




Polecenia
z pierwszej ręki

Kamil
Pruszyński
Kierownik 
kreatywny

Wszystkie dzieci w mojej rodzi-
nie zachwycały się książką „Jak 
Winston uratował Święta”. Teraz, 
kiedy wiedzą już, że ukażą się 
kolejne opowieści o tym sympa-
tycznym myszku, częściej niż raz 
w tygodniu słyszę pytanie: Wujek, 

kiedy będzie 
nowy Winston? 
Większość 
dzieci czeka na 
opowieść, która 
jak żadna inna 
przeniesie je 
w klimat Boże-
go Narodzenia. 

Anna
Bukowska
PR & Foreign Rights 
Manager

Odkąd pamiętam, 
kochałam spędzać wakacje nad 
Bałtykiem. Wydmy, piękny biały 
piasek, który piszczał pod moimi 
dziecięcymi jeszcze stopami… 
muszelki, bursztyny, porozrzucane 
na brzegu patyki i ten hipnotyzu-
jący szum. Bez względu na to, czy 

lubicie budo-
wać zamki nad 
brzegiem mo-
rza, czy wolicie 
pływać i skakać 
przez fale – 
warto wiedzieć 
coś więcej o na-
szym morzu, 
Bałtyku! 

więcej na str. 28

więcej na str. 22

Marta
Garbala
Zastępca Dyrektora 
Handlowego

Jadzia Pętelka już dawno skradła 
serca młodych czytelników i na 
każdą kolejną część przygód tej 
ciekawej świata dwulatki czekają 
z niecierpliwością. W tej części Ja-
dzia z rodzicami i starszym bratem 
Stasiem odwiedzają targ śniada-

niowy. Będzie 
mnóstwo zaba-
wy, a przy tym 
Jadzia pozna 
wiele nowych 
smaków, które 
okażą się być 
przepyszne!

Filip
Pokrzywniak
Kierownik działu 
marketingu

Czytając czy oglądając horrory, 
zawsze wyobrażam sobie miej-
sca, w których toczy się ich akcja. 
Problem w tym, że nigdy nie 
chciałbym się w nich pojawić na 
żywo… Dlatego nie zazdroszczę 

Loli, która po 
brutalnym 
pobiciu jej 
ojca znalazła 
się w Harrow 
Lake – mie-
ście, w jakim 
toczy się akcja 
najbardziej po-
pularnego fi lmu 
grozy.  

więcej na str. 8

więcej na str. 24

Maria
Mazurowska
Redaktor
inicjująca

Życie stawia przed nami wiele 
wyzwań. Na szczęście z pomocą 
przybywa najbardziej odlotowy 
nielot na świecie – inspektor Kiwi! 
Dzięki jego radom niestraszna jest 
nam nawet herbatka u królowej. 
Czytając wierszowane historie 
o Kiwim, za każdym razem ja 
i moje dzieci wybuchamy śmie-
chem. Książki Basi Supeł to gwa-
rancja wartościowych treści poda-

nych w sposób, 
który zachwyci 
małych, więk-
szych i tych cał-
kiem dorosłych! 
Teraz jeszcze 
więcej radości – 
bo książka bę-
dzie w dużym 
formacie!

Wojciech
Bryda
Senior graphic 
designer

Kto z nas, nie marzył o wielkich 
i pełnych niebezpieczeństw przy-
godach, które miały prowadzić 
do uratowania świata? Stefek, Iwo 

i Kaśka mają 
szansę urato-
wać zagrożone 
foki szare. Mło-
dzi czytelnicy 
będą zachwy-
ceni wciągającą 
akcją, a rodzice 
proekologiczną 
tematyką.

więcej na str. 10

więcej na str. 15
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Piękna wymowa w trymiga!

Naśladowanie odgłosów z otoczenia odgrywa niekwe-
stionowaną rolę w rozwoju mowy dziecka. Pozwala 
ćwiczyć aparat mowy, poznawać nowe dźwięki, a w re-
zultacie przechodzić od prostych do trudniejszych gło-
sek w naszym języku. Wierszyki zebrane w niniejszej 
książce pełne są dźwiękonaśladowczych słów i mogą 
być śmiało wykorzystywane przez rodziców do domo-
wych zabaw z dzieckiem, a także przez terapeutów do 
ćwiczeń logopedycznych. Dzieci z przyjemnością będą 
wracać do śmiesznych rymowanek, nie czując się przy 
tym przymuszane do nauki.
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Krótkie i proste opowiastki o słodkich puszystych zwierzątkach i ich przygo-
dach. Idealny sposób na wyciszenie przed snem lub chwilę spokojnej lektury 
w ciągu dnia. Oryginalne ilustracje; połączenie fotografi i i akwareli zachwyci 
małych i dużych czytelników. 

Poznajcie pingwinka, który nie chce iść do pingwiniego przed-
szkola, małą lamę, która chciałaby wspiąć się na wielką 

górę… i małpkę, która we wszystkim chce być najlepsza. 

Seria książek idealnych do czytania przed spaniem, z któ-
rych dziecko wyniesie wartościowe morały.

Elżbieta i Witold Szwajkowscy
Autorzy książek dla dzieci oraz pomocy edukacyjnych. W swoim dorobku mają 
ponad czterdzieści pozycji wydawniczych wspomagających rozwój kompetencji 
językowych, poznawczych, społecznych i matematycznych. Starają się, aby ich 
teksty były poprawne językowo, prawidłowo zrymowane i zrytmizowane, a także 
nie nużące, dowcipne i czasem zaskakujące swoim przesłaniem lub pointą. Dbają 
też o to, żeby ich książki były atrakcyjne również dla dorosłych, którzy czytają 
je dzieciom, ponieważ dzieci bezbłędnie wyczuwają, że dorosły jest znudzony 
czytanym tekstem i tracą zainteresowanie słuchaniem…
Więcej informacji: www.rymowanki-dla-dzieci.pl 
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Małgorzata Strzałkowska
Poetka, pisarka, znana i lubiana autorka książek dla dzieci, 
w tym wielu bestsellerów, urodzona w Warszawie, absol-
wentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uni-
wersytecie Łódzkim. 
Współpracowała lub współpracuje z czasopismami prze-
znaczonymi dla dzieci. Spod jej pióra wyszły teksty bajek, 
scenariuszy i piosenek dla TVP1. 
Jest laureatką wielu nagród, odznaczoną Medalem Polskiej 
Sekcji IBBY za całokształt twórczości oraz Srebrnym Meda-
lem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Justyna Hołubowska-Chrząszczak
Rocznik ’91. Urodzona w Olsztynie, mieszkająca w Gdań-
sku. Ukończyła studia magisterskie na wydziale grafi ki 
Gdańskiej ASP.
Miłośniczka kotów i roślin. W swojej twórczości posługuje 
się techniką digital paintingu, a czasami kolażu.Fo
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Zabawny rymowany tekst Małgorzaty Strzałkowskiej opowiada historię szarej mysz-
ki, która jest bardzo smutna z powodu ubarwienia swojego futerka. Myszka wybiera 
się na wędrówkę po krainach różnych kolorów, żeby poszukać najlepszej barwy dla 
siebie. Dziecko razem z myszką dowiaduje się, co może być zielone, niebieskie, czer-
wone, różowe itd. Na koniec myszka spotyka szarego wilka i docenia wtedy kolor 
swojego futerka. Już nie wydaje się jej nudne. Zadowolona wraca do siebie. A gdy 
złapie ją szary dzień, plecie kolorowy wianek z kwiatków na poprawę humoru.
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Barbara Supeł
Pochodzi z Hajnówki – zielonego miasteczka poło-
żonego 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.

Agata Łuksza
Plany na przyszłość miała różne – od kariery praw-
niczej 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 pasjonują 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 przyciągnie uwagę dziecka i wesprze je w stawianiu czoła codziennym malusz-
kowym wyzwaniom.

szukaj 
na

str. 30

Targ śniadaniowy to idealna okazja 
na piknik w parku!

Jest sobota, w parku stoją już stragany. To znak, że za chwilę 
rozpocznie się sobotni targ śniadaniowy! Rodzina Pętelków 
wybiera się na piknik. Mama pakuje do koszyka widelce, łyżki 
i talerze, Staś dokłada kubeczki na lemoniadę. Jeszcze tylko 
koc i można ruszać! A pies Pirat? Tym razem musi zostać 
w domu. Przed Jadzią okazja do poznania nowych smaków 
oraz mnóstwa nowych ludzi! Piknik to naprawdę dobra za-
bawa, która kończy się z pełnym i szczęśliwym brzuszkiem!
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str. 30

Beztroskie wakacje kończą się, a na wszystkich przedszkolaków czeka powrót do 
przedszkola. Dla Stasia jest to powód do radości, ponieważ czeka na niego jego 
najlepszy przyjaciel! Wreszcie będą mogli się zobaczyć po długiej przerwie. 

Staś Pętelka to sympatyczny chłopiec, który przeżywa wiele sytuacji typowych dla 
kilkulatków... oraz wiele całkiem nietypowych. 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 nowym 
członkiem rodziny – pieskiem Piratem. 
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Kasia Keller
Romantyczna ekonomistka i ostrożna optymistka z Pomorza. Autorka licznych publikacji 
dotyczących edukacji, praw dzieci i problemów społecznych, a także powieści przygodowych 
dla dzieci, młodszej młodzieży i dorosłych czytelników. Animatorka kultury i pomysłodaw-
czyni warsztatów upowszechniających czytelnictwo. W wolnych chwilach wędruje po lesie 
lub spaceruje brzegiem morza albo zasiada z rodziną do gier planszowych. Ma słabość do 
kawy, czekolady z orzechami i ptysiów z bitą śmietaną. Fo

t. 
Pi

ot
r K

el
le

r
Fo

t. 
ar

ch
iw

um
 w

ła
sn

e

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 w
ła

sn
e

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 w
ła

sn
e

Justyna Karaszewska 
Z wykształcenia grafi czka, z zamiłowania ilustratorka ze szczególną słabością do projektowania 
postaci. Tworzy głównie z wykorzystaniem techniki malarstwa cyfrowego, ale tradycyjnymi 
kredkami też nie pogardzi.
Dzieli nieduże mieszkanko w Gliwicach z dwoma kotami. Miłośniczka herbaty i czekolady 
z miętą, gorących kąpieli oraz gier planszowych. W wolnych chwilach, których jest zawsze 
za mało, stara się zgłębiać tajniki języków obcych. Idzie jej marnie, ale nie traci nadziei, że 
kiedyś zostanie poliglotką.

Małgorzata Detner
Z wykształcenia kostiumografka, z zamiłowania 
ilustratorka. Obecnie tworzy głównie ilustracje do 
książek oraz gier planszowych dla dzieci. W pracy 
posługuje się technikami cyfrowymi. Miłośniczka 
koloru i starych ilustracji.

szukaj 
na

str. 33

szukaj 
na

str. 34

Pierwszy dzień w przedszkolu to wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego 
dziecka. Nowe miejsce, nowi przyjaciele, rozłąka z rodzicami… to całkiem 
dużo wrażeń jak na jednego małego człowieka. Aby pomóc dziecku 
oswoić się z nową sytuacją, warto wspomóc się m.in. mądrymi książkami!

„W przedszkolu jest fajnie” to idealna książka dla wszystkich początku-
jących przedszkolaków. Duże kolorowe i pełne szczegółów ilustracje 
autorstwa Małgorzaty Detner, z krótkimi, dostosowanymi do wieku 
przedszkolaków tekstami Anny Korycińskiej, wprowadzą dzieci krok 
po kroku do przedszkolnego świata.

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.

Malwinka i Lusia wyruszają w kolejną 
podróż do świata wyobraźni! 

Tym razem dziewczynka i alpaka udają się na drugą 
stronę tęczy. Czy rzeczywiście znajduje się tam praw-
dziwy skarb, a olbrzymów należy się bać? Przewod-
nikiem po tej części niesamowitego świata zostaje 
przypadkowo spotkany… skrzat Skarbek! 
Każde z opowiadań o Malwince i Lusi to świetna oka-
zja do poruszenia ważnych tematów. Świat wyobraźni 
sprawia, że trudne rzeczy stają się znacznie prostsze, 
a pozorne problemy rozwiązuje się tu znacznie szybciej.
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Tytułowe Dzikusy to siedmioosobowa rodzina mieszczuchów, która nieoczekiwanie przeno-
si się z ciasnego mieszkania w zatłoczonym mieście do przestronnego domu na spokojnej 
wsi. Mama, tata, dziesięcioletnia Julka, sześcioletni bliźniacy Filip i Franek, czteroletnia Zuzia 
i malutka Gabrysia – muszą szybko przywyknąć do nowego miejsca i nowych, zaskaku-
jących obowiązków. Zwykły codzienny rozgardiasz w domu żywiołowej, wesołej rodzinki 
przybierze jeszcze na sile, a lista domowych spraw do załatwienia wydłuży się na przykład 
o karmienie królików i dojenie kozy. Wiejskie życie i opieka nad podwórkową menażerią 
okażą się wielką przygodą, która przyniesie Dzikusom masę zabawnych przygód.
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Joanna Jagiełło
Polska pisarka, autorka powieści dla młodzieży, dorosłych i dzieci, a także wierszy i opowiadań. 
Ukończyła studia na Wydziale Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładała językoznaw-
stwo na UW. Wielokrotnie nominowana i nagradzana. Otrzymała nagrodę polskiej sekcji IBBY za 
książkę „Jak ziarnka piasku”. Jej największą pasją jest pisanie, ale w wolnym czasie również maluje, 
gra na gitarze i komponuje. Wydała płytę z utworami do własnych słów i własnej muzyki.
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Kasia Nowowiejska 
Absolwentka malarstwa, którą na zawsze wciągnął świat dziecięcej ilustracji. Tworzy obrazy do fi lmów 
animowanych, aplikacji mobilnych i książek. Miłośniczka owoców morza i właścicielka adoptowanego 
psa, lubi, kiedy kubki na kuchennej półce ułożone są w kolejności od najmniejszego. Dopiero kiedy 
ktoś wydłuży dobę o kilka godzin, zdąży zrobić wszystko, co sobie zaplanowała.
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Agata Dobkowska
Z pasji ilustrator, z wykształcenia architekt. 
W swojej pracy szuka inspiracji w dziecięcej wrażliwości i wyobraźni. 
Kocha kredki, zwierzęta, cytrynowe desery i wegetariańską kuchnię. 
Mama Frani, żona Maxa, opiekunka psa Korka, mieszka i tworzy 
w Warszawie.Fo
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Kapitan Kiwi zna doskonale wszystkie rodzaje lęku – i to z własnego doświad-
czenia! Dlatego pewnego dnia postanawia zostać nieustraszonym pogromcą 
strachów. Tylko on potrafi  poskromić straszliwy odpływ wanny, obłaskawić 
ruchome schody i przeprowadzić małe kaczuszki przez ruchliwą ulicę. Gdy lęki 
nie pozwalają ci spokojnie zasnąć – wezwij Kapitana Kiwi, a on z pewnością 
potrzyma cię za rękę!

Inspektor Kiwi bardzo dobrze wie, jak należy się zachowywać… W dowcipny 
i zabawny sposób przedstawi zagadnienia związane z kulturą i savoir-vivre’em. 
Porusza tematy zachowania przy stole, spóźniania się, pomocy przy sprzątaniu 
czy podziękowania.

Autorka: Barbara Supeł

Poznajcie Kiwiego - nieustraszonego pogromcę 
strachów i inspektora dobrych ma nier w jednym!
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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-
grafowanie 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

t. 
Kl

ar
a 

Ke
le

r

Misia wraz ze swoim psem Popikiem oraz dziadkiem Tadeu-
szem wyjeżdżają na wieś. Dziewczynka kocha spacerować po 
lesie. Misia i Popik biegają po łąkach, uczestniczą w ognisku 
oraz pomagają w gospodarstwie. Tak niesfornych pacjen-
tów Misia jeszcze nie leczyła. Poznacie klacz wujka Henia, 
zadziornego byczka, który zaplątał się w drut kolczasty, oraz 
małego perkoza, który nieroztropnie odłączył się od swojej 
rodziny. Czy Misi uda się i tym razem pomóc wszystkim po-
trzebującym zwierzętom?

„Misia i jej mali pacjenci” to seria stworzona przez Anie-
lę Cholewińską-Szkolik. Główną bohaterką jest Misia, która 
z pomocą swojego psa Popika leczy zwierzęta – te małe i te 
duże, te domowe i dzikie. Klinika Misi to nic innego jak do-
mek na drzewie, dlatego to miejsce nazwała „Lipową Kliniką”. 
Dziadek Misi, pan Tadeusz, jest weterynarzem, ale tylko Misia 
rozumie język zwierząt, dlatego jest wyjątkową i najlepszą 
weterynarką!
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str. 35

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… pomy-
słów 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, słuchać ciszy lasu, jeździć na rowerze z córką… I, 
oczywiście, kocha swoją pracę!
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Wiewiórka na tropie złodzieja liści!

Jeszcze wczoraj na drzewie było mnóstwo pięknych liści. 

Wiewiórka leżała sobie beztrosko z brzuchem wypełnionym 

smacznymi orzechami i wyliczała: czerwony, żółty, pomarań-

czowy, czerwony, żółty… Gdzie podział się tamten poma-

rańczowy, a gdzie ten żółty?! Wiewiórka jest zła, bo 

ktoś ukradł JEJ liście! Rozpoczyna poszuki-

wania złodzieja, które owocują pozna-

niem wielu zwierząt. Podczas tej 

wyprawy mały czytelnik razem 

z wiewiórką dowie się, że świat 

wraz z upływem miesięcy przybiera 

różne kolory.

Nie pozwól, by omiotły cię złe emocje!

Zły nastrój Edzia zaczyna się od małej, pozornie nic nieznaczącej rzeczy, 
lecz to właśnie ona sprawia, że coś zaczyna w nim narastać, zajmować 
przestrzeń i omiatać go. Edzio nie potrafi  już tego powstrzymać i za-
czyna zamiatać wszystko dookoła coraz intensywniej, tak że wymiata 
z miasta nie tylko liście, ale także ludzi, samochody, psy, koty. Sterta 
rzeczy rośnie i rośnie, a wokół Edzia robi się coraz ciemniej. On zaś jest 
głodny i zmęczony. Wtem pojawia się mały wietrzyk, który stopniowo 
przybiera na sile, aż rozdmuchuje to, co zmiótł chłopiec. Dopiero teraz 
świat wygląda inaczej, jaśniej, a Edzio na nowo spogląda w niebo i po-
zwala ponieść się dobrym emocjom!
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Niedźwiedź polarny przybywa do lasu i chce zostać kró-
lem. Jest wielki i przerażający. Im bardziej pozostałe zwierzę-
ta są dla niego miłe i wyrozumiałe, tym bardziej złośliwy się staje.
Królik tego nie rozumie: Misia zawsze radzi sobie z takimi sytuacjami 
i potrafi  wszystko naprawić, ale tym razem chyba Królik będzie po-
trzebował pomocy kogoś innego…
Czy wilkowi uda się odpowiedzieć na żądania złego króla? A może 
Królik i inne zwierzęta poradzą sobie same? Wspólnie znajdą w sobie 
siłę i odwagę, by przeciwstawić się złemu królowi i wygnać go ze 
swojej doliny.

Julian Gough 
Jest nagradzanym powieścio- i dramatopisa-
rzem, poetą, muzykiem i scenarzystą. Urodził się 
w  Londynie, dorastał w Irlandii, a obecnie mieszka 
w Berlinie. Lubi pić kawę i kraść świnie.

Jim Field
Jest nagradzanym ilustratorem, twórcą postaci 
i reżyserem animacji. Dorastał w Farnborough, 
pracował w Londynie, obecnie mieszka w Paryżu. 
Lubi grać na gitarze i pić kawę.Fo
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Oliwka jest bardzo nieśmiałą dziewczynką, 
która woli czytać o przygodach, niż je napraw-
dę przeżywać. Ale kiedy tajemnicza postać 
wykrada wszystkie książki w miasteczku, Oliw-
ka postanawia wyruszyć na wyprawę w poszu-
kiwaniu tajemniczego złodzieja. 
Tymczasem złodziej zupełnie nie wie, co po-
cząć z taką masą książek. 
Oliwce udaje się go odnaleźć i nauczyć, czym 
są książki i jaką radość sprawia odkrywanie 
dzięki nim nowych historii.

Powrót bestsellerowej serii!

Wielka moc opowieści!
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Tym razem Pola poznaje młodą zebrę, która nie wyruszyła 
ze swoim stadem na poszukiwanie pożywienia. Zebra zostaje 
towarzyszką Kheri, afrykańskiej przyjaciółki Poli, i nie odstępuje 
jej na krok, co powoduje różne kłopoty. Dziewczynki muszą 
więc jak najszybciej znaleźć jej bliskich i przekonać zebrę do 
powrotu do swojego stada. Pomocne okażą się znów małpki 

oraz inne zwierzęta, z którymi Pola zaprzyjaźniła się wcześ-
niej. Jednak przyjaciele Poli mają także inne problemy. 

Szkoła pani Jamali może zostać zamknięta! Być może 
uda się ją uratować, przygotowując wspaniały występ 
taneczny na doroczny festyn. Czy Poli uda się w ten 
sposób udowodnić odpowiednim osobom, jak ważne 
to miejsce?

Zabawna, trzymająca w napięciu opowieść o ło-
buzerskich, odważnych psach, którzy pieką cia-
sta i rozwiązują kryminalne zagadki, podróżując 
autem. 
Kostek Niuch i Kajtek Trop słyną nie tylko z wy-
piekania przepysznych ciast. Ci dwaj nieustra-
szeni cukiernicy rozwiązują także najbardziej 
tajemnicze zagadki! Kłopoty mogą czaić się tuż 
za rogiem, ale Kostek i Kajtek są zawsze w po-
gotowiu...
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Beata Ż urawska 
Rysowała od zawsze, a jej najlepszymi przyjaciółmi 
były kredki i farby. W 2011 roku ukończyła malar-
stwo na UMCS i od tej pory zajmuje się ilustracją 
i projektowaniem grafi cznym, co tworzy zgrany 
duet. Nie może żyć bez gór i górskich wędrówek 
dłużej niż miesiąc, ponieważ to z natury czer-
pie inspiracje i ilustruje ze zdwojonym zapałem.

Kolejne afrykańskie 

Kostek Niuch i Kajtek Trop 
czekają na przygody!

przygody przed Polą!

Autorka: Aniela Cholewińska-Szkolik
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Marcin Mortka
Z zawodu lektor języków angielskiego i norweskiego, z pasji pisarz, z natury gawędziarz i marzyciel. 
Za swego najlepszego przyjaciela uważa wikinga Tappiego. Znany starszym czytelnikom jako autor 
wspaniałych powieści fantasy. W życiu prywatnym jest niepoprawnym domatorem i poszukiwaczem 
świętego spokoju.Fo
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Magdalena Starowicz
Z wykształcenia jest grafi kiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Artystycznego w Cieszynie. 
Do niedawna związana była głównie z projektowaniem grafi cznym. Po kilku latach pracy w agencji rekla-
mowej zrezygnowała z niej, aby robić to, co sprawia jej największą satysfakcję, czyli rysować. Tak zaczęła 
się jej przygoda w świecie ilustracji. Ta przygoda trwa do dziś. Prywatnie lubi spacery z chłopakiem i psem 
w odludne miejsca w otoczeniu zieleni. Jest weganką, na co dzień stara się żyć eko. Często zastanawia 
się nad kondycją współczesnego człowieka i jego relacją z naturą. Uwielbia snuć wizje lepszego świata. 
Wszyscy w nim są równi, a najważniejsze jest bycie dobrym.

szukaj 
na

str. 46

Stefek, Iwo i Kaśka, biegnąc spóźnieni do szkoły, zauważają coś niezwykłego. 
Ze ściennej gazetki szkolnej wygląda mechaniczne oko, które świeci czerwoną 
źrenicą, a na dodatek mówi! Oko postanawia zlecić dzieciakom misję. Jest to 
niezwykle ważne i bardzo niebezpieczne zadanie – zagrożone są foki szare nad 
polskim morzem i trzeba je uratować!
Dzieciaki pędzą na lekcje, a na dużej przerwie, zgodnie z ustaleniami z Okiem, 
zaglądają do zaplecza pracowni od przyrody. Tam, jak się okazuje, znajduje się 
teleport, który przenosi ich na plażę. Kaśka, Stefek i Iwo wskakują do latającego 
pojazdu, przypominającego statek kosmiczny, i odstraszają hałaśliwych plażo-
wiczów, którzy stresują wylegujące się foki.
Czy jednak uda się im pokrzyżować plany profesora Spróchnialskiego, który 
chciał otworzyć restaurację z foczym mięsem?
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Poznaj całą serię:

Zaprzyjaźnij się z Alicją i Dereszem!

Alicja i Deresz wyruszają do prestiżowej stadniny należącej 
do słynnej i wielokrotnie nagradzanej zawodniczki w skokach 
przez przeszkody, gdzie będą trenować przed eliminacjami 
do brytyjskiej drużyny kucykowej. Do tej pory oboje osiągnęli 
już bardzo wiele. Tym razem jednak konkurencja i presja są 
niezwykle silne. Pewnego dnia Alicja staje przed ważną decyzją.
Jak daleko jest gotowa się posunąć, aby dotrzeć na szczyt? Czy 
uda jej się spełnić marzenia?

Efekt wełnistej kuli!

„Każde z nas w pojedynkę nie jest zbyt groźne, to prawda, ale 
co, gdybyśmy połączyli siły? Moglibyśmy zawełnować świat!”
Baranek Beernard i jego przyjaciele mają już serdecznie dość 
tego, że są obiektem podwórkowych prześladowań. Posta-
nawiają wziąć sprawy we własne kopytka i utworzyć gang, 
aby pokazać wszystkim, że nie są tacy mięciusi, na jakich 
wyglądają. Ale jak trzech puszystych przyjaciół może posta-
wić się przebiegłemu lisowi, gigantycznemu kotu i bykowi 
z problemami emocjonalnymi?
Przezabawna historia trójki niecodziennych przyjaciół, którzy 
udowadniają, że przy odrobinie sprytu nawet pozornie słabszy 
może zyskać przewagę. 
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Federica Magrin 
Federica Magrin urodzona we włoskim Varese w 1978 r. Od ponad 
dziesięciu lat pracuje w wydawnictwach, najpierw jako redaktor, a teraz 
jako wolny strzelec. Zajmuje się głównie książkami dla dzieci, ale także 
tłumaczy, pisze teksty edukacyjne i opowiadania.

