kryminały nie tylko dla dzieci
– nazwisko autorki gwarantuje dobrą jakość kryminału

9+

Morderstwo  
w środku zimy*
EAN 9788380735606

Rezerwat wymarłych 
stworzeń
EAN 9788381543873

Czekając na mordercę**

EAN 9788382405040

40

w  oknie, czarodziej, i  na sekundę kolana naprawdę się pode mną uginają. Dlatego postanawiam zrobić to, co według taty zawsze działa na strach. Zaczynam się głośno śmiać. 
− Ha, ha, ha, ha!
Och, tato bardzo się myli w tej sprawie.Powtarzam sobie w duchu, że to wyobraźnia płata mi figle, a  potem prostuję plecy i  podchodzę do składanego łóżka. Dzieli mnie od niego krok, gdy słyszę cichutki trze-pot. Zamieram w bezruchu i wstrzymuję oddech. Znowu go słyszę. Przypomina to odgłos skrzydeł, które się o  coś ocierają, a skrzydła przypominają mi o mapie i absurdalnej twarzy szczerzącej się do mnie z okna Wroniego Gniazda. 
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„Wroniak”. Dużo o  nim myślałem, od kiedy znalazłem mapę. To Rose go wymyśliła, łącząc dwie rzeczy, których nie-nawidziłem najbardziej na świecie: strachy na wróble i wrony. Strachów na wróble zacząłem się bać, gdy byłem mały i  zgubiłem się w gąszczu kukurydzy. Odbiegłem od rodzi-ców i Rose, i  nagle zdałem sobie sprawę, że jestem sam. Poza strachami na wróble, a te były wszędzie. Wybiegłem za zakrętem ścieżki i zobaczyłem stracha na wróble ubra-nego w strój policjanta. Pobiegłem w lewo i natknąłem się na stracha na wróble, który przypominał świętego miko-łaja. Niewiele brakowało, żebym zaczął krzyczeć, ale na następnej ścieżce spostrzegłem mamę. − Mama! – wrzasnąłem, przedarłem się przez kukury-dzę i złapałem ją za rękaw dżinsowej kurtki, jednak wtedy odpadło jej ramię.
Zdałem sobie sprawę, że to nie była mama, tylko strach na wróble wyglądający jak Elvis. Właśnie wtedy zacząłem krzyczeć.

Jeszcze dziś gotów jestem przysiąc, że ich dżinsowe kurtki były identyczne.
Pewnie szybko zapomniałbym o  całej sprawie ze stra-chami na wróble, gdyby Rose nie wpadła na pomysł, że będzie zabawnie karmić ptaki okruchami wysypanymi na moje włosy. Wrona wylądowała mi na głowie i  trochę się zaplątała, a gdy następnym razem poszliśmy na strych dziadka, Rose wymyśliła Wroniaka. Świetnie naśladowała jego głos, zachrypnięty i  przej-mujący: 

− Dorwę cię, Arturze Troucie! – chrypiała, napełnia-jąc mnie przerażeniem. – Dooooooooorwę cię!
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W  chwili, gdy to mówi, mam wrażenie, że tak może 
być, i z trudem opanowuję chęć spojrzenia w tamtą stronę. 
Rose wraca do książek, a ja rozglądam się po strychu. Za-
trzymuję wzrok w najciemniejszych kątach. 

− Pośpiesz się, Arturze! – warczy Rose.
Kiedy Rose znosi torbę ze strychu, postanawiam zająć 

się skrzynią z kostiumami. Wyjmuję z niej naręcze rzeczy 
i rzucam je na podłogę. Próbuję rozplątać kulę ze sztucz-
nych bród i  peruk, gdy spostrzegam blaszane pudełko 
po cukierkach zagrzebane na dnie skrzyni.

Wyciągam je i  ważę w  dłoniach. Jest okrągłe i  po-
wgniatane, ma z  przodu obrazek przedstawiający żołnie-
rza i  ładnie ubraną kobietę, a  kiedy nim potrząsam, coś 
grzechocze w  środku. Siadam i  mocuję się z  przykrywką, 

KrainaSmokow_wnetrze.indd   20
3/20/20   1:46 PM

21

aż w końcu otwieram pudełko, wywołując niewielki deszcz 
płatków rdzy. W środku znajdują się opakowanie po czeko-
ladzie i złożona duża kartka. Na wierzchu widnieje słowo 
„TAJNE!” napisane moim charakterem pisma.

Wpatruję się w gruby pożółkły papier, wstrzymuję od-
dech i  zastanawiam się, co mogłem kiedyś uznać za tak 
sekretne. Ostrożnie rozkładam kartkę na podłodze. To na-
rysowana odręcznie mapa, pokryta niewielkimi obrazkami 
i  starannie napisanymi objaśnieniami, coś, co musieliśmy 
zrobić z Rose wiele lat wcześniej.

Mapa przedstawia krainę przepołowioną rzeką. Jedna 
strona tej krainy przykuwa uwagę barwami niczym kres-
kówka, ma szmaragdowozielone drzewa i  jaskrawoniebie-
skie jeziora. Druga połowa jest prawie w ogóle bez koloru. 
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George uwielbia pomagać na ukrytej farmie 
Worme stall, mimo że jest ona pełna przeraża-
jących i ponoć wymarłych gatunków zwierząt. 
Jest tam dodo, który sypia w psim posłaniu, 
a w stawie dla kaczek można spotkać dino-
zaury. Kiedy znika ogromny bazyliszek Morti-
fer, George musi go odnaleźć, zanim szalona 
wypychaczka zwierząt Diamond Pye dopadnie 
stwora i dołączy go do swojej kolekcji.

Rezerwat wymarłych stworzeń 
oprawa miękka | 128 × 198 | 272 strony | Veronica Cossanteli

– magiczna, zabawna, dobrze napisana historia 
– wciągająca fabuła i ciekawi, dobrze wykreowani bohaterowie
– oryginalny pomysł na zawiązanie akcji (farma wymarłych 

i legendarnych stworzeń)

9+
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NOWOŚĆ

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+

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+

Pałac pod ptasimi 
głowami
EAN 9788381546379

Czarci młyn
EAN 9788381549363

Tajemnica  
francuskiej willi
EAN 9788382406726

(Nie)zapomniana 
impreza 
EAN 9788382406818

NOWOŚĆ

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

– pod nieobecność matki dziewczynka zostaje pod opieką trzech 
emerytowanych czarownic

– elementy magii rozbudzą wyobraźnię młodego czytelnika

9+

(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+

Nata i czarownice
EAN 9788382406375

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

– perypetie głównego bohatera to sytuacje, w których młody czytelnik bez trudu postawi się na jego miejscu – z życia nastolatka wzięte
– opowiadania pełne humoru
– zabawne, komiksowe ilustracje przy których śmiać się będą zarówno dzieci, jak i dorośli

9+

NOWOŚĆ

To(masz) Niefart.  
Skazany na porażkę
EAN 9788381549028

To(masz) Niefart.  
Gacie na łopacie
EAN 9788382400595

To(masz) Niefart.  
Tom 4
EAN 9788382407518

OKŁADKA 
W PRZYGOTOWANIU

To(masz) Niefart. 
Strach się bać
EAN 9788382400816
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Awantura ze Strachulcem 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 208 stron |  
Marcin Mortka | ilustracje: Agnieszka Sozańska

– zabawna, szalona fabuła, która rozbawi dzieci i nie pozwoli im się 
nudzić

– magiczny bohater, którego nie sposób nie lubić

9+

Awantura ze Strachulcem
EAN 9788381546966

Butne wojny 
oprawa miękka | 135 × 205 | 440 strony | Liz Pichon |  
ilustracje: Liz Pichon

– doskonała pozycja dla dzieci rozpoczynających przygodę z czyta-
niem – tekst przeplatany jest dowcipnymi ilustracjami

– autorka bestsellerowej serii „Tomek Łebski”, ciesząca się olbrzymią 
popularnością na całym świecie

9+

Butne wojny
EAN 9788381545457

Gdy wybije północ 
oprawa miękka | 128 × 198 | 288 stron |  
Benjamin Read, Laura Trinder | ilustracje: Laura Trinder

Rodzice Emily zaginęli w Północnej Godzinie – tajemniczym świecie magii 
i potworów wymyślonym przez dzieci i zatrzymanym w czasie. Emily, 
uzbrojona jedynie w drugie śniadanie i skłonność do gadulstwa, wyru-

sza do Północnej Godziny w towarzystwie jeża 
Hoggina. Tropiona przez krwiożercze bestie, 
szuka swoich bliskich w mieście Nocnego Ludu. 
Ale żeby ich uratować, musi najpierw odkryć 
zaskakującą prawdę. Jaki rodzinny sekret wiąże 
ją z Północną Godziną i czy Emily zdoła urato-
wać oba światy, zanim skończą się jej kanapki?

9+

Gdy wybije północ
EAN 9788381545587

Wyścig marzeń 
oprawa miękka | 128 × 198 | 192 strony | Sarah Moore Fitzgerald

– optymistyczne przesłanie o tym, że warto szukać swojej drogi 
w życiu i nie dać się stłamsić grupie rówieśniczej

– delikatnie zarysowany wątek romantyczny, który rodzi się 
z przyjaźni

12+

Wyścig marzeń
EAN 9788381540926

To książka o tym, że nie ma rzeczy niemożliwych 
i że tylko wytrwałość oraz wyciąganie wniosków 
z niepowodzeń pozwalają dojść do upragnionego 
celu. Bo przecież nawet najczarniejsze scenariusze 
mogą mieć szczęśliwe zakończenie.
 Magdalena Galiczek-Krempa, Granice.pl

Kłopoty w Nowym Jorku
EAN 9788381546249

Flora
EAN 9788381545563

Jamie Creeden zawsze chciał być reporterem, 
ale na razie każdego dnia o świcie dostarcza 
pod drzwi mieszkańców Brooklynu egzempla-
rze gazety „Morning Yorker”. Kiedy wydawca 
zatrudnia go w charakterze gońca, chłopiec 
wprost nie może uwierzyć w swoje szczęś-
cie. Jamie nigdy by nie przypuszczał, że jeden 
telefon do redakcji wplącze go w mroczną 
sprawę zaginięcia sławnej aktorki. Wkrótce wraz 
ze swoimi nowymi przyjaciółmi, Ellie i Rose, 
musi odnaleźć się w świecie kryminalnych roz-
grywek i bezwzględnych złoczyńców.

Kłopoty w Nowym Jorku 
oprawa miękka | 128 × 198 | 264 strony | Sylvia Bishop |  
ilustracje: Marco Guadalupi

– wciągający kryminał dla młodych czytelników autorstwa Sylvii 
Bishop („Słoń Eriki”, „Panna Jones i Książkowe Emporium”)

– akcja książki rozgrywa się w Nowym Jorku w latach 60. XX wieku

9+Flora 
oprawa miękka | 128 × 198 | 352 strony | Nicola Skinner |  
ilustracje: Flavia Sorrentino

– błyskotliwa, dowcipna i magiczna opowieść o przyjaźni, miłości 
i poczuciu wspólnoty 

– książka porusza ważną kwestię roli przyrody, która potrafi skru-
szyć szary beton i nadać życiu pięknych barw

9+

Sorrel Kolendra Fallowfield mieszka w szarym, 
zabetonowanym miasteczku Jałowe Sioło. Jest 
wzorową uczennicą. Nigdy, przenigdy nie zła-
mała żadnego punktu szkolnego regulaminu, 
a jej mundurek jest zawsze idealnie wypraso-
wany. Osiągnęła mistrzostwo w byciu grzeczną 
i porządną. Jednak pewnego dnia Sorrel znaj-
duje tajemnicze Nasiona Niespodzianki. Od tej 
chwili słyszy dziwne głosy oraz czuje nieodpartą 
chęć wysiewania Nasion w bardzo nietypowych 
miejscach. A co najgorsze, ma także ochotę… 
złamać zasady. Okazuje się, że te niepokojące 
objawy to dopiero początek. Nasiona Niespo-
dzianki sprawiają bowiem, że Sorrel rozkwita… 
I to całkiem dosłownie!
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NOWOŚĆ

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

– seria kryminalno-sensacyjno-szkolna autorstwa popularnej wśród 
dzieci Anieli Cholewińskiej-Szkolik

– wesołe przygody, tajemnice, sensacje, zaskakujące zwroty akcji

9+

Pałac wśród róż

EAN 9788381541695

Sekrety starej szkoły

EAN 9788381544108

The boy who made everyone laugh
oprawa miękka | 128 × 198 | ok. 336 stron | Helen Rutter

– głównym bohaterem historii jest 11–letni Billy - chłopiec z wielkim 
marzeniem

– Billy, kiedy dorośnie, chce zostać komikiem – nie jest to marzenie 
nierealne, ale może być trudne do zrealizowania, gdy… się jąkasz

9+

The boy who made 
everyone laugh
EAN 9788382408959

OKŁADKA 
W PRZYGOTOWANIU

Miasteczko Perfect 
oprawa miękka | 128 × 198 | 368–384 strony | Helena Duggan |  
ilustracje: Karl Mountford

– historie trzymające w napięciu, pełne tajemnic, magii i dziwactw
– z powodzeniem mogą być czytane również przez starsze dzieci 

i młodzież
– książki w stylu Neila Gaimana i Tima Burtona

9+

Kłopoty z Perfect
EAN 9788381541626

Bitwa o Perfect
EAN 9788381545808

Niezwykle kłopotliwe przygody…
oprawa miękka | 135 × 210 | 384 strony | Jaclyn  Moriarty |  
ilustracje: Karl James Mountford

– świetnie napisana historia, która trzyma w napięciu
– powieść pełna tajemnic, magii i dziwactw
– książka z powodzeniem może być czytana również przez 

starsze dzieci

9+

Niezwykle kłopotliwe 
 przygody Bronte Mettlestone
EAN 9788381547239

Puk, puk! 
oprawa miękka | 145 × 205 | 184–224 strony | Marcin Przewoźniak | ilustracje: Nikola Kucharska

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

9+

Puk, puk!  
Zastałem króla?
EAN 9788381541947

Puk, puk!  
Widzieliście kometę?
EAN 9788381545877

Puk, puk!  
Chcecie psa?
EAN 9788381546904 LI
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Bazanek 
oprawa twarda | 142 × 205 | 176–192 strony | Monika Krauze | ilustracje: Jerzy Kozień

– błyskotliwa powieść dla starszych dzieci, wypełniona po brzegi inteligentnym humorem
– niezwykle udane skrzyżowanie komedii, thrilleru i kryminału
– niesamowite ilustracje

9+

Bazanek i szczerbaty 
uśmiech losu
EAN 9788380738386

Bazanek i tajemnica 
rodowego medalionu
EAN 9788381545846

Księga dżungli
EAN 9788379839940

Literatura klasyczna
oprawa twarda | 145 × 205 | 176–272 strony | ilustracje: Agata Łuksza, Marta Żurawska-Zaręba

– zbiór najpiękniejszych dzieł światowej literatury dla dzieci i młodzieży
– eleganckie, nowoczesne wydanie, idealne na prezent

9+

Zemsta
EAN 9788380738188

Powrót do Krainy Czarów 
oprawa twarda | 128 × 198 | 208 stron | Peter Bunzl, Pamela 
Butchart, Maz Evans, Swapna Haddow, Patrice Lawrence, 
Chris Smith, Robin Stevens, Lauren St John, Lisa Thompson, 
Piers Torday, Amy Wilson

– książka idealna dla każdego, kto ma ochotę na powrót 
do Krainy Czarów

– opowiadania zostały napisane przez autorów, którzy mają senty-
ment do powieści Lewisa Carrolla

– forma opowiadania pozwala na zapoznanie się z różnorodnymi, 
interesującymi wizjami Krainy Czarów

9+

Powrót do Krainy 
Czarów
EAN 9788381547253

Tajemniczy ogród 
oprawa twarda | 170 × 240 | 256 stron | Frances Hodgson Burnett |  
ilustracje: Kasia Drewek-Wojtasik

– tytuł znajduje się na liście lektur dla szkoły podstawowej
– piękne prezentowe wydanie
– oryginalne i niebanalne ilustracje, wyjątkowe na polskim rynku 

książki dziecięcej
– interesująca, wzruszająca i zabawna historia dla osób 

w każdym wieku

9+

Tajemniczy ogród 

EAN 9788381549271

nie było prawie nic widać, gdyż gałęzie zasłaniały całe po-
łacie dżungli, toteż Mauli zwrócił spojrzenie w górę. Po
małej chwili dostrzegł w przestworzu sępa Chila, zatacza-
jącego ogromne kręgi nad knieją w poszukiwaniu żeru. Chil
zauważył, że małpy coś niosą, więc zniżył lot, by zobaczyć,
czy nie ma tam czegoś do zjedzenia, ale zawisnąwszy pa-
ręset metrów nad drzewami, aż gwizdnął z podziwu, uj-
rzawszy wleczonego na szczyt chłopca, który mu rzucił
hasło w narzeczu ludu sępów:

– Ja i ty jesteśmy jednej krwi!
Zasłoniły mu go natychmiast gałęzie, ale Chil machnął

skrzydłem, przeniósł się nad następne drzewo i znowu zo-
baczył miedzianą twarz chłopaka.

– Idź moim śladem! – zawołał Mauli. – Zanieś wieść
moim seeoneeńskim przyjaciołom, staremu Balu i Bagerze.

– Któż jesteś? – spytał Chil, bo nie znał go dotąd, choć
dużo słyszał o Maulim.

– Mauli, zwany też żabką, człowiek-wilk, ze stada
Akeli... Pilnuj mego śla...

Mauli nie skończył, rzucony w tej chwili w powietrze,
ale sęp dał znak, że wie co trzeba, a potem śmignął tak
wysoko w górę, że wydał się ziarnkiem piasku. Z  tych
wyżyn śledził przez lunety swych oczu ruchliwą falę gałęzi
płynącą dołem, to jest konwój24 chłopca porwanego przez
bandar-logi.

60

Ksiega_dzungli_srodek_klasyka  7/1/16  1:13 PM  Strona 60 Ksiega_dzungli_srodek_klasyka  7/1/16  1:13 PM  Strona 61

przyglądał się bacznie to temu, to innemu malcowi,a potem wracał w milczeniu na swoje miejsce. Czasemktóraś z matek wysuwała swe dziecko na środek zalanejksiężycowym światłem polanki, by nie zostało przypad-kiem pominięte. Akela leżał na swym głazie i powtarzałraz po raz:
– Znacie prawo... znacie je dobrze! Badajcież tedy do-brze, o wilki!
Matki powtarzały wołanie niespokojnymi głosami:– Badajcież uważnie... badajcież uważnie, o wilki!Matka-wilczyca poczuła, że grzywa jeży jej się na karku,gdy mąż wysunął Mauli-żabkę na środek koła. Malec rzu-cił się zaraz ze śmiechem na ziemię i zaczął skwapliwiezbierać iskrzące się w świetle, połyskliwe krzemienie.Akela leżał dalej spokojnie z  łbem pomiędzy łapamii naszczekiwał monotonnie:

– Badajcie uważnie, o wilki!
Nagle spoza skalnych złomów doleciał głuchy ryk ty-grysa.
– Malec jest moim łupem! Oddajcie mi go natychmiast.Cóż wolnemu rodowi po małym człowieku?Akela nie potrząsnął nawet uszyma. Powtarzał dalejswoje:

– Badajcież uważnie, o wilki! Wolny ród nie słucha innychrozkazów ponad własne prawo! Badajcież dobrze, o wilki!
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O czym szumią wierzby 
EAN 9788380736672
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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	XX	w.
–	 historia	miłosna	ludzi,	którzy	żyją	w	innych	epokach
–	 wartka,	wciągająca	akcja	i	piękne	opisy	przyrody	Irlandii

15+

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

15+

Miejsca,	w	których	
płakałam
EAN 9788382403824

„Miejsca, w których płakałam” to powieść 
podejmująca temat toksycznych związków. 
Amelie poznała Reese’a w trudnym momen-
cie 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. 

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

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?

Splątana	opowieść	
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 288 stron | Rachel Burge 

–	 	porywająca	i	mroczna	historia	dla	nastolatków
–	 	opowieść	łącząca	współczesną	Norwegię	z	nordycką	mitologią,	przenosząca	czytelnika	w	świat	magii,	tajemnic	i	dawnych	wierzeń

12+

Splątana	opowieść
EAN 9788382405958

Czasem wystarczy chwila, by nasze życie zmieniło się o sto osiemdziesiąt stopni…  
Tego doświadcza Marta, która po upadku z drzewa przestaje widzieć na jedno oko. Zyskuje jednak pewną moc – po 
dotknięciu ubrania danego człowieka jest w stanie odczytać jego emocje i wspomnienia. By odkryć tajemnicę swojego 
talentu, wraca na miejsce wypadku. Tam dowiaduje się, że jej ukochana babcia nie żyje, a w posiadłości pomieszkuje 
ekscentryczny chłopak. Niezwykłe wydarzenia zmuszają Martę i nieznajomego do opuszczenia chaty, ale poza nią czai się 
przerażające monstrum… Marta decyduje się zmierzyć z poplątanymi wątkami swojego życia, ale im więcej się dowiaduje, 
tym trudniej jest jej wydostać się ze spirali wszechogarniającego ją chaosu. Czy uda się jej poznać sekret swojej zdolności?

NOWOŚĆ

Poza czasem
EAN 9788382406894

Podobno prawdziwa miłość pokona każdą przeszkodę... Nawet różnicę wieku. 
Całego wieku.

Osiemnastoletnia Amanda przeprowadza się z Polski do Irlandii Pół-
nocnej. 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? Amanda mimo to nie przypuszczałaby, 
że Henry przybył z Londynu początku XX wieku, a Irlandia 
jest etapem w jego podróży… w czasie.
Irlandzkie klify i ogromne przestrzenie będą scenerią, 
wśród której rozegra się niezwykły dramat dwojga zako-
chanych ludzi rozdzielonych przez czas. Czy ich miłość 
rzeczywiście jest w stanie wszystko przetrzymać?
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To	może	być	każdy	
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 352 strony | Katie Zhao

–	 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+

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 Ale-
xander – 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 on więcej. Ale czy mogą ufać sobie nawzajem? Przecież każdy z nich 
zrobiłby wszystko, by znaleźć się na szczycie. W Sinclair Prep rywalizacja jest zabójcza.

To	może	być	każdy
EAN 9788382404319

Drugiej szansy nie będzie…
Morton Academy to położona na odludziu i nie-
mal odcięta od świata elitarna szkoła z interna-
tem dla starannie wyselekcjonowanej młodzieży. 
Lizzie odnalazła w niej nowy dom. Dla dziew-
czyny 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

Czeka	cię	śmierć	
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 336 stron |  
Cynthia Murphy

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

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

–	 liczne	nawiązania	do	klimatu	wiktoriańskiego	Londynu

15+Wygraj,	przegraj,	zabij,	zgiń
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 352 strony |  
Cynthia Murphy

–	 kolejny	wciągający	thriller	dla	młodzieży	Cynthii	Murphy,	autorki	
książki	„Czeka	Cię	śmierć”

–	 akcja	osadzona	w	położonej	na	odludziu,	elitarnej	szkole	z	inter-
natem,	która	zamienia	się	w	pułapkę,	gdy	nagle	zaczynają	ginąć	
uczniowie

15+

Grudniowy	prezent
oprawa miękka | 128 × 198 | 352 strony | Justyna Leśniewicz

–	 	powieść	dla	młodzieży,	której	fabuła	
osadzona	jest	w	okresie	zbliżających	się	
świąt	Bożego	Narodzenia

–	 	wraz	ze	świąteczną	gorączką	bohaterowie	
–	Lara	i	Ariel	–	będą	musieli	zmierzyć	się	
z	różnymi	problemami	oraz	z	pierwszą	
miłością

–	 	nastolatkowie	pochodzą	z	różnych	
światów	–	mimo,	że	wiele	ich	dzieli,	
okazuje	się,	że	mogą	być	dla	siebie	
kimś	więcej	niż	tylko	kolegami	
ze	szkolnej	ławki

15+ Miasto	tułaczy
oprawa miękka | 128 × 198 | 300 stron | Lisa Lueddecke

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?

12+

NOWOŚĆ

Grudniowy	prezent
EAN 9788382407921

Czeka	cię	śmierć

EAN 9788382400311

NOWOŚĆ

Miasto	tułaczy
EAN 9788382408836
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Przewodnik	po	zbrodni…
oprawa miękka | 128 × 198 | 448 stron | Holly Jackson

–	 wciągający	i	pełen	czarnego	humoru	thriller	dla	młodych	
doros	łych

–	 pełna	napięcia	fabuła,	od	której	nie	sposób	się	oderwać,	
i	zagadka	kryminalna	z	przeszłości,	która	powraca

15+

Przewodnik	po	zbrodni	według	
grzecznej	dziewczynki
EAN 9788382408966

Sprawa jest zamknięta. Pięć lat temu uczennica 
Andie Bell została zamordowana przez swojego 
chłopaka – Sala Singha. Policja wie, że to był on. 
Wszyscy w mieście to wiedzą.
Ale dorastająca w tym samym miasteczku 
Pippa Fitz-Amobi nie jest tego taka pewna. 
Kiedy wybiera tę sprawę jako temat swojego 
ostatniego rocznego projektu w szkole, zaczyna 
odkrywać tajemnice, które ktoś w mieście za 
wszelką cenę chce pozostawić w ukryciu.

Ktoś zaginął… Nikt nic nie mówi… Ale wszyscy słuchają…

Mimo błyskotliwie przeprowadzonego śledztwa 
z zeszłego roku Pippa Fitz-Amobi nie planowała 
kontynuowania kariery detektywistycznej. Zde-
cydowanie miała już dość rozwiązywania zaga-
dek i tajemnic. Jej podcast na temat morderstwa, 
które wtedy wyjaśniła, został za to zawirusowany. 
Tamtą historię mogła więc uznać za zakończoną.

Niespodziewanie stanie się jednak coś, co sprawi, 
że będzie musiała zmienić zdanie. Kiedy zniknie 
ktoś bliski, policja znów okaże się bezradna.
Pippa odkrywa kolejne mroczne sekrety, które 
skrywa jej miasto. Czy znajdzie odpowiedzi na 
wszystkie pytania, zanim skończy się czas?

Grzeczna	dziewczynka,	zepsuta	krew
oprawa miękka | 128 × 198 | 448 stron | Holly Jackson

–	 kontynuacja	historii	przedstawionej	w	„Przewodniku	po	zbrodni	
według	grzecznej	dziewczynki”

NOWOŚĆ

Grzeczna	dziewczynka,	
zepsuta	krew
EAN 9788382408188

Harrow	Lake
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 344 strony | Kat Ellis

15+

Harrow	Lake

EAN 9788382400915

–	 wyraziste	postaci	z	tajemniczą	przeszłoś-
cią	i	ciekawie	zarysowane	relacje	między	
nimi

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

–	 dobra	książka	dla	fanów	akcji,	horrorów	
i	thrillerów

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	była	nominowana	
do	nagrody	IBBY

Las	kości	i	dusz	
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 416 stron |  
Lisa Lueddecke

15+

Las	kości	i	dusz
EAN 9788381549530

Nieśmiertelne	
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 336 stron |  
Kiran Millwood Hargrave

15+

Nieśmiertelne
EAN 9788382400922

–	 silne	kobiece	bohaterki
–	 ciekawie	zbudowany	świat,	zainspirowany	
węgierskimi	mitami

–	 tajemnice	i	magia	tworzą	niepowtarzalny	
klimat	książki

–	 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

Gdy ciemna moc rośnie w siłę, trójka 
nieznajomych wyrusza, by odkryć 
głęboko pogrzebane tajemnice.
Czy bohaterowie staną razem naprzeciw 
rosnącej ciemności?

15+
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Targ	mięsny	
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 448 stron | Juno Dawson

–	 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

Spalona 
oprawa miękka | 128 × 198 | 352 strony | Laura Bates

– przejmująca historia, która porusza trudny temat wykluczenia, 
ostracyzmu, towarzyskiej nagonki

15+

Spalona
EAN 9788381545945

Anna zatarła wszystkie ślady, które pozwoliłyby poznać tajemnicę jej 
dawnego życia. Zerwała wszystkie nici, które mogłyby wiązać ją z „incy-
dentem”. 

A przynajmniej tak się łudziła… dopóki znów 
nie zaczęto szeptać. Gdy sekrety ponownie 
wyzierają spod pierzyny czasu, Annę ogarnia 
fascynacja opowieścią o Maggie, miejscowej 
dziewczynie, którą kilka wieków wcześniej 
oskarżono o czary i której życiorys jest przera-
żająco podobny do doświadczeń Anny...

W	cieniu	bohaterów 

EAN 9788381545853

W	cieniu	bohaterów	
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 376 stron |  
Nicholas Bowling

–	 pełna	mitologii	powieść	przygodowa	
–	 ciekawie	osadzona	akcja	–	starożytny	Rzym

12+

Rzym za czasów cesarza Nerona. Czterna-
stoletni Cadmus od dziecka był niewolnikiem 
uczonego Tullusa – jego pan jest jedyną 
rodziną, jaką zna. Ale kiedy Tullus znika, a nie-
wolnica o imieniu Tog – córka brytyjskiego 
wodza – przybywa z tajną wiadomością, 
życie Cadmusa zostaje wywrócone do góry 
nogami. Para wyrusza na wędrówkę. Droga 
prowadzi ich do samego cesarza Nerona, który 
owładnięty jest żądzą odnalezienia złotego 
runa z mitologii greckiej. Ta misja popchnie 
Cadmusa na skraj Imperium Rzymskiego, gdzie 
nieoczekiwanie odkryje prawdę o swojej prze-
szłości…

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

Shadowscent.	 
Korona	światła
EAN 9788381548335

Witchborn.	 
Córka	czarownicy
EAN 9788381542869

Witchborn.	Córka	czarownicy	
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 344 strony |  
Nicholas Bowling

–	 mroczna,	ekscytująco	oryginalna	i	pełna	zwrotów	akcji	powieść	
osadzona	w	czasach	elżbietańskiej	Anglii

–	 pełen	czarnej	magii	wątek	osnuty	wokół	prawdziwych	wydarzeń	
historycznych	

12+

Anglia, rok 1577. Elżbieta I Tudor wtrąca do wię-
zienia spiskującą Marię I Stuart, a matka Alicji 
zostaje spalona na stosie za czary. Dziewczynie 
udaje się uciec z więzienia i choć zabija łowcę 
czarownic, to tak naprawdę jest to dopiero 
początek pogoni… Kiedy Alicja odkrywa, że 
jest zdolna do czarnej magii, zaczynają się 
nią interesować potężne siły polityczne. Tylko 
dlaczego jest dla nich aż tak ważna? Wkrótce 
dziewczyna zostanie wrzucona w sam środek 
sekretnej politycznej walki pomiędzy królowymi, 
a los całej Anglii spocznie na jej barkach. 

VÄKI.	Lato	skowronków

EAN 9788381545914

VÄKI.	Lato	skowronków	
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 |  464 strony |  
Elina Rouhiainen

–	 zapierająca	dech	w	piersiach	mieszanka	prowokującej	do	myślenia	
współczesnej	powieści	YA,	ekscytującego	Nordic	Noir	i	fascynują-
cej	urban-fantasy

–	 autorka	nagradzana	za	granicą

15+

16-letnia Kiuru, której imię oznacza skowronka, 
ma zdolność oglądania wspomnień ludzi pod 
postacią ptaków. Zawsze trzymała to w tajem-
nicy przed wszystkimi poza Samuelem, sekret-
nym obiektem jej uczuć, który również ma 
niespotykane zdolności. Ale kiedy Kiuru spotyka 
Daia, nielegalnego imigranta z Rumunii, który 
może odwiedzać ludzi w ich snach, jej świat 
wywraca się do góry nogami. 

Shadowscent	
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 448 stron |  
P.M. Freestone

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

odgrywa	zapach
–	 	świetnie	skonstruowana	para	
bohaterów-narratorów

15+
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Dziennik	z	bunkra
EAN 9788381545709

Dziennik	z	bunkra	
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 272 strony |  
Kevin Brooks

–	 świetnie	napisana	historia	nastolatka,	który	został	schwytany	
i	uwięziony	w	tajemniczym	bunkrze

15+

Linus Weems pochodzi z zamożnej rodziny. Po 
śmierci matki nie może porozumieć się z ojcem, 
ucieka ze szkoły i z domu. Żyje na ulicy, skąd 
zostaje uprowadzony. Pewnego dnia budzi 
się w podziemnym bunkrze. Z czasem Linus 
poznaje swoje nowe otoczenie, odkrywa, że 
bunkier ma kuchnię, łazienkę i sześć małych 
sypialni, ale są też kamery i mikrofony, dzięki 
którym „mężczyzna na górze” (tak Linus nazywa 
porywacza) może obserwować każdy jego ruch.
Wkrótce zaczynają pojawiać się nowe 
porwane osoby – zupełnie ze sobą niezwią-
zane ani wiekiem, ani statusem społecznym. 

iBoy	
oprawa miękka | 128 × 198 | 304 strony | Kevin Brooks

–	 zekranizowany	przez	Netflix	thriller	technologiczny	
–	 opowieść	o	nastoletnim	chłopaku,	który	zyskuje	specjalne	moce	
po	tym,	jak	w	wyniku	wypadku	w	jego	głowie	osadzają	się	szczątki	
iPhone’a

15+

iBoy
EAN 9788381544672

Wyważone drzwi, ciało w salonie, krzyki w pokoju 
Lucy, czterech oprawców, pościg i… STRZAŁ! 
W taki oto sposób w głowie Toma Harveya 
pojawiają się odłamki jego iPhone’a. Osadzone 
w mózgu mają niezwykły wpływ na każdą jego 
myśl. To dzięki nim chłopak nie tylko widzi wię-
cej, ale też ma realny wpływ na technologię, 
która otacza nas wszędzie i na każdym kroku. 
Tom wie, widzi i może znacznie więcej zrobić niż 
jakikolwiek inny chłopak. Musi jednak podjąć 
decyzję: czy zgłosić się na policję z informa-
cjami, które posiada, czy jednak wziąć sprawy 
w swoje ręce i odpłacić złoczyńcom za to, co 
zrobili Lucy… 

Tysiąc	idealnych	nut	
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 304 strony | C.G. Drews

–	 porywający,	mocny	i	pełen	nadziei	debiut,	poruszający	mroczny	
temat	przemocy	domowej

–	 świetna,	przykuwająca	wzrok	okładka
–	 filmowa	wręcz	fabuła

15+

Tysiąc	idealnych	nut
EAN 9788381541220

Beck nienawidzi swojego życia, swojej brutalnej 
matki, swojego domu. Nade wszystko jednak 
nienawidzi gry na fortepianie, do której zmu-
szany jest godzina po godzinie, dzień po dniu. 
On nigdy nie zagra tak idealnie jak matka. Ale 
Beck jest zbyt przestraszony, aby jej się prze-
ciwstawić i ujawnić swoją prawdziwą pasję, którą 
jest komponowanie własnej muzyki…

Gdy	ogień	gaśnie	
oprawa miękka | 128 × 198 | 520 stron | Will Hill

–	 książka	dobra	zarówno	dla	fanów	kryminałów,	jak	i	powieści	
	obyczajowych

–	 niesamowita,	wciągająca	powieść,	od	której	nie	sposób	się	ode-
rwać

15+

Przerażająca, infekująca i piękna 
opowieść. Szkoda, że mogłaby być 
prawdziwa. Na szczęście dowodzi, 
że każdy może zostać bohaterem. 
Nie bój się walczyć o siebie!