Anna Lang 
Węgierska grafi czka i ilustratorka, mieszkająca w Mediolanie. W Buda-
peszcie studiowała na Węgierskim Uniwersytecie Sztuk Pięknych i na 
Akademii Sztuk Pięknych w Maceracie. Po ukończeniu studiów jako 
grafi k pracowała w agencji reklamowej. W międzyczasie współpracowała 
z Teatrem Narodowym w Budapeszcie i tworzyła ilustracje dla swoich 
dzieci. W 2013 roku zdobyła nagrodę za serię plakatów o Szekspirze. 
Obecnie pracuje dla agencji kreatywnej w Mediolanie. 

zobacz też
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Jeśli szukacie śmiertelnie nudnej encyklopedii 

smoków, to nie jest książka dla was! Trzymacie 

w dłoniach praktyczny, pełen przydatnych informacji 

przewodnik dla przyszłych opiekunów, trenerów 

i łowców, dzięki któremu nauczycie się identyfi kować 

najrozmaitsze rodzaje smoków, poznacie ich 

kryjówki, zwyczaje i preferencje żywieniowe. 

Czy jesteście gotowi na to, by wkroczyć 

w tajemniczy, zdumiewający świat tych mitycznych 

stworzeń? Porzućcie strach i zajrzyjcie do środka… 

smoki czekają!

ROZPOZNAJ
I WYTRESUJ

SMOKA
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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!

Na pewno domyślacie się, jakiego koloru futerko ma słodki bohater 
tej historii. Tak, Węgielek jest cały czarny. Malutkiego, wychudzonego 
kotka w swoim nowym domu znajduje Eliza. Tata dziewczynki przeko-
nuje córkę, że kociak na pewno należał do poprzedniego właściciela, 
bo kto porzuciłby tak słodkiego zwierzaka. Tylko dlaczego jest taki 
chudy i głodny?
„Zaopiekuj się mną” to seria obowiązkowa dla każdego małego fana 
czworonogów!

Poznajcie również zimową historię 
„Zaopiekuj się mną”!
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Klątwa faraona nad Muzeum z pazurkiem?
W Muzeum Historii Naturalnej pojawia się nowy ekspo-
nat – bezsenny papirus z czasów egipskich faraonów. 
Wkrótce dochodzi do różnych niepokojących wydarzeń. 
Czyżby pogłoska o klątwie, która wisi nad przywiezio-
nym z Egiptu przedmiotem, była prawdziwa? Sytuacja 
komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy do galerii egipskiej 
wdziera się woda z pękniętej rury, a kocia ekipa zostaje 
uwięziona! Czy uda im się nie zmoczyć futra i uratować 
bezcenny papirus?
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Liz Pichon
Od zawsze uwielbiała ryso-
wać. Zaczynała od kopiowania 
postaci z książek i komiksów 
Walta Disneya. Skończyła School 
of Art w Londynie i zaczęła ilu-
strować. Pewnego dnia posta-
nowiła napisać i zilustrować 
własną książkę i tak powstała 
seria o Tomku Łebskim. Liz 
mieszka w Brighton w Wielkiej 
Brytanii z mężem i trójką dzieci.

Myślisz, że ty masz pecha? 

Tomasz Niefart, tylko dlatego, że tak się nazywa, 

jest skazany na porażkę… Tak przynajmniej twierdzi 

sam Tomek.
Poznaj pełne humoru historie z życia Tomasza! Każde ko-

lejne opowiadanie sprawi, że będziesz kibicować Tomkowi 

zarówno w szkole, w domu, jak i podczas jego spotkań 

z przyjaciółmi. Wszystkie te przygody łączy wspól-

ny mianownik – są totalną porażką! Chłopak, jak 

typowy nastolatek, odbiera każde niepowodzenie jako 

koniec świata i śmierć towarzyską. 

Przekonaj się, czy rzeczywiście tak jest.

Autorka: Kasia Keller

Tom pierwszy:
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str. 55

Ta książka jest PEŁNA niesamowitych historii, 

które rozbawią was do łez. W Dębowie szyku-

je się PARADA i każdy chce wziąć w niej udział. 

ZWŁASZCZA Marek Meldunkowy (nie dziwi mnie 

to). Mama i tata przekazali Dance dowodzenie, co 

NA PEWNO nie jest dobrym pomysłem. I odkry-

łem, że lody karmelowe mogą sprawiać przykre 

niespodzianki. ALE przynajmniej moje bazgroły są 

SPEKTAKULARNE jak zawsze.
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Agnieszka Stelmaszyk
Uwielbia podróżować. Kiedy tylko może, pakuje walizki i wraz 
z mężem i synem wyrusza przed siebie. Swoją pasję przelewa na 
karty książek. W każdej z nich można poznać barwnych bohaterów 
i ich wyjątkowe przygody. Autorka pokazuje, że świat to niesamo-
wicie ciekawe miejsce, pełne niespodzianek i tajemnic. Wystarczy 
się tylko rozejrzeć…Fo
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Mary to mała, kapryśna dziewczynka, 
której życie z dnia na dzień zmienia 
się całkowicie. Traci rodziców i zostaje 
przygarnięta przez swego bogatego 
wuja, Archibalda Cravena.
Trafi a do Misselthwaite Manor – domu 
pełnego niezwykłych tajemnic.
Z czasem dziewczynka zmienia się pod 
wpływem nowo poznanych ludzi, a je-
den z sekretów – tajemniczy ogród od 
lat zamknięty na klucz – uchyla przed 
nią rąbka tajemnicy…

Kasia Drewek-Wojtasik
Grafi k i ilustrator z Redy. Na co dzień zajmuje się 
projektowaniem tekstyliów, g rafi ką reklamową, 
ilustruje książki dla dzieci i dorosłych. Miłośniczka 
ptaków i natury. Uwielbia spędzać czas na łonie 
przyrody, skąd czerpie też inspiracje dla swoich 
projektów.

szukaj 
na

str. 60

Przemek i jego przyjaciele zakładają w szkole gazetkę. Jednak dopiero 
wycieczka do muzeum Sat-Okha i indiańskie opowieści dają początek 
kolejnym przygodom. Od pióropuszy i zabaw w Indian do kolejnego 
śledztwa tylko krok – tym razem w mieście giną zabytkowe auta pewnego 
kolekcjonera. Inspektor Szczurek ma oko na członków Klubu Poszukiwaczy 
Przygód, ale na posterunku pojawia się nowy sierżant Guzdrała, który ma 
całkiem odmienne podejście do współpracy z młodzieżą. Jakie przyniesie 
to rezultaty? 

Kolejne śledztwo

przed chłopakami
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Jaga Kurzastopka – młoda czarownica – jest córką uzdrowicielki magicznych 
stworzeń i hodowcy chat na kurzych nogach. Mieszka w Zaklętych Kotlinach, 
w wiosce Klekotki, a jej najlepszym kumplem jest Cykor – mała chata wielkości 
domku dla lalek. 
Podczas Targowiska Nocy Letniej ktoś napada na wioskę – porywa rodziców Jagi 
i kradnie cenne jaja, z których wkrótce mają się wylęgnąć nowe chaty na kurzych 
nogach. Ten, kto to zrobił, działa na zlecenie potężnego mocodawcy i chce użyć 
jaj do przeprowadzenia prastarego rytuału. Ma on przywrócić w świecie magii 
dawny porządek rzeczy. 
Czy Jadze uda się uratować rodziców i jaja domków na kurzych nóżkach?

Laureat Nagrody
Krakowa Miasta Literatury

UNESCO
Krakowa Miasta Literatury

UNESCO

Maciej Rożen 
Ukończył kurs pisania powieści organizowany przez 
Storylab oraz Kurs Pisania Powieści Obyczajowej Miasta 
Literatury UNESCO. Zadebiutował w 2019 roku powieścią 
fantasy dla dzieci pt. „Zuzanna Kociołek i Kraina Smaku”. 
W 2020 premierę miała druga część: „Zuzanna Kociołek 
i Warzywna Tratwa”. Wkrótce ukaże się też jego pierwsza 
książka dla dorosłych czytelników – thriller kryminalny, a już 
we wrześniu w księgarniach pojawi się kolejna powieść dla 
dzieci pt. „Jaga i dom na orlich nogach” rozpoczynająca 
serię „Strażnicy Wrót”.
Maciej Rożen od lat zawodowo związany jest z branżą 
kulturalno-rozrywkową – współtworzy programy dla dzieci 
i młodzieży. Pracował m.in. w telewizji Kino Polska, a od 
2016 roku kieruje działem kreacji na rynek środkowoeuro-
pejski w telewizji dziecięcej Nickelodeon.
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Rafał Jankowski
Od prawie 30 lat w kwesti zbierania doświadczeń i inspiracje niewiele się 
zmieniło w jego życiu - robi to najczęściej przez obserwacje i kontakt z naturą, 
drugim człowiekiem i innymi kulturami. Pochodzi prawie z Puszczy Białowieskiej. 
Właśnie w Hajnówce dorastał i się wychowywał, choć piękno i bliskie sąsiedztwo 
lasu docenił dopiero po wyjeździe na studia. W wolnym czasie gotuje, potem 
to zjada, a w międzyczasie czyta książki podróżnicze, kryminały i horrory. 
Ciągle uczy się jak żyć bardziej przyjaźnie dla środowiska i choć od ponad 5 
lat pracuje w Fundacji WWF Polska, cały czas widzi dla siebie nowe pola do 
rozwoju w dziedzinie ekologii.
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Książka opowiada o morzu, jakie nie wszyscy znamy. Bałtyk zwykle kojarzy 
nam się z zimną, nieprzejrzystą wodą, piaszczystymi plażami, fl ądrą z kutra 
i helskim fokarium. Ale wybrzeże bałtyckie i morze to także: fi ordy, rafy 
i klify, zatopione wraki statków, ptasie zimowiska, focze żłobki oraz ciekawa 
kultura krajów, które mają do niego dostęp. Książka dla każdego, kto ko-
cha morze, i dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać Bałtyk. Bo przecież 
mieszkać nad Morzem Bałtyckim i nie wiedzieć, że ono: czasem potrafi  
dymić, brzmi nie tylko szumem fal, często ma dość egzotycznych gości, jest 
domem krewetek, byczej babki i kura diabła, i że nie zawsze było morzem…

Wsłuchaj się w szum Bałtyku
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Książka, której głównym zadaniem jest obalenie 
powszechnych, dziwnych, czasem zabawnych, ale 
niekiedy także krzywdzących mitów na temat bio-
logii zwierząt – ich cech i zachowań oraz powiązań 

gatunkowych. Książka dla dzieci, które dopiero 
odkrywają świat przyrody, i dla przyrodniczo nie-

uświadomionych dorosłych.
Plotki dementuje Marcin Kostrzyński, znany jako 
Marcin z lasu, który od wielu lat obserwuje zwie-

rzęta w ich naturalnym środowisku.

Marcin Kostrzyński
Dziennikarz, przyrodnik, fi lmowiec. Prowadzi kanał na YouTube „Marcin 
z lasu" oraz wideobloga na Facebooku i Instagramie, gdzie prezentuje fi lmy 
o dzikich zwierzętach. Jest stałym współpracownikiem DDTVN w zakresie 
dzikiej przyrody i ochrony środowiska. Jest również współautorem wielu 
programów i teleturniejów o tematyce przyrodniczej, takich jak „Dzika Pol-
ska", „Arka Noego”, „Dzikie, Piękne, ginące", „Animals”, a także teleturnieje 
dla dzieci „Król Zwierząt", „Sówka”. Wieloletni współpracownik z redakcją 
programu „Teleranek”. Autor zdjęć do wielu fi lmów dokumentalnych poświę-
conych zwierzętom i roślinom. 

Życie zwierząt
pełne jest

tajemnic…
i plotek

zobacz też
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W wigilię dnia przepowiedni siedemnastoletnia Lil i jej siostra 
bliźniaczka Kizzy zostają schwytane przez okrutnego bojara 
Valcara, pozbawione wolności i nadziei. Kiedy Lil za sprawą 
innej branki, Miry, odzyskuje wiarę w to, że warto żyć i kochać, 
rozpaczliwa egzystencja sióstr zostaje zagrożona po raz kolejny. 
Na ich drodze staje bowiem legendarny Dracul, bardziej potwór 
niż człowiek, dla którego dziewczęta to niewiele warte zabawki. 
W brutalnym świecie, którym rządzą mroczne pożądanie i prze-
znaczenie, dziewczęta muszą ratować siebie i swoją krew – nawet 
jeśli oznacza to zgodę na życie po śmierci.

Zapierająca dech w piersiach opowieść o losach oblubienic 
Drakuli, spod pióra nagradzanej autorki bestsellerów.

Kiran Millwood Hargrave
Obsypana nagrodami poetka, dramatopisarka i autorka bestsellerów. Jej debiutancka 
powieść dla dzieci, „Dziewczynka z atramentu i gwiazd”, zdobyła Waterstones Children’s 
Book Prize oraz British Book Award w kategorii dziecięcej książki roku. Jej utwory 
znalazły się też na liście nominowanych do tak prestiżowych nagród jak Costa Book 
Award czy CILIP Carnegie Medal. Absolwentka uniwersytetów w Oksfordzie i Camb-
ridge. Mieszka w Oksfordzie z mężem i kotem. „Nieśmiertelne” to jej debiutancka 
powieść dla młodzieży.Fo
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Czasem prawda 
jest straszniejsza niż koszmar!

Kat Ellis
Studiowała kreatywne pisanie na Manchester Metropolitan University, 
a potem podjęła pracę w centrum informacji samorządowej. Kiedy nie 
pisze książek, zwykle zwiedza stare ruiny i cmentarze w północnej Walii albo 
razem z mężem ogląda straszne fi lmy. „Harrow Lake” to jej czwarta powieść.
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Lola Nox jest córką znanego reżysera horrorów, który wychowuje ją 
samotnie. Wydaje jej się, że widziała już wszystko i że nie ma takiej 
rzeczy, która mogłaby ją przestraszyć. Jednak pewnego dnia po po-
wrocie do ich nowojorskiego mieszkania zastaje ojca brutalnie pobi-
tego. Dla jej bezpieczeństwa ojciec postanawia wysłać ją do Harrow 
Lake do domu babci ze strony matki. To właśnie tam, w rodzinnym 
miasteczku jej matki, powstał kultowy fi lm Noxa „Nightjar”, obecnie 
klasyka kinematografi i. Mieszkańcy Harrow Lake mają bzika na jego 
punkcie, a miasteczko staje się mekką dla fanów horrorów. Od pew-
nego czasu dochodzi w nim do tajemniczych zniknięć, których policja 
nie potrafi  wytłumaczyć. W mieście krążą niepokojące legendy. Kiedy 
Lola przyjeżdża do Harrow Lake, ktoś (lub COŚ) zaczyna ją śledzić. 
Im więcej dowiaduje się o miasteczku, tym bardziej jest przerażona... 

Bo Lola ma także własne sekrety...
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Lisa Lueddecke
Jej rodzice pracowali w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych, 
dlatego Lisa bardzo dużo podróżowała. Większość życia spędziła, 
przeprowadzając się w obrębie czterech krajów i pięciu stanów USA. 
Ma cztery siostry. Karierę zaczynała jako stażystka w wydawnictwie, 
a później zaczęła pisać własne książki.
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Joanna Jagiełło
Polska pisarka, autorka powieści dla młodzieży, dorosłych i dzieci, a także wierszy i opowiadań. 
Ukończyła studia na Wydziale Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładała językoznaw-
stwo na UW. Wielokrotnie nominowana i nagradzana. Otrzymała nagrodę polskiej sekcji IBBY za 
książkę „Jak ziarnka piasku”. Jej największą pasją jest pisanie, ale w wolnym czasie również maluje, 
gra na gitarze i komponuje. Wydała płytę z utworami do własnych słów i własnej muzyki.

Gdy ciemna moc rośnie w siłę, trójka nie-
znajomych wyrusza, by odkryć głęboko 
pogrzebane tajemnice.
Dla Beaty, której brat został zabity przez 
śmiercionośny deszcz spowijający za-
mek Macrosza górujący nad jej wioską, 
będzie to podróż ku wyjawieniu długo 
skrywanych sekretów.
Dla Liljany – ucieczka przed polującymi 
na nią cieniami. 
Dla Benedeka będzie to szansa na nowe, 
lepsze życie.

Czy bohaterowie staną razem naprze-
ciw rosnącej ciemności, czy też dadzą 
się uwieść obietnicom władzy?

Magda próbuje się uwolnić z toksycznego związku ze star-
szym chłopakiem, bratem byłej przyjaciółki. Przez zwią-
zek z Dominikiem Magda straciła przyjaciółkę, opuściła 
się w nauce, porzuciła ukochane kółko teatralne, zaczęła 
oszukiwać matkę. Starszy chłopak wykorzystuje ją, upo-
karza, odbiera wszystko, co było dla niej ważne. Kiedy 
Magda postanawia zakończyć związek, Dominik zaczyna 
ją śledzić, chodzi za nią, grozi jej. Dziewczyna jest coraz 
bardziej zastraszona i przerażona. Zupełnie nie wie, gdzie 
szukać pomocy.

Adam mieszka w małej miejscowości, gdzie jest szyka-
nowany i prześladowany za swoją odmienność (wszyscy 
podejrzewają, że jest gejem). W końcu chłopak zostaje 
bardzo dotkliwie pobity. Po tym wydarzeniu Adam prze-
prowadza się do ciotki do Warszawy, gdzie zaczyna naukę 
w klasie Magdy. Magda i Adam od razu znajdują nić poro-
zumienia i bardzo dobrze czują się w swoim towarzystwie. 
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Ciepła i zabawna opowieść
o kocie Świętego Mikołaja

Mruczęty ma skłonności narkoleptyczne – zasypia wszędzie i o każdej po-
rze. Pewnego dnia zasypia wśród prezentów, zawinięty w ozdobny papier, 
i trafi a z nimi do sań. Na sanie dybie 
szajka złodziei. Niespodziewanie ko-
cur wykaże się bohaterstwem i prze-
pędzi złodziejaszków.

Ciepła, wzruszająca świąteczna opowieść 
mówiąca o tym, co jest najważniejsze: ro-
dzina, współpraca, empatia i otwartość na 
drugą osobę. 
Książka podzielona jest na 24 opowiadania 
do czytania od początku grudnia do Wigilii.
Każde opowiadanie przedstawia historię jed-
nej bombki/ozdoby z choinki – kiedy została 
po raz pierwszy powieszona na choince, kto 
ją zrobił, kto dostał w prezencie.
Bombki są tylko pretekstem do opowie-
dzenia ciepłych, wzruszających rodzinnych 
historii.
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Cieszynianka mieszkająca w Krakowie. Absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu, dzien-
nikarka, która po urodzeniu syna odkryła, że lubi pisać także fi kcję – pod warunkiem 
że skierowaną dzieci. Lubi słuchać i obserwować, co przydaje się podczas pisania. Nie 
wierzy w wenę, ale jest pewna, że inspirację do pisania można znaleźć wszędzie: w przy-
padkowych spotkaniach, rozmowach z dziećmi (także nie swoimi), zachwytach naturą 
i wspomnieniach. 
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Przepiękna świąteczna książka zawierająca 24 i pół 
rozdziału – po jednym na każdy dzień grudnia aż do 
Gwiazdki.

Książka skonstruowana jest jak kalendarz adwentowy. 
Możecie z nią odliczać dni pozostałe do świąt. Oprócz 
opowiadań znajdziecie tu instrukcje krok po kroku – 
każdego dnia możecie wykonać wyjątkowy świąteczny 
projekt: napisać list do Mikołaja, zrobić kukiełki na 
palce, świąteczne kartki, prezenty i dekoracje.
Ciepła opowieść może towarzyszyć wam co roku 
w czasie oczekiwania na Boże Narodzenie. Pełne ko-
loru ilustracje i aktywności pozwolą wam zbliżyć się 
do siebie i stworzyć nowe, rodzinne tradycje.

Alex T. Smith
Alex studiował rysunek na Coventry University. Zdo-
był drugą nagrodę Macmillan Prize w kategorii ilu-
stracja dla dzieci. „Kostek”, pierwsza autorska seria 
Alexa, zdobyła nagrodę Sainsbury’s Children Book 
Award w kategorii powieść dla dzieci, otrzymała 
także nagrody Waterstone’s Children Book Prize 
i Richard and Judy Book Club.

Do Bożego Narodzenia zostało pięć dni, a Winston ma do 
rozwiązania bardzo ciekawą zagadkę. Ma mgliste wspo-
mnienia o innej myszy i nieodparte przeczucie, że zaginął 
ktoś bardzo dla niego ważny. Po obiecaniu Oliverowi, 
że wróci na Boże Narodzenie bez względu na wszystko, 
Winston wyrusza w ekscytującą podróż dookoła świata, 
aby znaleźć zaginioną mysz, a dokona tego z pomocą 
wspaniałych starych przyjaciół – a także kilku zupełnie 
nowych…

Winston wyrusza
w wielką podróż
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Poniedziałek
Monday / Montag

Wtorek
Tuesday / Dienstag

roda 
Wednesday  i woch

Czwartek
Thursday  onnerstag

Piątek
Friday / Freitag

Sobota 
Saturday / Samstag

17

18

19

20

21

22 23

Antoniego, Jana

iot a, ał o zaty

Marty, Mariusza

Fabiana, Sebastiana

Dzie  isma 
ęcznego,

Ildefonsa, Rajmunda

STYCZEŃ JANUARY / JANUAR

Thursday  onnerstag

Saturday / Samstag

Dzie  abci

Przeczesała palcami kasz-
tanowe włosy, wygładziła 

materiał bluzki i zerknęła 
w kierunku rozsuwających się 
właśnie szklanych drzwi.

„Jest” – pomyślała i wypro-
stowała się jak struna. Pro-
mienny uśmiech pojawił się na 
jej twarzy w chwili, gdy wcho-
dzący mężczyzna zsunął z nosa 
okulary przeciwsłoneczne. Był 
od niej starszy jakieś dwie 
dekady, jednak należał do tego 
typu mężczyzn, którzy z bie-
giem lat nie tracą na atrakcyj-
ności, a ich luźny styl bycia 
i ubioru powoduje, że trudno 
jednoznacznie określić ich wiek. 
Jednak ona wiedziała. Znała 
również kilka wątków z jego 

przeszłości. 
Pikantnej prze-
szłości, z którą 

wiązał się pewien 
sekret. Dlatego bar-
dzo się starała, by 
wydać mu się inteli-

gentną i miłą. Poczuła 
zapach jego piżmowych 
perfum. Nabrała głęboko 
powietrza. Stał tuż 

przed nią. 
– Dzień dobry – ode-

zwał się przyjaźnie.
Boże, jak ona czekała na 

ten cholerny uśmiech. Na 
tembr jego głosu, na błysk 
w oczach. Gdyby tylko mogła, 
wybiegłaby zza kontuaru i rzu-
ciła mu się w objęcia. Tymcza-
sem jedyne, na co pozwalał jej 
regulamin, to potwierdzenie 
rezerwacji pokoju – o której 
wiedziała już tydzień temu 
i każdego dnia po trzy razy 
sprawdzała, czy czasem nie 
została anulowana – podanie 
klucza i wygłoszenie durnowa-
tej regułki, której nauczyli jej 
na szkoleniach. Gdy plastiko-
wa karta z jego nazwiskiem 

CREEPY 
HOTEL

AGNIESZKA PŁOSZAJ
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pojawiła się na dzielącym ich 
blacie, sięgnęła po nią i zgrab-
nie przesunęła się bliżej kom-
putera. Zerkając znad ekranu, 
uzupełniała dane gościa. Znała 
je na pamięć, więc zajęło jej to 
niewiele czasu. Nagle drgnęła 
z przestrachu, gdy nieoczeki-
wanie mężczyzna pochylił się 
nad kontuarem.

– Przepraszam – zagad-
nął. – Miałbym małą prośbę. 
Bardzo chciałbym zobaczyć, 
jak wyglądają te pokoje na 
górze. – Wskazał kciukiem 
na sufit. 

– Ma pan na myśli najwyż-
sze piętro? – zapytała.

– Tak. Chciałbym popatrzeć 
z góry na to miasto. Ciekawi 
mnie widok, zwłaszcza nocą. – 
Mrugnął do niej.

– Rozumiem – przytaknęła 
z uśmiechem. – Nasi goście 
bardzo cenią sobie ten hotel 
właśnie za możliwość podziwia-
nia widoków. Zaraz sprawdzę, 
jak wygląda dostępność pokoi 
na wyższej kondygnacji – mó-
wiła, stukając w klawiaturę. 
Dobrze wiedziała, że obłożenie 
mają minimalne, więc może mu 

od dnia, gdy po raz pierwszy 
zobaczyła go w hotelu. Dokład-
nie trzy miesiące i dwa dni 
temu. Wtedy nie była pewna. 
A teraz, gdy poznała prawdę 
o nim, nagle dostała wyjątkową 
szansę od losu. Dlatego powin-
na działać. Musiała, po prostu 
musiała zrobić wszystko, by 
ją zapamiętał. Zagnieździć się 
w jego głowie. Może w sercu, 
choć na to aż tak bardzo nie 
liczyła. A potem… 

Posłała mu uśmiech, mar-
kując swoje zaangażowanie 
w znalezienie odpowiedniego 
numeru pokoju. 