Katarzyna	Bonda

Fobia	
oprawa miękka | 128 × 198 | 400 stron | Sarah Epstein

–	 wciągający	i	mroczny	thriller	psychologiczny,	w	którym	rzeczywi-
stość	miesza	się	z	urojeniami

–	 opowieść	o	powracającej	przeszłości	i	traumie	z	nią	związanej
–	 ciekawa	forma	poprowadzenia	narracji	–	retrospekcje	w	postaci	
zapisów	nagrań	z	terapii	głównej	bohaterki	oraz	opisów	jej	snów

Tash Carmody przeżyła traumę – jako dziecko była świadkiem porwania 
swojej koleżanki Mallory Fisher przez budzącego grozę, wyimaginowa-

nego Wróbla. Nikt nie uwierzył Tash w historię 
o porwaniu i dziewczynka została zmuszona 
zaakceptować fakt, że go wymyśliła. Mallory 
zaginęła na tydzień. Teraz ma piętnaście lat i od 
czasu porwania nie odezwała się ani słowem, 
a siedemnastoletnia Tash znów widuje Wróbla…

15+

Fobia
EAN 9788381542371

Hate	
oprawa miękka | 128 × 198 | 272 strony | Alan Gibbons

–	 historia	inspirowana	prawdziwymi	wydarzeniami
–	 książka	porusza	zagadnienie	akceptacji	w	grupie	rówieśniczej	–	
temat	bardzo	aktualny	wśród	młodzieży	w	dzisiejszych	czasach

–	 wielokrotnie	nagradzany	autor

Czy odważysz się być inny?
Pół roku temu Rosie, starsza siostra Eve, zmarła w następstwie brutal-
nego pobicia. Eve nie potrafi sobie wyobrazić życia bez niej. Pół roku 

temu Anthony był świadkiem brutalnej napaści. 
Nie zrobił nic, by ją powstrzymać. Teraz Eve 
i Anthony się spotkali i przeżywają koszmar 
na nowo…

15+

Hate
EAN 9788380738133

Gdy	ogień	gaśnie
EAN 9788380737594
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Troska	 |	 Strata	
oprawa miękka ze skrzydełkami | 145 × 205 | 256–288 stron |  
Eve Ainsworth

–	 oryginalne,	zapadające	w	pamięć	opowieści	o	problemach	współ-
czesnych	nastolatków,	ukazujące	ich	słodko-gorzki	świat

–	 dwutorowa	narracja	pozwala	poznać	różne	perspektywy
–	 książki	swoją	formą	przypominają	pamiętnik

12+

Troska
EAN 9788380738379

Strata
EAN 9788381544115

Jedna	sroka	smutek	wróży	
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 312 stron |  
Katrina Leno

–	 świetnie	napisana	powieść	dla	młodzieży,	pomieszanie	powieści	
obyczajowej	z	fantasy	

–	 nastolatki	mogą	utożsamiać	się	z	bohaterką	–	nawet	bez	ekstre-
malnych	przeżyć	mają	podobne	doświadczenia	i	uczucia,	np.	bunt	

wobec	rodziców,	poczucie	zagubienia,	brak	
zrozumienia,	odrzucenie	przez	grupę

15+

Jedna	sroka	smutek	wróży
EAN 9788381547031

 BESTSELLER 
Ponad 37 tys.  
sprzedanych 
egzemplarzy

Orangeboy.	Masz	u	nas	dług	
oprawa miękka | 128 × 198 | 448 stron | Patrice Lawrence 

–	 thriller	z	elementami	kryminału	osadzony	w	środowisku	
londyńskich	gangów

–	 tytuł	nawiązujący	do	jednego	z	bohaterów	filmu	Quentina	
Tarantino	„Wściekłe	psy”

15+

Orangeboy.	 
Masz	u	nas	dług
EAN 9788381542814

Indigo 

EAN 9788381545143

Indigo	
oprawa miękka | 128 × 198 | 448 stron | Patrice Lawrence

–	 książka	porusza	temat	trudnego	okresu	dorastania	i	poszukiwania	
własnej	tożsamości

–	 tytuł	nagradzany	w	zagranicznych	konkursach,	m.in.	Waterstones	
Children’s	Book

15+

Indigo ma 17 lat. Mieszka w Londynie. Od czasu, 
gdy przed laty znaleziono ją przy zwłokach 
matki, wychowuje się w kolejnych rodzinach 
zastępczych. Indigo najbardziej na świecie chce 
się dowiedzieć czegoś o sobie, skąd pocho-
dzi, kim naprawdę jest. Zaprzyjaźnia się z Bai-
leyem – chłopakiem z  „normalnej” rodziny. 
Pewnego dnia na drodze nastolatków pojawia 
się bezdomny mężczyzna, który zdaje się wie-
dzieć coś o Indigo, i który wyraźnie ma coś 
przeciwko jej znajomości z Baileyem. Chłopak 
zmuszony jest podjąć decyzję, której nigdy nie 
powinien musieć podejmować…

Szesnastoletniego Marlona od niedawna 
wychowuje owdowiała matka. Obiecał jej, że 
będzie dobrym człowiekiem. Nie tak jak jego 
starszy brat Andre, który jest liderem gangu. 
Nie jest to trudne, kiedy spędza się czas 
samemu ze sobą, słuchając albumów Earth, 
Wind & Fire zmarłego ojca i oglądając filmy 
s.f. Ale wszystko się zmienia, kiedy pierwsza 
randka Marlona z przepiękną Sonią kończy się 
tragicznie. Ktoś zaczyna ścigać Marlona, a ten 
nie ma pojęcia dlaczego. Chłopak ma bardzo 
mały wybór – jego ojciec nie żyje, a brat jest 
totalnie bezradny. By poznać prawdę i chronić 
bliskich, musi wybrać ścieżkę broni i narkoty-
ków. Nadszedł czas walki o przetrwanie.

To	kłamstwo	cię	zabije	
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 416 stron | Chelsea Pitcher

–	 	trzymający	w	napięciu	thriller	z	elemen-
tami	właściwymi	dla	horroru,	kryminału	
czy	powieści	sensacyjnej

–	 	dobrze	nakreślone	sylwetki	bohaterów	są	
wielowymiarowe,	podobnie	jak	łączące	je	
relacje

–	 	dynamiczna	narracja	–	jak	w	scenariuszu	
filmowym

15+ Zobaczyli	za	dużo	
oprawa miękka | 128 × 198 | 256 stron | Alan Gibbons

–	 	morderstwo,	którego	świadkami	–	
i	to	zauważonymi	przez	mordercę	–	
mimowolnie	zostaje	dwoje	nastolatków,	
zmuszonych	tym	samym	do	ucieczki	

–	 sekrety,	które	zostają	wyjawione,	i	lojal-
ność	przyjaciół	poddana	w	wątpliwość
–	 	pełen	akcji,	trzymający	w	napięciu	thriller	
dla	młodych	czytelników

15+

To	kłamstwo	cię	zabije
EAN 9788381545464

Zobaczyli	za	dużo
EAN 9788380737556

„Piękna, brutalna... Między wierszami
oszczędnej, lecz zjawiskowej powieści 
spogląda na nas dziewczyna, która choć 
z początku jest cicha, w końcu chce 
zostać zauważona”. 
	 Booklist
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W	cudzym	ciele	
oprawa miękka | 128 × 198 | 400 stron | Paula Rawsthorne

–	 główna	bohaterka	–	umierająca	na	raka	Lucy	–	budzi	się	pewnego	
dnia	w	ciele,	które	nie	należy	do	niej…	Co	się	stało	i	jak	sobie	
z	tym	poradzi?

–	 	niesamowity,	prowokujący	do	myślenia,	
futurystyczny	thriller	s.f.	i	osadzony	w	dzi-
siejszym	społeczeństwie

–	 	współczesna,	młodzieżowa	historia	
z	budzącym	grozę	wątkiem	rodem	
z	„Frankensteina”

15+

W	cudzym	ciele
EAN 9788380739642

Honor	Code.	Wbrew	jej	woli	
EAN 9788381546805

Honor	Code.	Wbrew	jej	woli	
oprawa miękka | 128 × 198 | 320 stron | Kiersi Burkhart

–	 emocjonalna,	mocna	powieść	poruszająca	trudny	temat	gwałtu	
i	wewnętrznych	zasad	szkolnej	społeczności,	chęci	dopasowania	
się	do	grupy

–	 	ciekawy	sposób	prowadzenia	narracji	–	
za	pośrednictwem	nowoczesnych	mediów

–	 	rozważania,	jaka	jest	cena	społecznej	
akceptacji,	walki	o	marzenia	–	czy	warto	ją	
ponieść	

15+

Uziemieni 
oprawa miękka | 128 × 198 | 408 stron |  
Sara Barnard, Holly Bourne, Lisa Williamson,  
Melinda Salisbury, Non Pratt, Eleanor Wood, Tanya Byrne

15+

Uziemieni
EAN 9788381541633

–	 wyjątkowa	powieść,	którą	napisali	best-
sellerowi	i	nagradzani	autorzy	YA:	Sara	
Barnard,	Holly	Bourne,	Tanya	Byrne,	Non	
Pratt,	Melinda	Salisbury,	Lisa	Williamson	
i	Eleanor	Wood

–	 obyczajowa	powieść	przedstawiona	
z	punktu	widzenia	sześciu	bohaterów

–	 wciągająca	historia	z	dreszczykiem

Wina
EAN 9788380732049

Wina 
oprawa miękka | 145 × 205 | 480 stron | Simon Mayo

–	 osadzona	w	niedalekiej	przyszłości,	stanowi	świetną	mieszankę	
fikcyjnych	elementów	i	zdarzeń

–	 główni	bohaterowie	to	rodzeństwo,	Ant	i	Mattie,	którzy	odbywają	
karę	za	przestępstwo	dziedziczne	–	popeł-
nione	w	przeszłości	przez	ich	rodziców
–	 porywająca,	trzymająca	w	napięciu,	pełna	
zwrotów	akcji	historia

15+

Horrory	dla	młodzieży	
oprawa miękka | 128 × 198 | 304–416 stron | Sharon Gosling, Bryony Pearce, Lou Morgan, Gabriel Dylan

–	 trzymające	w	napięciu	do	ostatniej	strony	horrory	dla	młodzieży	i	dorosłych
–	 mrożące	krew	w	żyłach	historie

15+

Las
EAN 9788381540599

Zamieć
EAN 9788381545303

Wyspa
EAN 9788381543637

Bezsenna
EAN 9788380738928

Charliemu szkolny wyjazd narciarski wydaje się 
doskonałą okazją do ucieczki przed nieszczęś-
liwym życiem rodzinnym. Nadchodzi jednak 
burza i miasteczko zostaje odcięte od reszty 
świata… Uwięzieni w górach uczniowie wraz 
z tajemniczą przewodniczką Hanną czekają, aż 
śnieg przestanie padać. Jednak kiedy zapada 
noc, pewien do tej pory zapomniany sekret 
przypomina o sobie. Burza okazuje się wów-
czas najmniejszym z problemów…

A jeśli umarłeś tylko po to, by się obudzić 
i odkryć, że Twój mózg i oczy zostały 
przeszczepione w czyjeś ciało?

Nie ma kary bez winy. 
Ale czy na pewno?
Co byś zrobił, gdybyś musiał 
ponieść konsekwencje nie 
swoich błędów?
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To	już	nie	ma	znaczenia

EAN 9788381546980

Klub	Starych	Panien	
oprawa miękka | 128 × 198 | 424–488 stron | Holly Bourne

–	 zabawne,	lekko	napisane	powieści	o	sile	i	niezależności	dziewczyn	
–	 feministyczne	zacięcie

15+

Jestem	już	normalna?	 

EAN 9788380739055

I	co	ona	ma	zrobić?	 

EAN 9788381545129

I	szczęśliwego	Nowego	
Roku?
EAN 9788381547383

To	już	nie	ma	znaczenia
oprawa miękka | 128 × 198 | 352 strony | Joanna Jagiełło

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

akceptacji,	molestowaniu,	alkoholizmie	
rodziców)

–	 	świetnie	napisana,	wciągająca	powieść	
obyczajowa	pełna	emocji	i	prawdy

15+

My	Secret	YouTube	Life
oprawa miękka | 128 × 198 | 320 strony | Charlotte Seager

–	 niezmiernie	aktualny	temat	aktywności	młodzieży	w	mediach	
społecznościowych

–	 atrakcyjna	fabuła,	która	porusza	palące	kwestie	takie	jak	stalking,	
cyberprzemoc,	hejt,	kreacja	i	kłamstwa	w	Internecie

12+ Follow	Me,	Like	Me
oprawa miękka | 128 × 198 | 272 strony | Charlotte Seager

–	 tematyka	jak	najbardziej	na	czasie
–	 książka	z	bohaterami,	z	którymi	młodzi	mogą	się	utożsamić

15+

My	Secret	YouTube	Life
EAN 9788380739437

Follow	Me,	Like	Me
EAN 9788381545938

Co zrobisz, jeśli konto twojej idolki okaże się 
najwię kszym oszustwem na YouTubie?
LilyLoves, popularna youtuberka, ma wszystko: 
dizajnerskie mieszkanie, własną linię kosmetyków 
i miłość gwiazdy rocka. 
Melissa, jej szesnastoletnia fanka, posunie się 
naprawdę daleko, żeby zdobyć to samo!

Kiedy 16-letnia Chloe – królowa Instagrama i selfie – odpowiada na wiado-
mość od przystojnego nieznajomego, nie ma pojęcia, kogo zaprasza do 
swojego życia. Gdy jej internetowy fan staje się coraz bardziej natarczywy, 
jej prawdziwe życie zaczyna się rozpadać i Chloe zdaje sobie sprawę, że 

musi znaleźć 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.

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+Siedem	odcieni	miłości	
oprawa miękka | 128 × 198 | 272 strony | Liliana Fabisińska, Barbara 
Kosmowska, Agnieszka Jeż-Kaflik, Małgorzata Warda,  
Katarzyna Ryrych, Joanna Jagiełło, Anna Onichimowska

–	 historie	pisane	przez	kobiety	dla	kobiet
–	 znane	i	uznane	autorki	kojarzone	z	literaturą	piękną
–	 miłość	przedstawiona	w	różnych	jej	odcieniach

15+

Siedem	odcieni	miłości
EAN 9788381547123

Silna
EAN 9788381547130

Jak wiele odcieni może mieć miłość?

Zbiór opowiadań o miłości napisany przez 
siedem autorek. Każde opowiadanie to inne 
doświadczenia, inne emocje, inne wybory, 
po prostu inna miłość, a wszystko to przeży-
wają młode dziewczyny wkraczające dopiero 
w doros łość. W końcu miłość niejedno ma imię!

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 przeróż-
nych, czasem zaskakujących sytuacjach życiowych. 
Dziewczyny są silne, samodzielne, niezależne.
Warto je poznać.

„Każde kolejne opowiadanie zabierze Cię w nową 
podróż emocjonalnym rollercoasterem, na któ-
rego końcu czeka potężna dawka wiary w siebie. 
Tylko Ty decydujesz, co oznacza dla Ciebie siła. 
Ogromnie polecam!”
Marta Lis – @PannaFox

Historia czterech przyjaciółek. Każda z nich jest 
zupełnie inna, każda ma swoją smutną historię, 
swoje problemy i słabości, z którymi co dzień 
próbuje walczyć. Łączy ich balet, wspólne próby 
i przygotowania do wielkiego występu.
W czasie obozu treningowego, jedna z przyja-
ciółek znika w tajemniczych okolicznościach… 
Nikt nie wie, co się z nią stało. Jej zniknięcie pro-
wokuje i wymusza to, że przyjaciółki zaczynają 
szukać, analizować, rozmawiać, zastanawiać się 
nad sensem jej słów… To już nie ma znaczenia…

BO
O

KS
4Y

A

65



36	pytań,	by	Cię	poznać…	
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 304 strony |  
Jordi Sierra i Fabra

–	 świetnie	napisana,	bardzo	wciągająca	powieść	dla	młodzieży	
o	miłości

–	 znany,	doceniany	i	nagradzany	pisarz	hiszpański
–	 	tytuł	nawiązuje	do	eksperymentu	nauko-
wego	dotyczącego	budowania	bliskości

–	 zaskakujące	zakończenie
–	 świetny	język,	wartka	akcja	

15+

36	pytań,	by	Cię	poznać,	 
4	minuty,	by	pokochać
EAN 9788381547215

Miłość	za	wszelką	cenę	
oprawa miękka | 145 × 205 | 464 strony | Louisa Reid

–	 trzymająca	w	napięciu	historia	nastolatki
–	 oryginalna	forma	dwutorowej	narracji
–	 zaskakujące	wątki
–	 wciągająca,	niebanalna	historia	–	zachęca	do	czytania

15+

Miłość	za	wszelką	cenę 

EAN 9788379836383

Audrey razem z matką i bratem przenosi się do 
nowego miasta. Przeprowadzka miała być dla 
dziewczyny również ucieczką. Jednak trudno 
jest uciec, gdy twoją duszę otacza mrok. To Coś 
przychodzi bez uprzedzenia i atakuje w naj-
mniej spodziewanym momencie… Lekarstwem 
na problemy może okazać się mieszkający nie-
opodal Leo. Losy tej dwójki splatają się. Poja-
wienie się chłopaka uświadomi Audrey, że nic 
nie jest takie, jakie się do tej pory wydawało. 
Dziewczyna zrozumie, że kochając kogoś, 
można zrobić wiele. Pytanie, czy zawsze wiele 
dobrego…

Żyli	długo	i	szczęśliwie	
oprawa miękka | 128 × 198 | 368 stron | Katy Cannon

15+Przepis	na	miłość	
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 384 strony | Katy Cannon

–	 lekko	napisany	romans	dla	młodych	dorosłych
–	 idealna	propozycja	dla	tych,	którzy	kochają	obyczajową	literaturę	
z	romantycznym	wątkiem	

15+

–	 lekka	i	przyjemna	powieść,	która	świetnie	nadaje	się	na	wolne	
wieczory

–	 romans	pełen	zaskakujących	zwrotów	akcji

Megan wie, czego chce od życia, i ma zamiar to 
zdobyć. Nieważne, co myślą o tym jej rodzice.
Elliott natomiast poddał się i nie walczy o swoje 
plany na przyszłość. 
W tym momencie w świat Elliotta wkracza 
Megan z propozycją, która może odmienić 
jego życie na zawsze. Uciekają razem z rodzin-
nego miasta w pościgu za marzeniami.
Ale życie prowadzi krętymi ścieżkami i nawet 
Megan nie jest w stanie przewidzieć, dokąd 
ich zaprowadzą…Żyli	długo	i	szczęśliwie

EAN 9788381542272
Przepis	na	miłość
EAN 9788381540896

Tilly zawsze chciała pisać książki jak jej bab-
cia – autorka bestsellerowych romansów. Kiedy 
więc ta prosi dziewczynę, żeby napisała za nią 
kolejny romans, Tilly czuje się, jakby ziściło się 
jej marzenie.
Jest jednak pewien problem. Tilly nigdy się nie 
zakochała, nigdy nie miała chłopaka, nigdy się 
nie całowała. Jak więc może napisać coś praw-
dziwego? Ma jednak pewien plan...

Apetyt	na	miłość	
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 336 stron |  
Stephanie Kate Strohm

–	 apetycznie	romantyczna	powieść	dla	wszystkich	nastoletnich	
miłośników	romansów,	Paryża	i	sztuki	gotowania	w	jednym

–	 modny	wątek	kulinarny:	rywalizacja	w	kuchni,	popularny	show	
kulinarny,	celebryccy	szefowie	kuchni,	słynna	szkoła	gotowania

–	 idealna	propozycja	dla	tych,	którzy	marzą	o	romantycznej	podróży	
do	Francji	–	kraju	miłości	i	dobrego	jedzenia

15+

Apetyt	na	miłość	
EAN 9788381542210

Problem	
oprawa miękka | 128 × 198 | 400 stron | Non Pratt

–	 emocjonalna,	odważna	i	autentyczna	opowieść
–	 porusza	aktualne	problemy	związane	z	życiem	nastolatków
–	 książka	dająca	do	myślenia	młodym	ludziom

Hannah ma piętnaście lat. Jest inteligentna i błyskotliwa. Jest też w ciąży. 
Aaron jest nowy w szkole i nie lubi zwracać na siebie uwagi. Dlaczego więc 
decyduje się udawać ojca nienarodzonego dziecka Hannah? W doro-

słym życiu napotkasz niejeden PROBLEM, ale 
tylko stawiając mu czoła, dowiesz się, co jest 
naprawdę ważne…

15+

Problem
EAN 9788380735958BO
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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	i	prostych	działań	matematycznych

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

–	 kontrastowe	ilustracje	dopasowane	do	możliwości	poznawczych	
najmłodszych	dzieci

–	 idealne	na	pierwsze	książeczki
–	 atrakcyjne	ilustracje,	przedstawiające	znane	dziecku	otoczenie
–	 zaokrąglone	rogi	i	łatwe	do	czyszczenia	strony

1+

Kształty
EAN 9788381549295

Zabawki
EAN 9788381549301

Edulatki	
oprawa miękka | 200 × 190 | 24 strony | Katarzyna Borecka

–	 zeszyty	ćwiczeń,	dzięki	którym	dziecko	bawi	się	i	jednocześnie	
zdobywa	wiedzę

–	 wiele	różnorodnych	zadań	–	maluchy	poznają	otaczający	je	świat,	
rozwijają	spostrzegawczość,	umiejętność	logicznego	myślenia	
oraz	ćwiczą	sprawność	manualną

–	 w	środku	kolorowe	naklejki

1+

NOWOŚĆ

Edulatki.	 
Ćwiczenia	2-latka	
EAN 9788382407143

NOWOŚĆ

Edulatki.	 
Ćwiczenia	3-latka	
EAN 9788382407150

NOWOŚĆ

Edulatki.	 
Ćwiczenia	4-latka	
EAN 9788382407167

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

–	 seria	książeczek	edukacyjnych	w	formie	harmonijki,	zawierających	nowe	słowa,	kolorowe	zdjęcia	oraz	ciekawe	informacje
–	 mały	format,	idealny	dla	maluszka
–	 opisy	do	każdej	fotografii,	które	urozmaicają	zabawę	z	dzieckiem,	pomagają	opiekunowi	wyjaśnić,	co	maluch	widzi	
–	 zdjęcia	w	sposób	realistyczny	przedstawiają	elementy	świata	otaczającego	dziecko	

1+

NOWOŚĆ

Zwierzęta	w	zoo	
EAN 9788382406733

NOWOŚĆ

Zwierzęta	na	wsi	
EAN 9788382406740

NOWOŚĆ

W	parku	
EAN 9788382406757

NOWOŚĆ

W	domu	
EAN 9788382406764

NOWOŚĆ

Pojazdy	
EAN 9788382406771

NOWOŚĆ

Owoce	i	warzywa	
EAN 9788382406788
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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	włas-
nego	ciała	i	rodziny

1+

NOWOŚĆ

Maluch	poznaje.	 
Moje	ciało	
EAN 9788382406900

NOWOŚĆ

Maluch	poznaje.	 
Ja	i	moja	rodzina	
EAN 9788382406917

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+

NOWOŚĆ

Skąd	się	bierze…	 
chleb	
EAN 9788382407358

NOWOŚĆ

Skąd	się	bierze…	 
mleko	
EAN 9788382407365

NOWOŚĆ

Skąd	się	bierze…	 
miód	
EAN 9788382407372

Edulatki.	Elementarz	 |	 Edulatki.	Ćwiczenia
 * oprawa miękka | 240 × 205 | 48 stron | Katarzyna Borecka | ilustratracje: Agnieszka Ulatowska 
 ** oprawa miękka | 200 × 190 | 24 strony | Katarzyna Borecka | ilustratracje: Agnieszka Ulatowska

4+1+

Edulatki	elementarz	
4-latek*
EAN 9788381549820

Edulatki	elementarz	
2-latek*
EAN 9788381549806

Edulatki	elementarz	
5-latek*
EAN 9788381549837

Edulatki	elementarz	
3-latek*
EAN 9788381549813

Edulatki	ćwiczenia	
4-latek*
EAN 9788381549783

Edulatki	ćwiczenia	
2-latek*
EAN 9788381549769

Edulatki	ćwiczenia	
5-latek*
EAN 9788381549790

Edulatki	ćwiczenia	
3-latek*
EAN 9788381549776

–	 powiązany	edukacyjny	zestaw:	elementa-
rze	+	zeszyty	ćwiczeń

–	 nauka	i	zdobywanie	wiedzy	poprzez	
zabawę

–	 różnorodne,	dostosowane	poziomem	
trudności	ćwiczenia	poszerzające	i	wzbo-
gacające	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	

Domowa	Akademia	
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	

6+1+

Elementarz.	2-latek	
poznaje	świat
EAN 9788380738652

Elementarz.	3-latek	
poznaje	świat
EAN 9788380738669

Elementarz.	6-latek	
czyta	sylabami	
EAN 9788381542104

Elementarz.	6-latek	
poznaje	litery	
EAN 9788381542074

Elementarz.	4-latek	
poznaje	świat
EAN 9788380738676

Elementarz.	5-latek	
poznaje	świat
EAN 9788380738683 ED

U
KA

CJ
A

69



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

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

–	 książka	pełna	kolorowych	ilustracji	i	dużych	naklejek

4+

NOWOŚĆ

Przedszkolak	poznaje	
świat	
EAN 9788382407419

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

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
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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+

NOWOŚĆ

Kolorowy	alfabet	
z	naklejkami.	Zeszyt	1	
EAN 9788382407211

NOWOŚĆ

Kolorowy	alfabet	
z	naklejkami.	Zeszyt	2	
EAN 9788382407228

NOWOŚĆ

Kolorowe	cyferki	
z	naklejkami.	Zeszyt	1	
EAN 9788382407235

NOWOŚĆ

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+

NOWOŚĆNOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

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	pisać.	Literki	
EAN 9788382405163

Uczę	się	pisać.	Szlaczki	
EAN 9788382405170

Uczę	się	pisać.	Słowa	
EAN 9788382405187

Uczę	się	pisać.	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
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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+

NOWOŚĆ

Uczę	się	i	bawię.	 
Cyfry	z	naklejkami
EAN 9788382407075

NOWOŚĆ

Uczę	się	i	bawię.	 
Litery	z	naklejkami	
EAN 9788382407082

NOWOŚĆ

Uczę	się	i	bawię.	 
Kolory	z	naklejkami	
EAN 9788382407099

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,	takie	jak	kubek,	łyżka,	pies,	kot,	
książka,	kredki,	kwiat

6+

Słownik	obrazkowy	
(5	języków)
EAN 9788381547826

Poznaję…
oprawa miękka | 165 × 235 | 24 strony | ilustracje: Dorina Auksztulewicz

–	 nauka	literek,	cyferek	i	dodawania	w	przystępny	dla	dziecka	spo-
sób	–	przez	zabawę

–	 interesująca	szata	graficzna	przykuje	uwagę	dziecka
–	 ciekawe	tematy	zachęcą	dziecko	do	nauki

4+

Poznaję	literki. 
Zwierzęta
EAN 9788381549745

Poznaję	literki. 
Wesoły	alfabet
EAN 9788381549752

Już	dodaję 

EAN 9788381549721

Jesteśmy	bezpieczni
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Kinga Kulawiecka 

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

–	 zeszyty	napisane	prostym,	zrozumiałym	dla	dzieci	językiem,	nie-
bezpieczeństwa	i	właściwe	wzorce	bardzo	obrazowo	pokazane

4+

W	domu 

EAN 9788381549851

Na	dworze 

EAN 9788381549868

Zygzaczki	i	szlaczki. 
Zeszyt	zielony
EAN 9788382400113

Zygzaczki	i	szlaczki. 
Zeszyt	niebieski
EAN 9788382400137

Zygzaczki	i	szlaczki. 
Zeszyt	czerwony
EAN 9788382400144

Zygzaczki	i	szlaczki. 
Zeszyt	fioletowy
EAN 9788382400120

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

–	 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,	wspomaga	koncentrację

4+
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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+

Pierwszoteścik.	Testy	
kompetencji	dla	klasy	1
EAN 9788382404777

Drugoteścik.	Testy	
kompetencji	dla	klasy	2
EAN 9788382404784

Trzecioteścik.	Testy	
kompetencji	dla	klasy	3
EAN 9788382404791

Teścik	przed	klasą	4.	Testy	
kompetencji	dla	klas	1–3
EAN 9788382404807

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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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+

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

–	 	seria	dzięki	której,	wspieramy	rodziców	
w	tak	zwanej	domowej	edukacji

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

–	 	dużo	miejsca	na	rozwiązywanie	zadań

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

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

Działania	matematyczne*
EAN 9788381549622
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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+

Krzyżówki*
EAN 9788380737792

Łamigłówki**
EAN 9788381542203

Sudoku*
EAN 9788381545419

Rebusy*
EAN 9788380737785

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

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

–	 temat	zawsze	na	topie!
–	 mnóstwo	ciekawostek	–	walor	edukacyjny,	ale	także	elementy	fantastyki	–	 
porady	dotyczące	tresowania	i	dbania	o	smoki	

–	 pełne	szczegółów,	kolorowe	ilustracje
–	 uniwersalna	formuła	–	dla	chłopców	i	dziewczynek

6+

Wielka	księga	dinozaurów
EAN 9788382401219

Wielka	księga	smoków
EAN 9788382401899
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Gallus gallus f. domestica
KURA DOMOWA

BIAŁE CZY NAKRAPIANE
Śnieżnobiałe, nakrapiane, beżowe, brązowe, 

ale także zielonkawe lub różowawe… Kurze 

jajko może mieć różną barwę. Kolor skorupki 

odpowiada zabarwieniu zausznic –  

półksiężyców nagiej skóry pod kurzymi 

oczami. Jeśli gospodarz chce zbierać białe 

jajka, kupuje kurę o białych zausznicach, te 

z czerwonymi znoszą jajka brązowe. Natomiast 

pewna egzotyczna piękność, brodata araukana, 

może poszczycić się jajkami zabarwionymi na 

niebiesko!

KURZE JAJA
Podczas gdy napuszony kogut głośnym 

pianiem oznajmia całemu światu, że 

nastał dzień, kury dostają jeść, a potem 

na ściółce ze słomy znoszą jajka. Kurnik 

to dla nich luksusowe mieszkanie. Ich 

przodek, kur bankiwa, znosił jaja do 

zwykłego dołka w ziemi. Były one 

mniejsze od kurzych, ale miały za to 

o wiele grubszą skorupkę. Skorupki jaj 

kur domowych są najbardziej kruche ze 

wszystkich w ptasim świecie!

JAJKO PEWNEJ KURY 
NAZWANEJ HARRIET MIAŁO 
OBWÓD (MIERZONY WZDŁUŻ 
DŁUGIEJ OSI JAJA) OKOŁO 

23 CENTYMETRY!

Rekord

Rasy kur

→  
  

NIOSKA ZNOSI
200–300 JAJEK 

ROCZNIE! 

NAJMNIEJSZA 
I NAJLŻEJSZA 

SERAMA

MAŁA BOJOWA 
KO-SHAMO

ZWYKŁA KURA 
ZAGRODOWA

ODPORNY 
ORPINGTON

NAJWIĘKSZY 
JERSEY GIANT

1:1
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KURA DOMOWA 12 jaj w lęgu

21–23 dni

50–68 × 38–47 mm 

kura

KURZA RODZINA
Kiedy kury mają pół roku, zaczynają 

znosić jaja. Dopiero się tego uczą, dlatego 

pierwsze jajka są nieduże. Co ciekawe, 

często nie mają skorupki. Jeśli kurom 

towarzyszy kogut, możemy się cieszyć, 

bo rodzinka się powiększy. Przyszła kurza 

mama zaczyna kwokać, mniej je 

i rzetelnie wysiaduje jajka. Kiedy kurczątka 

są gotowe do tego, żeby wyjrzeć na świat, 

jeszcze z wnętrza jaja ogłaszają to swojej 

mamie kwoce. Kto by pomyślał, że jajko 

może być gadatliwe!

KWOKA 
↓ 

WIELOBARWNY 
KOGUT 

↓ 

↑
JEDNODNIOWE 
KURCZĄTKA 

REGATY O PUCHAR AMERYKI 

Wyścigi łodzi są rozrywką, która od dawna istnieje w wielu kulturach. 

Jednym z najsłynniejszych wyścigów są regaty o Puchar Ameryki. 

Nazwa pochodzi od jachtu America, który jako pierwszy wygrał te 

prestiżowe zawody w roku 1851. Od tamtego czasu o tę nagrodę walczyły 

jachty z wielu krajów, a ich konstrukcja ulegała stopniowym zmianom, 

i czyniła je je tak szybkimi, jak to tylko możliwe.

36

STATKI W PRACY 
W roku 1650 cały świat prowadził handel przy użyciu statków. Na morzach 

dominowały statki Hiszpanów i Portugalczyków, ale największe sukcesy 

w handlu odnosili Holendrzy. Holenderska fluita miała prostą konstrukcję, 

ale stała się najpowszechniej używanym statkiem handlowym swojej 
epoki. Była wytrzymała, miała beczkowaty kształt i została stworzona do 

przewożenia jak największej liczby towarów przy jak najmniejszej załodze. 

26

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

–	 wartość	edukacyjna	–	dziecko	rozwija	zdolności	poznawcze
–	 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	zaob-
serwujemy	zorzę	polarną

–	 wyjątkowe	ilustracje	dopełniające	tekst

9+

Wisła
EAN 9788382404746

Spójrz	w	niebo
EAN 9788382404999

Wszystko	o	jaju	
oprawa twarda | 215 × 280 | 64 strony | Markéta Nováková,  
Eva Bártová, Blanka Sedláková | ilustracje: Matej Ilčík

–	 mnóstwo	zaskakujących	faktów	i	przyrodniczych	ciekawostek
–	 rysunki	jaj	pokazane	w	skali	1:1,	dzięki	czemu	dziecko	może	
łatwiej	wyobrazić	sobie	jaja	danego	gatunku

9+

Wszystko	o	jaju
EAN 9788381546638

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

–	 ciekawa	tematyka
–	 nowoczesny	sposób	prezentowania	wiedzy	(infografiki)
–	 napisana	w	lekkim	stylu,	nie	wyśmiewając	osób	prezentowanych	
w	książce

9+

Najdziwniejsze	fobie
EAN 9788381546195

Fobia to strach przed czymś, czego się boisz tak mocno, że nie masz siły walczyć z tym strachem.Sprawia, że jest ci tak bardzo źle, że aż wpadasz w panikę. Masz mdłości, ból brzucha, lepkie dłonie, spoconeczoło, dreszcze, miękkie kolana, nie masz siły uciekać, dostajesz gorączki, duszno ci…Strach przejmuje nadczłowiekiem kontrolę, zupełnie jakby go przeprogramował po swojemu. A ty?Nagle tracisz kody do swojego oprogramowania. Fobia przejęła cię, niczym podstępny haker.

Co to jest fobia?

Czym się różni fobia od zwykłego strachu?

Zwykły strach czujesz wtedy, gdy coś naprawdę ci grozi.Widzisz tuż przed sobą wielkiego szczerzącego kły psa.Boisz się go. Przed wejściem do twego domu stoją obce,dziwnie zachowujące się osoby. Boisz się ich. Widziszdentystę i… wiadomo co. To jest strach przed tym, conaprawdę jest groźne albo może spowodować ból. Tojest normalny strach.

Fobia – czyli strach magiczny – dopada cię wtedy, gdyboisz się czegoś, co nie zrobi ci krzywdy i w ogóle na-prawdę nie jest groźne. Kiedy to się dzieje?Gdy boisz się każdego psa, nawet słodkiego szcze-niaczka. Gdy denerwujesz się, że inni ludzie mogą po-czuć twój zapach, gdy tylko wejdziesz do tramwaju. Gdyz pokoju wypędzi cię pająk mniejszy od twojego naj-mniejszego paznokcia. Gdy przeraża cię to, że widziszprzed sobą wielką otwartą przestrzeń, na przykład mo-rze. Gdy drżysz na samą myśl, że możesz przez przypa-dek nadepnąć na przerwę pomiędzy płytami chodnika.Co się wtedy stanie? Koniec świata? Ziemia pęknie napół? Złamiesz nogę? Oczywiście że nie. A jednak sięboisz!

Naukowcy opisali i zbadali aż siedemset fobii.

FOBIAZWYKŁY STRACH

NOWOŚĆ

Łodzie	
oprawa twarda | 245 × 305 | 48 stron | Iris Volant |  
ilustracje: Jarom Vogel

–	 pięknie	ilustrowana	miniencyklopedia,	pełna	ciekawostek	na	
temat	statków	–	w	sam	raz	dla	fanów	tego	typu	obiektów

–	 ciekawe	informacje	zawarte	zarówno	w	tekście,	jak	i	na	ilustracjach	
(np.	szczegółowe	ilustracje	poszczególnych	części	łodzi)

–	 wydanie	idealne	na	prezent

6+

Łodzie
EAN 9788381540018

Ratujmy	naszą	planetę
oprawa twarda | 250 × 290 | 64 strony | Jess French |  
ilustracje: Alexander Mostov

9+

Czy wiesz, że twoje wybory mają znaczenie i ty też możesz zmienić świat?
Czy chcesz zmienić go na lepsze?
Jeśli tak, ta książka jest właśnie dla ciebie!
Dowiesz się z niej, co to jest wylesianie i jak mu zapobiegać. Poznasz 
niesamowite rozwiązania pomagające chronić lasy: od działań biologów 

i ekologów po niezwykłe wynalazki, jak roboty 
służące do sadzenia drzew.
Z książki dowiadujemy się, jakie są rodzaje 
lasów, kim są ich mieszkańcy, dlaczego lasy są 
tak cenne dla naszej planety. Następnie zapo-
znajemy się ze zjawiskiem wylesiania, z jego 
przyczynami i skutkami, by w końcu dowiedzieć 
się, co może zrobić każdy z nas, by chronić lasy 
i w jaki sposób nasze codzienne wybory i przy-
zwyczajenia mogą pomóc chronić to bezcenne 
bogactwo.

Lasy
EAN 9788381549509

4

Formica rufa L.
MRÓWKA RUDNICA

30 jajeczek dziennie

2–6 tygodni

0,7 mm

młode robotnice

M rowisko na pierwszy rzut oka wygląda jak zwyczajna 
kupka igliwia. Bylibyśmy bardzo zdziwieni, gdybyśmy 

mogli zobaczyć, co pod nią się znajduje! Jest to pałac 
pełen korytarzy, ścieżek i komór, i to nie tylko w pagórku 
nad ziemią. Mrowisko sięga bowiem aż 2 metry w głąb! 
I najczęściej właśnie tam, głęboko pod powierzchnią, 
znajdują się komory z mrówczymi jajeczkami. Jajka 
mają białą, czasem żółtawą barwę i owalny kształt. Są 
naprawdę drobniutkie – te największe stanowią jedną 
dziesiątą wielkości małej mrówki.