– Hmmm… – mruknęła, 
gdy uwagę gościa zaprzątnął 
przyjazd windy. – Nie powin-
nam… – szepnęła konspira-
cyjnie. – Ale… – Odrzuciła 
do tyłu pasmo włosów i odcze-
kała, aż kobieta z windy minie 
kontuar i zniknie za drzwiami 
wyjściowymi. Odprowadziła ją 
uśmiechem i wróciła do klawia-
tury. – Ponieważ jest pan na-
szym stałym gościem i bardzo 
chcemy, by tak zostało, mogę 
osobiście pokazać panu jeden 
z pokoi. Potem podejmie 
pan decyzję, w którym 
apartamencie się pan 
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Poniedziałek
Monday / Montag

Tuesday / Dienstag

Wednesday  i woch

Czwartek
Thursday  onnerstag

Friday / Freitag

Saturday / Samstag
Niedziela
Sunday / Sonntag20

Dzie  akoc anyc , Liliany, Walentego

wiatowy Dzie  ingla, Faustyna, Józefa 

Danuty, Julianny

wiatowy Dzie  ota, Łukasza, Donata

Konstancji, Szymona

Konrada, Marcelego Leona, Ludomiła

Luty February / Februar

, Faustyna, Józefa 

Danuty, Julianny

, Łukasza, Donata

Konstancji, Szymona

Leona, Ludomiła

, Faustyna, Józefa 

Danuty, Julianny

, Łukasza, Donata

Konstancji, Szymona

Leona, Ludomiła

D ,  D , 
ebiut, rozpoczęcie partii, otwarcie  to początek, pierwsze kilka, kilkanaście ruchów. 

To ten etap gry, w którym faktycznie najważniejsze jest pamięciowe opanowanie 
kolejnych posunię . pisanych jest ponad 00 różnych otwar , a niektóre
z nich stały się słynne  gambit królewski, obrona sycylijska, partia włoska  ednak 
mistrzowie wciąż odkrywają nowe, zaskakujące kroki, otwarcia stają się modne, 
popularne i ograne, a potem coś, co zdawało się oczywistym błędem, daje komuś 
zwycięstwo. W otwarciu staramy się zdoby  kontrolę nad centrum pola d4, d , e4
i e , wyprowadzi  lekkie figury skoczek i goniec , jeśli się da  jak najszybciej 
zrobi  roszadę, nie zostawi  żadnej figury niebronionej odpowiada  na każde 
zagrożenie .

ra środkowa  tutaj wprowadzamy do gry hetmana i wieże.  ążymy do 
uzyskania przewagi materialnej zbi , nie będąc zbitym , pozycyjnej ustawi  się 
lepiej, kontrolowa  większą częś  szachownicy, stworzy  zagrożenia, związa  
figury przeciwnika , ale też matowa , jeśli uda nam się stworzy  okazję. dy na 
szachownicy jest już tak niewiele figur, że włączamy do gry króla  zaczęliśmy 
grę ko cową.

o cówka  wolne linie i kolumny, król bierze aktywniejszy udział w grze, 
rośnie wartoś  każdego piona który ma teraz szansę dojś  do linii przemiany, 
dokona  promocji i zmieni  wynik partii .

Teorii szachowej i gry warto się jednak uczy  na opak  
Najpierw ko cówka  jak doprowadzi  do mata, mając do dyspozycji dwie 

wieże, go ca i skoczka albo tylko króla i hetmana  ak zauważy , że grozi nam 
mat w dwóch ruchach, i znaleź  ratunek  Pod koniec partii na szachownicy 
znajduje się już niewiele figur i dużo łatwiej jest dostrzec zależności. Cel gry  mat 
czy uniknięcie mata lub pat bo to też może by  czasami sukces  jest tuż przed 
tobą. 

Następnie gra środkowa  wiesz już, jak wyko czy  przeciwnika, kiedy 
atakowa , jak zauważy  możliwoś  mata. Teraz ucz się gry przy większej liczbie 
bierek na szachownicy, bardziej złożonych pozycji, zdobywania przewagi 
materialnej, związywania figur, planowania. 

Na koniec nauka otwar   nie chodzi tutaj o zapamiętanie ponad 00 otwar  
nazw anyc h  i op isanyc h  w  
i stosowanie znanych otwar  na pewno nie zaszkodzą twojej grze . ednak gdy 
wiesz już, co będzie się działo dalej, łatwiej zadba  o to, by nie traci  tempa, 
rozwijając hetmana zbyt wcześnie, by nie zapomnie  o roszadzie czy o chronieniu 
swoich figur. Chodzi o to, by w otwarciu nie popełni  głupiego błędu, ale dostrzec
i koniecznie  wykorzysta  błąd przeciwnika.

 
ambit  to celowe poświęcenie bierki w debiucie.

ambit królewski to otwarcie grane dla białych, dające możliwoś  agresywnej 
gry od samego początku partii.

iałe wykonują ruch pionem na . ambit przyjęty.
zarne biją piona na .

iałe ruszają się pionem na e . zarne – pionem na e .

od dnia, gdy po raz pierwszy 
zobaczyła go w hotelu. Dokład-
nie trzy miesiące i dwa dni 
temu. Wtedy nie była pewna. 
A teraz, gdy poznała prawdę 
o nim, nagle dostała wyjątkową 
szansę od losu. Dlatego powin-
na działać. Musiała, po prostu 
musiała zrobić wszystko, by 
ją zapamiętał. Zagnieździć się 
w jego głowie. Może w sercu, 
choć na to aż tak bardzo nie 

Posłała mu uśmiech, mar-
kując swoje zaangażowanie 
w znalezienie odpowiedniego 

Hmmm… – mruknęła, 
gdy uwagę gościa zaprzątnął 
przyjazd windy. – Nie powin-
nam… – szepnęła konspira-
cyjnie. – Ale… – Odrzuciła 
do tyłu pasmo włosów i odcze-
kała, aż kobieta z windy minie 
kontuar i zniknie za drzwiami 
wyjściowymi. Odprowadziła ją 
uśmiechem i wróciła do klawia-
tury. – Ponieważ jest pan na-
szym stałym gościem i bardzo 
chcemy, by tak zostało, mogę 
osobiście pokazać panu jeden 
z pokoi. Potem podejmie 
pan decyzję, w którym 
apartamencie się pan 
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sumo
Sumo jest japo skim sportem narodowym, który powstał 
około  wieku. Na początku było związane z religią 
shinto i prośbami o obfite plony. Zapasy te, przez swoje 
shintoistyczne korzenie, są przepełnione symbolizmem. 
Przykładem jest przenoszenie ciężaru ciała z jednej nogi 
na drugą przez zawodników tuż przed rozpoczęciem 
walki  ma ono odstraszy  złe moce.

Zawodnicy sumo, po japo sku rikishi, wiodą surowe 
życie  od momentu rozpoczęcia praktyki przyjmują nowe 
imię i mieszkają w ośrodkach treningowych swojego klubu.

W sumo nie wyróżnia się kategorii wagowych, 
więc dla zapaśników korzystniej jest waży  więcej.

ostojne biało czarne ptaki z intensywnie 
czerwonym czubkiem głowy są chyba najbardziej 
znanym symbolem aponii. Cho  nazywane są 
żurawiami mandżurskimi, to po łacinie ich 
nazwę tłumaczy się jako żurawie japo skie 
(Grus japonensis) .  

Wyspa okkaido to jedyne miejsce w aponii, 
gdzie jeszcze można obserwowa  te piękne 
ptaki w naturze, ponieważ gatunek jest skrajnie 
zagrożony. 

Według najdawniejszych wierze  ludowych 
żurawie żyją tysiąc lat, a ponieważ łączą się w pary 
na całe życie, stały się symbolem długowieczności, 
wierności i szczęścia. Są częstym motywem 
na eleganckich ślubnych kimonach, co wróży 
młodej parze dobrobyt i długie wspólne życie. 

Papierowy żuraw, nazywany orizuru, 
jest klasycznym wzorem w sztuce origami .  
Złożenie z papieru tysiąca żurawi przynosi 
szczęście i spełnienie marze .

ŻURAWIE

Wtorek
Tuesday / Dienstag

roda 
Wednesday  i woch

Czwartek
Thursday  onnerstag

Piątek
Friday / Freitag

Sobota 
Saturday / Samstag

Niedziela
Sunday / Sonntag

24

25

26

27

28

29 30

a ła, iłosza 

i ała, ymoteusza

Anieli, Jerzego

Tomasza, Karola

dzisła a, Józefa Martyny, Macieja

Styczeń January / Januar

droga HERBATY
Ceremonia parzenia herbaty, znana również jako roga erbaty, 
to japo ski rytuał przygotowywania matchy dla gości. 
Matcha, sproszkowana zielona herbata, produkowana jest z liści 
krzewów specjalnie osłanianych przed sło cem, co spowalnia 
wzrost rośliny i nadaje herbacie słodkawy aromat.

Początkowo to głównie buddyjscy mnisi pili herbatę, 
by nie zasną  podczas długich sesji medytacyjnych. Z biegiem 
czasu rytuał herbaciany został rozwinięty przez japo skich 
estetów, takich jak Sen n  Riky , i przybrał formę zbliżoną 
do współczesnej.

Ceremonia parzenia herbaty odbywa się według ściśle 
określonych reguł, w ustalonej kolejności. Chociaż jej elementy 
różnią się między sobą w poszczególnych szkołach, główne 
założenia są takie same. 

Ceremonia odbywa się w herbaciarni z wbudowanym 
paleniskiem i podłogą wyłożoną tatami  tradycyjnymi matami.

W podstawowej ceremonii parzenia herbaty, trwającej 
około 4 godzin, nie bierze udziału więcej niż pięciu gości. 
Spotykają się oni w poczekalni pawilonu herbacianego, 
gdzie pomocnik mistrza ceremonii częstuje ich ciepłą wodą. 
Potem następuje przejście gości przez ogród do sali herbacianej. 

ospodarz kłaniając się, wita przybyłych, którzy pojedynczo 
wchodzą do pomieszczenia  wszystko to odbywa się 
w podniosłej atmosferze i w ciszy.

tobą. 
Następnie gra środkowa  wiesz już, jak wyko czy  przeciwnika, kiedy 

   
ra toczy się na szachownicy  pól. 

ażdy z graczy ma 6 bierek, które dzielą się na piony i figury. ażda z nich 
ma przypisaną wartoś , dzięki której możemy oceni , który z graczy ma przewagę 
materialną na szachownicy przewagę materialną ma ten zawodnik, którego 
bierki pozostałe na szachownicy są warte więcej punktów .

ról nie ma wartości punktowej nie możemy go zbi .

Punkty te nie wpływają w żaden sposób na wynik partii  pomagają tylko się 
zorientowa , jak ci idzie.

Przewaga pozycyjna mówi nam o tym, czyje figury są lepiej ustawione na 
planszy, współpracują ze sobą, kontrolują centrum, mają większe możliwości 
atak u.

ażda z figur symbolizuje inny element średniowiecznej struktury społecznej  król 
to najwyższa władza, nadana przez oga, wyrażająca się w nietykalności, a nie 
w działaniu. etman królowa działa w imieniu króla, ma niemal nieograniczone 
kompetencje. Wieże, otaczając inne figury, symbolizują zbrojne ramię pa stwa, 
ale też twierdzę, w której chroni się władca. Skoczki to rycerze, niezastąpieni
w bitwie, mogą przeskakiwa  ponad figurami. oniec po angielsku biskup , przy 
boku hetmana i króla, symbolizuje ościół. W ko cu piony  to chłopi, wieśniacy 
współcześnie częściej opisywani jako żołnierze .

1 3 3 5 9

iałe wykonują ruch pionem na .

Następnie gra środkowa  wiesz już, jak wyko czy  przeciwnika, kiedy 

iałe wykonują ruch pionem na .

Następnie gra środkowa  wiesz już, jak wyko czy  przeciwnika, kiedy 

T N R W
porusza się po liniach prostych i przekątnych o dowolną liczbę pól.

R
może się poruszy  o jedno pole w każdą stronę.

Nie może jednak wejś  na pole, na którym jest zagrożony.
Roszada – to specjalny ruch, który umożliwia królowi schronienie się w zamku. Jeśli ani wieża,

ani król nie poruszyły się jeszcze w danej partii, wszystkie pola pomiędzy nimi są puste i żadne z nich nie 
znajduje się pod biciem, możesz przesunąć króla o dwa pola w stronę wieży, a wieżę ustawić za królem.

K�endarium 2022

P
P W C P S N

P W C P S N

C P S N

L
P W C P S N

L
P W C P S N

P W C P S N

Maj
P W C P S N

Luty
P W C P S N

G
P W C P S N

P W C P S N

P W C P S N

W
P W C P S N

KALENDARZ_2022_rosliny_SRODEK.indd   2 14.07.2021   12:18:26

roda 
Wednesday  i woch

Czwartek
Thursday  onnerstag

30

31

Anieli, Leonarda

Beniamina, Balbiny

WIE IE APRIL / APRIL

A E m rc / MÄRZ

STANOWISKO

PODLEWANIE

PODŁOŻE

WILGOTNOŚĆ

BEZPIECZNA

ZRASZANIE

zroś ic
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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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ZAMIOKULKAS

cieniste
1 x 2 tyg. 1 x mies.

przepuszczalne
obojętna
nie
nie potrzebuje

Zamioculcas

zami��ia

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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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+

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+

Staś Pętelka.
Dzielny pacjent
EAN 9788382400533

Jadzia Pętelka idzie spać

EAN 9788382400168

Jadzia Pętelka robi siku

EAN 9788382400182

Jadzia Pętelka idzie 
na spacer
EAN 9788382400205

Jadzia Pętelka zostaje 
z nianią
EAN 9788382400199

Jadzia Pętelka bierze 
kąpiel
EAN 9788381548229

Jadzia Pętelka nie odda 
łopatki
EAN 9788382400175

Jadzia Pętelka piecze 
pierniki
EAN 9788382400212

Jadzia Pętelka mówi 
czułe słówka
EAN 9788381549141

Jadzia Pętelka idzie na 
piknik
EAN 9788382400786

Jadzia Pętelka jedzie do 
dziadków
EAN 9788382401868

Staś Pętelka.
Nowy piesek
EAN 9788382400540

Staś Pętelka.
Ferie w lesie
EAN 9788382400021

Staś Pętelka.
Wielka wyprawa
EAN 9788382400342

Staś Pętelka.
Przeprowadzka
EAN 9788381546911

Staś Pętelka.
Najlepszy przyjaciel
EAN 9788382400779

 BESTSELLER 
Ponad 55 tys. 
sprzedanych 
egzemplarzy

 BESTSELLER 
Ponad 150 tys. 
sprzedanych 
egzemplarzy
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Przeplatanki Rymowanki
oprawa twarda | 190 × 300 | 18 stron | Barbara Supeł | ilustracje: Małgorzata Detner

1+

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

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

1+

Zawodowcy
EAN 9788381549486

Bajkownicy
EAN 9788381549493

Zwierzaki cudaki
EAN 9788381547284

Zgraja Mikołaja
EAN 9788381547277

– 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

Kotki z płotka… 
oprawa twarda | 215 × 250 | 48 stron | Małgorzata Strzałkowska | 
ilustracje: Justyna Hołubowska-Chrząszczak

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

1+

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

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

Szara myszka i kolory

EAN 9788382400748

Śpij dobrze, mała lamo!
EAN 9788382400854

Śpij dobrze, małpko!
EAN 9788382400861

Śpij dobrze, pingwinku!
EAN 9788382400847

– przyjazny sposób na rozpoczęcie przy-
gody z czytaniem i liczeniem

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

– zabawny rymowany tekst
– piękne ilustracje, bardzo przyjazne, dosto-

sowane do najmłodszego odbiorcy
– przyjazny sposób na rozpoczęcie przy-

gody z czytaniem i liczeniem
– bestsellerowy duet: Strzałkowska – Hołu-

bowska-Chrząszczak 
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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, ale także o potrzebie odkrywania 
świata i odwadze, by ruszyć własną drogą

1+

Cień w błękicie
EAN 9788381545570

Trzymaj mnie mocno
oprawa twarda | 245 × 280 | 32 strony | Jane Chapman | 
ilustracje: Jane Chapman

– historia dla najmłodszych, z pięknymi całostronicowymi ilustra-
cjami, które pobudzają wyobraźnię

1+

Trzymaj mnie mocno
EAN 9788382400069

i ę k n e  c a o s r o n i c o w e
i l u s r a c j e

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

– zabawne, pięknie ilustrowane książeczki, zawierające krótką opo-
wieść o tytułowym zwierzaku, zakończoną dowcipną puentą

1+

To leniwiec!

EAN 9788381544894

To ośmiornica!

EAN 9788381544917

To panda!

EAN 9788381544900

i l u s r a c j e

Książka o… 
oprawa twarda | 190 × 190 | 24 strony | ilustracje: Małgorzata Detner

– książki dla najmłodszych czytelników zawierające wszystko, co 
muszą wiedzieć o uczuciach: radości, smutku, strachu i złości

– krótkie, proste historyjki o tym, kiedy i dlaczego towarzyszą nam 
tytułowe emocje

1+

Rybka Klara chce mieć przy-
jaciela. Książka o smutku
EAN 9788381545341

Chomik Zenek chciałby wyjść 
z klatki. Książka o strachu
EAN 9788381546270

Mops Henio dostaje 
kość. Książka o radości
EAN 9788381545334

Pewnego dnia kot dowiedział się, że król wraz ze swą córką 

wybierają się na przejażdżkę. 

Poprosił więc młynarczyka:

– Zdejmij ubranie i wskocz do jeziora, a odmienisz swój los.

Gdy chłopiec trząsł się z zimna w jeziorze, nadjechała 

królewska karoca. 

Kocur wyskoczył zza 

krzaków i zaczął krzyczeć:

– Pomocy! Ratujcie mego pana, markiza Szarabana!  
Został obrabowany przez zbójców. Zabrali mu szaty  
i wrzucili go do jeziora.

Król rozkazał wyciągnąć biedaka z wody  

i przygotować dla niego najlepsze ubranie. 

– Królu, w podziękowaniu za uratowanie życia, mój pan pragnie cię zaprosić do swego zamku –  

przemówił kot  

i ruszył pędem przed 

królewską karetą.

Baśnie
książka sztywnostronicowa | 190 × 190 | 10 stron | ilustracje: Anna Simeone

1+

Czerwony Kapturek
EAN 9788381549080

Kopciuszek
EAN 9788381549103

Kot w butach
EAN 9788381549097
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Dzikusy
oprawa twarda | 210 × 250 | 64 strony | Joanna Jagiełło | 
ilustracje: Katarzyna Nowowiejska

– ciepła opowieść o zwykłym życiu kochającej się wielodzietnej 
rodziny

– sympatyczne ilustracje pozwalające dziecku utożsamić się z boha-
terami

– seria do wspólnego czytania przez całą rodzinę
– mocny duet autorski: Jagiełło – Nowowiejska 

4+

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

– opowieść, która pomoże dzieciom oswoić się z negatywnymi, nie 
zawsze zdefi niowanymi emocjami i je zaakceptować

– trudne tematy ukazane w sposób zrozumiały dla najmłodszych 
czytelników

– pozytywne, pokrzepiające przesłanie
– piękne ilustracje znanej i cenionej na 
świecie artystki
– książka nominowana do Kate Greenaway 
Medal

4+

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+

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+

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

– książka wspierająca adaptację w przedszkolu
– sytuacje bliskie dziecku i przedstawione w przystępny sposób
– bogate, przyjazne ilustracje
– pomoc dla rodzica przygotowującego dziecko do pierwszego dnia 

w przedszkolu
– książka idealna na prezent dla początkujących przedszkolaków

4+

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

– wspaniałe ilustracje do wspólnego oglądania
– zabawny, przewrotny 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 pre-
zent

4+

Zmiataj
EAN 9788382400878

Złodziej opowieści
EAN 9788382401790

Zuzanna. Co było najpierw: 
kura czy przyjaźń
EAN 9788382400557

W przedszkolu jest fajnie
EAN 9788382400755

Złodziej liści
EAN 9788382400885

Witajcie w malinowym 
domu
EAN 9788381548649

NOWOŚĆ

Złodziej opowieści

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Złodziej liści

W szatni
Anastazja zakłada swoje nowe kapcie w kotki.Ojej, jeden się zgubił. Czy widzisz, gdzie się ukrył?

Każde dziecko wiesza kurtkę na swoim wieszaku oznaczonym naklejką.Który znaczek podoba ci się najbardziej?

Dominik jest już gotowy, żeby wejść do sali.Czeka jeszcze na Leona, który przytula się do swojej mamy na pożegnanie.

NOWOŚĆ

W przedszkolu jest fajnie
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Ucieczka jednorożca
EAN 9788381549202

Skarb na końcu tęczy
EAN 9788382400823

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

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

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

4+

Niesmaczne 
zwyczaje Królika
EAN 9788382402308 

Utrapienie Królika

EAN 9788382402322 

Sposób na przekąskę

EAN 9788382402339 

Coś na ząb

EAN 9788382402315 

Nie taki król straszny

EAN 9788382401783

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 
75 tys. 

sprzedanych 
egzemplarzy

NOWOŚĆ

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 spowodują, że młody czytelnik będzie chciał 
wracać do tej książki

4+

Kapitan Kiwi. Pogromca 
straszków
EAN 9788382401929

Kapitan Kiwi. Pogromca 
straszków
EAN 9788381546812

Inspektor Kiwi na tropie 
dobrych manier
EAN 9788382400892

o g r o m c a  s r a s z k w 
o s ę p n y  r w n i e  

w  w e r s j i  k i e s z o n k o w e j . 
o r m a   

 s r o n y

Babcia
EAN 9788381545518

Dziadek
EAN 9788381545525

Brat
EAN 9788381546775

Mama
EAN 9788381545679

Siostra
EAN 9788381546782

Tata
EAN 9788381545686

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

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

nie i przypomnienie o tym, że rodzina jest najważniejsza na świecie

4+
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DLA STARSZYCH
CZYTELNIKÓW!

zobacz e  albumy 
z naklejkami  grę

oraz ekre nik isi

zobacz e  albumy 

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 małym 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 9788380733626

Niespodziewani
goście*
EAN 9788381548403

NOWOŚĆ

Deszczowy pacjent*

EAN 9788380735507

Milusi uciekinier*

EAN 9788380736962

Wyjazd na Mazury*

EAN 9788381547727

Nieoczekiwana
przeprowadzka*
EAN 9788381547703

Urodzinowa 
niespodzianka*
EAN 9788381547710 

Świąteczne opowieści*

EAN 9788381548281

Wakacje nad Narwią*

EAN 9788381545907

Spotkanie w górach*

EAN 9788381541756

Szkolna wycieczka*

EAN 9788381543385

Leśne Przytulisko*

EAN 9788382400038

Tajemnice lasu**
EAN 9788382401875

Złocista zagadka**
EAN 9788381547116

W krainie żubra*
EAN 9788381549356

Niesforne zwierzaki*
EAN 9788382401349

 BESTSELLER 
Ponad 210 tys. 
sprzedanych 
egzemplarzy

W krainie żubra*

NOWOŚĆ

Niesforne zwierzaki*

na s r. na s r. na s r. 

oraz ekre nik isi

na s r. na s r. na s r. 
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Dorastanie
oprawa twarda | 224 × 274 | 32 strony | Libby Walden | 
ilustracje: Richard Jones

– wyjątkowe teksty, wyjaśniające dziecku skomplikowany świat 
emocji (Uczucia) oraz różne etapy życia człowieka (Dorastanie)

– książki, które cechuje niezwykły artyzm
– przepiękne ilustracje autorstwa Richarda Jonesa

4+Papierowe samoloty
oprawa twarda | 278 × 245 | 32 strony | Jim Helmore | 
ilustracje: Richard Jones

– historia przyjaźni dziewczynki i chłopca, którzy po przeprowadzce 
mieszkają po przeciwnej stronie jeziora i nie spotykają się już tak 
często jak kiedyś

4+

Papierowe samoloty
EAN 9788381540605

Uczucia
EAN 9788382400359

Dorastanie
EAN 9788380739895

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

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+

Być jak Bernard
EAN 9788381545488

Co rośnie w parku
EAN 9788381545594

Co rośnie w sadzie
EAN 9788381545600

Być jak Bernard Co rośnie w parku Co rośnie w sadzie

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

Kapryśne wróżki
EAN 9788381549523

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

– historia jest opowiedziana z wielkim humorem, prostym językiem, 
zabawi całą rodzinę

– piękne ilustracje
– książka idealna dla wielbicieli wróżek nie 
tylko nadąsanych i zrzędliwych

4+
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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 9788381549547

Niedźwiedź i pianino
oprawa twarda | 200 × 288 | 40 stron | David Litchfi eld | 
ilustracje: David Litchfi eld

– wzruszające opowieści o odkrywaniu siebie i poczuciu przynależ-
ności

– praca jednego z najlepszych brytyjskich ilustratorów

4+

Przyjazny Olbrzym
oprawa twarda | 200 × 288 | 40 stron | David Litchfi eld | 
ilustracje: David Litchfi eld

– wzruszająca, ciepła opowieść, która uczy dzieci tolerancji, 
 akceptacji

– wspaniałe, pełne szczegółów ilustracje
– autor picturebooka „Niedźwiedź i pianino”

4+

Niedźwiedź i pianino

EAN 9788381542753

Niedźwiedź, pianino, 
pies i skrzypce
EAN 9788381545792

Przyjazny Olbrzym
EAN 9788381547246

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

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

– opowieść, która w delikatny sposób pomaga najmłodszym czytel-
nikom oswoić się z trudnymi emocjami i je zrozumieć – z rozłąką, 
smutkiem i lękiem

– przepiękne wydanie idealne nie tylko na prezent

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

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

4+

W moim ogrodzie jest tygrys
EAN 9788381548328

Miłość
EAN 9788381548632

– ciepła opowieść dla młodych czytelników 
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SPEcjalne moce 
oprawa twarda | 190 × 190 | 24 strony | dr Tracy Packiam Alloway | ilustracje: Ana Sanfelippo

– seria „SPEcjalne moce” ukazuje dzieciom pozytywne strony zaburzeń z grupy SPE (Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych)
– historie zawarte w każdej książce wzmacniają pewność siebie i poczucie własnej wartości u dzieci z takimi potrzebami