Mieszkańcy mrowiska KAŻDA MRÓWKA MA SWOJE ZADANIE. MŁODE ROBOTNICE OPIEKUNKI 
TROSZCZĄ SIĘ O JAJECZKA I O LARWY. STARSZE DBAJĄ O MROWISKO 
I ZAOPATRUJĄ JE W POKARM. ROBOTNICE O DUŻYCH ŻUWACZKACH PEŁNIĄ 
FUNKCJĘ ŻOŁNIERZY. KOLEJNYMI MIESZKAŃCAMI MROWISKA SĄ SAMCE, 
KTÓRYCH ZADANIEM JEST WYLECIEĆ Z KRÓLOWĄ NA LOT GODOWY, POTEM 
ICH ŻYCIE SIĘ KOŃCZY.

USKRZYDLONY SAMIEC

POTRAFI UNIEŚĆ CIĘŻAR PIĘĆDZIESIĘCIOKROTNIE WIĘKSZY OD SIEBIE.

→  
  

POCZWARKI 
MRÓWEK

→  
  

ROBOTNICE PRZYNOSZĄ NOWY MATERIAŁ NA GNIAZDO I ZASTĘPUJĄ NIM STARY.

→  
  

40

5

OD JAJECZKA DO MRÓWKIPowinnością mrówczej królowej nie jest wydawać rozkazy 
i zarządzać mrowiskiem. Jej głównym zadaniem jest 
zapewnienie kolonii przyszłości – królowa jako jedyna mrówka 
składa jajeczka. O nie z kolei troszczą się robotnice – układają 
je w komorach, zlepiają w kupki, czyszczą z pyłu oraz liżą, 
żeby utrzymać odpowiednią wilgotność. Z jajeczek 
wylęgną się bardzo głodne larwy. Robotnice będą 
miały nóżki pełne roboty, aby je wszystkie wykarmić. Po pewnym czasie larwa uprzędzie wokół siebie kokon, a opiekunka przeniesie go do komory w górnej części mrowiska, czyli tam, gdzie jest najcieplej. To w tym miejscu pojawi się na świecie kolejne mrówcze pokolenie. W zależności od tego, czym larwy były karmione, wylęgną się z nich robotnice albo uskrzydlone królowe i samce.

KUPKA JAJECZEK  Białawe, owalne jajeczka są zlepione ze sobą i ułożone w poszczególnych komorach mrowiska. Lepka powierzchnia ułatwia robotnicom ich przemieszczanie – całą kupkę zlepionych jajeczek przeniosą naraz do następnej komórki.

ROBOTNICA
KRÓLOWA

WIĘKSZA ROBOTNICA (ŻOŁNIERZ)

W ŚRODKU MROWISKA ZNAJDUJE SIĘ PNIAK.
→  
  

PANUJE W NIM STAŁA TEMPERATURA 30–40°C. 
↓
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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+

Mój dzień
EAN 9788382400724

Zwierzęta
EAN 9788382400731

Na spacerze
EAN 9788382400717

Pojazdy
EAN 9788382403626

Zwierzęta
EAN 9788382403633

Na farmie
EAN 9788382403640

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 najmłod-
szych dzieci

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

1+

Nauka z grubym obrysem
oprawa miękka | 200 × 190 | 24 strony | ilustracje: Maria Treter

– atrakcyjne dla maluchów obrazki z grubym, kolorowym  
obrysem

– przyjazna forma – proste rysunki i duże naklejki
– krótkie i zrozumiałe polecenia

1+

Pierwsze słowa
EAN 9788381548182

Poznaję cyfry
EAN 9788381548175

Poznaję litery
EAN 9788381548168

Kształty. Koło i kwadrat
EAN 9788382403398

Kształty. Koło i trójkąt
EAN 9788382403381

Kształty. Koło i prostokąt
EAN 9788382403404

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.

Płotek ma prostokątne sztachetki.  
Pokaż je paluszkiem i dodaj im kolorów.

Pokoloruj kwiatka i przyklej okrągły żółty środek.  
Pokaż paluszkiem prostokątną łodygę.

Pokoloruj koła traktora i przyklej prostokątne niebieskie okno. Poprowadź palec po brzuchu pająka i dodaj mu kolorów.
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NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

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 naklejkami

1+ Zabawy Jadzi Pętelki
oprawa miękka | 200 × 190 | 24 strony |  
Barbara Supeł | ilustracje: Agata Łuksza

– uzupełnienie znanej i lubianej serii o Jadzi Pętelce
– zadania dostosowane poziomem trudności do najmłodszych
– dziecko poznaje nowe słowa, rozwija wyobraźnię, ćwiczy logiczne 

myślenie i zdolności grafomotoryczne
– urocze ilustracje, duże naklejki

1+

W lesie
EAN 9788382406023

Na wsi
EAN 9788382406139

W zoo
EAN 9788382406016

W lesie
EAN 9788382403299

Na zakupach
EAN 9788382403305

Na placu zabaw
EAN 9788382403312

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

OKŁADKA 
W PRZYGOTOWANIU

Zwierzęta i ich przysmaki
EAN 9788382408850

OKŁADKA 
W PRZYGOTOWANIU

Zwierzęta i ich otoczenie
EAN 9788382408867

OKŁADKA 
W PRZYGOTOWANIU

Zwierzęta i ich młode
EAN 9788382403909

Przeciwieństwa
EAN 9788382403916

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-Naklejanki
oprawa miękka | 235 × 220 | 16 stron

– w każdej książeczce rymowane zagadki, które dziecko 
ma odgadnąć, aby przykleić właściwą naklejkę

– seria wzbogaca wiedzę dziecka o świecie, uczy słownictwa, 
pozwala ćwiczyć logiczne myślenie i kojarzenie faktów, 
rozwija wyobraźnię i kreatywność, a także koordynację 
wzrokowo-ruchową i koncentrację

1+

Rymowanki

EAN 9788382400700

Zagadkowe pojazdy

EAN 9788380730106

Zagadkowe warzywa 
i owoce
EAN 9788380730113

Zagadkowe zwierzęta

EAN 9788380730090

Wyliczanki

EAN 9788382400687

Zgadywanki

EAN 9788382400694 AK
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Nie wychodzę za linię 
oprawa miękka | 200 × 190 | 12 stron

– kolorowanki z wyróżnionym przez fakturę papieru grubym 
obrysem – niewychodzenie za linię będzie dla malucha o wiele 
łatwiejsze 

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

1+

Zwierzęta 

EAN 9788382408003

NOWOŚĆ

Pojazdy 

EAN 9788382408010

NOWOŚĆ

Owoce i warzywa 

EAN 9788382408027

NOWOŚĆ

Wesołe zabawy malucha z grubym… 
oprawa miękka | 200 × 190 | 48 stron

– ciekawe, duże rysunki z grubym obrysem do pokolorowania 
– oprócz kolorowanek w książce znajdują się proste łamigłówki 

i zadania, ciekawostki o zwierzętach owocach i warzywach, 
ćwiczenia na spostrzegawczość i koncentrację, duże naklejki 
zapewniające dobrą zabawę

1+

Wesołe zabawy malucha 
z grubym obrysem 
EAN 9788382402186

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+

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

W domu
 
EAN 9788382407464

W sklepie
 
EAN 9788382407471

Na dworze
 
EAN 9788382407488

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 teksty łatwe do przeczytania
– sztywne strony pozwalają na bezpieczną zabawę dziecka 
– wspierają rozwój mowy dziecka – dzieci poznają różne dźwięki,  

uczą się pierwszych słów

1+

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

– prosta forma przedstawionych elementów – łatwa w odbiorze dla 
maluchów

1+

Na wsi

EAN 9788381546645

W zoo

EAN 9788381546652

W domu

EAN 9788381546669

Moje pierwsze kolorowanki i zabawy 
oprawa miękka | 200 × 190 | 24 strony | ilustracje: Maria Treter

– krótkie i zrozumiałe polecenia, ciekawostki o zwierzętach, owo-
cach i warzywach

– kolorowanki z grubym, kolorowym obrysem
– połączenie kolorowanek z różnorodnymi zadaniami 
– książka dostosowana do możliwości poznawczych maluchów
– idealne do ćwiczenia motoryki ręki i do zabawy

1+

Kolorowanki i łączenie 
kropek
EAN 9788382401363

Kolorowanki i labirynty 

EAN 9788382401356

Kolorowanki i  
wyszukiwanie różnic
EAN 9788382401370AK
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Moc kolorowania 
oprawa miękka | 165 × 235 | 24 strony

– seria kolorowanek z wesołymi ilustracjami i naklejkami

4+

Zwierzęta 
EAN 9788382404135

NOWOŚĆ

Pojazdy 
EAN 9788382404142

NOWOŚĆ

Księżniczki 
EAN 9788382404128

NOWOŚĆ

Dinozaury 
EAN 9788382404111

NOWOŚĆ

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

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 AK
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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+

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+

Królewskie zabawy
EAN 9788382405880

Zabawy w ogrodzie
EAN 9788382405897

Zaczarowane przygody
EAN 9788382405903

Przygotowania do balu
EAN 9788382405910

W zoo
EAN 9788382405002

Z warzywami i owocami
EAN 9788382405019

W domu
EAN 9788382405026

W przedszkolu
EAN 9788382405033

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

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.
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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+

NOWOŚĆ

Zwierzaki domowe 
EAN 9788382407174

NOWOŚĆ

Zwierzaki egzotyczne 
EAN 9788382407181

Zakręcone smakołyki 
EAN 9788382407198

NOWOŚĆ

Magiczne stworzenia 
EAN 9788382407204

NOWOŚĆ

Koloruję z… 
oprawa miękka | 200 × 288 | 16 stron | ilustracje: Justyna Tkocz

– zabawne kolorowanki z naklejkami, których bohaterami są wesołe zwierzaki

4+

Koloruję z chomikiem
EAN 9788381546140

Koloruję z lamą
EAN 9788381546133

Koloruję z tukanem
EAN 9788381546164

Koloruję z leniwcem
EAN 9788381546157

Misia i jej mali pacjenci
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Agnieszka Fili-
powska

– w środku „Albumu z naklejkami” czytelnik odnajdzie: naklejki 
z bohaterami serii i zdjęciami zwierząt, cztery małe plakaty oraz 
karty do zbierania z bohaterami serii i innymi zwierzętami

4+

Album z naklejkami 
Zeszyt 1
EAN 9788381541596

Album z naklejkami 
Zeszyt 4
EAN 9788381543378

Kolorowanki piłkarskie 
 * oprawa miękka | 235 × 165 | 32 strony 
 ** oprawa miękka | 200 × 190 | 24 strony 

– kolorowanki o tematyce piłkarskiej dla wszystkich fanów piłki 
nożnej

– dołączone naklejki uatrakcyjnią zabawę

4+

Piłkarska  
malowanka-naklejanka*
EAN 9788381546294

Piłkarska kolorowanka**

EAN 9788381546300 AK
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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. 

Baw się 
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Agnieszka Matz

– książki pełne różnorodnych zadań – labirynty, wyszukiwanie różnic, dorysowywanie, kolorowanie
– zadania dostosowane do wieku odbiorcy
– do książki dołączone są naklejki
– ciekawe tematy książek, które zainteresują najbardziej wymagających odbiorców 

4+

Wyspa dinozaurów
EAN 9788382402957

Zabawa na wsi
EAN 9788382402964

Wesołe psy i koty
EAN 9788382402971

Poszukiwacze skarbów
EAN 9788382402988

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

Barwna kraina 
oprawa miękka | 200 × 288 | 16 stron | Ilustracje: Justyna Tkocz

– brokatowa okładka przykuwająca uwagę dzieci
– naklejki w każdej książce
– idealne kolorowanki na spędzenie wolnego czasu

4+

Magiczne wróżki
EAN 9788382403480

Niezwykłe jednorożce
EAN 9788382403497

Bajkowe księżniczki 
EAN 9788382403503

Urocze szczeniaki
EAN 9788382403510

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.
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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

Zwierzęta na wsi
EAN 9788382400458

Samoloty
EAN 9788382400441

Modelki
EAN 9788382400434

Kwiaty
EAN 9788382400465

Zwariowane kolorowanki
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Anna Iudina

– nietypowe przedstawienie zwierzaków
– wkładka z brokatowymi naklejkami

4+

Disco kurczaki
EAN 9788381548342

Rewia kóz
EAN 9788381548373

Krowy baleriny
EAN 9788381548366

Świnki operowe
EAN 9788381548359

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 dla dzieci 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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Zabawki 
EAN 9788381546355
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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 9788382406696

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

– znane bajki w niezwykle ciekawej odsłonie – niektóre słowa zostały zastąpione obrazkami
– aktywny sposób czytania książek wymusza na dziecku skupienie
– nowoczesne ilustracje
– w każdym zeszycie naklejki

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

Wielki wyścig 
oprawa miękka | 200 × 290 | 2 strony (1640 × 288 mm) | ilustracje: Kinga Kulawiecka

– wyjątkowa, ogromna kolorowanka-harmonijka do kolorowania, zabawy, urządzania wyścigów samochodowych
– poszczególne części można ze sobą łączyć i stworzyć ogromny tor wyścigowy do zabawy

4+

Tor wyścigowy
EAN 9788381546867

Las
EAN 9788381546850

Wieś
EAN 9788381547338

Miasto
EAN 9788381545952
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Ubieram puchate zwierzaki
oprawa miękka | 220 × 220 | 36 stron | ilustracje: Monika Pakulska 

– książki z kolorowankami i naklejkami dopasowanymi do ilustracji 
– naklejając naklejki dziecko ćwiczy zdolności manualne, a także bawi się, ubierając urocze zwierzaki
– konturowe, czarno-białe ilustracje umożliwiają dopełnienie kreacji według własnego uznania

4+

Pieski
EAN 9788382403992

Kotki
EAN 9788382404005

Jednorożce
EAN 9788382404012

Kucyki
EAN 9788382404029

300 naklejek 
oprawa miękka | 200 × 288 | 16 stron

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

4+

Świat wokół nas
EAN 9788382403725

Pojazdy
EAN 9788382404906

Boże Narodzenie
EAN 9788382408164

Zwierzęta
EAN 9788382403718

Psy i koty
EAN 9788382404890

Zima
EAN 9788382408171

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

– bardzo lubiana przez dzieci forma zabawy – przebieranie bohaterów 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

4+

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Syrenki
EAN 9788382408195

Panny młode i druhny
EAN 9788382403794

Śnieżynki
EAN 9788382401806

Księżniczki
EAN 9788382408201

Jednorożce
EAN 9788382403800

Gwiazdy estrady
EAN 9788382401813
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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

Lubię kolorować 
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony

– seria klasycznych kolorowanek dla młodszych dzieci
– dziecko podczas zabawy nie tylko miło spędza czas, ale również ćwiczy umiejętność rozpoznawania kolorów

4+

Dinozaury
EAN 9788382406542

Księżniczki
EAN 9788382406559

Zwierzęta
EAN 9788382406566

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

NOWOŚĆ

Leśna kraina 
EAN 9788382407549

NOWOŚĆ

Kraina dinozaurów 
EAN 9788382407556

NOWOŚĆ

Dzikie zwierzęta 
EAN 9788382407563

NOWOŚĆ

W krainie dinozaurów zaginęło 10 jaj! 
Spróbuj je odnaleźć.
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Wesołe esy-floresy
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Małgorzata Drozdowska

– dziecko ćwiczy umiejętności grafomotoryczne
– maluchy nie nudzą się dzięki zróżnicowanym zadaniom
– kolorowe ilustracje
– ksiażki z naklejkami

4+

Zwierzaczki zygzaczki 
EAN 9788382403251

Zielone zygzaczki 
EAN 9788382403268

Bajkowe szlaczki
EAN 9788382403275

Zakręcone szlaczki
EAN 9788382403282

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

– ćwiczenie zdolności manualnych dziecka i spostrzegawczości

4+

W domu
EAN 9788382400496

W krainie bajek
EAN 9788382400489

W krainie wyobraźni
EAN 9788382400502 

W świecie zwierząt
EAN 9788382400472

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

– pogodne i zabawne adaptacje najbardziej lubianych baśni 
– 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 9788381544948 AK
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Naklejkowe przebieranki
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Monika Giełżecka

– bogato ilustrowane książeczki z naklejkami, pełne bajkowych postaci syrenek i wróżek
– oprócz opowiadania dzieci mogą przebierać bohaterki w różne stroje

4+

Syrenki
EAN 9788381541312

Wróżki
EAN 9788381541329

Jednorożce
EAN 9788381543699

Księżniczki
EAN 9788381543682

Przyjaciółki i ich pupile
EAN 9788381547741

Lamy
EAN 9788381547758

Baletnice
EAN 9788381548243

Kucyki
EAN 9788381548236

Szukaj i naklejaj 
oprawa miękka | 240 × 273 | 16 stron

– seria książek 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+

NOWOŚĆ

Na wsi
EAN 9788382404869

NOWOŚĆ

Pojazdy
EAN 9788382404883

NOWOŚĆ

W domu
EAN 9788382404852

NOWOŚĆ

Zwierzęta
EAN 9788382404876

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+

NOWOŚĆ

Pokaz mody
EAN 9788382406993

NOWOŚĆ

Sesja zdjęciowa
EAN 9788382407013

NOWOŚĆ

Modne stylizacje
EAN 9788382407006

NOWOŚĆ

Pupile
EAN 9788382407020

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!