4+

Przygoda z mapą. 
Książka o dysleksji 
EAN 9788381543231

Doskonały projekt. 
Książka o autyzmie 
EAN 9788381544061

Tajemnica króliczej karmy. 
Książka o ADHD 
EAN 9788381543248

Sam na placu zabaw. 
Książka o stanach lękowych
EAN 9788381544078

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
EAN 9788381544658

Wesołe przypadki 
kociej gromadki
EAN 9788380739390

Nowe przypadki 
kociej gromadki
EAN 9788381546959

Buntalki
oprawa twarda | 195 × 240 | 64 strony | Agnieszka Stelmaszyk | 
ilustracje: Marianna Schoett

– fantastyczny, pomysłowy świat przedstawiony – las ukazany 
z perspektywy małych duszków, w którym możliwe są magiczne 
 wydarzenia

– piękne, duże ilustracje autorstwa Marianny Schoett pomagają 
dziecku przenieść się do świata buntalków

4+

Buntalki

EAN 9788380737211

Wesołe przypadki kociej gromadki 
oprawa twarda | 195 × 240 | 48 stron | Agnieszka Stelmaszyk | 
ilustracje: Marta Kurczewska

– zabawna historia, pełna psotnych, zadziornych kocich bohaterów, 
 którzy nie tylko mówią, ale i mają głowy pełne szalonych pomy-
słów

– wartością dodaną do zwariowanych przygód gromadki są wesołe 
ilustracje Marty Kurczewskiej

4+

– seria „SPEcjalne moce” ukazuje dzieciom pozytywne strony zaburzeń z grupy SPE (Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych)
– historie zawarte w każdej książce wzmacniają pewność siebie i poczucie własnej wartości u dzieci z takimi potrzebami
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O Kaziku i misiu Słoniku
EAN 9788381548199

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+ BESTSELLER 
Ponad 70 tys. 
sprzedanych 
egzemplarzy

Jesień Toli
EAN 9788380739239

Zima Toli
EAN 9788380739246

Tola na wsi
EAN 9788381541510

Tola w przedszkolu
EAN 9788382400045

Tola na biwaku
EAN 9788381545884

Cztery pory roku Toli
EAN 9788381548397

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+

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+

Koala, który się trzymał

EAN 9788381549059

Mysz, która chciała 
być lwem
EAN 9788381549042

Wiewiórki, które 
nie chciały się dzielić
EAN 9788381548663

Wilk, który się zgubił

EAN 9788381548595

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

i m a  i e l a

 BESTSELLER 
Ponad 200 tys. 

sprzedanych 
egzemplarzy

Wieloryb, który chciał 
więcej 
EAN 9788381547048

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

4+

Wincenty i Kołtun
EAN 9788380738096

Wyprawa po złotą kość
EAN 9788381546393

 s r o n
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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 9788382400366

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 9788381547024

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 opowiadań i przepisów kulinarnych, nawią-
zujących 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
l a  c a e j  r o z i n y  

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

 BESTSELLER 
225 tys. sprzedanych
egzemplarzy z serii

Tappi i urodzinowe ciasto

EAN 9788382400953

Tappi i wspaniała 
przyjaźń
EAN 9788382400960
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zobacz e  grę
na s r. Smok przez płot

EAN 9788380737327

Totalne zasmoczenie
EAN 9788381541503

Smok pomidorowy
EAN 9788381545785

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+

Wędrówki Tappiego
po Mruczących Górach
EAN 9788378958383

Podróże Tappiego
po Szumiących Morzach
EAN 9788378953166

Tarapaty Tappiego
w Magicznym Ogrodzie
EAN 9788379831661

Wyprawa Tappiego
na Ognistą Wyspę
EAN 9788379837281

Ekspedycja Tappiego 
w Wielkie Nieznane
EAN 9788380737242

Powrót Tappiego 
do Szepczącego Lasu
EAN 9788381544924

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 zakończe-

niem historyjki dla młodszych dzieci
– magiczni bohaterowie, których łatwo 
natychmiast polubić i zapamiętać

4+ 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 

4+

Jak rozpoznać misia.
Poradnik dla początkujących
EAN 9788381541381

Skrzaty spod 
Michałkowego łóżka
EAN 9788381547796

– pełna sytuacyjnego i niecodziennego 
humoru opowieść o młodym poszukiwa-
czu przygód, który w towarzystwie swo-
jego pluszowego misia wkracza śmiało do 
krainy brązowych i czarnych niedźwiedzi

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  
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Kicia i księżycowa 
przygoda
EAN 9788381545112 Zagubiona fotografi a

EAN 9788381549288

Daleka wyprawa
EAN 9788382400939

Kicia i posążek Złotego 
Tygrysa
EAN 9788381545822

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

– wspaniale napisane bardzo ciepłe opowieści z nutką egzotyki: 
dalekie podróże, odległe miejsca, egzotyczne zwierzęta, przeno-
szenie się w różne miejsca na świecie 

6+

NOWOŚĆ

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

4+

Oskar głodny jednorożec

EAN 9788381541374

Tajemnice oceanu
EAN 9788380732667

Tajemnice oceanu
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Anna Sobich-Kamińska | 
ilustracje: Monika Filipina

– przepięknie ilustrowana opowieść, której główny bohater – cie-
kawski mały Żółwik – wyrusza w podróż przez morza i oceany

– w trakcie wyprawy odkrywa tajemnice oceanu: spotyka wiele 
różnych zwierząt, poznaje ich życie i zwyczaje

4+

Samotne lwiątko
EAN 9788382402025

Zagubiony pingwinek
EAN 9788382402032

Figlarna panda
EAN 9788382402049

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+

Odważny leniwiec
EAN 9788381546614

Ciekawski kangur
EAN 9788382402018

Zawadiacka surykatka
EAN 9788382400281

Pomocny jeż
EAN 9788382400526

NOWOŚĆ

 BESTSELLER 
Ponad 285 tys. 

sprzedanych
egzemplarzy z serii

Oskar głodny jednorożec 
zjada święta
EAN 9788381543989
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NOWOŚĆ

Niedźwiadek polarny
EAN 9788381547987

Wąsik, niechciany kotek
EAN 9788382401271

Kora jest samotna
EAN 9788381540209

Mały Rubi w tarapatach
EAN 9788381540278

Zagubiona w śniegu

EAN 9788382402384

Na ratunek śnieżnym 
panterom
EAN 9788381547970

Na ratunek śnieżnym 

Zimowy wilk
EAN 9788381548007

Gdzie jest Rudek?
EAN 9788381540100

Gwiazdko, gdzie jesteś?
EAN 9788382400250

Kto uratuje Iryska?

EAN 9788381548502

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+

Pusia, zagubiona kotka

EAN 9788382402445

Mała Lotta i renifery
EAN 9788381548021

Opowieść
o zimowym kotku
EAN 9788381547994

Najlepszy opiekun
EAN 9788381540421

Luna
EAN 9788382401493

NOWOŚĆ

 BESTSELLER 
Ponad 3 mln 
sprzedanych

egzemplarzy z serii

Biedna, mała Luna
EAN 9788381548410

Anuszka i przyjazna 
tygrysica
EAN 9788381547369

Śnieżka, zimowy lis
EAN 9788381548014
Śnieżka, zimowy lis

Maksio szuka domu
EAN 9788381548922

Samotne święta Oskara
EAN 9788382402353

Porwanie małej Mili
EAN 9788381548939

Rafi k został sam
EAN 9788381548946

Na ratunek Rufi emu!
EAN 9788382401233

Dom dla Moli
EAN 9788381548915
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Mgiełka, 
porzucona kotka
EAN 9788382402421

Smyk, uprowadzony 
szczeniak
EAN 9788382402452

Inka, porzucone szczenię
EAN 9788382400274

Wróć, Alfi ku!
EAN 9788382402483

Jaśmin, nieśmiały kotek

9788382402407

Supeł, niesforny pupil
EAN 9788382402469

Osamotniona Dora
EAN 9788382402438

Łezka, przerażona kotka
EAN 9788381548427

Ktoś ukradł Prążka!
EAN 9788381540230

Bari, wymarzony piesek
EAN 9788382401226

Tytus, smutny szczeniak
EAN 9788382402377

Mały ciekawski Gucio
EAN 9788382401240

Kto pokocha Psotkę?

EAN 9788381548489

Samotny, niekochany 
Promyk
EAN 9788381548953

Tygrysek czeka 
na pomoc!
EAN 9788382402360

Igiełka, uratowany kotek

EAN 9788382400229

Czaruś, mały uciekinier
EAN 9788381548465

Kto przygarnie Nutkę?
EAN 9788382402414

Bezdomny, smutny 
Puszek
EAN 9788382400236

Hyzio, piesek 
ze schroniska
EAN 9788382400267

Figa tęskni za domem
EAN 9788382402391

W poszukiwaniu domu

EAN 9788382402476

Reks, szczeniak z wakacji

EAN 9788382401264

Dzielny mały Karmel

EAN 9788382400243
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Perełka, wyjątkowa 
kotka
EAN 9788382401257

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

– nowa seria autorki bestsellerów dla dzieci 
– ulubieni bohaterowie dzieci – sprytne i urocze kotki
– każda przygoda dzieje się w pełnym tajemnic Muzeum Historii 

Naturalnej!
– magnetyzujące kocie spojrzenie na okładce

6+ Kryjówka dla jelonka
oprawa miękka | 128 × 198 | 192 strony | Holly Webb | 
ilustracje: James Brown

– książka poczytnej autorki uwielbianej przez dzieci serii „Zaopiekuj 
się mną”.

– wciągająca opowieść dla wszystkich miłośników zwierząt
– urocze czarno-białe ilustracje
– uczy wrażliwości na krzywdę zwierząt

6+

Fred się zgubił

EAN 9788382402346

Płomyk, stęskniony 
kotek
EAN 9788381545716

Węgielek, sekretny 
kotek
EAN 9788382400519

Nocny gość
EAN 9788381548311

Klątwa faraona
EAN 9788382400298

Kryjówka dla jelonka
EAN 9788381549196

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

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+

Tajemne zaklęcie
EAN 9788381541916

Magiczne lusterko
EAN 9788381541237

Trujący eliksir
EAN 9788380737846

Kraina cieni
EAN 9788381549844

Ukryta klątwa
EAN 9788382400403

Ponure widmo
EAN 9788380737839

Mroczny podstęp
EAN 9788381542821

Uwięzione życzenie
EAN 9788381541244

NOWOŚĆ
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NOWOŚĆNOWOŚĆ

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 NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

44 maleńkie sekrety
EAN 9788381546997

Misja: foka szara
EAN 9788381549219

Banda Wełniaków
EAN 9788382400908

44 maleńkich akrobatów
EAN 9788381549707

Upiorna szkoła
EAN 9788382401394

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

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

– ciepła historia o wytrwałości, pracowitości i spełnianiu swoich 
marzeń

– Sylvia Bishop to autorka dobrze znana młodym czytelnikom 
– historia nadaje się zarówno dla dzieci samodzielnie czytających, 

jak i do czytania przez rodziców młodszym dzieciom

6+ 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+

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

– pełna wartkiej akcji i humoru historia, która nie pozwoli dzieciom 
się nudzić

– prawdziwy świat z elementami SF, pełen zabawnych, przyjaznych, 
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+
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NOWOŚĆ

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

– seria idealna dla małych wielbicielek 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

NOWOŚĆ

Magiczni przyjaciele
oprawa miękka | 128 × 198 | 112 stron | Paula Harrison | ilustracje: Sophy Williams

– w książkach opisane są przygody dzieci, które pomagają ratować magiczne zwierzęta znajdujące się w niebezpieczeństwie
– każdy tom to opowieść o innym magicznym stworzeniu

6+

Burzowy smok
EAN 9788380731950

Mały feniks
EAN 9788380735491

Zaczarowany lis
EAN 9788380736764

Kucyk morski
EAN 9788380739147

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

– opowieść o rytmie wciąż odradzającej się przyrody obudzi w dzie-
ciach ciekawość i zachwyt nad naturą

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

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

6+ 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 – bliska wielu dzieciom
– wydanie w twardej oprawie, idealne na prezent

6+

Szeptanka 
o krasnoludkach

EAN 9788381545860

Wielcy robacy. 
Historie insektów, które 
rozwinęły skrzydła
EAN 9788381546928

Nowy początek
EAN 9788382400052 LI
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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+

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+

Naszą panią
napadli kosmici!
EAN 9788379831777

Szpieg, który lubił
szkolne obiady
EAN 9788381548540

Nasz dyrektor
jest wampirem!
EAN 9788382402070

Atak tajemniczych
kucharek
EAN 9788381548557

Wilkołak w moim 
namiocie
EAN 9788382402278

Sikać albo nie sikać – 
oto jest pytanie!
EAN 9788382402001

Widmo pana Stopka!

EAN 9788382400564

Yeti na placu zabaw!

EAN 9788381548564

Ikarowy polot

EAN 9788381545228

Klątwa złamanej nogi

EAN 9788381548250

Sikać albo nie sikać – 

 BESTSELLER 
Prawie 120 tys. 

sprzedanych 
egzemplarzy

 BESTSELLER 
Prawie 75 tys. 
sprzedanych 
egzemplarzy

Duch w toalecie
EAN 9788382400946

Magiczny chomik
EAN 9788381548571

Klasowy kot
EAN 9788381548618

Rekin w basenie
EAN 9788382401325

Superpies
EAN 9788381548625

Inwazja króliczków
EAN 9788381548601

Tajemnicze jajo
EAN 9788381549370
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Najlepsze ciasto na świecie
EAN 9788381547062

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+ Strażnicy Zamku Penhallow
oprawa twarda | 128 × 198 | 192 strony | Holly Webb | 
ilustracje: Jason Cockcroft

– elementy fantasy rozbudzają wyobraźnię dziecka
– fascynująca fabuła, wciągająca młodego czytelnika

6+

Strażnicy Zamku 
Penhallow.
Zaginiony skarb
EAN 9788380737228

Strażnicy Zamku 
Penhallow.
Ukryte schody
EAN 9788380739413

Strażnicy Zamku 
Penhallow.
Drzewo sekretów
EAN 9788381542654

Pies na medal 
 * oprawa miękka ze skrzydełkami | 145 × 205 | 48 stron | Barbara Gawryluk | ilustracje: Agata Kopff 
 ** oprawa miękka ze skrzydełkami | 145 × 205 | 48 stron | Barbara Gawryluk | ilustracje: Agnieszka Dymek
 *** oprawa twarda | 195 × 240 | 48 stron | Barbara Gawryluk | ilustracje: Agata Kopff 

– seria, która uczy dzieci wrażliwości na zwierzęta i drugiego człowieka
– duża czcionka, krótkie, wciągające i wzruszające historie napisane prostym językiem – 

idealne wydanie dla początkujących czytelników
– znana i ceniona autorka książek dla dzieci, dziennikarka Radia  Kraków – Barbara Gawryluk

6+

Junior – opiekun osób 
starszych*
EAN 9788380737648

Limba – pies pasterski**

EAN 9788381547017

Apa – pies zaprzęgowy***

EAN 9788381544054

 BESTSELLER 
Ponad 84 tys. 
sprzedanych 
egzemplarzy

 wy anie 
specjalne

Miłka i owczarek koroniasty
oprawa miękka ze skrzydełkami | 142 × 205 | 160 stron | 
Dorota Suwalska | ilustracje: Ewa Kownacka

– dowcipna, wesoła i lekko napisana historia, która porusza ważne 
sprawy w życiu dzieci: relacje z rodzicami, rówieśnikami w klasie 
i na podwórku

– istotny wątek właściwych postaw ekologicznych i odpowiedzialnej 
opieki nad zwierzętami

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+

Miłka i owczarek 
koroniasty
EAN 9788381543736

Suno
EAN 9788381545761 LI
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Znikająca diwa
EAN 9788381540834

Portret widmo
EAN 9788381541657

Paryska zagadka
EAN 9788381543903

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+

Mopsiak piecze ciasto
EAN 9788381541893

Mopsiak tańczy na lodzie
EAN 9788381542494

Mopsiak jest detektywem
EAN 9788381545204

Antek i potworki 
oprawa miękka | 128 × 198 | 80 stron | Zanna Davidson | ilustracje: Melanie Williamson

– zabawne historie do pierwszego czytania
– tytułowy bohater zaprzyjaźnia się z potworkami mieszkającymi w jego pokoju – wspólnie przeżywają różne przygody

6+

Potworki w ciemności
EAN 9788381540933

Potworki na wolności
EAN 9788381541589

Potworki na ratunek
EAN 9788381542043

Potworki na urodzinach
EAN 9788381545044

Potworki w samolocie
EAN 9788381542616

Potworki w drodze
EAN 9788381545662

Detektyw Pingwin
oprawa twarda | 140 × 215 | 296 stron | Alex T. Smith | 
ilustracje: Alex T. Smith

– przekład jednego z najlepszych tłumaczy w Polsce – Piotra Cho-
lewy, znanego z tłumaczenia całej serii „Świata Dysku” Terry’ego 

Pratchetta
– niesamowite ilustracje Alexa T. Smitha
– bardzo zabawne, napisane lekkim języ-
kiem historie

6+

Detektyw Pingwin 
i pechowy rejs
EAN 9788381545211

Detektyw Pingwin 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+
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Już czytam
oprawa miękka ze skrzydełkami | 145 × 205 | 48 stron

– 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+BESTSELLER

Fiord i zaginiony
naszyjnik
EAN 9788379838424

Krzyś i gang
Pelargonii
EAN 9788379836994

Łowcy dźwięków
EAN 9788380732643

Zaginął Tygrys!
EAN 9788380731967

Gdzie jest
Kunegunda?
EAN 9788379838462

Upiorne
andrzejki
EAN 9788379838455

Łowcy dźwiękówBracia na medal
EAN 9788380735316

 BESTSELLER 
Milion 

sprzedanych 
egzemplarzy w serii

Wydanie 3 w 1:
Michał i złoty puchar
Andzia i duch pana Baryłki
Krzyś i gang Pelargonii
EAN 9788380734258

Wydanie 3 w 1:
Tajemnica weneckiej maski
Akcja Morze!
Upiorne andrzejki
EAN 9788380735972

Wydanie 3 w 1:
Fiord i zagubiony naszyjnik
Koniec z wygłupami
Gdzie jest Kunegunda?
EAN 9788380734265

rzy ksią ki 
w je nej  

a   s rony

Sąsiad szpieg
EAN 9788381546836

Drużyna Astona
EAN 9788381548267

Deszczowe lato
EAN 9788381546843

Gazetka szkolna
EAN 9788381548274

Już czytam sylabami
oprawa miękka ze skrzydełkami | 145 × 205 | 48 stron | Magda Malicka | ilustracje: Katarzyna Fic, Magdalena Jakubowska

– książki do pierwszego samodzielnego czytania sylabami, zawierające zadania sprawdzające, słowniczek i wprowadzenie metodyka
– duża czcionka

6+

Już czytam. Zagadki matematyczne
oprawa miękka ze skrzydełkami | 145 × 205 | 48 stron | Marcin Kozioł | ilustracje: Matteo Ciompallini, Weronika Bartczak

– opowieści do pierwszego samodzielnego czytania z ukrytym prostym zadaniem matematycznym, które należy  wykonać 
za pomocą prostych działań i wzorów matematycznych

– na końcu każdej części znajdują się ciekawe zadania sprawdzające zrozumienie tekstu oraz słowniczek trudniejszych słów

6+

Kot dostępu
EAN 9788381543750

01, zgłoś się!
EAN 9788381549592

Puzzle Pitagorasa
EAN 9788381543767

Wszystko gra
EAN 9788381549608 LI
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Panna Jones i Książkowe Emporium 
oprawa twarda | 128 × 198 | 240 stron | Sylvia Bishop | 
ilustracje: Ashley King

6+

Panna Jones 
i Książkowe Emporium
EAN 9788380736641

– historia na miarę Roalda Dahla – „Książ-
kowe Emporium” można porównać do 
„Fabryki Czekolady Willy’ego Wonki”

– superwciągająca i zabawna przygoda 
z pięknymi ilustracjami

Słoń Eriki
oprawa twarda | 128 × 198 | 176 stron | Sylvia Bishop | 
ilustracje: Ashley King

6+

Słoń Eriki

EAN 9788380736702

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

– superwciągająca i zabawna przygoda!

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

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

– pięknie zilustrowany picturebook, zawierający proste  przepisy z całego świata, które w łatwy sposób można przygotować wraz z dziećmi
– książka, która nie tylko zachwyca delikatnością ilustracji, lecz także uczy serdeczności, dzielenia się dobrem oraz otwartości na 

r óżnorodność 

6+

NOWOŚĆ

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

9+

To(masz) Niefart. 
Skazany na porażkę
EAN 9788381549028

To(masz) Niefart. 
Gacie na łopacie
EAN 9788382400595

To(masz) Niefart. 
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Potwornie nieciekawy hotel 
oprawa miękka | 128 × 198 | 240–256 stron | Steven Butler | 
ilustracje:  Steven Lenton

– zabawna seria książek dla dzieci z mnóstwem czarno-białych 
ilustracji

– idealna do pierwszego samodzielnego czytania, m.in. dzięki dużej 
czcionce

– duża dawka śmiechu gwarantowana!

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

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

– urocze ilustracje autorstwa Becky Moor, znanej czytelnikom ze 
zwariowanych serii: „Szkolne szaleństwa”, „Szkoła im. św. Zgryzoty”

6+

Violet i Perła Orientu

EAN 9788381543972

Violet i ukryty skarb

EAN 9788381545433

Jeszcze tylko Yeti 
brakowało
EAN 9788381542845

Uwierz, że to morze

EAN 9788381545891

Zaklęte lustro*
EAN 9788381544191

Tęczowe Wyścigi*
EAN 9788381540827

Magiczny las**
EAN 9788381541572

Księżniczka kucyków*
EAN 9788381541527

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+

Tęczowe Wyścigi* Magiczny las**

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

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

– pełna zwariowanego humoru, lekka histo-
ria, którą czyta się w mgnieniu oka

– autorka bardzo dobrze przyjęta za 
granicą – wydała ponad 80 książek dla 
dzieci i nastolatków, przetłumaczonych na 
15 języków
dzieci i nastolatków, przetłumaczonych na 
15 języków

Magiczny naszyjnik *
EAN 9788380738959
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Tajemnica
klejnotu Nefertiti
EAN 9788376238890

Zaginiony
klucz do Asgardu
EAN 9788378953210

Skarb Atlantów

EAN 9788381547857

Przepowiednia
Synów Słońca
EAN 9788378955771

Sekret Wielkiego 
Mistrza
EAN 9788326500206

Szyfr Jazona

EAN 9788379830015

Klątwa złotego smoka

EAN 9788326503948

Zagadka
Diamentowej Doliny
EAN 9788326504402

Komnata szeptów

EAN 9788378958370

Oko Węża

EAN 9788380737570

Złoty szlak

EAN 9788381541671

Dom Fauna

EAN 9788381545815

Akta Gordona Archera
EAN 9788380739314

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

Wyjątkowa pozycja w serii! Idealna 
dla każdego fana „Kronik Archeo” 
oraz detektywistycznych łamigłówek!

 BESTSELLER 
Pół miliona 

sprzedanych
egzemplarzy
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Fantastyczny świat
Tomka Łebskiego
EAN 9788378951032

Tomek Łebski wymiata
(prawie zawsze)
EAN 9788381549998

Fantastyczne wymówki
(i inne pomysły)
EAN 9788378954323

Tomek Łebski ma
(chrapkę na) smakołyki
EAN 9788382400076

Tomek Łebski i wszystko
gra (mniej więcej)
EAN 9788382400090

Tomek Łebski –
niezły szczęściarz
EAN 9788382400083

Tomek Łebski i jego (za-
zwyczaj) łebskie pomysły
EAN 9788381548434

Tomek Łebski najlepszy 
w klasie (prawie)
EAN 9788382402285

Geniusz (a przynajmniej 
tak mu się wydaje…)
EAN 9788382400014

Pzombie rządzi!
(od dziś)
EAN 9788381548441

Rodzina, kumple 
i futrzaki
EAN 9788380737020

Jazda bez trzymanki

EAN 9788380739154

Ciastka, kapele 
i wielkie plany
EAN 9788381541435

Tomek Łebski.
Tak! Nie. (A może…)
EAN 9788382400007

Tomek Łebski ma

Tomek Łebski najlepszy 

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 300 tys. 

sprzedanych 
egzemplarzy

Jaki znowu potwór?

EAN 9788381543729

Superferie, kreacje i inne 
wariacje
EAN 9788381545532

Wystrzałowa wycieczka 
szkolna (serio)
EAN 9788381549226

Dziesięć niesamowitych 
historii
EAN 9788382401820

NOWOŚĆ

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+

NOWOŚĆ
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NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Strażnicy wrót 
oprawa miękka | 128 × 198 | 352 strony | Maciej Rożen

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

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

Literatury UNESCO

9+ Dzisiaj już nie zaśniesz 
oprawa miękka | 128 × 198 | 192 strony | Anica Mrose Rissi

– każde opowiadanie to inna, strasznie wciągająca i strasznie prze-
rażająca historia

– książka idealna na Halloween 
– opowiadania to bardzo praktyczna forma, którą dzieci łatwiej 

przyswajają

9+

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Jaga i dom na orlich 
nogach
EAN 9788381549387

Dzisiaj już nie zaśniesz

EAN 9788382401844

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 spo-
sób się oderwać

9+ Imaginarium 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 142 × 205 | 336 stron | 
Agnieszka Stelmaszyk | ilustracje: Anna Oparkowska

– historia pełna przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji
– książka przenosi czytelnika w fascynujący  steampunkowy świat

9+

Ogród Leonarda
EAN 9788380738201

Dom na wzgórzu
oprawa miękka | 128 × 198 | 376 stron | Kelly Ngai, Mikki Lish

– niezwykle wciągający thriller dla młodszych czytelników
– świetne opisy i klimat tajemniczego, niezwykłego nawiedzonego 

domu na wzgórzu
– zaskakujące eksponaty – gadająca głowa 
jelenia, niedźwiedź, duchy

9+ Upiorny pociąg 
oprawa miękka | 128 × 198 | 384 strony | Terry Deary

– idealna książka dla fanów mrocznych horrorów
– wyraziste postaci i ciekawe perypetie
– atrakcyjna, trzymająca w napięciu historia z tajemnicą

– ostry jak brzytwa dowcip, zabawy nar-
ratora z czytelnikiem, słowne kalambury 
rozwijające wyobraźnię.

9+

Dom na wzgórzu
EAN 9788381547055

Upiorny pociąg
EAN 9788381547000

okładka
w przygotowaniu
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George uwielbia pomagać na ukrytej farmie 
Worme stall, mimo że jest ona pełna przerażają-
cych i ponoć wymarłych gatunków zwierząt. Jest 
tam dodo, który sypia w psim posłaniu, a w stawie 
dla kaczek można spotkać dinozaury. Kiedy znika 
ogromny bazyliszek Mortifer, George musi go 
odnaleźć, zanim szalona wypychaczka zwierząt 
Diamond Pye dopadnie stwora i dołączy go do 
swojej kolekcji.

Brightstorm. Podniebna wyprawa 
oprawa miękka | 128 × 198 | 352 strony | Vashti Hardy | 
ilustracje: George Ermos

– przygodowa powieść fantasy utrzy-
mana w klimacie klasyków Juliusza 
Verne’a i Lemony’ego Snicketa
– zaskakująca, wartka akcja
– wyraziści bohaterowie – ludzie i fanta-
styczne zwierzęta

9+

Brightstorm. 
Podniebna wyprawa
EAN 9788381540452

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

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

9+

Morderstwo 
w środku zimy
EAN 9788380735606

Tajemnica Scarlett

EAN 9788380739253

Morderstwo o zmierzchu

EAN 9788381540964

Bliźnięta – Artur i Maudie – otrzymują wiado-
mość, że ich ojciec, słynny odkrywca, zginął pod-
czas nieudanej próby dotarcia do krainy Polaris. 
Ponadto dowiadują się, że jeszcze przed tragedią 
został oskarżony przez konkurencyjną ekspedycję 
o próbę unieruchomienia jej statku. Bliźniaki nie 
wierzą w te oskarżenia. Wyruszają śladami ojca, 
aby oczyścić jego imię i odkryć, co naprawdę zda-
rzyło się podczas feralnej wyprawy do Polarisu.

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

– wciągające powieści kryminalne dla młodych czytelników, pełne przygód i zagadek
– czarno-białe ilustracje wzbogacające książkę
– znana autorka kojarząca się z książkami kryminalnymi dla dorosłych
– powieści trzymają w napięciu do ostatniej strony

9+

Pałac pod ptasimi 
głowami
EAN 9788381546379

Czarci młyn
EAN 9788381549363

Potkin & Stubbs 
oprawa miękka | 128 × 198 | 320 stron | Sophie Green | 
ilustracje: Karl Mountford

– świetnie napisana historia z ogromnym 
potencjałem promocyjnym
– kryminał w starym dobrym stylu, doros-
łym może przypomnieć klimatem fi lmy noir
– genialna seria pełna upiornych wydarzeń
– niezwykły duet śledczy
– cudowna, intrygująca okładka, przyciąga-
jąca spojrzenie

9+

Na tropie upiornego 
Podpalacza
EAN 9788381548656

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 legen-

darnych stworzeń)

9+

Rezerwat wymarłych 
stworzeń
EAN 9788381543873
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Jestem Normalsem 
oprawa miękka | 128 × 198 | 384–400 stron | 
Greg James, Chris Smith | ilustracje: Erica Salcedo

– pełna slapstickowego humoru przygodowa seria z supermocami 
w tle i zabawnymi ilustracjami w stylu komiksowym

– zwariowane przygody i szkolne perypetie, które przyjemnie się 
czyta

9+

Jestem Normalsem

EAN 9788381541565

Super Zera kontra 
Zbuntowani
EAN 9788381542647

Lamy United 
oprawa miękka | 128 × 198 | 304–320 stron | Scott Allen | 
ilustracje: Sarah Horne

– książka napisana z dużym poczuciem humoru 
– świetny tytuł nie tylko dla fanów piłki nożnej w każdym wieku

9+

Lamy United

EAN 9788380737662

Lamy, do boju!

EAN 9788380739048

Ziomal. Milion lat głupoty
oprawa miękka | 128 × 198 | 384 strony | Andy Stanton | 
ilustracje: David Tazzyman

– niezwykle humorystyczna książka zarówno dla dzieci, jak i dorosłych
– zabawne przygody głównego bohatera – Ziomala, który przedsta-

wia bardzo alternatywną wersję historii

12+

Ziomal. 
Milion lat głupoty
EAN 9788381541886

Miasto Lamusy Opilce – poznajcie jego histe-
rycznych, historycznych mieszkańców…
Włochatych jaskiniowców! Pojedynkujących się 
rycerzy! Baśniowe księżniczki! Przebiegłe
wiedźmy! Wiktoriańskich wynalazców! Bezuży-
tecznych astronautów! Gadające
winogrona! Dziwacznych lekarzy! I wiewiórkę! 
Tak, od 10 000 roku p.n.e. do odległej
przyszłości, są tu w środku i czekają na was. 
A zatem siadajcie, uśmiechy na twarze
i przygotujcie się do najbardziej zwariowanej 
wyprawy wszech czasów.

Proszę nie otwierać. Gryzie!
oprawa twarda | 142 × 205 | 240 stron | Charlotte Habersack | 
ilustracje: Fréderic Bertrand

– zabawna, zaskakująca historia o przyjaźni 
– świeży pomysł na opowieść o przygodzie, przyjaźni i odwadze

9+

Proszę nie otwierać. 
Gryzie!
EAN 9788381545723

Na tajemniczej paczce, którą dostał Nemo, wid-
niał napis „Proszę nie otwierać”. Nie zastanawia-
jąc się długo, Nemo ignoruje zakaz… Ups! Po 
otwarciu dziwnej paczki wydarzyły się trzy rzeczy: 
1. Ze środka wyskoczył energiczny kosmaty 
stwór – żarłoczny yeti o imieniu IcyIceMonsta.
2. Na dworze zaczął padać śnieg, chociaż był 
środek lata.
3. Yeti się powiększył. Miał dwa i pół metra.
Nemo zalał się potem. Bo jak tu ukryć takiego 
yeti?

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 łatwo natychmiast polubić 
i  zapamiętać

– klimatyczne ilustracje Agnieszki Sozańskiej
– sprawdzony, popularny wśród młodych 
czytelników autor – Marcin Mortka

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

– zabawna i nieco szalona opowieść pełna humoru
– autorka bestsellerowej serii „Tomek Łebski” ciesząca się olbrzymią 

popularnością na całym świecie

9+

Butne wojny
EAN 9788381545457LI
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Jamie Creeden zawsze chciał być reporterem, 
ale na razie każdego dnia o świcie dostarcza 
pod drzwi mieszkańców Brooklynu egzemplarze 
gazety „Morning Yorker”. Kiedy wydawca zatrud-
nia go w charakterze gońca, chłopiec wprost nie 
może uwierzyć w swoje szczęście. Jamie nigdy 
by nie przypuszczał, że jeden telefon do redakcji 
wplącze go w mroczną sprawę zaginięcia sławnej 
aktorki. Wkrótce wraz ze swoimi nowymi przy-
jaciółmi, Ellie i Rose, musi odnaleźć się w świe-
cie kryminalnych rozgrywek i bezwzględnych 
złoczyńców.

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 wymy-
ślonym przez dzieci i zatrzymanym w czasie. 
Emily, uzbrojona jedynie w drugie śniadanie 
i skłonność do gadulstwa, wyrusza 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 uratować oba światy, zanim skończą 
się jej kanapki?

9+

Gdy wybije północ
EAN 9788381545587

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+

Kłopoty w Nowym Jorku
EAN 9788381546249

Flora
EAN 9788381545563

Sorrel Kolendra Fallowfi eld 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 znajduje 
tajemnicze Nasiona Niespodzianki. Od tej chwili 
słyszy dziwne głosy oraz czuje nieodpartą chęć 
wysiewania Nasion w bardzo nietypowych miej-
scach. A co najgorsze, ma także ochotę… złamać 
zasady. Okazuje się, że te niepokojące objawy to 
dopiero początek. Nasiona Niespodzianki spra-
wiają bowiem, że Sorrel rozkwita… I to całkiem 
dosłownie!

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

Splash 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 216 stron | 
Charli Howard

– niezwykły debiut literacki modelki, która rewolucjonizuje podej-
ście do ciała w świecie modelingu

– klasyczna wręcz historia o odniesieniu sukcesu na przekór prze-
ciwnościom losu
– bliski czytelnikowi bohater oraz ważne 
przesłanie o przyjaźni, samoakceptacji, ciele 
pozytywnym i celebrowaniu tego, kim się 
jest

9+

Splash
EAN 9788381541718

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+

Klucz do zagadki
EAN 9788380738126

Pałac wśród róż
EAN 9788381541695

Sekrety starej szkoły
EAN 9788381544108 LI
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O tym, co Alicja odkryła 
po drugiej stronie lustra
EAN 9788380736658

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+

O czym szumią wierzby

EAN 9788380736672

Zemsta

EAN 9788380738188

 BESTSELLER 
Ponad 150 tys. 
sprzedanych 
egzemplarzy

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

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

– idealna książka nie tylko dla każdego, kto ma ochotę powrócić do Krainy Czarów
– opowiadania zostały napisane przez autorów, którzy mają sentyment do powieści 

Lewisa Carrolla
– forma opowiadania pozwala na zapoznanie się z różnorod-
nymi, interesującymi wizjami Krainy Czarów

9+

Powrót do Krainy 
Czarów
EAN 9788381547253

– interesująca, wzruszająca i zabawna historia dla osób w każdym wieku
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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, zabawowej formie

9+

Puk, puk! 
Zastałem króla?
EAN 9788381541947

Puk, puk! 
Otwórzcie drzwi!
EAN 9788381543743

Puk, puk! 
Widzieliście kometę?
EAN 9788381545877

Puk, puk! 
Chcecie psa?
EAN 9788381546904

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

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

9+

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 LI
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Wiem, że to ty 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 304 strony | 
Sue Wallman

15+

Wiem, że to ty
EAN 9788382401165

NOWOŚĆ

Nie wiesz o mnie 
wszystkiego 
EAN 9788382401660

Nieśmiertelne

EAN 9788382400922

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

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

15+

NOWOŚĆ

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

– silne kobiece bohaterki
– ciekawie zbudowany świat, zainspirowany węgierskimi mitami
– tajemnice i magia tworzą niepowtarzalny klimat książki

12+

NOWOŚĆNOWOŚĆ

Las kości i dusz
EAN 9788381549530

– trzymający w napięciu thriller nie tylko dla 
wielbicieli gatunku

– opowieść o tajemnicy z przeszłości, 
z wyrazistymi postaciami, ciekawymi 
zwrotami akcji

– kolejna książka lubianej przez czytelników 
autorki: „Dzisiaj umrzesz ty”, „Zobacz, jak 
oni kłamią”, „Kłamstwo minionego lata”

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Nieśmiertelne

Harrow Lake
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | ok. 344 stron | Kat Ellis

15+

NOWOŚĆ

Harrow Lake
EAN 9788382400915

Gdzie niebo mieni się 
czerwienią
EAN 9788380736719

Gdzie noc skrzy się 
lodem
EAN 9788381540957

Gdzie niebo mieni się 

Skandynawskie fantasy 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 352–360 stron | 
Lisa Lueddecke

– wciągające powieści w skandynawskim klimacie, pełne magii 
i niezwykłej, przemawiającej do wyobraźni mitologii 

– świetnie pokazany świat emocji i relacji: przyjaźni, miłości, tęsk-
noty, poświęcenia

15+

Gdzie noc skrzy się 

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

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

– dobra książka dla fanów akcji, horrorów 
i thrillerów

– emocjonalna, odważna, autentyczna 
powieść obyczajowa

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

– Joanna Jagiełło – znana polska autorka, jej 
poprzednia powieść była nominowana do 
nagrody IBBY

– retelling powieści o Drakuli z perspektywy 
kobiet z jego otoczenia

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

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

nastolatków
– książka idealna dla wielbicieli gotyckiej 

atmosfery
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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

Czeka cię śmierć
EAN 9788382400311

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

– świetnie napisany, wciągający i mroczny thriller z seryjnym mordercą w tle
– liczne nawiązania do klimatu wiktoriańskiego Londynu
– zaskakujące zwroty akcji, momenty mrożące krew w żyłach przeplatają się ze śmiesznymi, zabawnymi sytuacjami
– świetny język, wartka akcja z zaskakującym zakończeniem – trzymają w napięciu do ostatnich stron

15+

Spalona

EAN 9788381545945

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

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

15+

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...

Jeśli kiedykolwiek marzył_ś o karierze w modelingu, przyciąga Cię blask fl eszy i uwodzi myśl o sławie 
tudzież idealnym życiu, zajrzyj na „Targ mięsny”. Wychudzone ciała z billboardów są zawsze w cenie, 
a wartości…? Czyżby na wyprzedaży? Juno Dawson udało się stworzyć nieprzesadzoną, aktualną 
historię w nurcie new adult, która bez wątpienia powinna trafi ć na półki współczesnych nastolatków.

Ewa Cat Mędrzecka // youtube.com/catvloguje

Otrzeźwiająca, brutalna, słodko-gorzka. Przez tę historię płyniesz: beztrosko i na oślep, a gdy już 
zdajesz sobie sprawę, w co się wpakowałaś, jest za późno: toniesz. Obowiązkowa lektura każdej 
dziewczyny. Serio, każdej!

Panna Fox // @pannafox

Shadowscent. 
Kwiat mroku
EAN 9788381545921

Shadowscent. 
Korona światła
EAN 9788381548335

Shadowscent 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 432–448 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+

Młode brunetki padają ofi arami ataków…
Szesnastoletnia Niamh przyjeżdża do Londynu na letni kurs aktorski, rozpoczyna także pracę 
w muzeum historycznym. Dość szybko dowiaduje się, że w mieście grasuje seryjny morderca, 
którego ofi ary… są do niej łudząco podobne. Dziewczyna jest jednak zdeterminowana i pragnie 
za wszelką cenę skończyć kurs. Stara się więc nie skupiać zanadto na tym, co dzieje się w mieście. 
Dodatkowo jej uwagę od bieżących wydarzeń odciąga poznany na kursie Tommy – miły, zabawny 
i nieziemsko przystojny.
Lęk i poczucie zagrożenia zaczynają narastać coraz bardziej, gdy Niamh odkrywa coś dziwnego 
– zdarzenia, do których dochodzi w teraźniejszości łączą się z tymi, które miały miejsce w prze-
szłości. Dziewczyna uświadamia sobie, że nic nie jest takie, jakim się wydaje.
Mroczny, wciągający i trzymający w napięciu thriller, w którym atmosfera gęstnieje ze strony na 
stronę. Jedna z tych książek, które nie prowadzą do łatwego rozwiązania.
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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 niezwiązane ani wie-
kiem, ani statusem społecznym. 

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+

Gdy ogień gaśnie
EAN 9788380737594

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

Witchborn. 
Córka czarownicy
EAN 9788381542869

W cieniu bohaterów

EAN 9788381545853

VÄKI. Lato skowronków
EAN 9788381545914

W cieniu bohaterów

VÄKI. Lato skowronków

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

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

12+

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

15+

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. 

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. 

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…

iBoy
EAN 9788381544672

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

– zekranizowany przez Netfl ix 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+

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… 
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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

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
– fi lmowa 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…

Troska | Strata 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 145 × 205 | 256–272 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+

Strata
EAN 9788381544115

Troska
EAN 9788380738379

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 doświad-
czenia i uczucia, np. bunt wobec rodziców, 
poczucie zagubienia, brak zrozumienia, 
odrzucenie przez grupę

15+

Jedna sroka smutek wróży
EAN 9788381547031

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

12+

Przewodnik po zbrodni 
według grzecznej 
dziewczynki
EAN 9788381541954

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 
desperacko chce pozostawić w ukryciu. 

 BESTSELLER 
Ponad 37 tys. 
sprzedanych 
egzemplarzy
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To kłamstwo cię zabije
EAN 9788381545464

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

– trzymający w napięciu thriller z elementami właściwymi dla hor-
roru, kryminału czy powieści sensacyjnej

– dobrze nakreślone sylwetki bohaterów postaci są niejedno-
znaczne i wielowymiarowe, podobnie jak 
łączące je relacje
– dynamiczna narracja – jak w scenariuszu 
fi lmowym

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

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

– sekrety, które zostają wyjawione, i lojalność przyjaciół podana 
w wątpliwość

– pełen akcji, trzymający w napięciu thriller 
dla młodych czytelników

15+

Zobaczyli za dużo
EAN 9788380737556

Nic złego się nie dzieje. Zamknij drzwi, zasłoń 
okna, bo jeśli zobaczysz morderstwo, będziesz 
następnym celem…
Czy jest coś gorszego niż bycie świadkiem 
zabójstwa? Tak, mordercy, którzy widzieli, że 
widziałeś.

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 „Fran-
kensteina”

15+

W cudzym ciele
EAN 9788380739642

Nowy chłopak
EAN 9788381545150

Nowy chłopak 
oprawa miękka | 128 × 198 | 384 strony | Paula Rawsthorne

– emocjonalny i poruszający thriller psychologiczny, pełen drama-
tycznych zwrotów akcji

– książka o problemach nastolatków odkrywających swoją osobo-
wość

15+

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

– thriller z elementami kryminału osadzony w środowisku londyń-
skich gangów

– tytuł nawiązujący do jednego z bohaterów fi lmu Quentina Taran-
tino „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 jprzed 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…

Jack, nowy chłopak w szkole, jest inteligentny, 
przystojny i cieszy się ogromną popularnością 
wśród rówieśników. Choć wydaje się idealny, 
w Zoe początkowo wzbudza nieufność. 
Wkrótce jednak dziewczyna ulega jego nie-
odpartemu urokowi. Kiedy zaczynają się spo-
tykać, dochodzi do niepokojących wydarzeń. 
Zoe nie wie, komu ani w co wierzyć, dopóki 
nie odkryje tajemnicy tak szokującej, że będzie 
musiała walczyć o swoje życie.

Zakochanie bywa niebezpieczne…

Szesnastoletniego Marlona od niedawna wycho-
wuje 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 fi lmy 
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.
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Las
EAN 9788381540599

Zamieć
EAN 9788381545303

Wyspa
EAN 9788381543637

Bezsenna
EAN 9788380738928

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+

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

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…

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

15+

To już nie ma znaczenia
EAN 9788381546980

– książka dla nastolatków i o nastolatkach, 
młodzi czytelnicy mogą identyfi kować się 
z bohaterkami i ich problemami (o przy-
jaźni, akceptacji, molestowaniu, alkoholi-
zmie rodziców)

– świetnie napisana, wciągająca powieść 
obyczajowa pełna emocji i prawdy 
o nastolatkach

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 je 
ponieść 

15+

Wina
EAN 9788380732049

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

– osadzona w niedalekiej przyszłości, stanowi świetną mieszankę 
fi kcyjnych 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+
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To zdarza się tylko w fi lmach 
oprawa miękka | 128 × 198 | 464 strony | Holly Bourne

– miłość przedstawiona w nietypowej, nieszablonowej formie
– obyczajowa, realistyczna powieść, tematyka pozwalająca łatwo 

utożsamiać się z historią nastolatków
– uznana autorka książek dla młodzieży

15+

To zdarza się tylko 
w fi lmach
EAN 9788380737150

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

Jak trudno jest kochać? 

EAN 9788381542784

I co ona ma zrobić? 

EAN 9788381545129

I szczęśliwego Nowego 
Roku?
EAN 9788381547383

Noah jest bardziej
oprawa miękka ze skrzydełkami | 128 × 198 | 416 stron | 
Simon James Green 

– świetnie napisane powieści o dorastaniu, dojrzewaniu emocjonal-
nym i odkrywaniu tożsamości seksualnej

– pełne absurdalnych przygód i niekiedy aż czarnego humoru sytu-
acyjnego

15+

Noah jest bardziej

EAN 9788381542623

p e c j a l n e n o w o r o c z n e
w y a n i e  l u b u  a r y c  a n i e n   

 s r o n y

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!

Miłość przestała interesować Audrey, od kiedy 
z powodu ojca jej matka przeszła załamanie ner-
wowe. By odciąć się od rodzinnych problemów, 
dziewczyna zatrudnia się w kinie. Tam poznaje 
niedoszłego fi lmowca Harry’ego. Nikt się nie spo-
dziewa, że Audrey i Harry zakochają się w sobie 
tak szybko i szaleńczo.
Jednak ich uczucie nie sprawi, że wszystko pójdzie 
jak z płatka. Niestety prawdziwa miłość nie zawsze 
jest taka jak w fi lmach…

Kiedy 16-letnia Chloe – królowa Instagrama i selfi e – 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.
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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 zaskoczenie
– świetny język, wartka akcja 

15+

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+

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

Silna
EAN 9788381547130

Halo człowiek
oprawa twarda | 195 × 240 | 160 stron | Konrad Kruczkowski

15+

Halo człowiek.
Rozmowy o tym,
co ważne
EAN 9788379839315

Halo tato.
Historie o dobrym 
ojcostwie
EAN 9788380733244

Halo człowiek.

Cykl reportaży o dobrym ojcostwie i wywiadów 
z psychologami na temat ojcostwa. Z jednej 
strony to historie konkretnych ludzi, z drugiej –
próba stworzenia katalogu mężczyzn, którzy 
z „bycia tatą” uczynili świadomy i ważny wybór. 
Reportaże uzupełniają zdjęcia Agnieszki Wanat.
Nagroda Newsweeka im. Teresy Torańskiej za 
reportaż „Jesteśmy Głusi”.
Książka miesiąca „Magazynu Literackiego Książki”.

Halo tato.

Halo tato
oprawa miękka ze skrzydełkami | 135 × 215 | 176 stron | 
Konrad Kruczkowski

15+

Cykl sześciu rozmów o wartościach. Z jednej 
strony to portrety osób, które mają duży 
wpływ na życie publiczne w Polsce, z dru-
giej – próba opisania zmieniającego się spo-
łeczeństwa. Każda z rozmów dotyka innych 
zagadnień, każda ma inne zabarwienie, ale 
w każdej widać człowieka. Autor zadaje 
nieoczywiste pytania, ukazując znane nam 
postacie w nowym świetle.

za reportaż 
Jesteśmy Głusi

Siedem odcieni miłości 
oprawa miękka | 128 × 198 | 272 strony | Liliana Fabisińska, Barbara 
Kosmowska, Agnieszka Jeż-Kafl ik, 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

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 przeżywają 
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

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 najmniej 
spodziewanym momencie… Lekarstwem na prob-
lemy może okazać się mieszkający nieopodal Leo. 
Losy tej dwójki splatają się. Pojawienie się chło-
paka 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…

BO
O

KS
4Y

A

70

34
,9

9 
zł

32
,9

9 
zł

34
,9

0 
zł

29
,9

0 
zł

32
,9

9 
zł

39
,9

0 
zł



Błękit
oprawa miękka | 128 × 198 | 400 stron | Lisa Glass

– wakacyjny klimat książki
– świetna książka dla wszystkich miłośników aktywnego wypo-

czynku

15+

Błękit

EAN 9788380734586

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

Między niebem a niebem 
oprawa miękka | 128 × 198 | 304 strony | Joanne O’Sullivan

– wielowymiarowa i wzruszająca opowieść pełna emocji, zapachów, 
kolorów i smaków Nowego Orleanu

– opowieść o przyjaźni, miłości, dorastaniu, samotności, wyobcowa-
niu i odrzuceniu, budowaniu na zgliszczach

12+

Między niebem 
a niebem
EAN 9788380737723

Huragan Katrina pustoszy dotychczasowe życie 
Evangeline.
W Luizjanie wybucha alarm ostrzegający przed 
huraganem. Mieszkańcy małego miasteczka 
Bayou Perdu wsiadają do samochodów i ruszają 
w bezpieczne miejsca. Rodzina szesnastoletniej 
Evangeline udaje się do Atlanty, gdzie mieszka 
siostra mamy. Dzień później już wiedzą… nie mają 
do czego wracać. Ich miasteczko zostaje całko-
wicie zniszczone. Wśród chaosu i bólu pojawia 
się Tru – uchodźca, początkujący bluesman. Czy 
okaże się balsamem na obolałe serce Evangeline?

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

15+

Żyli długo i szczęśliwie
EAN 9788381542272

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+

Przepis na miłość
EAN 9788381540896

– 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 rodzinnego 
miasta w pościgu za marzeniami.
Ale życie prowadzi krętymi ścieżkami i nawet 
Megan nie jest w stanie przewidzieć, dokąd ich 
zaprowadzą…

Żyli długo i szczęśliwiePrzepis na miłość

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...

Dla szesnastoletniej Iris surfi ng jest wszystkim. 
Kiedy na jej drodze staje przystojny i utalento-
wany surfer, życie dziewczyny nabiera zawrotnego 
tempa.
Podczas niesamowitych wakacji Iris zatraca się 
w szalonym świecie Zeke’a i przeżywa namiętną 
miłość, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyła.
Dziewczyna postanawia wrócić do swojego 
rodzinnego miasta i dawnego życia – przyjaciół 
i rodziny. Niestety letnie romanse mają to do 
siebie, że trwają tylko sezon, ale pierwsza miłość 
zostaje w pamięci do końca życia.