Dobierz 
oryginalne 

kolory.
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Pamiętaj 
o ciekawej 
biżuterii.
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Ozdabiam naklejkami
oprawa miękka | 238 × 305 | 24 strony | ilustracje: Ewelina Protasewicz

– niesamowicie 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+

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

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

– dużo miejsca na rysunki według własnych pomysłów
– inspirujące wskazówki do każdej ilustracji
– świetna zabawa dla małych i dużych

6+

Dinozaury
EAN 9788381546706

Miasto
EAN 9788381546720

Robale
EAN 9788382403060

Różności
EAN 9788382403053

Pojazdy
EAN 9788382403046

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

– kolorowe ilustracje
– przyjazna forma – proste rysunki i naklejki według różnego wykrojnika
– wartość edukacyjna – dziecko poznaje świat wokół siebie i dowiaduje się, na jakie elementy może trafić w innej przestrzeni geograficznej
– zadania idealne do ćwiczenia motoryki małej i spostrzegawczości
– krótkie i dostosowane do wieku polecenia

6+

Polska
EAN 9788382403664

Europa
EAN 9788382403671

Świat. Przyroda
EAN 9788382403688

Świat. Kultura
EAN 9788382403695

Święta w Polsce
EAN 9788382407976

NOWOŚĆ

Święta na świecie
EAN 9788382407983

NOWOŚĆ

Plac budowy
EAN 9788382406313

Kosmos
EAN 9788382406511

Służby ratunkowe
EAN 9788382406306

Dzikie zwierzęta
EAN 9788382406528

Dinozaury
EAN 9788382406535

Piękna rafa koralowa
EAN 9788381544856

Zoo
EAN 9788382403077 AK
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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

–  gimnastyka dla umysłu 
–  rozwijanie i doskonalenie umiejętności 

logicznego myślenia, spostrzegawczości, 
cierpliwości

–  pogłębianie wiedzy, poznawanie nowych 
pojęć i rozwijanie słownictwa 

– nauka przez zabawę

Jestem bystrzakiem 
oprawa miękka | 128 × 198 | 64 strony | ilustracje: Patrycja Fabicka

6+

Ekstra łamigłówki
EAN 9788381549660

Zagadki logiczne
EAN 9788382400410

Zabawy logiczne
EAN 9788381549653

Super zadania
EAN 9788382400427

Komiksowe łamigłówki 
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | Barbara Supeł | ilustracje: Tomasz Kopka

– połączenie książki aktywnościowej i komiksu do czytania
– dowcipna historia Profesora Bazgroła zachęca do dalszego wypełniania i czytania książki

6+

Komisowe łamigłówki 
Profesora Bazgroła  
i zgranej paczki 
EAN 9788381546676

Komisowe łamigłówki  
Profesora Bazgroła  
i niesfornej szajki
EAN 9788381546683

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

– książki z ciekawostkami oraz różnorodnymi ćwiczeniami, poleceniami, łamigłówkami
– w każdym zeszycie kolorowe naklejki, które dziecko umieszcza 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
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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.

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

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 przez zabawę

6+

Dbam o przyrodę
EAN 9788381549684

W lesie
EAN 9788381545624

Segreguję odpady
EAN 9788381549677

W mieście
EAN 9788381545631

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

– seria ćwiczy rozumienie tekstu pisanego, skupienie, spostrzegawczość, motorykę ręki
– fabuła i tematyka książek rozbudzą dziecięcą wyobraźnię i zaangażują je emocjonalnie w wykonywane zadania
– doskonale nadają się do głośnego i cichego czytania, wspólnie z opiekunem lub samodzielnie
– 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

Teczka ucznia 
teczka: 275 × 245 | książka: 160 × 230 | pisak suchościeralny, książka, naklejki

– zestawy, które pomogą dziecku ćwiczyć pisanie i liczenie, pełne prostych łamigłówek i zabaw
– podczas nauki dziecko może wykorzystać naklejki, zmywalne tabliczki do pisania oraz pisak 
– ścieralny flamaster pozwoli dziecku wielokrotnie pisać, rysować, rozwiązywać zadania, bez obawy, że popełni błąd 

6+

Cyfry
EAN 5902860453642 

Litery
EAN 5902860453659 

Łamigłówki
EAN 5902860453666 

Szlaczki
EAN 5902860453673 

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
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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 9788382409109

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

CZULIŚMY SIĘ
DZIEWCZYNKĄ CHŁOPCZYKIEM

MYŚLELIŚMY, ŻE BĘDZIESZ:

2
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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
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TWOJA RODZINA

TYTY

MAMA
TATA

BABCIA
BABCIA

DZIADEK
DZIADEK
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TO TWOJA SZALONA RODZINKA  W KOMPLECIE!

CO O TOBIE POWIEDZIELI
DZIADEK

BABCIA

miejsce na zdjęcie
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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:
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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
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Sekretnik	przyjaciółki	Misi
EAN 9788381547147

Sekretnik	przyjaciółki	Misi
oprawa miękka ze skrzydełkami | 145 × 205 | 128 stron

–	 wyjątkowe	rozszerzenie	serii	o	Misi	i	jej	małych	pacjentach	
o	sekretnik-pamiętnik

–	 idealna	książka	dla	wielbicieli	Misi	i	dzieci	kochających	zwierzęta
–	 mnóstwo	miejsca	na	rysowanie,	pisanie,	uzupełnianie	i	zabawę

6+

Niektóre polskie imiona są 
pochodzenia greckiego (Helena, 

Dorota), łacińskiego (Antonina, 

Diana, Emilia), inne hebrajskiego 

(Maria, Hanna, Anna, Zuzanna) 

lub słowiańskiego (Bożena, Bogna, 

Wisława). Mają różne znaczenia,  
np. Dorota to „dar bogów”,  

a Zofia „mądrość”.

MOJE IMIĘ ZNACZY:

Moje imię 
IMIONA

Sprawdź, np. w
 księdze  

imion, co oznacz
a  

Twoje imię.

JAK CHCIAŁABYM  
MIEĆ NA imię:

4

MOJE PRZEZWISKA:

JAKI CHCIAŁABYM MIEĆ

pseudonim:

KSYWKI MOICH KOLEŻANEK:

imię:

5

Wyobrażanki	(Relaksacyjne	
ćwiczenia	na	wyobraźnię)
EAN 9788381549714

Wyobrażanki	
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Anna Olejnik |  
ilustracje: Ewelina Kolk

–	 wyobrażanki	to	ćwiczenia	relaksacyjne	rozwijające	wyobraźnię,	
łagodzące	napięcie	i	stres,	pomagające	wyciszyć	się	i	przenieść	
w	myślach	w	piękne,	kojące	miejsca;	do	lasu,	nad	brzeg	morza,	
a	nawet	w	kosmiczą	przestrzeń

–	 książka	składa	się	z	krótkich	opowiadań	i	nawiązujących	do	
przeczytanej	historii	ćwiczeń	z	ciałem,	oddechem	i	wyobraźnią

4+

I	masz	to	pod	kontrolą
oprawa miękka | 145 × 205 | 176 stron

–	 szeroki	zakres	zagadnień	dotyczących	emocji,	przeżyć,	stanów	
psychicznych	i	problemów,	z	którymi	mierzą	się	młodzi	ludzie

–	 gotowe	recepty	na	te	problemy	przygotowane	przez	doświad-
czoną	terapeutkę

–	 przyjazna	formuła	pytań	i	odpowiedzi
–	 	zawsze	pozytywny,	podnoszący	na	duchu	
i	dający	nadzieję	przekaz

9+

I	masz	to	pod	kontrolą
EAN 9788381546829

#Challenge
oprawa miękka ze skrzydełkami | 165 × 235 | 96 stron |  
Robert Trojanowski

–	 książka	pełna	zaskakujących	i	niebanalnych	wyzwań	dla	dzieci
–	 idealna	propozycja	na	kreatywne	i	zabawne	spędzanie	czasu	
w	duchu	współczesnych	challenge’ów

9+

Podejmuj zwariowane i rozwijające kreatywność 
wyzwania!
„#Challenge” to zbiór wyzwań, dzięki którym nie 
będziesz się nudzić! Rodzina, przyjaciele, a nawet 
pies lub pies sąsiada też będą chcieli wziąć w nich 
udział!
Co, gdybyś podjął wyzwanie i obsługiwał przez 
cały dzień telefon tylko nosem lub łokciem? 
Albo robił wszystko baaardzo wooolnooo? 
A może cykał sobie selfie tylko w ten sposób, 
aby widoczne było pół twarzy?
Challenge – 100% bezpiecznej zabawy!

#Challenge
EAN 9788380730403PO
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Kalendarze	2023
oprawa twarda | 130 × 205 | 192 strony | ilustracje: Małgorzata Drozdowska, Inna Vlasova 

–	 kalendarze	tematyczne	zaprojektowane	specjalnie	dla	miłośników	wina,	podróży,	mitologii	słowiańskiej,	roślin
–	 w	kalendarzach,	oprócz	planera	na	każdy	dzień,	znajdują	się	ciekawostki	związane	z	daną	tematyką
–	 wszystkie	kalendarze	zawierają	piękne	ilustracje

Wino
EAN 5902860457121

NOWOŚĆ

Podróże
EAN 5902860457145

NOWOŚĆ

Mitologia	słowiańska
EAN 5902860457138

NOWOŚĆ

Miniogrody
EAN 5902860457114

NOWOŚĆ

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

–	 pięknie	ilustrowane	notesy

Notatnik	Ptaki
EAN 5902860454014

Notatnik	Motyle
EAN 5902860454021 PO
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–	 modny	temat	wśród	rodziców	młodszych	
dzieci,	czyli	dziecięce	masażyki	i	zabawy	
sensomotoryczne	

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

–	 znani	autorzy	–	Elżbieta	i	Witold	Szwaj-
kowscy	

–	 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.	
Wierszyki	do	zabaw	dla	
maluszków
EAN 9788382406368

Ptaszek	śpiewa	
fiu-fiu-fiu,	czyli	maluszki	
naśladują	dźwięki
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+

NOWOŚĆ

OKŁADKA 
W PRZYGOTOWANIU

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+

NOWOŚĆ

Nietoperz	Nocek	na	tropie	
dnia.	Logopedyczna	
gimnastyka	buzi	i	języka
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.	
Maluszki	ćwiczą	rączki,	
nóżki	i	paluszki
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

–	 zbiór	wierszyków	logopedycznych	przeznaczonych	dla	dzieci,	
które	właśnie	pracują	nad	wymową	kolejnych	głosek

–	 mnóstwo	ćwiczeń,	do	których	na	początku	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

4+

Słowa	po	kawałku

EAN 9788382408065

NOWOŚĆ

OKŁADKA 
W PRZYGOTOWANIU
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Kotki	z	płotka…	
oprawa twarda | 210 × 250 | 48 stron | Małgorzata Strzałkowska |  
ilustracje: Justyna Hołubowska-Chrząszczak

–	 przyjazny	sposób	na	rozpoczęcie	przygody	z	czytaniem	
i	liczeniem

–	 piękne	ilustracje,	bardzo	
przyjazne,	dostosowane	
do	najmłodszego	
odbiorcy

1+

Kotki	z	płotka,	czyli	
od	jednego	do	dziesięciu	
i	z	powrotem
EAN 9788381546768

Szara	myszka	i	kolory	
oprawa twarda | 210 × 250 | 48 stron | Małgorzata Strzałkowska | ilustracje: Justyna Hołubowska-Chrząszczak

1+

Szara	myszka	i	kolory 
EAN 9788382404821

–	 zabawny	rymowany	tekst
–	 piękne	ilustracje,	bardzo	przyjazne,	
dostosowane	do	najmłodszego	odbiorcy

–	 przyjazny	sposób	na	rozpoczęcie	przygody	
z	czytaniem	i	liczeniem

–	 bestsellerowy	duet:	Strzałkowska	–	
Hołubowska-Chrząszczak	

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	–	sztywnostronicowe	kartki
–	 łatwe	w	odbiorze	ilustracje

1+

Czerwony	Kapturek
EAN 9788382407402

Królewna	Śnieżka
EAN 9788382408430

OKŁADKA 
W PRZYGOTOWANIU

Jadą,	jadą	misie
EAN 9788382403466

Jaś	i	Małgosia
EAN 9788382407396

Małpa	w	kąpieli
EAN 9788382408423

OKŁADKA 
W PRZYGOTOWANIU

Stefek	Burczymucha
EAN 9788382403459

Kopciuszek
EAN 9788382407389

Paweł	i	Gaweł
EAN 9788382408416

OKŁADKA 
W PRZYGOTOWANIU

Chory	kotek
EAN 9788382403442

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	czy	dotykiem	w	życiu	codziennym,	a	także	związane	ze	
zmysłami	ciekawostki	ze	świata	natury

–	 piękne,	kolorowe	ilustracje	Justyny	Hołubowskiej-Chrząszczak

4+

NOWOŚĆ

Zmysły
EAN 9788382407273

Patrzcie, ile zwierząt żyje na tej wielkiej łące!

Są tu żaby i bociany, jeże i zające,

kaczki, pszczoły i motyle, krety i pająki,

i ślimaki, i dżdżownice, mrówki i biedronki.

SZARA_MYSZKA_I_KOLORY_sklad.indd   8
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Jest wśród nich i mała myszka o szarym futerku,

która bardzo się nie lubi przeglądać w lusterku.
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Podreptała szara myszka do Krainy Bieli.

– Może biały kolor bielą ze mną się podzieli?

Zobaczyła białe kozy, mleko, dom w jaśminach,

kurę, chmurki jak śnieg białe, gęś i dym z komina.

SZARA_MYSZKA_I_KOLORY_sklad.indd   12
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Szara myszka małą chwilkę wokół popatrzyła,

pokręciła szarym łebkiem i dalej ruszyła.
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Mała szara myszka w norce zerka do lusterka.– Nie podoba mi się kolor mojego futerka.
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– Jest mi jakoś nie do pyszczka z tym szarym kolorem…Wokół tyle jest kolorów! Coś sobie wybiorę!
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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	w	półmroku
–	 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 9788382405873

Historie	Biblijne

EAN 9788381541541

20

Z każdą chwilą nabierali przekonania, że Noemu zwyczajnie odjęło rozum.

Widząc ich zatroskane miny, ojciec odłożył siekierę i przysiadł na ka-

mieniu.
– Miałem dziś sen – wyjaśnił zasapany. – Ale to nie był zwykły sen. 

W tym śnie przemówił do mnie Bóg. 

Synowie unieśli z niedowierzaniem brwi, ale niezrażony Noe ciągnął dalej:

– Bóg pokazał mi, jak bardzo świat pogrążył się w grzechu. Wyjawił, że 

wkrótce ludzie ściągną na siebie straszliwą karę! – Oczy Noego zaszły łza-

mi. – Za siedem dni Bóg ześle na ziemię deszcz. Prawdziwą ulewę! Będzie 

padało przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aż wielki potop zmyje 

z ziemi wszystko, co złe i grzeszne! Lecz nie martwcie się – ojciec zwrócił 

się do swoich chłopców – Bóg obiecał mi ratunek! „Nie martw się Noe!”, 

mówił, „Ty i twoja rodzina ocalejecie z potopu, bo jako jedyni ludzie nie ule-

gliście zepsuciu”. Czy teraz już rozumiecie, dlaczego chcę zbudować łódź?

978-83-8073-944-4_Historie_biblijne_srodek.indd   20
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Arka Noego

21

– Potop? – Sem odezwał się niepewnie. – Słyszałeś, by kiedykolwiek na 

tych ziemiach zdarzyło się coś podobnego?

– Ja nie słyszałem! – wyrwał się Cham.

– Ani ja! – potwierdził Jafet.

– W dodatku chcesz zbudować swoją łódź w siedem dni?... – ciągnął 

Sem. – Przecież to niedorzeczne!

Lecz Noe puścił mimo uszu pełne zwątpienia słowa synów. Poderwał się 

z miejsca, podniósł swoją siekierę i wrócił do pracy.

Mężczyźni odeszli na stronę.

– To szaleństwo – westchnął Sem.

– Gdy ojciec raz coś postanowi, niełatwo wybić mu to z głowy – zauważył 

Cham.
– Niezależnie od wszystkiego trzeba mu pomóc… – stwierdził Jafet. – Nie 

poradzi sobie sam z taką ilością pracy! 

– Racja – przyznali mu bracia.

Po chwili wrócili do lasu z własnymi narzędziami i wspólnie z ojcem 

zabrali się za ścinanie potężnego cedru. Rąbali w pień z całej siły, wióry 

leciały spod ostrzy i drzewo zostało powalone jeszcze przed południem.

Tak upłynął im pierwszy z dni, które według zapowiedzi Noego pozosta-

ły do wielkiego potopu.
Nazajutrz zabrali się za cięcie drzewa na części.

– To szaleństwo – mówili jeden przez drugiego. – Miną miesiące, nim 

deski wyschną na tyle, by nadawały się do budowy łodzi!

Ale Noe za każdym razem odpowiadał im tak samo:

– Bóg obiecał nam ratunek. Zróbmy to, co do nas należy, i pozwólmy 

Jemu zatroszczyć się o resztę.

A Sem, Cham i Jafet kręcili z niedowierzaniem głowami. Nie chcieli jed-

nak pozostawiać ojca bez pomocy. Posłusznie wykonywali więc wszystkie 

jego polecenia.
Tak upłynął im dzień drugi z tych, które według zapowiedzi Noego po-

zostały do wielkiego potopu.

Kolejnego dnia o świcie mężczyźni zabrali się za budowę łodzi. Noe opi-

sał im dokładnie, jak powinna wyglądać:
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Historie	Biblijne
oprawa twarda | 245 × 290 | 128 stron | oprac. Barbara Supeł |  
ilustracje: Artur Gulewicz

–	 zbiór	pięknie	ilustrowanych	opowieści	biblijnych	ze	Starego	
i	Nowego	Testamentu	dla	najmłodszych

–	 ekskluzywne,	bogato	ilustrowane	wydanie	idealnie	nadaje	się	
na	prezent

6+

Moje	ulubione	baśnie.	
Hans	Christian	Andersen
EAN 9788382404043

Moje	ulubione	baśnie.	
Bracia	Grimm
EAN 9788382404050

Moje	ulubione	baśnie.	
Charles	Perrault
EAN 9788382404067

Moje	ulubione	baśnie
oprawa twarda | 204 × 290 | 48 stron | ilustracje: Marta Prokop

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

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

4+

978-83-8073-944-4_Historie_biblijne_srodek.indd   16

08.03.2019   09:32

17

Arka Noego

Było jeszcze bardzo wcześnie. Miękkie światło poranka wyławiało z pół-

mroku senne obrazy. U stóp porośniętego trawą wzgórza, nieopodal 

cedrowego lasu, zarysował się kształt czterech namiotów. 

– Czas wstawać… – szeptało słońce wpadające do ich wnętrza przez dziu-

ry w przetartym płótnie.

Ptaki ukryte w gałęziach cedrów uderzyły w wesołe trele.

Ale mieszkańcy namiotów nie kwapili się do wstawania.

– Jeszcze chwilunia… – wymamrotał Sem, przekręcając się na drugi bok.

– Jeszcze momencik… – mruknął Cham, pocierając zaspane oczy.

– Już wstaję, wstaję… – zapewnił Jafet, przeciągając ramiona, a po chwili 

znów chrapał jak gdyby nigdy nic.

Wszyscy trzej bracia: Sem, Cham i Jafet, lubili sobie pospać. Żaden 

z nich nie lubił zrywać się o świcie. Przypominali w tym zresztą swojego 

starego ojca, Noego. Ojciec, gdyby tylko mógł, chętnie przesypiałby nie 

tylko ranki, ale i popołudnia.