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

15+

Problem
EAN 9788380735958
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NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

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

– prosta forma przedstawionych elementów – łatwa w odbiorze dla 
maluchów

1+ Książki kontrastowe 
książka sztywnostronicowa | 145 × 145 | 10 stron

– kontrastowe ilustracje dopasowane do możliwości poznawczych 
najmłodszych dzieci

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

1+

Ciało
EAN 9788381546737

Na spacerze
EAN 9788381546201

Na wsi
EAN 9788381546645

Kształty
EAN 9788381549295

Zabawki
EAN 9788381549301

Zwierzęta
EAN 9788381549318

Natura
EAN 9788381546744

Na wsi
EAN 9788381545440

W domu
EAN 9788381546669

Zwierzęta
EAN 9788381546751

W domu
EAN 9788381545280

W zoo
EAN 9788381546652

To ciekawe!
książka sztywnostronicowa | 200 × 200 | 
14 stron | Barbara Supeł | Justyna Tkocz

– odpowiedzi na często zadawane przez maluchy pytania
– przekładki ułatwiające przeglądanie interesujących tematów

1+ Zgadywanki-naklejanki
oprawa miękka | 235 × 220 | 12 stron | ilustracje: Ewelina Kolk

– nowoczesne ilustracje
– wspaniały pomysł na wspólną zabawę z dzieckiem

1+

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

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+ Zadania dla malucha 
oprawa miękka | 235 × 220 | 12 stron | 
ilustracje: Elżbieta Śmietanka-Combik

– seria uroczo ilustrowanych zeszytów aktywnościowych 
dla najmłodszych

– dziecko koloruje, przykleja, rozwiązuje zadania, ćwiczy koordyna-
cję wzrokowo-ruchową

1+

Kolory

EAN 9788381540858

Zwierzęta

EAN 9788381540865

Owoce i warzywa

EAN 9788381540872
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Maluszkowe zadania 
oprawa miękka | 235 × 220 | 12 stron | ilustracje: Agnieszka Ulatowska

– książki z kolorowankami i dużymi naklejkami, z których dziecko uczy się ciekawych rzeczy o otaczającym świecie, ćwiczy sprawność manu-
alną i koordynację ruchową

1+

Kształty
EAN 9788381545174

Ubrania
EAN 9788381545198

Kolory
EAN 9788379839094

W domu
EAN 9788381545181

Pojazdy
EAN 9788379839087

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 ćwiczenia 
4-latek*
EAN 9788381549783

Edulatki elementarz 
2-latek*
EAN 9788381549806

Edulatki ćwiczenia 
2-latek*
EAN 9788381549769

Edulatki elementarz 
5-latek*
EAN 9788381549837

Edulatki ćwiczenia 
5-latek*
EAN 9788381549790

Edulatki elementarz 
3-latek*
EAN 9788381549813

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 

Na dworze
EAN 9788381549349

Dźwięki
EAN 9788381547154

Pojazdy
EAN 9788381549325

Przeciwieństwa
EAN 9788381547208

Zwierzęta
EAN 9788381549332

Zwierzęta domowe
EAN 9788381545556

Zagadki maluszka. Co to? Kto to?
książka sztywnostronicowa | 145 × 145 | 10 stron | Agnieszka Ulatowska

– rymowany tekst pomaga dziecku zapamiętywać, uczy łączyć 
sylaby, a potem tworzyć z nich słowa

1+ Bystry maluszek
oprawa miękka | 235 × 220 | 12 stron | ilustracje: Agnieszka Ulatowska

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

1+
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Uczę się i bawię 
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | Magda Malicka | ilustracje: Sara Olszewska, Aleksandra Szpunar

– edukacyjna seria dla przedszkolaków
– każda część budowana jest na zasadzie obrazkowego atlasu ze stronami aktywnościowymi do uzupełnienia naklejkami i rozwiązywania 

prostych zadań
– teksty nie dominują nad ilustracjami, są napisane w przystępny dla dziecka sposób – znajdują się w nich zwięzłe, proste informacje 

i  ciekawostki

4+

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

– pomagają w rozwoju dzieci – przybliżają dzieciom otaczający je świat i zachęcają do działania
– służą wspólnej zabawie i nauce dzieci i rodziców, opiekunów, wychowawców 

6+1+ 4+

Mój dzień z naklejkami
EAN 9788380736788

Pory roku z naklejkami
EAN 9788380736801

Kształty z naklejkami
EAN 9788381542333

Cyfry z naklejkami
EAN 9788381542302

Zawody z naklejkami
EAN 9788380736795

Kolory z naklejkami
EAN 9788381542326

Ciekawy świat 
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | opracowanie redakcyjne: Barbara Supeł | 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+

Emocje
EAN 9788380739093

Przedszkole
EAN 9788380739420

Rośliny
EAN 9788380739444

Elementarz. 2-latek 
poznaje świat
EAN 9788380738652

Elementarz. 3-latek 
poznaje świat
EAN 9788380738669

Elementarz. 4-latek 
poznaje świat
EAN 9788380738676

Elementarz. 6-latek 
czyta sylabami 
EAN 9788381542104

Elementarz. 5-latek 
poznaje świat
EAN 9788380738683

Elementarz. 6-latek 
poznaje litery 
EAN 9788381542074

Rodzina
EAN 9788380739369
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Kolorowa Akademia
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony

– seria aktywnościowych książek edukacyjnych, która przygotowuje 
dziecko do nauki pisania i liczenia

– w kolejnych zeszytach zapoznajemy dzieci z literami i cyferkami 
oraz podstawami liczenia

4+

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

– nauka literek, cyferek i dodawania w przystępny dla dziecka sposób – przez zabawę
– interesująca szata grafi czna przykuje uwagę dziecka
– ciekawe tematy zachęcą dziecko do nauki

4+

Poznaję cyferki

EAN 9788381549738

Poznaję cyferki

EAN 9788380738591

Poznaję literki.
Zwierzęta
EAN 9788381549745

Już dodaję

EAN 9788381549721

Poznaję literki.
Wesoły alfabet
EAN 9788381549752

Ćwiczę rękę**

EAN 9788380736634

Ćwiczę, rysuję, piszę
 * oprawa miękka ze spiralą | 288 × 200 | 32 strony | ilustracje: Katarzyna Urbaniak
 ** oprawa miękka ze spiralą | 288 × 200 | 32 strony | Ewa Mauzer | ilustracje: Marcin Francza

– szlaczki, labirynty, rysunki, łamigłówki i wiele więcej ciekawych zadań pomagających poznać cyferki, literki oraz rozwijać umiejętności 
grafomotoryczne dzieci 4-, 5-letnich

– w środku duże, kolorowe naklejki do wykorzystania podczas ćwiczeń

4+

Ćwiczę, rysuję, piszę. 
Część 2*
EAN 9788381540759

Ćwiczę, rysuję, piszę. 
Część 4*
EAN 9788381543620

Ćwiczę, rysuję, piszę. 
Część 3*
EAN 9788381540766

Ćwiczę, rysuję, piszę. 
Część 5*
EAN 9788381543613

Kolorowe cyferki 
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | Katarzyna Malinowska | 
ilustracje: Katarzyna Smyrak

– dzięki kolorowym ilustracjom i naklejkom nauka pierwszych cyfe-
rek oraz literek będzie świetną zabawą

– zawarte zróżnicowane, a zarazem ciekawe ćwiczenia edukacyjne 
zostały skonstruowane zgodnie z zasadą stopniowania trudności

4+

Kolorowe cyferki. 
Zeszyt 2
EAN 9788381540803

Liczę z naklejkami

EAN 9788380739734

Literki z naklejkami

EAN 9788380739710

Kolorowe cyferki. 
Zeszyt 1
EAN 9788381540797

Cyferki z naklejkami

EAN 9788380739727
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Brawo! Doskonale umiesz liczyć! Przyklej odpowiednią naklejkę. 
  

ED
U

KA
CJ

A

76

6,
99

 z
ł

6,
99

 z
ł

4,
99

 z
ł

6,
99

 z
ł

6,
99

 z
ł

14
,9

9 
zł

14
,9

9 
zł

14
,9

9 
zł

14
,9

9 
zł

14
,9

9 
zł

7,
99

 z
ł

7,
99

 z
ł

7,
99

 z
ł

7,
99

 z
ł

7,
99

 z
ł



NOWOŚĆNOWOŚĆ

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 z książki, polegających na rysowaniu i dorysowywaniu, zapewnia dziecku aktywną i kreatywną zabawę, wspomaga 

koncentrację
– zróżnicowane i ciekawe zadania

4+

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

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

4+

Zygzaczki i szlaczki.
Zeszyt niebieski
EAN 9788382400137

Zygzaczki i szlaczki.
Zeszyt fi oletowy
EAN 9788382400120

Na dworze

EAN 9788381549868

Zygzaczki i szlaczki.
Zeszyt zielony
EAN 9788382400113

Zygzaczki i szlaczki.
Zeszyt czerwony
EAN 9788382400144

W domu

EAN 9788381549851

Zygzaczki i szlaczki 1

EAN 9788380732896

Zygzaczki i szlaczki 4

EAN 9788380732889

NOWOŚĆ

Tabliczka mnożenia
EAN 9788381546171

Tabliczka mnożenia
EAN 9788382400809

Słówka angielskie
EAN 9788381549639

Ortografi a
EAN 9788381546188

Ortografi a
EAN 9788382400793

Działania matematyczne
EAN 9788381549622

Blok zadań 
oprawa miękka | 145 × 190 | 160 stron | Irena Zakrzycka, Iza Gołuchowska, Leszek Gołuchowski, Paulina Piasecka | 
ilustracje: Elżbieta Śmietanka-Combik, Natalia Berlik

– jedno zadanie na stronę
– wydzierane kartki
– świetne narzędzie do samodzielnego uczenia

6+ 9+

NOWOŚĆ

Moja pierwsza encyklopedia
oprawa twarda | 250 × 290 | 48 stron | ilustracje: Patrycja Fabicka

– bogato ilustrowana encyklopedia dla przedszkolaków z hasłami 
związanymi z domem, przedszkolem, przyrodą, zwierzętami, mia-
stem i wsią

4+

Moja pierwsza 
encyklopedia
EAN 9788381543941
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Pokoloruj ilustrację według kodu.
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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+

Dla mądrego nic trudnego 
oprawa miękka | 145 × 205 | 64 strony

– ciekawe, różnorodne zadania, które pozwolą dziecku sprawdzić swoją pamięć, spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia
– książki wydane pod patronatem Stowarzyszenia Mensa Polska

6+

Dodawanie 
i odejmowanie
EAN 9788381546096

Poziom 1
Dla początkujących
EAN 9788382402148

Miary i wagi

EAN 9788381546119

Poziom 2
Dla wtajemniczonych
EAN 9788382402155

Części mowy
EAN 9788381549875

Pieniądze

EAN 9788381546126

Łamigłówki
matematyczne
EAN 9788382402179

Ortografi a
EAN 9788381549882

Mnożenie i dzielenie

EAN 9788381546102

Poziom 3
Dla mądrali
EAN 9788382402162

Kaligrafi a
EAN 9788381549905

Ułamki i procenty

EAN 9788381546089

Sylaby
EAN 9788381549899

Poznaję Polskę
EAN 9788380739758

Poznaję Polskę
oprawa twarda | 170 × 240 | 288 stron

– najpiękniejsze zakątki Polski, jej największe symbole, wielcy 
Polacy, najważniejsze rośliny i zwierzęta, parki narodowe, zwyczaje 
i tradycje

6+Uczę się, bawię, przyklejam 
oprawa miękka | 215 × 275 | 24 strony | Marta Maruszczak

– seria dla każdego dziecka ciekawego świata, uczy przez zabawę!
– rozbudza zainteresowanie światem, wzbogaca wiedzę, ćwiczy spo-

strzegawczość

6+

Zwierzęta na wsi
EAN 9788380739772

Auta, motocykle, 
ciężarówki
EAN 9788380739741
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Literki
EAN 9788381549929

Szlaczki
EAN 9788381549936

Słowa
EAN 9788381549943

Zdania
EAN 9788381549950

Logiczne myślenie. 
Zeszyt 1*
EAN 9788381543309

Poznaję angielskie 
słówka. Zeszyt 2**
EAN 9788381543330

Zdolny uczeń
 * oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | Magdalena Kieryłowicz | ilustracje: Marcin Franczak
 ** oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | Iwona Orowiecka | ilustracje: Marcin Franczak
 *** oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | Katarzyna Szumska | ilustracje: Marcin Franczak

– książki pozwalające na samodzielną naukę dziecka i utrwalanie wiedzy zdobytej w przedszkolu oraz pierwszych klasach szkoły podstawowej
– pomoc w samodzielnej nauce dziecka oraz narzędzie dla rodzica, który chce wesprzeć dziecko w nauce szkolnej
– kolorowe ilustracje oraz naklejki zachęcą dziecko do samodzielnego wykonywania zadań 

6+

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

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

6+4+

Logiczne myślenie. 

Krzyżówki*
EAN 9788380737792

Co tu nie pasuje*
EAN 9788381546065

Łamigłówki**
EAN 9788381542203

Rebusy*
EAN 9788380737785

Sudoku*
EAN 9788381545419

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+

k sa

Dyktanda. 
Zeszyt 1***
EAN 9788380738546

Dyktanda.
Zeszyt 2***
EAN 9788380738553
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NOWOŚĆ

Słownik obrazkowy 
(5 języków)
EAN 9788381547826

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+

Łodzie
EAN 9788381540018

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

– pięknie ilustrowane miniencyklopedie, pełne 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+

Wielka księga dinozaurów
EAN 9788381549516

Wielka księga smoków
EAN 9788382401899

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

– tematy dinozaurów i smoków zawsze na topie!
– mnóstwo ciekawostek – walor edukacyjny, ale także elementy fantastyki – porady dotyczące tresowania i dbania o dinozaury oraz smoki 
– pełne szczegółów, kolorowe ilustracje
– uniwersalna formuła – dla chłopców i dziewczynek

6+

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

– książka przybliżająca dzieciom temat ekologii i dbania o środowisko
– do wyprodukowania tej książki został użyty papier z certyfi katem 

FSC, z odnawialnych źródeł
– kupując tę książkę, wspierasz Fundację Las na zawsze

9+

Lasy
EAN 9788381549509

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.

NOWOŚĆ

Ilustrowany słownik
ortografi czny
EAN 9788380738522

Słowniki ortografi czne
oprawa twarda | 165 × 235 | 256 stron

– uwspółcześnione wydanie, poprawione zgodnie z najnowszymi 
zmianami Rady Języka Polskiego PAN

– wstęp z zasadami polskiej ortografi i i interpunkcji, ponad 
3000 haseł i 12 000 form gramatycznych

6+
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Puszcza 
oprawa twarda | 250 × 290 | 48 stron | Marcin Kostrzyński | 
ilustracje: Justyna Hołubowska-Chrząszczak

– książka o walorach edukacyjnych, która pozwala dzieciom poznać 
i zrozumieć przyrodę

– gawęda znanego miłośnika przyrody zamiast podawania faktów 
w normalny sposób

– zachwycające, realistyczne ilustracje ukazujące piękno puszczy
– idealna książka na prezent dla młodych odkrywców

9+

Plotki o zwierzętach 
oprawa twarda | 250 × 290 | 64 strony | Marcin Kostrzyński (Marcin z lasu) | ilustracje: 

9+

Bałtyk 
oprawa twarda | 250 × 290 | 64 strony | Rafał Jankowski | ilustracje: Justyna Hołubowska-Chrząszczak

9+

Puszcza
EAN 9788381546218

Plotki o zwierzętach
EAN 9788381549691

Bałtyk
EAN 9788382400601

– zaskakujące fakty o Bałtyku
– książka o walorach edukacyjnych, która pozwala dzieciom poznać polskie morze
– ciekawie podane przyrodnicze fakty
– zachwycające ilustracje, zbliżone do naturalistycznych
– wiadomości dostosowane do możliwości poznawczych dziecka
– idealna książka na prezent dla młodych odkrywców

– zaskakujące fakty, które obalają znane mity na temat 
cech lub zwyczajów zwierząt

– książka o walorach edukacyjnych, która pozwala dzie-
ciom poznać przyrodniczą prawdę

– zamiast sucho podanych faktów – gawęda znanego 
miłośnika przyrody

– zachwycające ilustracje, zbliżone do naturalistycznych
– wiadomości dostosowane do możliwości poznawczych 

dziecka

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 ED
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Wielcy odkrywcy 
oprawa twarda | 245 × 290 | 64 strony | Marcin Przewoźniak | 
ilustracje: Marcin Piwowarski, Piotr Nagin

– seria książek o wielkich odkryciach, ważnych dla dziejów świata
– mały czytelnik pozna historię grobu faraona Tutanchamona czy 

najważniejsze odkrycia geografi czne

9+

Odkrywcy grobu faraona

EAN 9788378958574

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

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

w książce

9+

Grunt to pomysł
oprawa twarda | 250 × 290 | 64 strony | Marcin Przewoźniak | 
ilustracje: Kamil Pruszyński

– zbiór ciekawych informacji o największych wynalazcach i wynalaz-
kach ważnych dla dziejów świata

– informacje o tym, kim jest wynalazca i czym się różni od 
odkrywcy, dlaczego bez wynalazków 
nie ma cywilizacji, opisane są w bardzo 
zajmujący i dowcipny sposób

9+

Najdziwniejsze fobie
EAN 9788381546195

Grunt to pomysł

EAN 9788381545648

Najdziwniejsze fobie

Kiedy wieloryby miały nogi 
oprawa twarda | 200 × 288 | 64 strony | Dougal Dixon | 
ilustracje: Hannah Bailey

– olśniewająca kompilacja ilustracji, komentarzy i drzew genealo-
gicznych, opisująca ewolucję w ujmujący i nowatorski sposób

– pięknie i szczegółowo ilustrowana encyklopedia, pełna niesamo-
witych informacji dotyczących historii zwierząt

9+

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

– bardzo zabawny, lekki, a jednocześnie edukacyjny tekst podzie-
lony na krótkie sekcje i ciekawostki

– książka dostosowana do możliwości 
intelektualnych dzieci w wieku 9 lat 
i starszych
– bardzo bogata, piękna szata 
grafi czna – mnóstwo poglądowych 
ilustracji 

9+

Kiedy wieloryby 
miały nogi
EAN 9788381542746

Mikołaj Kopernik. 
Geniusz, który wstrzymał 
Słońce
EAN 9788381545655

Grunt to pomysł

12

Przez większość część historii Ziemi życie istniało i ewoluowało
w wodzie. Dopiero jakieś 400 milionów lat temu wystawiło pyszczki 

na powietrze. Wszystkie zwierzęta z kręgosłupami w procesie ewolucji 
wykształciły płuca. Oznaczało to też zmiany w kształcie całego ciała. 

o o es  cz o onog? 

WODA KONTRA LAD

Krok po kroku
Nazwa określająca kręgowce 

zamieszkujące ląd to „czworonóg”. 
Dotyczy nawet tych zwierząt, które 

mają dwie nogi, jak ptaki, albo wcale ich 
nie mają, jak węże! To dlatego,

że ptaki oraz węże wyewoluowały
z czworonożnych przodków

i należą do tej grupy. 

Przyjrzyjmy się różnicom w budowie ciała 
ryby, która jest dobrze przystosowana do 
życia w wodzie, i prostego czworonoga 

zamieszkującego ląd: jaszczurki. 

Może się wydawać, że nogi kompletnie nie 
przypominają płetw, a zwierzęta lądowe nie 
mają nic wspólnego z rybami, ale pamiętaj:

te zmiany nie nastąpiły od razu. Aby 
zrozumieć tę układankę, przyjrzyjmy się 

kilku dziwacznym prehistorycznym stworom,
które plasują się gdzieś między „rybą”

a „czworonogiem”. 

Kiedy pletwy zmienily sie w stopy

Te podwójne płetwy stały się w końcu 
przednimi i tylnymi kończynami czworonoga.

Czworonogi żyjące na lądzie 
nie potrzebują tych płetw, więc 
zniknęły. Czy zauważyłeś, że 

jaszczurka takich nie ma?

Opływowy kształt,
dzięki któremu ryba 

porusza się w wodzie, 
nie jest potrzebny 
mieszkańcowi lądu. 

Zauważyłeś, że ryby
nie mają szyi? Tylko 
zwierzęta lądowe ją 

posiadają. 

Pazury pomagają 
trzymać się podłoża. 

Szyja pomaga 
zwierzęciu rozglądać 

się dookoła, 
kiedy wypatruje 

niebezpieczeństwa. 
Opływowy kształt 

nie jest już potrzebny. 

Kiedy pletwy zmienily sie w stopyKiedy pletwy zmienily sie w stopyKiedy pletwy zmienily sie w stopyKiedy pletwy zmienily sie w stopyKiedy pletwy zmienily sie w stopy

WODA KONTRA LAD

o o es  cz o onog? 

Typowe rybie ciało. Typ kości u podstawy 
podwójnych płetw wskazuje, że 
płetwy były mocno umięśnione. 

Kości Eustenopterona były wypełnione szpikiem —Eustenopterona były wypełnione szpikiem —Eustenopterona
cecha częsta u czworonogów, ale nie u ryb. 

Dwie pary umięśnionych płetw w dole 
ciała nadawały się do pełzania. 

Otwory oddechowe na szczycie głowy i mocne żebra 
sugerują, żeTiktaalik miał płuca.  Tiktaalik miał płuca.  Tiktaalik

Posiadał zredukowane 
skrzela z tyłu głowy 

oraz wykształcił szyję. 

Posiadała prawdziwe kończyny
z palcami. Jej tylne stopy miały 

siedem palców! 

Miała płuca, ale głównie 
oddychała skrzelami. Rybia płetwa ogonowa, 

przypominająca współczesne kijanki, 
sugeruje, że ichtiostega większość 

czasu spędzała w wodzie. 

Stawy w przednich 
kończynach wskazują, że 

mogła czołgać się po lądzie. 

Co ciekawe, te zmiany wcale nie umożliwiały zwierzętom 
życia na lądzie, ale ułatwiały zamieszkiwanie płytkich, 

pełnych wodorostów akwenów śródlądowych. 

Dlaczego sie zmieniac? 

EUSTENOPTERON

Żył: 386 MLT (dewon)
Rozmiar: 1,8 metra długości

Eustenopteron wyglądał jak Eustenopteron wyglądał jak Eustenopteron
ryba, ale różnił się od niej 

paroma istotnymi szczegółami. 

ICHTIOSTEGA

Żył: 360 MLT (dewon)
Rozmiar: 1,5 metra długości

     Ichtiostega jeszcze bardziej
   przypominała zwierzę lądowe,
        ale naukowcy sądzą, że
    mieszkała głównie w wodzie.  

TIKTAALIK

Żył: 375 MLT (dewon)
Rozmiar: 2,5 metra długości

Uważany przez odkrywców za „rybonoga” — 
ani rybę, ani czworonoga. 

Dlaczego sie zmieniac? Dlaczego sie zmieniac? 

Fobia to strach przed czym , czego si boisz tak mocno, że nie masz si y walczy z tym strachem.Sprawia, że jest ci tak bardzo źle, że aż wpadasz w panik . Masz md o ci, ból brzucha, lepkie d onie, spoconeczo o, dreszcze, mi kkie kolana, nie masz si y ucieka , dostajesz gor czki, duszno ci…Strach przejmuje nadcz owiekiem kontrol , zupe nie jakby go przeprogramowa po swojemu. A ty?Nagle tracisz kody do swojego oprogramowania. Fobia przej a ci , niczym podst pny haker.

Co to jest fobia?

Czym się różni fobia od zwykłego strachu?

Zwyk y strach czujesz wtedy, gdy co naprawd ci grozi.Widzisz tuż przed sob wielkiego szczerz cego k y psa.Boisz si go. Przed wej ciem do twego domu stoj obce,dziwnie zachowuj ce si osoby. Boisz si ich. Widziszdentyst i… wiadomo co. To jest strach przed tym, conaprawd jest groźne albo może spowodowa ból. Tojest normalny strach.

Fobia – czyli strach magiczny – dopada ci wtedy, gdyboisz si czego , co nie zrobi ci krzywdy i w ogóle na-prawd nie jest groźne. Kiedy to si dzieje?Gdy boisz si każdego psa, nawet s odkiego szcze-niaczka. Gdy denerwujesz si , że inni ludzie mog po-czu twój zapach, gdy tylko wejdziesz do tramwaju. Gdyz pokoju wyp dzi ci paj k mniejszy od twojego naj-mniejszego paznokcia. Gdy przeraża ci to, że widziszprzed sob wielk otwart przestrze , na przyk ad mo-rze. Gdy drżysz na sam my l, że możesz przez przypa-dek nadepn na przerw pomi dzy p ytami chodnika.Co si wtedy stanie? Koniec wiata? Ziemia p knie napó ? Z amiesz nog ? Oczywi cie że nie. A jednak siboisz!

Naukowcy opisali i zbadali aż siedemset fobii.

FOBIAZWYKŁY STRACH

Fascynująca natura
oprawa twarda | 170 × 240 | 256 stron

– obszerna encyklopedia przyrodnicza, w której młody czytelnik 
znajdzie informacje o przedstawicielach fauny i fl ory z całego 
świata

– zaskakujące ciekawostki o wielu gatun-
kach zwierząt i roślin stanowią dodatkowy 
atut tej książki
– piękne albumowe fotografi e 

9+

Fascynująca natura
EAN 9788381545693ED
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Moja pierwsza kolorowanka
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony

– pierwsze kolorowanki dla najmłodszych z grubym konturem, ułatwiającym kolorowanie i niewychodzenie za linię
– duże i nieskomplikowane ilustracje w dwóch wersjach: czarno-białej i kolorowej, stanowiącej wzór kolorystyczny dla małych artystów
– dołączone naklejki urozmaicą zabawę

1+

Owoce i warzywa
EAN 9788381541268

Pojazdy
EAN 9788381541275

Zabawki
EAN 9788381541251

Zwierzęta
EAN 9788381541282

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆNOWOŚĆ NOWOŚĆNOWOŚĆ

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

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

1+

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

1+

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+

Maluch koloruje
i ćwiczy koncentrację
EAN 9788382401684

Mój dzień
EAN 9788382400724

Kolorowanki i labirynty

EAN 9788382401356

Maluch koloruje i poznaje 
przeciwieństwa
EAN 9788382401691

Zwierzęta
EAN 9788382400731

Kolorowanki i 
wyszukiwanie różnic
EAN 9788382401370

Maluch koloruje i ćwiczy 
spostrzegawczość
EAN 9788382401677

Na spacerze
EAN 9788382400717

Kolorowanki i łączenie 
kropek
EAN 9788382401363

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆNOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Mój dzień

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

To jest lalka Tola. Pokoloruj jej sukienkę. 