Jednak tym razem, pomimo wczesnej pory, namiot Noego był pusty. 

Tuż przed wschodem słońca mężczyzna poderwał się z posłania, pokle-

pał porośnięte brodą policzki, przetarł zaspane oczy, spakował narzędzia 

do torby i pognał w kierunku lasu. Po chwili zniknął wśród skąpanych 

w półmroku cedrów.

Zaś rankiem po okolicy rozniósł się straszliwy hałas.
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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+

Calineczka 

EAN 9788382401172

Słowik 

EAN 9788382401196

Złota	rybka 

EAN 9788382401189

Królewna	na	ziarnku	
grochu
EAN 9788382401202 BA
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Polskie	rymowanki,	
wyliczanki
EAN 9788380737884

Polskie	rymowanki,	wyliczanki
oprawa twarda | 204 × 290 | 64 strony | ilustracje: Marta  Koshulinska

–	 zbiór	najpopularniejszych	rymowanek	i	wyliczanek	dla	najmłodszych
–	 powtarzanie	krótkich	form	rymowanych	ćwiczy	pamięć
–	 książka	wprowadza	maluchy	w	świat	polskiej	kultury
–	 ciepłe,	wesołe	i	czytelne	ilustracje

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

–	 ilustracje,	od	których	nie	można	oderwać	wzroku
–	 zbiór	najpiękniejszych	wierszy	znanych	i	uwielbianych	poetów,	
którzy	towarzyszą	nam	od	pokoleń

–	 pozycja,	która	musi	się	znaleźć	na	półce	każdego	przedszkolaka

4+

Księga	ulubionych	wierszy
EAN 9788382401905

Ulubione	wierszyki	 
2-latka
EAN 9788382405385

Ulubione	wierszyki	 
3-latka
EAN 9788382405392

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

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

1+

Ulubione	wierszyki	 
5-latka
EAN 9788381549011

Ulubione	wierszyki	 
4-latka
EAN 9788381549004

Ulubione	wierszyki	 
4-latka
EAN 9788382401141

Ulubione	wierszyki	 
5-latka
EAN 9788382401158

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

Wielka	księga	zagadek,	rymowanek…
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

4+

Wielka	księga	zagadek,	
rymowanek	i	wyliczanek
EAN 9788382405767
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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 5902860454175 G
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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 najważ-
niejszych 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 5901761119930G
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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, nastrojowa rozgrywka, która 
tematyką nawiązuje do znanej i lubianej 
książki „W 80 dni dookoła świata”

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

– mechanika, która zainteresuje zarówno star-
sze dzieci, jak i dorosłych, idealnie współgra-
jąca z tematyką gry

– dodatkowe zasady gry, ułatwiające roz-
grywkę 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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Zimowe opowieści
książka sztywnostronicowa | 145 × 145 | 10 stron

– krótkie, wesołe, świąteczno-zimowe historie
– sztywne strony i niewielki format odpowiedni dla najmłodszych
– urocza szata graficzna

1+

Świąteczne opowieści
książka sztywnostronicowa | 145 × 145 | 10 stron

– krótkie, urocze, świąteczno-zimowe historie
– niewielki format książeczek, idealny dla małych rączek
– kolorowe, wesołe ilustracje

1+

NOWOŚĆ

Rodzina Pętelków czeka 
na Święta
EAN 9788382408072

NOWOŚĆ

Gwiazda Betlejemska
EAN 9788382407655

NOWOŚĆ

Pracowite elfy
EAN 9788382407662

NOWOŚĆ

Nadchodzi gwiazdka
EAN 9788382407679

NOWOŚĆ

W krainie bałwanków
EAN 9788382407587

NOWOŚĆ

Święta z Mikołajem
EAN 9788382407594

NOWOŚĆ

Przygotowania do zimy
EAN 9788382407600

Rodzina Pętelków czeka na Święta 
oprawa twarda | 195 × 240 | 48 stron | Barbara Supeł | ilustracje: Agata Łuksza

– przygotuj się do świąt z rodziną Pętelków!
– ciekawe pomysły na aktywności i zabawy tematycznie związane z okresem świąteczno-zimowym

4+

W Lodowej Krainie zaczyna się świąteczny czas.  Bałwanek Dawid kupił prezent i zmierza do domu.  
Po drodze spotkał bałwanka Kamila. 

– Dzień dobry, sąsiedzie! – woła Kamil. 

Na zamarzniętej 
sadzawce  

bawi się Filip.

– Co to za hałas? – zastanawia się pingwinek Franek. 

To bałwanek Kamil razem z Mikołajem  
i reniferem Kajtkiem rozwożą podarunki  
wszystkim mieszkańcom Lodowej Krainy. 

Wskaż 
paluszkiem 
bałwanka.

Jeszcze tylko łyk gorącej 

czekolady i można 

zaczynać świętowanie! 

WESOŁYCH 
ŚWIĄT! 

Książki z szablonami 
książka sztywnostronicowa, okładka z gąbką | 160 × 160 | 10 stron 
(w tym 4 z szablonami) | ilustracje: Ilona Brydak

– szablony do odrysowania, które można wielokrotnie wykorzysty-
wać

– książki można czytać i jednocześnie kolorować
– z wypchniętych elementów można zrobić teatrzyk lub doczepić 

do nich magnes i zawiesić je na lodówce

1+

Przygoda Gwiazdki
EAN 9788380736047

Przyjaciele Pingwinka
EAN 9788380736054
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Zimowe opowiastki 
książka sztywnostronicowa | 190 × 300 | 18 stron | ilustracje: Carmen Nogales, Anna Gensler-Buraczyńska 

1+

Choinka pana Borsuka. 
Ślady na śniegu
EAN 9788382401912

Zaginiona wstążka. 
Leśna Wigilia
EAN 9788382402131

– dwie powieści zamknięte w jednej książce
– format, który sprawdza się przy najmłod-

szych czytelnikach
– sztywne strony to gwarancja dłuższego 

życia książki
– tematyka świąteczna, zimowa

Przeplatanki Rymowanki
oprawa twarda | 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+

Zgraja Mikołaja
EAN 9788381547277

Świąteczna pobudka 
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony |  
Marzena Kwietniewska-Talarczyk | ilustracje: Katarzyna Zielińska

– piękne całostronicowe ilustracje
– wprowadza dzieci w świąteczny nastrój, najbardziej wyjątkowy 

i magiczny czas w roku
–  wyjątkowa forma, dzięki której książkę nie tylko czytacie, ogląda-

cie, ale też rozmawiacie o niej

1+

Świąteczna pobudka
EAN 9788382401882

NOWOŚĆ

Dwie takie same 
śnieżynki
EAN 9788382408249

Dwie takie same śnieżynki
oprawa twarda | 195 × 240 | 32 strony | Paulina Płatkowska | ilustracje: Patrycja Grześkowiak

– ciepła, mądra opowieść o miłości, przyjaźni, byciu razem
– książka w prosty sposób wyjaśnia zagadnienia przyrodnicze
– oryginalni bohaterowie – płatki śniegu

1+

Krótka opowieść o rodzeństwie-płatkach śniegu, które żyje wśród chmur. Pewnego zimowego 
dnia, nadchodzi czas, by rozpoczęła się ich droga na ziemię. 
Razem z innymi płatkami śniegu lądują w koronach drzew, gdzie poznają wróbelka, lisicę… 
i rzekę.
Dowiadują się od nich, że każdy jest wyjątkowy i inny od siebie, że można być osobno, a jednak 
razem i czuć bliskość drugiej osoby. 
„Dwie takie same śnieżynki” to opowieść, która poza uroczym tekstem, niesie za sobą aspekt 
edukacyjny. Płatki śniegu opadają na ziemię, następnie skraplają się i wsiąkają w glebę, by 
stać się częścią nowo kwitnących roślin. Śnieżynki mimo biegu czasu znów mogą stać się 
płatkami śniegu.

O
FE

RT
A 

ŚW
IĄ

TE
CZ

N
A

108



Zima malucha
oprawa miękka | 165 × 235 | 24 strony 

– seria kolorowanek o zimowej tematyce
– wesołe obrazki pozwolą dziecku poczuć klimat zbliżających się świąt

1+

NOWOŚĆ

OKŁADKA 
W PRZYGOTOWANIU

Dinozaury ratują święta 
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Katarzyna Pruszkowska-Sokalla | ilustracje: Zuzanna Pacholska

– zabawna historia do głośnego, rodzinnego czytania, która rozweseli zarówno dzieci, jak i dorosłych
– rymowany, zapadający w pamięć tekst
– książka niesie wartościowe przesłanie - ważne jest wzajemne wsparcie

4+

NOWOŚĆ

Dinozaury ratują święta
EAN 9788382407990

Dziadek do orzechów 
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Paulina Płatkowska |  
ilustracje: Marta Koshulinska

– znana historia w nowej adaptacji dla najmłodszych
– piękne, baśniowe ilustracje
– książka, która rozbudza wyobraźnię wszystkich czytelników  

niezależnie od wieku
– ekskluzywne wydanie, idealne na prezent

4+

NOWOŚĆ

Dziadek do orzechów
EAN 9788382408256

NOWOŚĆ

OKŁADKA 
W PRZYGOTOWANIU

NOWOŚĆ

OKŁADKA 
W PRZYGOTOWANIU

NOWOŚĆ

OKŁADKA 
W PRZYGOTOWANIU

Bałwankowe kolorowanie
EAN 9788382408898

Choinkowe  kolorowanie 
EAN 9788382408904

Mikołajowe kolorowanie 
EAN 9788382408911

Śnieżne kolorowanie 
EAN 9788382408928

Mruczęty
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Lucy Rowland |  
ilustracje: Paula Bowles

– zabawna opowieść o kocie Świętego Mikołaja
– atrakcyjne, kolorowe ilustracje
– prosty, plastyczny język, rymowane teksty
– zaskakująca fabuła
– piękny picturebook – idealny jako prezent na Boże Narodzenie

4+

Mruczęty. Kot Mikołaja
EAN 9788382401387 O
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Oskar głodny jednorożec
oprawa twarda | 250 × 250 | 32 strony | Lou Carter | ilustracje: Nikki Dyson

– przewrotne i hiperhumorystyczne historie, które „odczarują” słodki wizerunek jednorożca na zawsze
– idealne książki zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych – fanów absurdu i zabawnych podarunków

4+

Oskar głodny jednorożec 
zjada święta
EAN 9788381543989

Zdecydowanie nie lubię zimy
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Fiona Barker | ilustracje: Christine Pym

– zabawna historia z przesłaniem – mimo dzielących nas różnic, możemy być dla siebie ważni
– wzbudzający sympatię, zabawni bohaterowie
– piękne, całostronicowe i wesołe ilustracje
– książka nie tylko na zimę, ale na cały rok ze względu na bardzo uniwersalne przesłanie

4+

Świąteczna niespodzianka
oprawa twarda | 210 × 240 | 32 strony | Erika De Pieri  

– zabawna, sympatyczna historia z przesłaniem 
–  ciepła opowieść o przyjaźni i sile bezwarunkowej miłości
– urocze, klimatyczne ilustracje
– piękne wydanie – idealne na prezent pod choinkę

4+

NOWOŚĆ

Zdecydowanie nie lubię 
zimy
EAN 9788382408263

NOWOŚĆ

Świąteczna 
niespodzianka
EAN 9788382408270

Dwie małe wiewiórki są najlepszymi przyjaciółmi. Jednak, gdy 
nadchodzi zima, zdają sobie sprawę, że bardzo się różnią… 
Jedna wiewiórka kocha zimę – śnieg, świąteczny nastrój i leże-
nie pod ciepłym kocykiem w zimowe wieczory, druga wprost 
nie może tego znieść!
Fantastyczna opowieść o przyjaźni, sporach i sztuce kom-
promisu.
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This baby will f ly  
you all over the city  

in no time at all.

It flies? How?

But the most  
important thing is  
to make sure your  

reindeer have plenty of  
carrots to eat.

When your reindeer  
eat the carrots they can see in the 
dark. Without them they won’t see 

their own hooves in front of  
their noses — and they won’t  

be going anywhere. 

Allow us to introduce 
you to the YULE 3000! YULE 3000! 
A little something we’ve  

been working on recently.

Well, it’s a bit  
complicated so do pay 

attention, Nicky.

The Yule 3000Yule 3000  
will be pulled through the 
night sky by two sturdy 
reindeer who themselves 
are levitated by a special 

propeller.

The room was full of children all huddled

together. Nicky realised that this was their 

home. A small girl stepped forward.

Nicky couldn’t believe these children had to live this way.

At that moment, he vowed that he would give every child

in that room – no, every single child in the city – a present

so they could feel happy, even if it was only for just one day.

My name is Lottie.

Pleased to meet you.

I’m Nicky. 

Why don’t you come 

into the Toy Shop? 

We don’t have toys. 

We never have.

We only go above 

ground to earn money for 

food or look for fireflies. They 

stop the dark from following 

us down here.
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– Jak to co? – zdziwił się Rysiek. – To jest świąteczna świnka.
– Świnka? Na święta? – Olek zaczął się śmiać, a Tomek i Kuba szybko się do niego przyłączyli.  – Przecież na choince wiesza się kolorowe łańcuchy, aniołki, bombki, gwiazdki. A nie świnki.
Rysiek chwycił niedokończoną świnkę i pobiegł do kącika z kalendarzem. Tam chował się zawsze, kiedy robiło mu się smutno lub przykro. Kiedy pracował nad bombką, był dumny ze swojego pomysłu. Bardzo lubił świnki i pomyślał, że taka świąteczna świnka w mikołajo-wej czapce na głowie ucieszy tego, kto dostanie prezent. Teraz patrzył na swoją pracę i chciało mu się płakać. Nagle zobaczył, że brzuszek jest nierówny, jedno uszko większe, a guziki krzywo przyklejone. Już miał wyrzucić świnkę do kosza, kiedy usłyszał głos pani Justyny.– Rysiu, babcia przyszła, idź umyć ręce i leć do szatni.Chłopiec przywitał się z babcią, a kiedy wyszli z przed-szkola, opowiedział jej o przedstawieniu i prezencie. – Och, co za wspaniały pomysł. Jestem pewna, że wasze przedstawienie bardzo się spodoba, zobaczysz  – powie-działa babcia, która myślała, że Rysiek martwi się tym, że z nerwów zapomni tekstu wierszyka. Ale Rysiek bał się tego, że to jego świnka może się nie spodobać. Bał się tak bardzo, że postanowił pokazać ją 

19
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Kid Christmas (tytuł oryginalny)
oprawa twarda | 200 × 288 | 48 stron | David Litchfield | ilustracje: David Litchfield

– książka przedstawia historię małego chłopca, który pracuje ze swoimi trzema wujkami w „Emporium zabawek”; jego marzeniem jest, 
aby choć przez jeden dzień każde dziecko było szczęśliwe

– prawdziwa świąteczna uczta skoncentrowana na życzliwości, hojności i wzajemnej opiece
– bestsellerowy autor i ilustrator David Litchfield

Niezwykłe drzewko
oprawa twarda | 170 × 240  | 224 strony | Katarzyna Pruszkowska | ilustracje: Agnieszka Potocka

– książka w formie kalendarza adwentowego – 24 opowiadania do czytania od 1 grudnia
– opowiadania, które wprowadzą dzieci i dorosłych w magiczny klimat świąt
– wzruszające historie rodzinne
– idealny prezent zarówno dla dzieci, jak i dorosłych

4+

Niezwykłe drzewko
EAN 9788382401851

Tuż przed Gwiazdką
oprawa twarda z gąbką | 195 × 240 | 48 stron | Barbara Supeł |  
ilustracje: Marta Koshulinska

– ciepła, rodzinna książka dla najmłodszych, która każdego 
przeniesie do magicznej świątecznej krainy

– wspólnie z dzieckiem dowiedzcie się, jak wygląda praca ekipy 
Świętego Mikołaja od środka

4+

Tuż przed Gwiazdką 

EAN 9788382402537

Gwiazdka.  
Nie przeszkadzać!
EAN 9788382409093

Gwiazdka. Nie przeszkadzać! 
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Barbara Supeł |  
ilustracje: Beata Żurawska

– piękna historia, która wprowadzi młodych czytelników 
w świąteczny nastrój

– bardzo ładne, pełne szczegółów ilustracje, pozwalające zaintere-
sować dziecko nie tylko treścią, ale i tym, co zostało pokazane

– książka z morałem

4+

Boguś i Anielka chcą włączyć się w świąteczne 
przygotowania, ale jak to dzieci, mimo najlep-
szych chęci, nie zawsze wszystko robią perfek-
cyjnie i dobrze. A to krzywo polukrują pierniki, 
a to zawieszą na kominku brudne skarpety na 
prezenty, a to pobrudzą szyby… Ich starania 
obserwuje mysz i bardzo się obawia, że ich 
zachowanie może zostać zinterpretowane 
przez Mikołaja jako niegrzeczne, i nie dostaną 
gwiazdkowych prezentów… Mysz stara się więc 
naprawić „ich błędy”. Każdy przecież powinien 
otrzymać gwiazdkowy prezent… 

Świętego Mikołaja! Pani Justyna, ulubiona nauczy-

cielka, przeczytała dziś w przedszkolu opowieść o Miko-

łaju, elfach, które przez cały rok robią zabawki dla dzieci, 

i reniferach, dzięki którym prezenty trafiają do dzieci na 

czas. Rysiek zastanawiał się, czy to prawda, że Mikołaj sam 

roznosi wszystkie podarunki, bo słyszał, że czasem poma-

gają mu rodzice. Ale teraz nie zamierzał zaprzątać sobie 

tym głowy. Obiecał, że napisze list, choć nie miał na to naj-

mniejszej ochoty.

Siedział przy stole w kuchni babci Wandzi, która ode-

brała go z zerówki. Kiedyś zawsze przychodził po niego 

tata, ale od jesieni robiła to babcia, u której czekał, aż 

mama skończy pracę. Rysio wolał wracać do domu z tatą, 

bo mieli we dwóch swoje tajemnice. Tata wiedział, że nie 

można deptać po łączeniach płyt chodnikowych i trzeba 

koniecznie omijać te płyty, które są pęknięte. Wiedział, 

które kałuże były płytkie i można było do nich skakać, 

a które tak głębokie, że groziły wlaniem się wody do kalo-

szy i przemoczeniem skarpetek. Wiedział, które drzewo 

było jeszcze dla Rysia za wysokie, a na które chłopiec już 

umiał się wspiąć. Babcia Wandzia była miła i zawsze przy-

nosiła ze sobą ciasteczka z rodzynkami, które piekła spe-

cjalnie dla wnuczka, ale nie znała tych wszystkich sekretów. 

Kiedy Rysiek, machając nogami, myślał o liście, bab-

cia krzątała się po kuchni i przygotowywała jego ulubione 

6
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But little did they know that hidden away in a corner of the 

shop, behind a mysterious door, stood a mysterious workshop. 

Because every toy made by the Claus Brothers had a special 

sparkle that meant it would find the child it was perfect for. 

That was why every child in the city wanted one!

And if they snuck inside that mysterious workshop, they would find 

Uncle Hanz making the toys, Uncle Louis checking them,

and Uncle Levi adding the… Oh, what’s the scientific term for it? 

Ah, yes. Magic. Uncle Levi would be adding the magic.

Thank you, madam.

Please do come 
again.

Hmphhh!

NOWOŚĆ

Kid Christmas
EAN 9788382408409
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Zimowe tytuły z ulubionych serii!
– książki o zimowej i świątecznej tematyce, które ukazały się w ramach różnych serii

6+4+1+

Feluś Kocimiętki odkry-
wa świąteczny sekret
EAN 9788381542852

Tappi i pierwszy śnieg

EAN 9788378955641

Jadzia Pętelka piecze 
pierniki
EAN 9788382405217

Jadzia Pętelka odwiedza 
dziadków
EAN 9788382405125

Staś Pętelka.
Ferie w lesie
EAN 9788382405262

Wilk, który się zgubił 

EAN 9788382404227

Na ratunek śnieżnym  
panterom
EAN 9788382408638

Opowieść 
o zimowym kotku
EAN 9788382408690

Anuszka i przyjazna 
tygrysica
EAN 9788382408669

Najlepszy opiekun

EAN 9788382408645

Niedźwiadek polarny
EAN 9788382408683

Zimowy wilk
EAN 9788382408652

Mała Lotta i renifery
EAN 9788382408621

Luna
EAN 9788382401493

Śnieżka, zimowy lis
EAN 9788382408676

NOWOŚĆ

Zorza, sowa śnieżna
EAN 9788382408126

Apa – pies zaprzęgowy

EAN 9788381544054

Polowanie na zorzę 
polarną
EAN 9788382408119

Misia i jej mali pacjenci. 
Świąteczne opowieści
EAN 9788381548281

Yeti na placu zabaw!

EAN 9788382407426

Zosia i jej zoo.  
Uciekająca reniferka
EAN 9788382407501

Zosia i jej zoo.  
Kłopotliwa pandka ruda
EAN 9788382403039
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Elfy na ratunek!
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Barbara Supeł | ilustracje: Dorina Auksztulewicz

–  niezwykle zgrabnie wierszowany picturebook 
o świątecznej tematyce i lekkim, żartobliwym tonie

–  historia, która przeniesie każdego czytelnika – 
małego i dużego – do magicznej krainy Świętego 
Mikołaja, w której nie brakuje pomysłowych elfów, 
marudnych aniołków, najśmielszych konstruktor-
skich pomysłów oraz jemiołowego naparu

4+

Elfy na ratunek!
EAN 9788382402551

Pomocnicy Mikołaja
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Barry Timms | ilustracje: Ag Jatkowska

–  zabawny i interaktywny picturebook,  
który w perfekcyjny sposób wprowadzi  
małego czytelnika w magiczny  
klimat świąt

4+

Pomocnicy Mikołaja
EAN 9788382402568

Wycinanki i wypychanki 
oprawa miękka | 290 × 290 | 24 strony (12 stron + 6 kart z wypychankami)

– mnóstwo pomysłów na świąteczne dekoracje
– modele wykonuje się bez użycia nożyczek i kleju, co gwarantuje bezpieczną zabawę

4+

Dekoracje świąteczne
EAN 9788382401400

Szopka 
EAN 9788382407761

NOWOŚĆ

Dekoracje świąteczne 
EAN 9788382407747

NOWOŚĆ

Ozdoby świąteczne
EAN 9788382401417

Bombki 
EAN 9788382407723

NOWOŚĆ

Szopka 
EAN 9788382407778

NOWOŚĆ

Bombki 
EAN 9788382407730

NOWOŚĆ

Dekoracje świąteczne 
EAN 9788382407754

NOWOŚĆ

Dekoracje świąteczne
EAN 9788380738898

Szopka
EAN 9788382401424 O
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Zimowe kolorowanki i zabawy
oprawa miękka | 200 × 288 | 16 stron | ilustracje: Justyna Mordas, Maria Anna Jollant, Joanna Myjak, Elżbieta Śmietanka-Combik 

– praktyczny, poręczny format w sam raz na wyjazd lub kącik przy świątecznym stole
– sposób na spędzanie przedświątecznego i świątecznego czasu
– książki ćwiczą zdolności manualne i koncentrację

4+

Zimowe kolorowanki 
i zabawy 1
EAN 9788382402193

Zimowe kolorowanki 
i zabawy 2
EAN 9788382402209

Zimowe kolorowanki 
i zabawy 3
EAN 9788382402216

Zimowe kolorowanki 
i zabawy 4
EAN 9788382402223

Nadchodzą święta 
z reniferem 
EAN 9788382407617

NOWOŚĆ

Nadchodzą święta 
z Mikołajem 
EAN 9788382407624

NOWOŚĆ

Nadchodzą święta 
z bałwankiem 
EAN 9788382407631

NOWOŚĆ

Nadchodzą święta 
z choinką 
EAN 9788382407648

NOWOŚĆ

Nadchodzą święta
oprawa miękka | 165 × 235 | 24 strony 

– wesołe kolorowanki w świątecznym klimacie
– pozwolą ćwiczyć motorykę ręki, a jednocześnie świetnie się bawić 

4+

Wioska Mikołaja 
EAN 9788382407938

NOWOŚĆ

W krainie elfów 
EAN 9788382407945

NOWOŚĆ

Rodzina bałwanków
EAN 9788382407952

NOWOŚĆ

Niezwykła choinka
EAN 9788382407969

NOWOŚĆ

Pada, pada śnieg
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony

– seria świątecznych książek aktywnościowych z różnorodnymi zabawami – kolorowanie, znajdowanie różnic, łączenie odpowiednich 
elementów, dostrzeganie powtarzalności elementów, liczenie, rysowanie po śladzie, uzupełnianie obrazka naklejkami, dopasowywanie 
ilustracji do cieni, znajdowanie niepasujących elementów

– poprzez swoją różnorodność, zadania uczą spostrzegawczości oraz rozwijają zdolności manualne 

4+

Popatrz na choinki. Poszukaj takich samych choinek i połącz je ze sobą.

8

Na choince wieszamy najładniejsze bombki. 

Narysuj po śladach wzory na bombce. 

5

Każda choinka jest piękna. Rysuj po śladzie i stwórz piękną choinkę. 

13
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Renifer
EAN 9788382401462

Mikołaj
EAN 9788382401448

Hej, zimo!
oprawa miękka | 165 × 235 | 24 strony

– wesołe, przykuwające uwagę okładki
– kolorowanie ćwiczy skupienie, motorykę ręki oraz rozwija wyobraźnię
– ilustracje o stopniu skomplikowania dostosowanym do możliwości manualnych przedszkolaków
– kolorowe naklejki do ozdobienia ilustracji

4+

Choinka
EAN 9788382401431

Bałwanek
EAN 9788382401455

Przedszkolak koloruje
oprawa miękka | 145 × 203 | 24 strony

– seria kolorowanek tematycznych z przykuwającymi uwagę okładkami
– idealny sposób na zorganizowanie czasu dziecka w trakcie świątecznych przygotowań
– bardzo lubiana przez dzieci forma zabawy
– grubsze kontury ułatwiają kolorowanie

4+

Choinka
EAN 9788382401738

Elf
EAN 9788382401745

Bałwanek
EAN 9788382401752

Mikołaj
EAN 9788382401721

Zabawa kolorami
oprawa miękka | 145 × 205 | 48 stron

– seria kolorowanek dla najmłodszych, rozwijająca zdolności manualne dzieci
– zimowa i świąteczna tematyka 

4+

Zabawa kolorami.  
Choinka
EAN 9788381543644

Zabawa kolorami.  
Mikołaj
EAN 9788381543668

Zabawa kolorami. 
Bałwanek
EAN 9788381543651

Zabawa kolorami.  
Zima
EAN 9788381543675

Pokoloruj śnieżną kulę. 
Możesz potem ozdobić 

obrazek naklejką. 

Hej_zimo_RENIFER_srodek.indd   24 Hej_zimo_RENIFER_srodek.indd   2417.09.2021   16:40:13 17.09.2021   16:40:13

O
FE

RT
A 

ŚW
IĄ

TE
CZ

N
A

115



Kolorowanki z naklejkami
oprawa miękka | 165 × 235 | 32 strony

– klasyczne kolorowanki w świątecznym klimacie
– ćwiczenie motoryki ręki przy okazji kolorowania 

4+

Bałwankowa 
kolorowanka
EAN 9788381547307

Zimowa kolorowanka

EAN 9788381547321

Naklejanki niespodzianki 
oprawa miękka | 235 × 220 | 12 stron

– świąteczne książki z naklejkami
– dziecko przykleja naklejki zgodnie z instrukcją, w skutek czego 

worek zamienia się w Mikołaja, drewniana łyżka w pierniczek, 
a lampa w aniołka

– brakujące elementy do dorysowania przez dziecko
– szata graficzna zachęcająca do zabawy

4+

Zima

EAN 9788381547086

Święta

EAN 9788381547093

Ubieranki z naklejkami
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony

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

– w książce aż trzy rozkładówki z naklejkami 
– ćwiczenie wyobraźni i kreatywności

4+

Śnieżynki 
EAN 9788382401806

300 naklejek
oprawa miękka | 200 × 288 | 16 stron

– kreatywna zabawa, ciekawe zadania, proste teksty 
– aż 300 naklejek w każdym albumie – zabawa na długi czas
– kolorowe zdjęcia

4+

300 naklejek. 
Boże Narodzenie
EAN 9788382408164

300 naklejek. 
Zima
EAN 9788382408171

Przerwa świąteczna
Święta tuż za rogiem. Tosia, Basia i Kasia uwielbiają  

atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Zamierzają  

wspólnie spędzić przerwę świąteczną i korzystać  

z zimowych szaleństw. Pomóż im ubrać się  

odpowiednio do pory roku.

Lodowisko 
Dziewczynki świetnie bawią się na lodowisku. Basia nauczyła się  

piruetów i nowych sztuczek, a Tosia z Kasią urządziły sobie małe  

wyścigi. Na zewnątrz jest dość chłodno i dziewczynki mogą zmarznąć.  

Ubierz je ciepło i wybierz akcesoria, które mogą się im przydać  

podczas zabawy na lodowisku.

Zimowe zabawy
oprawa miękka | 145 × 203 | 32 strony

– zimowa tematyka kolorowanek w klasycznych ilustracjach
– grubsze kontury ułatwiają kolorowanie

4+

Zimowe zabawy  
z bałwankiem
EAN 9788380739840

Zimowe zabawy  
z pierniczkiem
EAN 9788380739864

Zimowe zabawy  
z Mikołajem
EAN 9788380739857

Zimowe zabawy  
ze śnieżynką 
EAN 9788380739871
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NOWOŚĆ

Naklejkowe podróże
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony 

– książki z kolorowymi ilustracjami i naklejkami, dzięki którym 
dziecko może zapoznać się ze świątecznymi zwyczajami, 
ciekawostkami

– różnego rodzaju zadania aktywnościowe – cienie, rebusy, labirynty

6+

Mikołaj bez brody 
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | ilustracje: Agnieszka Matz 

– opowieść o Mikołaju, który w czasie przedświątecznych przygoto-
wań nagle orientuje się, że nie ma brody

– Mikołaj stara się zastąpić ją na różne sposoby – jego pomysły 
wywołują uśmiech na twarzy każdego malucha

– wyjątkowy picturebook z zabawnymi ilustracjami  

4+ Zawód: Święty Mikołaj
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Filip Pokrzywniak 

– tajemnice Świętego Mikołaja przedstawione w formie książki non-
fiction

– wszystkie ciekawostki o Świętym Mikołaju, jego wiosce, reniferach 
i pozostałych elementach związanych ze świętami umieszczone 
w fabule, która zachęci dziecko do poznania magicznego świata

–  schematy budynków, stroju czy sań Świę-
tego Mikołaja z zaznaczonymi magicznymi 
elementami jak na przykład pas ściąga-
jąco-wyszczuplający, aby Mikołaj zmieścił 
się do najwęższych kominów na świecie

– zabawne ilustracje 

6+

Święta w Polsce

EAN 9788382407976

NOWOŚĆ

Wieczór pełen cudów
oprawa twarda | 165 × 215 | 128 stron | Joanna Jagiełło | ilustracje: Joanna Kolibaj

– świąteczna historia o wrażliwym chłopcu, który robi wszystko, aby święta w jego domu były ciepłe i magiczne, mimo trudnej sytuacji
– prezentowe wydanie, idealne pod choinkę
– do czytania samodzielnie przez dzieci, ale także jako lektura do poduszki, czytana przez rodzica – ciepła opowieść do snu. 

6+

NOWOŚĆ

Wieczór pełen cudów
EAN 9788382407792

OKŁADKA 
W PRZYGOTOWANIU

Mikołaj bez brody
EAN 9788382408225

NOWOŚĆ

OKŁADKA 
W PRZYGOTOWANIU

Zawód: Święty Mikołaj
EAN 9788382408232

Święta na świecie

EAN 9788382407983

NOWOŚĆ

500 naklejek
oprawa miękka | 200 × 288 | 8 stron + 5 rozkładówek z naklejkami

– ćwiczenia spostrzegawczości
– duża liczba naklejek do uzupełnienia stron oraz do naklejania 

w dowolnych miejscach

6+

500 naklejek na zimę 

EAN 9788380739673

500 naklejek  
na Gwiazdkę
EAN 9788380739666

Czy magia wigilijnego wieczoru sprawi, że chłopiec uwierzy 
w Świętego Mikołaja?
Marcel chciałby, aby święta w jego domu były takie jak dawniej, 
gdy żyła mama, a tata zawsze był uśmiechnięty. W tym roku to 
on musi zająć się przygotowaniami, które uwielbia jego młod-
sza siostra Irenka. Chłopiec nie wierzy już w Świętego Miko-
łaja, ale pragnie, by Irenka miała cudowne święta i wymarzone 
prezenty. Gdy Marcel zasypia ze śnieżną kulą w ramionach, 
okazuje się, że magia naprawdę istnieje, a ciepłe wspomnienia 
pomagają odnaleźć drogę do wymarzonych świąt. O
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Elf do zadań specjalnych
EAN 9788382408935

Elf do zadań specjalnych 
oprawa twarda | 170 × 240 | 192 strony | Katarzyna Wierzbicka | ilustracje: Ulyana Niktina

– 24 opowiadania, które można czytać przez 24 grudniowe wieczory – od 1 grudnia do Wigilii 
– opowiadania, które pomogą wczuć się w świąteczny klimat
– opowieść z przesłaniem dla dużych i małych: o tolerancji, umiejętności współpracy i przyjaźni, wybaczaniu oraz o tym, że najlepszym 

prezentem na święta jest bycie razem

6+

Winston wraca  
na święta
EAN 9788382401837

Winston 
oprawa twarda | 200 × 255 | 176 stron | Alex T. Smith | ilustracje: Alex T. Smith

– piękne wydanie i niesamowite ilustracje, do których dziecko chętnie będzie wracało
– forma kalendarza adwentowego, książka może towarzyszyć dziecku  

od pierwszego grudnia aż do Wigilii
– ciekawe projekty krok po kroku do wykonania wspólnie z rodzicami

6+

Kalendarz adwentowy
oprawa miękka | 210 × 250 | 80 stron

– 24 atrakcyjne i łatwe w wykonaniu projekty ozdób świątecznych, 
które umilą odliczanie do Wigilii

– książka zachęca do wykorzystywania w projektach materiałów, 
które już mamy (zasady: zero waste, nie marnuj, nie wyrzucaj) 
i wprowadza w tematykę związaną z ekologią

–  strony z ekowskazówkami pozwolą 
zwrócić uwagę na różne aspekty związane 
z ekologią; że warto zrobić coś dobrego, 
choćby małego, dla naszej planety

–  wykonywanie projektów rozwija zdolności 
manualne dziecka i pobudza kreatywność

6+

NOWOŚĆ

Kalendarz adwentowy
EAN 9788381547352

Nadchodzą święta! 
oprawa miękka | 215 × 215 | 192 strony

– wyjątkowa książka z projektami świątecznymi krok po kroku
– różnorodne dekoracje świąteczne do ozdobienia domu, drzewka 

choinkowego, pokoju, stołu wigilijnego
– pomysły na własnoręcznie wykonane upominki dla najbliższych

6+

Nadchodzą święta!
EAN 9788380730830O
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Idą święta! | Już Święta! 
oprawa twarda | 165 × 235 | 48 stron | ilustracje: Anna Dłużewska

– piękne, książki w twardej oprawie – idealny prezent na Boże Narodzenie
– atrakcyjna oprawa graficzna – kolorowe ilustracje, wyjątkowe okładki
– książki idealne do czytania i do oglądania

6+

Idą święta! Polskie  
zwyczaje, opowieści, 
kolędy
EAN 9788382401479

Już Święta! Zwyczaje, 
ciekawostki, opowieści 

EAN 9788382401486

Magia Świąt
oprawa twarda | 165 × 205 | 32 strony | ilustracje: Anna Dłużewska

– książki zawierają opisy zwyczajów i obrzędów związanych z okresem Bożego Narodzenia
– wiele ciekawostek, opisy i znaczenie symboli, teksty kolęd 
– pomysły na ozdoby, przepisy na świąteczne przysmaki

6+

Magia Świąt. Polskie 
tradycje, kolędy, 
dekoracje
EAN 9788382408362 

NOWOŚĆ

Magia Świąt. Zwyczaje, 
symbole, opowieści

EAN 9788382408379 

NOWOŚĆ

Grudniowy prezent
oprawa miękka | 128 × 198 | 352 strony | Justyna Leśniewicz

–  powieść dla młodzieży, której fabuła osadzona jest w okresie 
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia

–   wraz ze świąteczną gorączką bohaterowie – 
Lara i Ariel – będą musieli zmierzyć się z róż-
nymi problemami oraz z pierwszą miłością

–  nastolatkowie pochodzą z różnych światów – 
mimo, że wiele ich dzieli, okazuje się, że mogą 
być dla siebie kimś więcej niż tylko kolegami 
ze szkolnej ławki

15+

NOWOŚĆ

Grudniowy prezent
EAN 9788382407921 O
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