Dorysuj Toli piękny uśmiech. 

Na włosach lalki przyklej naklejkę z kokardą 

i pokoloruj ją na różowo.

Dorysuj myszce ogonek i pokoloruj zwierzątko.
Przyklej naklejkę z kawałkiem sera. Pokoloruj ogon myszki szarą kredką.
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owiedz, co widzisz na obrazku. rzyklej nalepk  z psem.

PIES

ies szczeka hau, hau. Zaszczekaj jak pies,  a potem pokoloruj psa jak na obrazku obok.

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

– seria do czytania i kolorowania, z szablonem do odrysowania kształtu różnych zwierząt, roślin, przedmiotów i pojazdów
– pod szablonem znajduje się strona do pokolorowania przez dziecko
– wypchnięty element to dodatkowa porcja zabawy

1+

Wesołe kolory
EAN 9788380737112

Wesołe kształty
EAN 9788380737129

Zwierzęta w zoo
EAN 9788380732162

Owoce
EAN 9788380737136

Warzywa
EAN 9788380737143

W parku
EAN 9788381547765

W domu
EAN 9788381547772

Na wsi
EAN 9788381547789

Zabawy Jadzi Pętelki
oprawa miękka | 200 × 190 | 24 strony | ilustracje: Agata Łuksza

– rozszerzenie znanej i lubianej serii o Jadzi Pętelce
– w każdej książce znajduje się krótkie opowiadanie powiązane 

tematycznie z danym tytułem
– urocze ilustracje, gruby obrys oraz duże naklejki

1+

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

– proste kolorowanki z grubym, kolorowym obrysem ułatwiającym 
dziecku wybór kolorów

– uroczym rysunkom do pokolorowania towarzyszą krótkie cieka-
wostki zachęcające malucha do poznawania świata

– w każdej książeczce znajdują się duże naklejki do wykorzystania 
przy  ilustracjach

1+ Zabawy z grubym obrysem 
oprawa miękka | 200 × 190 | 24 strony | ilustracje: Maria Treter

– seria uroczych książeczek z grubym obrysem i z bardzo prostymi 
łamigłówkami

– dodatkową atrakcją dla dziecka są naklejki, które może wykorzy-
stać do ozdobienia poszczególnych stron

1+

Owoce i warzywa
EAN 9788381545068

Labirynty
EAN 9788381545082

Zwierzęta
EAN 9788381545051

Znajdź różnice
EAN 9788381545099

Zabawki
EAN 9788381545075

Połącz kropki
EAN 9788381545105

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 litery
EAN 9788381548168

Poznaję cyfry
EAN 9788381548175

owiedz, co widzisz na obrazku. rzyklej nalepk  z psem.

PIES

y ra 4 wygl da jak krzes o. rzejedź po niej palcem.

owiedz, co widzisz na obrazku. rzyklej nalepk  z psem.

 Na tej stronie powinny być 4 koale, ale jednego brakuje. Znajdź 

go w nalepkach i przyklej na wyznaczonym miejscu. 
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NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Morskie kolorowanki
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Justyna Tkocz

– zabawne ilustracje i sympatyczni bohaterowie zachęcają do kolorowania
– atrakcyjne brokatowe naklejki

4+

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

– ćwiczenie zdolności manualnych dziecka i spostrzegawczości

4+

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

Samochody
EAN 9788381546348

Zabawki 
EAN 9788381546355

Zwierzęta na wsi
EAN 9788382400458

Samoloty
EAN 9788382400441

Modelki
EAN 9788382400434

Kwiaty
EAN 9788382400465

Zwierzęta
EAN 9788381546362

Delfi ny
EAN 9788382400663

W domu
EAN 9788382400496

Koniki morskie
EAN 9788382400649

W krainie bajek
EAN 9788382400489

Rybki
EAN 9788382400670

W krainie wyobraźni
EAN 9788382400670

Delfi ny
EAN 9788382400656

W świecie zwierząt
EAN 9788382400472
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NOWOŚĆ NOWOŚĆ

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+

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

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

– w każdej książeczce aż trzy rozkładówki z naklejkami 

4+

Gwiazdy estrady 
EAN 9788382401813

Syrenki
EAN 9788381541312

Jednorożce
EAN 9788381543699

Przyjaciółki i ich pupile
EAN 9788381547741

Baletnice
EAN 9788381548243

Wróżki
EAN 9788381541329

Księżniczki
EAN 9788381543682

Lamy
EAN 9788381547758

Kucyki
EAN 9788381548236

300 naklejek 
oprawa miękka | 200 × 288 | 16 stron

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

4+

Psy i koty
EAN 9788381549127

Pojazdy
EAN 9788381549134

Zabawa w kolorowanie
oprawa miękka | 165 × 235 | 24 strony | ilustracje: Marzena Ćwik

– dzięki wykrojnikowi i intensywnym kolorom okładki kolorowanki na pierwszy rzut oka wyróżnią się na sklepowych półkach
– koniki, kotki, pieski, jednorożce, dinozaury – to lubiane przez dzieci tematy
– naklejki

4+

Dinozaury
EAN 9788381547888

Koniki
EAN 9788381547901

Kotki i pieski
EAN 9788381547871

Jednorożce
EAN 9788381547895

Śnieżynki
EAN 9788382401806
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Naklejanki niespodzianki 
oprawa miękka | 235 × 220 | 12 stron

– naklejki dołączone do książki są wykorzystywane w kreatywny 
sposób

– szata grafi czna zachęcająca do sięgnięcia po książkę

4+

Zima
EAN 9788381547086

Święta
EAN 9788381547093

Zwierzęta
EAN 9788381547109

Święta

Szukaj i naklejaj 
oprawa miękka | 240 × 273 | 16 stron | ilustracje: Amy Cartwright

– 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+

Magiczne postacie
EAN 9788381548137

Na wsi
EAN 9788381544801

W krainie bajek
EAN 9788381548113

W domu
EAN 9788381544795

Wśród zwierząt
EAN 9788381548120

Pojazdy
EAN 9788381544825

Życie w mieście
EAN 9788381548144

Zwierzęta
EAN 9788381544818

Życie w mieście

Łamigłówki
oprawa miękka | 210 × 250 | 48 stron | 
ilustracje: Ewelina Protasiewicz – Rysopisy

– pełne szczegółów ilustracje, niebanalne zadania, zagadki, wyszuki-
wanie różnic, labirynty

– ćwiczenie zdolności manualnych dziecka

4+

Podwodne łamigłówki
EAN 9788380738393

Psie łamigłówki
EAN 9788380738171

Łap za kredki! 
oprawa miękka | 165 × 235 | 32 strony | ilustracje: Kinga Kulawiecka

– seria kolorowanek z zabawnymi ilustracjami i naklejkami

4+

W kosmosie
EAN 9788381544764

W mieście
EAN 9788381544788

W lesie
EAN 9788381544757

W ogrodzie
EAN 9788381544771

– na każdej stronie mnóstwo elementów do odszukania na dużej ilustracji; dziecko odpowiada na zamieszczone obok ilustracji pytania 

Który domek
ma zielone

drzwi?

W której 
taczce widzisz 

poziomkę?

akiego koloru 

ptaszek pojawia 

się dwa razy?

Odszukaj 
wszystkie cienie, 

a w ic  miejsce 
przyklej
naklejki!

Magiczne_postaci_SRODEK.indd   6
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– na każdej stronie mnóstwo elementów do odszukania na dużej ilustracji; dziecko odpowiada na zamieszczone obok ilustracji pytania 

Naklej okienko na grzybowy domek. 

to mac a z okna? 

zy przykleisz krasnoludka, kt ry pc a 

• to usiadł na dac u domku

z muc omorka? Nakleisz ptaszka?

• Przyklej soczystą poziomkę.

Odszukaj 
wszystkie cienie, 
a w ic  miejsce 

przyklej
naklejki!

t ry jelonek 
r ni się od 

pozostałyc ?

najdź sowę
z zamkniętymi 

oczami.

Czy widzisz
lisa z uniesioną 

kitą?

Wsrod_zwierzat_SRODEK.indd   10

25.11.2020   11:36:53

zy przykleisz jelonka obok jego 

rakuje jeszcze lisa. Nakleisz go?

Który ptaszek 
pojawia się
dwa razy?

zy odnajdziesz 
świnkę 

w niebieskim 
kubraczku?

le domk w 
widzisz?

Odszukaj 
wszystkie cienie, 
a w ich miejsce 

przyklej
naklejki!

W_krainie_bajek_SRODEK.indd   10

25.11.2020   10:05:47

Świnki, wracajcie szybko do domu, 

bo złapie was groźny wilk! Przyklej 

dwie świnki. Ojej, jednej brakuje 

kapelusza! Dokleisz go?

• Przyklej dwa okna w domku z cegły.

• Wilk nie ma szalika. Dokleisz go?

• Pamiętaj o skrzynce na listy. Naklej ją.
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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 królikiem
EAN 9788381549172

Koloruję z lamą
EAN 9788381546133

Koloruję z mopsem
EAN 9788381549189

Koloruję z tukanem
EAN 9788381546164

Koloruję z liskiem
EAN 9788381549165

Koloruję z leniwcem
EAN 9788381546157

Koloruję z papugą
EAN 9788381549158

Zabawy z szablonami 
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony

4+

Pojazdy
EAN 9788380733831

Kształty i kolory
EAN 9788380733800

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 fl amaster 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 

brysuj i pokoloruj lokomo ywę.

a pomocą szablon w orysuj wagony. Doklej okienka. 

opraw po la zie elemen y akie y.Dorysuj za pomocą szablonu okienka. Doklej pozos a e czę ci. 

Dokończ rysować gąsienicę za pomocą szablonu.

Dokończ rysować 
pajęczynę. 

przyklej na niej 
muszki. 

Dokończ rysować gąsienicę za pomocą szablonu. 
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Czytam i rozwiązuję 
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Agata Dobkowska

4+

Calineczka
EAN 9788381544955

Piękna i Bestia
EAN 9788381545976

Królewna Śnieżka
EAN 9788381544931

Wilk i siedem koźlątek
EAN 9788381545471

Trzy świnki
EAN 9788381544948

Złotowłosa i trzy misie
EAN 9788381545327

Brzydkie kaczątko
EAN 9788381544962

Jaś i Małgosia
EAN 9788381545969

– pogodne i zabawne adaptacje najbardziej 
lubianych baśni 

– dzięki wplecionym w tekst obrazkom 
dziec ko może brać aktywny udział w czy-
taniu, dopowiadając brakujące słowa

– twórcze zadania odnoszące się do przeczy-
tanej opowieści gwarantują dużo zabawy 
i pozwalają doskonalić umiejętności takie 
jak słuchanie ze zrozumieniem, śledzenie 
fabuły, a także zdolności manualne

Królewna Śnieżka
fabuły, a także zdolności manualne

n ł kolejn t z e oj e , za spraw op eku zej

órk , sz z śl w e za z ł wra a o z row a Pewne o

w e zoru, zaśw e ł , a ukła ała

s ju o snu, po zuła w ser u otkl we ukłu e r z ła

j śl, e stało s oś złe o rozu ała wte ,

jak w ele j ł z z t potwore o oł , jak

ro e s la n ej w e zor sp zane z n na łu

roz owa , spa er po o ro z e, wspólne z tan e

tan e w je o s ln o j a e ślała

łu o, t lko u rała s , os o łała rusz ła

alope prosto o p kne o

łu o, t lko u rała s , os o łała

otarła, za z nało ju św ta ozejrzała s

z n epokoje po spow t ł ró an o ro z e

te ujrzała le ał po krzak e ró , ałkow e

n eru o o

tóra ro a zaprowa z
P kn o zamku est

fabuły, a także zdolności manualne
tóra ro a zaprowa z

P kn o zamku est

łotowłosa w rowała leśn , po śp ewuj po
nose wesołe elo e Po l ała ałe ,
po o ła przejś na ru stron ró k ,
o z ła no w z n uplotła w anek z leśn

.

ałk e zapo n ała o la a

prz po n ała so e po w l

a z ła w roz l a s uwa n e w poszuk wan u
owo ów e nak n z e n e o ła znale

zła ł ej ł ej w , któr stawał s oraz
stsz , ale ja ó n z e n e ło w a ko u

otarła o z ś lasu, w której n w ześn ej n e ła
łotowłosa zrez nowana tro przestraszona

us a ła na .

este taka z zona a s z u ła

łotowłosa w rowała leśn

nose wesołe elo e Po l ała ałe
po o ła

o z ła no w z n

.

, po śp ewuj po

Pokoloru
j leśne stworzenia,

które sp
otkała Złotowłosa.

Koloruję według klucza 
 * oprawa miękka | 215 × 275 | 48 stron | ilustracje: Dorina Auksztulewicz
 ** oprawa miękka | 210 × 250 | 48 stron | ilustracje: Agnieszka Matz

– dziecko koloruje według kolorystycznych kodów

4+

Niesamowicie 
zakręcone bajki*
EAN 9788380736924

Kosmicznie 
zwariowane roboty*
EAN 9788380736931

Auta**

EAN 9788381544986

Ogród**

EAN 9788381544993

Wróżki**

EAN 9788381545006

Miasto**

EAN 9788381544979

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

4+

Modne stylizacje
EAN 9788381549240

Pupile
EAN 9788381549264

Pokaz mody
EAN 9788381549233

Sesja zdjęciowa
EAN 9788381549257

– długie godziny dobrej zabawy przy 
projektowaniu ubrań, ubieraniu modelek 
w stroje na różne okazje

– moda, modelki – ulubiona tematyka kilku-
letnich dziewczynek

– rozwijanie zdolności manualnych, krea-
tywności

– mnóstwo naklejek z ubraniami, dzięki 
którym zabawa nie będzie miała końcaAK
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Odjazdowe kolorowanki | Ale jazda
oprawa miękka | 235 × 165 | 32 strony | ilustracje: Marzena Ćwik

4+

Pojazdy wojskowe
EAN 9788381544719

Koparki
EAN 9788381544733

Pojazdy wojskowe
EAN 9788380738294

Ozdabiam naklejkami 
oprawa miękka | 238 × 305 | 32 strony | ilustracje: Ewelina Protasiewicz

– kolorowe książki z dużymi ilustracjami i mnóstwem naklejek

4+

Pokoloruj… 
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony | ilustracje: Justyna Tkocz

– nowoczesne, zabawne, przyjazne dziecku ilustracje
– kolorowe naklejki z brokatem, którymi można ozdobić ilustracje

4+

Dzikie zwierzęta
EAN 9788381548106

Pokoloruj beztroskie 
leniwce
EAN 9788381546560

Pachnąca łąka
EAN 9788381544849

Porywające wyścigi
EAN 9788381548076

Pokoloruj zabawne 
pieski
EAN 9788381545754

Piękna rafa koralowa
EAN 9788381544856

Fascynujące dinozaury
EAN 9788381548083

Pokoloruj psotne kotki

EAN 9788381546799

Tajemniczy las
EAN 9788381544863

Zachwycające konie
EAN 9788381548090

Pokoloruj zwinne szopy

EAN 9788381546621

Zdumiewający kosmos
EAN 9788381544870
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Słodkie kolorowanki 
oprawa miękka | 165 × 235 | 32 strony

– seria wesołych kolorowanek z naklejkami

4+

Zwierzaki domowe 
EAN 9788381544030

Zwierzaki egzotyczne 
EAN 9788381544689

Zakręcone smakołyki
EAN 9788381544696

Magiczne stworzenia 
EAN 9788381544702

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+ Komiksowe łamigłówki 
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony

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

niania i czytania książki

6+

Piłkarska 
malowanka-naklejanka*
EAN 9788381546294

Komisowe łamigłówki 
Profesora Bazgroła 
i zgranej paczki 
EAN 9788381546676

Komisowe łamigłówki 
Profesora Bazgroła 
i niesfornej szajki
EAN 9788381546683

Piłkarska kolorowanka**
EAN 9788381546300

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

– nietypowe przedstawienie zwierzaków
– wkładka z naklejkami

4+

Disco kurczaki
EAN 9788381548342

Rewia kóz
EAN 9788381548373

Krowy baleriny
EAN 9788381548366

Świnki operowe
EAN 9788381548359

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

– 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 3
EAN 9788381543361

Album z naklejkami
Zeszyt 2
EAN 9788381541602

Album z naklejkami
Zeszyt 4
EAN 9788381543378
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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

4+

Księżniczkowe kolorowanki 
oprawa miękka | 200 × 288 | 16 stron | ilustracje: Marzena Ćwik

– ulubiona tematyka małych dziewczynek, które mogą wybrać jeden z aż czterech różnych zeszytów
– w środku książki znajdują się naklejki, które mogą posłużyć do ozdabiania ilustracji albo innego kreatywnego działania
– kolorowanka rozwija zdolności manualne małych artystek

4+

Magiczne zwierzęta
EAN 9788381548045

Księżniczki na balu
EAN 9788381544832

Samochody
EAN 9788381548038

Księżniczki w ogrodzie
EAN 9788381546591

Słodkości
EAN 9788381548052

Zabawy księżniczek
EAN 9788381546584

Leśne zwierzęta
EAN 9788381548069

Księżniczki i konie
EAN 9788381546607

Wesołe malowanki naklejanki 
oprawa miękka | 165 × 235 | 32 strony | ilustracje: Karolina Rosołek

– interesująca przedszkolaków tematyka zachęca do kolorowania i chłopców, i dziewczynki
– wesołe, sympatyczne ilustracje, uczące dzieci, jakie zwierzęta można spotkać w danym miejscu

4+

Wesołe malowanki 
naklejanki 3
EAN 9788379837939

Wesołe malowanki 
naklejanki 2
EAN 9788379837922

Wesołe malowanki 
naklejanki 4
EAN 9788379837946

Wesołe malowanki 
naklejanki 1
EAN 9788379837915 AK
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NOWOŚĆ NOWOŚĆ

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

– gimnastyka dla umysłu 
– rozwijanie i doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczości, cierpliwości
– pogłębianie wiedzy, poznawanie nowych pojęć i rozwijanie słownictwa 
– nauka przez zabawę

6+

NOWOŚĆNOWOŚĆ

Ekstra łamigłówki
EAN 9788381549660

Zagadki logiczne
EAN 9788382400410

Zabawy logiczne
EAN 9788381549653

Super zadania
EAN 9788382400427

25

2

szukaj ro .

4

4747

3

Dopasuj o siebie ka ałki, tak by po stały ałe arbuzy.
Dopasuj o siebie ka ałki, tak by po stały ałe arbuzy.

A

BB

D
E

F

GG

I

JJ

HH

C

525

pisz pier sze litery o a ni ty  sł  e ła i e pola. zytaj asło.

14

pisz pier sze litery o a ni ty  sł  e ła i e 
pisz pier sze litery o a ni ty  sł  e ła i e 

18

5
4747

15

Dopasuj puzzle tak, by uzupełnić obrazek.

2

3

A B C D

1

4

19

Przedszkolak koloruje
oprawa miękka | 203 × 145 | 24 strony

– seria kolorowanek tematycznych z przykuwającymi uwagę okładkami

4+

Modelki
EAN 9788381549561

Wieś
EAN 9788381549554

Pojazdy
EAN 9788381549578

Zwierzęta
EAN 9788381549585

Modelki

Zabawa kolorami
oprawa miękka | 205 × 145 | 48 stron | ilustracje: Maria Treter

– seria kolorowanek dla najmłodszych, rozwijająca zdolności manualne dzieci
– tematyczne ujęcie poszerza wiedzę dziecka o świecie

4+

Zoo
EAN 9788381542166

Mikołaj
EAN 9788381543668

Zima
EAN 9788381543675

Miasto
EAN 9788381542173

Bałwanek
EAN 9788381543651

Choinka
EAN 9788381543644
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Blekitna planeta
Czy wiesz, dlaczego Ziemię nazywa się łękitną Planetą  latego, że większoś  jej powierzchni zajmują morza i oceany. Słone wody oblewają wszystkie kontynenty na naszym globie. 

orza i oceany są domem wielu zwierząt  od tych największych na świecie  jak humbaki 
i płetwale, po te male kie  jak plankton i kryl.

Dom
wier

dszukaj naklejkę z krylem 
i przyklej obok wieloryba.

plankton

kryl

2

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

yją 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.

ż oro o

dszukaj portrety morskic  stworze , dopasuj je do kształtów i przyklej w wodzie, na lądzie i nad wodą.

3

Na falach
ior ikowce

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.

o e erowce
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

Te ogromne statki służą do transportowania 

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. d wielkości i ilości żagli 

zależała prędkoś  jednostki. ziś żaglowce są 

atrakcją turystyczną wielu portów.

Promy 
pasażerskie

gromne 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

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+

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

6+

Przepisy drogowe
EAN 9788381546003

Dinozaury
EAN 9788381549974

Dinozaury
EAN 9788381546706

Zwierzęta domowe
EAN 9788381545020

W morzu i oceanie
EAN 9788381545983

Duże maszyny
EAN 9788381545990

Konie i kucyki
EAN 9788381549967

Miasto
EAN 9788381546720

Pojazdy
EAN 9788381545037

Postacie
EAN 9788381546713

Psy i koty
EAN 9788381545013

Zwierzęta
EAN 9788381546690

– 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

Rysujemy 

Smoka Bonifacego 

Teraz tyTeraz tyTeraz tyTeraz tyTeraz tyTeraz tyTeraz ty

1

2

3 4

5

Smoka Bonifacego 
Smoka Bonifacego 
Smoka Bonifacego 

8

9

Rysujemy 
swinKE

1

3

4

5

Teraz ty...

2

11

333

444

5555

2

Kocham
błotko!

Twoja świnka ma ochotę na kąpiel błotną?Rysuj świnkę zgodnie z instrukcją.W 2 kroku narysuj inny układ nóg.W 5 kroku dorysuj zmrużone oczy i plamy z błota.

3

Rysujemy 

STEGOZAURA

1

2

3

4

5

6

Teraz ty...Teraz ty...Teraz ty...Teraz ty...Teraz ty...Teraz ty...

14

66

Teraz ty...Teraz ty...Teraz ty...Teraz ty...

Mamo, Mamo, Mamo, Mamo, Mamo, Mamo, Mamo, 

gdzie jesteś?gdzie jesteś?gdzie jesteś?gdzie jesteś?gdzie jesteś?gdzie jesteś?gdzie jesteś?gdzie jesteś?
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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

6+

W mieście
EAN 9788381549677

W mieście
EAN 9788381545631

Dbam o przyrodę
EAN 9788381549684

W lesie
EAN 9788381545624

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

6+

Na wsi
EAN 9788381549424

Pojazdy
EAN 9788381549448

W podróży
EAN 9788381549455

Zwierzęta
EAN 9788381549431

– ćwiczy rozumienie tekstu pisanego, sku-
pienie, 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

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+

Las
EAN 9788381546850

Tor wyścigowy
EAN 9788381546867

Miasto
EAN 9788381545952

Wieś
EAN 9788381547338

Pojazdy W podróży
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Sekretnik przyjaciółki Misi
EAN 9788381547147

Wyobrażanki (Relaksacyjne 
ćwiczenia na wyobraźnię)
EAN 9788381549714

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+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 opowia-
dań i nawiązujących do przeczytanej 
historii ćwiczeń z ciałem, oddechem 
i wyobraźnią

4+

#Challenge
EAN 9788380730403

#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 selfi e tylko w ten sposób, 
aby widoczne było pół twarzy?
Challenge – 100% bezpiecznej zabawy!

#nastolatka
Poradnik dla początkują-
cych nastolatek
EAN 9788382400571

#nastolatka
Pytania i odpowiedzi

EAN 9788381549615

Mój słodki pamiętnik
EAN 9788381546577

#nastolatka…
oprawa zintegrowana | 165 × 235 | 224–256 stron | 
Marta Kawczyńska, Aleksandra Granica, Anna Chromy, Aniela 
 Cholewińska-Szkolik, Agnieszka Skórzewska-Skowron, Joanna  Błędzka | 
ilustracje: Katarzyna Olbromska

– nowoczesny poradnik dla dziewcząt, które wchodzą w okres doj-
rzewania

– merytoryczna wiedza, podana w sposób bliski nastolatkom
– atrakcyjne tematy i istotne problemy (relacje z bliskimi, moda, 

pierwsze zakochanie, treści w internecie, dojrzewanie psychiczne, 
zmiany fi zjologiczne)

9+

Mój słodki pamiętnik
oprawa miękka ze skrzydełkami | 145 × 205 | 128 stron | 
ilustracje: Dominika Krogulska-Nowicka

– dużo ciekawostek, porad, inspiracji dla nastolatek (jak aktywnie, 
zdrowo żyć, jak fajnie budować więzi, relacje z najbliższymi, jak 
sobie radzić w szkole, ze stresem) 

– różnorodne pomysły na zabawy: malo-
wanie, projektowanie, wycinanie, kompono-
wanie, gotowanie, różnorodne gry, zabawy, 
aktywności na świeżym powietrzu
– rozwijanie wyobraźni, kreatywności

9+

I masz to pod kontrolą!

EAN 9788381546829

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

– zawsze pozytywny, podnoszący na duchu i dający nadzieję prze-
kaz

– przyjazna formuła pytań i odpowiedzi

9+
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Między nami samicami.
O kobietach, 
mężczyznach i życiu
EAN 9788380738362

Między nami samicami
oprawa miękka ze skrzydełkami | 135 × 215 | 208 stron | Aleksandra 
Piotrowska, Irena A. Stanisławska, Dorota Sumińska

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Japoński
EAN 5902860455219

Kryminalny
EAN 5902860455202

Rośliny
EAN 5902860455233

Notatnik Ptaki
EAN 5902860454014

Szachy
EAN 5902860455196

Notatnik Motyle
EAN 5902860454021

Kalendarze 2022
oprawa twarda | 130 × 205 | 192 strony | ilustracje: Zuzanna Królik, Agata Łuksza, Katarzyna Piątek

– kalendarze tematyczne zaprojektowane specjalnie dla miłośników
– w kalendarzach oprócz planera na każdy dzień znajdują się ciekawostki związane z daną tematyką
– wszystkie kalendarze i notesy zawierają piękne ilustracje

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

– pięknie ilustrowane notesy
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Cena detaliczna 39,99 zł
(w tym 23% VAT)
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Monday / Montag
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Thursday  onnerstag

17

18

19

20

23

Antoniego, Jana

iot a, ał o zaty

Marty, Mariusza

Fabiana, Sebastiana

Dzie  isma 
ęcznego,

Ildefonsa, Rajmunda

STYCZEŃ JANUARY / JANUAR

droga HERBATY
Ceremonia parzenia herbaty, znana również jako roga erbaty, to japo ski rytuał przygotowywania matchy dla gości. Matcha, sproszkowana zielona herbata, produkowana jest z liści krzewów specjalnie osłanianych przed sło cem, co spowalnia wzrost rośliny i nadaje herbacie słodkawy aromat.Początkowo to głównie buddyjscy mnisi pili herbatę, by nie zasną  podczas długich sesji medytacyjnych. Z biegiem czasu rytuał herbaciany został rozwinięty przez japo skich estetów, takich jak Sen n  Riky , i przybrał formę zbliżoną do współczesnej.

Ceremonia parzenia herbaty odbywa się według ściśle określonych reguł, w ustalonej kolejności. Chociaż jej elementy różnią się między sobą w poszczególnych szkołach, główne założenia są takie same. 
Ceremonia odbywa się w herbaciarni z wbudowanym paleniskiem i podłogą wyłożoną tatami  tradycyjnymi matami.W podstawowej ceremonii parzenia herbaty, trwającej około 4 godzin, nie bierze udziału więcej niż pięciu gości. Spotykają się oni w poczekalni pawilonu herbacianego, gdzie pomocnik mistrza ceremonii częstuje ich ciepłą wodą. Potem następuje przejście gości przez ogród do sali herbacianej. ospodarz kłaniając się, wita przybyłych, którzy pojedynczo wchodzą do pomieszczenia  wszystko to odbywa się w podniosłej atmosferze i w ciszy.
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STANOWISKO

PODLEWANIE

PODŁOŻE

WILGOTNOŚĆ

BEZPIECZNA

ZRASZANIE

zroś ic
„NEON ROBUSTA”

rozproszone światło

2-3 x tydz. 1 x tydz.

przepuszczalne, luźne

wysoka

nie

bardzo lubi

M
A

X 150
 CM

S
yn

go
niu

m
po

do
phy

ll
um

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 zadbaćo drenaż. W okresie wzrostu powinno się je podlewać często i co 2 tygodnie nawo-zić nawozem wieloskładnikowym (połową zalecanej dawki).
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ZAMIOKULKAS

cieniste
1 x 2 tyg. 1 x mies.

przepuszczalne
obojętna
nie
nie potrzebuje

Zamioculcas
zami��ia

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.

jaki dziewczyna stawiała na miękkim dywa-nie, dochodził ją jeszcze jeden za-pach: alkohol. Jego źródło znalazła w opróżnionej do połowy butelce whisky stojącej na nocnym stoli-ku. Brak szklanki w pokoju i ślad czerwonej szminki na szyjce butelki świadczył jednoznacznie, że Madame Raszpla raczyła się trunkami prosto z butelki. Monika z ironicznym uśmiesz-kiem sięgnęła do uchylonej szafy, przerzuciła kilka wieszaków z niemodnymi strojami, po czym przy-kucnęła przy szufladzie. Odsunęła ją i z obrzy-dzeniem spojrzała 
w bieliźniany miszmasz pożółkłych koronek 
i rozciągniętych gum majtkowych. Wśród 
nich spoczywały 
napoczęte małe 
buteleczki z al-
koholami i kilka 
żetonów. Jedne 
i drugie opa-
trzone były na-
klejkami z logo 
lokalnego 
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kasyna. Podob-
ne butelki zna-
lazła jeszcze 
w łazien-
ce i pod 
ozdobną 
poduszką 
kanapy. 
Jednak tym, 
co uderzyło 
ją najbar-
dziej, była 
pojedyncza 
czerwona 
róża, smut-
no stojąca 
w butelce 
po żołądko-
wej gorz-
kiej. Przy 
opuszczonej 
główce 
kwiatu zwi-
sał bilecik. 
„Eugenio, 
Różo Nocy, 
masz czas 
tylko do 
północy. 
K.W.”.

– Krzysztof Wagner – wy-szeptała Monika, wypuszczając z palców bilecik. Poruszony jej dotykiem kwiat zrzucił kilka podsuszonych płatków. Spa-dły bezszelestnie na leżącą na stoliku jedną z kart tarota. Przedstawiała wisielca. Monika 

przyglądała 
się przez 
chwilę 
postaci 
wiszącej 
na jednej 
nodze. – 
Dwunasta 
karta – po-
wiedziała 
do siebie. – 
Wagner 
skoczył 
w okolicach 
północy… 
z pokoju 
sto dwa-
naście. – 
Przełknęła 
ślinę. 
Poczuła 
mrowienie 
na karku. Zabrała kartę i wymknęła się z pokoju. Sama nie wiedziała, dlaczego biegła po schodach jak oszalała. Gdy dotarła do recepcji, niemal od razu chwy-ciła za słuchawkę telefonu. – Mati – wydyszała. –  Chyba coś znalazłam. 
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– niezwykle ciekawa rozmowa, która obala 
niejeden mit

– ważny głos w dyskusji na temat roli kobiet 
w domu, pracy i społeczeństwie

Trudne tematy 
dla mamy i taty
EAN 9788380737624

Trudne tematy dla mamy i taty 
oprawa twarda | 165 × 235  | 312 stron | Anna Jankowska

– poradnik poświęcony wychowaniu dzieci 
– wskazówki dla rodziców dotyczące 

wychowania dzieci i postępowania z nimi 
w różnych codziennych sytuacjach
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NOWOŚĆ NOWOŚĆNOWOŚĆ

– 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

– proste, miłe historie z pozytywnym prze-
słaniem

– miękka jak poduszka okładka, bardzo 
dobranocna, przyjemna w dotyku

– duża czcionka ułatwiająca czytanie w pół-
mroku

– wydanie idealne na prezent 
– piękne, „miękkie” ilustracje 

– 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

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

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

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

1+

Bajki do poduszki 
oprawa twarda | 210 × 250 | 160 stron | ilustracje: Sylwia Filipiak

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

4+

Idą mrówki po brzuszku. 
Wierszyki do zabaw dla 
maluszków
EAN 9788381546935

Ptaszek śpiewa 
fi u-fi u-fi u, czyli maluszki 
naśladują dźwięki
EAN 9788382400762

Bajki do poduszki

EAN 9788382400588

Księga ulubionych 
wierszy
EAN 9788382401905

Słowik

EAN 9788382401196

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
– piękna, przykuwająca wzrok okładka
– magiczne ilustracje, do których dzieci będą z chęcią wracać i które zapamiętają na długo

4+

Calineczka

EAN 9788382401172

Królewna na ziarnku 
grochu
EAN 9788382401202

Złota rybka

EAN 9788382401189

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Historie Biblijne
EAN 9788381541541

Moje ulubione wiersze
polskich poetów
EAN 9788381545617

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

978-83-8073-944-4_Historie_biblijne_srodek.indd   17

08.03.2019   09:32

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 wiersze polskich poetów 
oprawa twarda | 170 × 240 | 128 stron | ilustracje: Anna Gensler

– wybór utworów znanych i lubianych klasyków poezji dziecięcej
– wesołe, kolorowe ilustracje rozwijające wyobraźnię

4+

Leciał wysoko bocian-długonos,
„Fruńże tu, boćku, do nas na pomoc!”

Bociek za gąskę,
Gąska za kurkę,
Kurka za Kicię,
Kicia za Mruczka,
Mruczek za wnuczka,
Wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!

Pocą się, sapią, stękają srogo,
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Skakała drogą zielona żabka,
Złapała boćka – rzadka to gratka!
Żabka za boćka,
Bociek za gąskę,
Gąska za kurkę,
Kurka za Kicię,
Kicia za Mruczka,
Mruczek za wnuczka,
Wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,
A na przyczepkę
Kawka za żabkę,
Bo na tę rzepkę
Też miała chrapkę.

14

Tak się zawzięli,
Tak się nadęli,
Że nagle rzepkę
Trrrach!! – wyciągnęli!
Aż wstyd powiedzieć,
Co było dalej!
Wszyscy na siebie
Poupadali:

Rzepka na dziadka,
Dziadek na babcię,
Babcia na wnuczka,
Wnuczek na Mruczka,
Mruczek na Kicię,
Kicia na kurkę,
Kurka na gąskę,
Gąska na boćka,
Bociek na żabkę,
Żabka na kawkę
I na ostatku
Kawka na trawkę.

15

Kurka na gąskę,
Gąska na boćka,

Babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,
A na przyczepkę
Kawka za żabkę,
Bo na tę rzepkę
Też miała chrapkę.

14

Był sobie słoń, wielki – jak słoń.
Zwał się ten słoń Tomasz Trąbalski.
Wszystko, co miał, było jak słoń!
Lecz straszny był zapominalski.
Słoniową miał głowę
I nogi słoniowe,
I kły z prawdziwej kości słoniowej,
I trąbę, którą wspaniale kręcił,
Wszystko słoniowe – oprócz pamięci.

Zaprosił kolegów – słoni – na karty
Na wpół do czwartej.
Przychodzą – ryczą: „Dzień dobry, kolego!”
Nikt nie odpowiada.
Nie ma Trąbalskiego.
Zapomniał! Wyszedł!
Miał przyjść do państwa Krokodylów
Na �liżankę wody z Nilu:
Zapomniał! Nie przyszedł!

SŁOŃ TRĄBALSKI

16

Gąska na boćka,
Bociek na żabkę,
Żabka na kawkę
I na ostatku
Kawka na trawkę.

15

Ma on chłopczyka i dziewczynkę,
Miłego słonika i śliczną słoninkę.
Bardzo kocha te swoje słonięta,
Ale ich imion nie pamięta.
Synek nazywa się Biały Ząbek,
A ojciec woła: „Trąbek! Bombek!”
Córeczce na imię po prostu Kachna,
A ojciec woła: „Grubachna! Wielgachna!”

Nawet gdy własne imię wymawia,
Gdy się na przykład komuś przedstawia,
Często się myli Tomasz Trąbalski
I mówi: „Jestem Tobiasz Bimbalski”.

17
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Ślimak, ślimak, wywyw staw rogi,

Od kapusty będziesz tłusty.

Dam ci sera na pierogi,

Jak ni
e sera, to kapusty,y,y

Ślimak, ślimak
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Polskie wyliczanki, 
rymowanki
EAN 9788380737884

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

– zbiór najpopularniejszych rymowanek i wyliczanek dla najmłodszych

4+

Ulubione wierszyki 
4-latka
EAN 9788381549004

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

– recytowanie wierszyków oraz wyliczanek rozwija dziecięcą wyobraźnię, ćwiczy pamięć i stymuluje rozwój mowy
– seria przeznaczona dla najmłodszych czytelników, dzięki której będą mogły doskonalić swoje umiejętności czytania
– zbiór znanych i lubianych utworów, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, o ponadczasowym charakterze

4+1+

Ulubione wierszyki 
2-latka
EAN 9788381545730

Ulubione wierszyki 
3-latka
EAN 9788381545747

Ulubione wierszyki 
5-latka
EAN 9788381549011

Ulubione wierszyki Ulubione wierszyki Ulubione wierszyki 

Wiersze, wierszyki 
* oprawa twarda | 165 × 235 | 192 strony | ilustracje: Beata Żurawska
** oprawa twarda | 145 × 205 | 128 stron | ilustracje: Marcin Piwowarski

– zbiory najpiękniejszych wierszy dla dzieci autorstwa Jana Brze-
chwy oraz innych wybitnych polskich poetów: Aleksandra Fredry, 
Stanisława Jachowicza, Marii Konopnickiej, Ignacego Krasickiego 
i Adama Mickiewicza

1+ 4+

Wiersze, wierszyki, 
rymowanki dla dzieci*
EAN 9788381546874

Ulubione wierszyki**

EAN 9788380739307

***
rzez tr piki, przez p sty i , 

t zy  za  wielk  dy i , 
t zy , t zy  dy i  w d ,
p k a dy ia  a p !

estki z ie  si  wysypa y, 
wi  e zbiera  przez dzie  a y

1

Raz, dwa, trzy!
Raz, dwa, trzy!
Ile pestek zbierzesz ty?
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Baranek**
EAN 5902860451006

Jelonek**
EAN 5902860450986

Jeżyk*
EAN 5902860450962

Wiewiórka*
EAN 5902860450955

Minipuzzle 
 * 100 × 75 × 45 | 16 elementów | ilustracje: Maciej Kachel
 ** 100 × 75 × 45 | 25 elementów | ilustracje: Maciej Kachel

– 16- i 25-elementowe „Minipuzzle” to idealny sposób na rozwijanie spostrzegawczości i ćwiczenie koncentracji u najmłodszych
– puzzle z ilustracjami uroczych zwierzątek w pastelowych barwach pomogą dziecku doskonalić zdolności motoryczne oraz rozpoznawać 

kolory
– format po ułożeniu: 190 × 190 mm

4+1+

Jeżyk*

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

1+

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

1+

Jadzia Pętelka ćwiczy pamięć 
EAN 5902860456216

Zakręcone domino
EAN 5902860456209

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

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

i wytrzymałej tektury.

– 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. Uczy rozpoznawać kolory
– dwa warianty rozgrywki – łączenie obrazków oraz ich dopasowywanie 

ze względu na kolor

4+1+

– 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 

– gra rozwija spostrzegawczość, koncentrację, motorykę ręki i logiczne 

– dwa warianty rozgrywki – łączenie obrazków oraz ich dopasowywanie 

– gra ćwiczy pamięć i refl eks, rozwija spostrzegawczość 

– gra dostosowana do możliwości najmłodszych graczy
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Sprytny lisek 
2–4 graczy | 15–20 min | 130 × 200 × 35 | autorzy: Marcin Kłos, Kacper Kłos | ilustracje: Justyna Hołubowska-Chrząszczak
W środku: karty, 4 planszetki, instrukcja

– mechanika skierowana przede wszystkim do najmłodszych graczy – ćwiczy pamięć i koncentrację
– piękne ilustracje dobrze znanych dziecku zwierząt oraz przyjemna w odbiorze i zabawna fabuła

4+

Sprytny lisek
EAN 5902860451372

Misia i jej mali pacjenci
2–4 graczy | 10–15 min | 130 × 200 × 35 | na podstawie serii Anieli Cholewińskiej-Szkolik | 
autorka: Anna Sobich-Kamińska | ilustracje: Agnieszka Filipowska
W środku: karty, żetony startowe, instrukcja

– w czasie zabawy gracze trenują swoją pamięć i refl eks, a młodsze dzieci mogą ćwiczyć liczenie do 10 oraz doskonalić umiejętność 
dobrego planowania

4+

Misia i jej mali pacjenci
EAN 5902860453970

Totalne zasmoczenie
2–5 graczy | 20–30 min | 130 × 200 × 35 | autor: Jan Madejski | ilustracje: Wojciech Stachyra
W środku: żetony, karty, instrukcja

– gra na spostrzegawczość i refl eks, której fabuła osadzona jest w świecie znanym z serii książek Marcina Mortki „Smocze 
opowieści”

– wciągająca, szybka rozgrywka dostarczy graczom wielu emocji

4+

Totalne zasmoczenie 
EAN 5902860451921

PASZCZUCH
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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+

Dziadek do orzechów
2–4 graczy | 15–25 min | 130 × 200 × 35 | autor: Jan Madejski | ilustracje: Agata Zarzycka
W środku: instrukcja, karty

– nieskomplikowane zasady gry, proste do wytłumaczenia
– gra rozwija umiejętności szacowania i planowania
– piękna, nowoczesna szata grafi czna
– dostępne są różne warianty rozgrywki

6+

Miód
EAN 5902860455103

Dziadek do orzechów
EAN 5902860453383
Dziadek do orzechów

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

LIZAK
2 zęby.

(sąsiadujące ze sobą).

LIZAK
Psuje 2 zęby.

(sąsiadujące ze sobą).
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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)

Zjedz mnie!
2-4 graczy | 10-20 min | 130 × 200 × 35 | autor: Jakub Wodnicki | ilustracje: Katarzyna Fic
W środku: karty, instrukcja 

– gra karciana, która dzięki swojej zabawnej konwencji przybliży najmłodszym graczom obowiązujące w naturze zasady 
konsumpcji

– gracze układają z kart „łańcuchy pokarmowe” zgodnie z zasadami obowiązującymi w przyrodzie – drapieżnicy pożerają roślinożerców, 
a ci jako wegetarianie odżywiają się pokarmem roślinnym

– rozgrywkę urozmaicają karty akcji, które np. cofają ruch gracza lub kolejność układania kart

6+

Zjedz mnie!
EAN 5902860453000

Podaj łapę
2–4 graczy | 20–40 min | 260 × 260 × 70 | autorka: Anna Sobich-Kamińska | ilustracje: Katarzyna Urbaniak
W środku: plansza, karty właścicieli i psów, karty zdarzeń i pomocy, pionki, karty postępu graczy, znaczniki, instrukcja

– bardzo przyjazna, sympatyczna i wciągająca gra rodzinna
– oryginalna plansza w kształcie kości
– atrakcyjna tematyka zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, bo przecież każdy marzy o własnym psie

6+

Podaj łapę
EAN 5901761119954

– atrakcyjna tematyka zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, bo przecież każdy marzy o własnym psie
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Woda życia

e wzgl du na o ecno  zagrożonych 

gatunk w teren zosta e zamkni ty 

i sta e si  rezerwatem przyrody.

racze nie mog  dokłada  
kart do łańcucha.

REZERWAT
PRZYRODY

AT

Woda życia

A

Woda życia

AT

Woda życia

T

Woda cia

Woda życia otwiera nowy łańcuch: na stole, na innym łańcuchu, na rezerwacie przyrody.

Spragniony szkodnik
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pierwszego gracza

ZLOTA NIC

pierwszego gracza

ZLOTA NIC

pierwszego gracza

ZLOTA NIC

styl boho
styl boho

styl francuski

styl francuski

styl francuski

bransoletka

bransoletka

styl retro
styl retro

naszyjnik
naszyjnik

 Mei
    Zhang

Cechy stylu: bogactwo wzorów i kolorów,
Inspiracje: DLA 1 MODELKI - 2 PKT.

DLA 2 MODELEK - 4 PKT.

nakrycie glowy

nakrycie glowy

Styl klasyczny dla 1 MODELKI

Styl klasyczny dla 1 MODELKI

Nakrycia glowy dla 3 MODELEK

Nakrycia glowy dla 3 MODELEK

styl militarny

styl militarny

pierwszegogracza

ZLOTANIC

pierwszegogracza

ZLOTANIC

styl militarny

styl militarny

pierwszegogracza

ZLOTANIC

nakrycie glowy

nakrycie glowy

nakrycie glowy

nakrycie glowy

pierwszegogracza

ZLOTANIC

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

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

Bileciki do kontroli!
EAN 5902860454175

Kosmiczny labirynt 
1–2 graczy | 10–20 min | 130 × 200 × 35 | autorka: Anna Sobich-Kamińska | ilustracje: Dobrosława Rurańska
W środku: kafelki, instrukcja

– wiele wariantów gry: zarówno jedno-, jak i dwuosobowych
– w czasie gry ważne są spostrzegawczość, umiejętność dobrego planowania 

i zdolność logicznego myślenia

6+

Kosmiczny labirynt
EAN 5902860451358

– wiele wariantów gry: zarówno jedno-, jak i dwuosobowych
– w czasie gry ważne są spostrzegawczość, umiejętność dobrego planowania 
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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

mecz i walczą o puchar

Mewy 
2 graczy | 20–30 min | 130 × 200 × 35 | autorka: GrAlutka | ilustracje: Patrycja Fabicka
W środku: karty, żetony, instrukcja

– zabawna gra z piękną, nowoczesną szatą grafi czną
– dynamiczna rozgrywka oraz wysoki poziom rywalizacji między graczami
– proste, łatwe do wyjaśnienia i zapamiętania zasady podstawowej rozgrywki, możliwe także dodatkowe warianty gry
– kompaktowy format, idealny do zabrania w podróż

6+

Mewy
EAN 5902860451952

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

– walor edukacyjny – gra w zabawny 
i pełen emocji sposób wspomaga 
naukę dodawania
– urocze, kolorowe karty oraz drew-
niana fi gurka kotka w zestawie

6+

Kotek i motylki
EAN 5902860451945 G

RY
 I 

PU
ZZ

LE

109

39
,9

0 
zł

39
,9

0 
zł

39
,9

0 
zł

39
,9

0 
zł



Fabryka języka
EAN 5901761119947

Fabryka języka
2–4 graczy | 20–40 min | 260 × 225 × 50 | autor: Małgorzata Korbiel | ilustracje: Agnieszka Matz
W środku: plansza, dwustronne karty, pionki, instrukcja

– gra przygotowana pod opieką logopedki – Małgorzaty Korbiel
– gra rozwija i ćwiczy aparat mowy 
– gracz może stworzyć własnego robota – za każdym razem innego

6+

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 wie-
dzy, za to pozwala ją zdobyć lub poszerzyć 
– gra sprawdzi się jako ciekawa forma 
pomocy edukacyjnej

8+

Bogowie Olimpu
EAN 5901761119930
Bogowie Olimpu Dziewięć światów

do pełnej zabawy nauki

Literołaki
1–5 graczy | 10–30 min | 130 × 200 × 35 | autorka: Anna Sobich-Kamińska | ilustracje: Katarzyna Urbaniak
W środku: instrukcja, żetony, karty

7+

Literołaki
EAN 5902860453376

– szybka i dynamiczna rozgrywka i proste zasady
– gracze wzbogacają swoje słownictwo
– ćwiczenie refl eksu i zdolności szybkiego kojarzenia 
– można grać solo albo w towarzystwie
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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 grafi czna, 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

Zastąp wymagany na danym
 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 opowiastki 
książka sztywnostronicowa | 190 × 300 | 18 stron | ilustracje: Carmen Nogales, Anna Gensler-Buraczyńska

1+

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

1+

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+

Przyjaciele Pingwinka
EAN 9788380736054

Święta Mikołaja
EAN 9788380736030

Choinka pana Borsuka. 
Ślady na śniegu
EAN 9788382401912

Świąteczna pobudka
EAN 9788382401882

Przygoda Gwiazdki
EAN 9788380736047

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

– 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

Przeplatanki Rymowanki
oprawa twarda | 190 × 300 | 18 stron | Barbara Supeł | 
ilustracje: Małgorzata Detner

1+

Zgraja Mikołaja
EAN 9788381547277

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

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

4+

Niezwykłe drzewko
EAN 9788382401851

Mruczęty. Kot Mikołaja
EAN 9788382401387

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

– ciepła, rodzinna książka dla najmłodszych, która każdego przenie-
sie 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 9788382402544

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

– piękna historia, która wprowadzi młodych czytelników w świą-
teczny 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 świą-
teczne przygotowania, ale jak to dzieci, 
mimo najlepszych chęci, nie zawsze 
wszystko robią perfekcyjnie 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 nie-
grzeczne, i nie dostaną gwiazdkowych 
prezentów… Mysz stara się więc napra-
wić „ich błędy”. Każdy przecież powinien 
otrzymać gwiazdkowy prezent… 

Megabombkowy Hotel Gwiazdkowy
oprawa twarda | 250 × 290 | 32 strony | Tracey Tracey Corderoy | 
ilustracje: Tony Neal

– picturebook o świątecznej tematyce – prezentowe wydanie ide-
alne na gwiazdkowy albo mikołajkowy prezent

– książka wprowadzi dzieci w gwiazdkowy nastrój i umili oczekiwa-
nie

4+

Megabombkowy Hotel 
Gwiazdkowy
EAN 9788382402506

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

– książka w formie kalendarza adwento-
wego – 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

– zabawna opowieść o kocie Świętego 
Mikołaja

– atrakcyjne, kolorowe ilustracje
– prosty, plastyczny język, rymowane teksty
– zaskakująca fabuła
– piękny picturebook – idealny jako prezent 

na Boże Narodzenie
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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 pomysło-

wych elfów, marudnych aniołków, najśmielszych konstruktorskich pomysłów oraz jemiołowego naparu

4+

Literatura – zimowe tytuły! 6+4+

Zimowe kolorowanki i zabawy
oprawa miękka | 200 × 288 | 16 stron | ilustracje: 

– 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+

Elfy na ratunek!
EAN 9788382402551

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

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Feluś Kocimiętki odkrywa 
świąteczny sekret
EAN 9788381542852

Zima Toli
EAN 9788380739246

Wilk, który się zgubił

EAN 9788381548595

Tappi i pierwszy śnieg
EAN 9788378955641

Yeti na placu zabaw!
EAN 9788381548564

Apa – pies zaprzęgowy
EAN 9788381544054

Staś Pętelka.
Ferie w lesie
EAN 9788382400021

okładka
w przygotowaniu

okładka
w przygotowaniu

okładka
w przygotowaniu

okładka
w przygotowaniu
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Wycinanki i wypychanki 
 * oprawa miękka | 290 × 290 | 12 stron
 ** oprawa miękka | 290 × 290 | 24 strony

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

4+

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

4+

Ozdoby świąteczne**
EAN 9788382401417

Ozdoby świąteczne*
EAN 9788381547178

Choinka
EAN 9788382401431

Dekoracje świąteczne**
EAN 9788382401400

Dekoracje świątec-
zne*EAN 9788381547161

Bałwanek
EAN 9788382401455

Szopka bożonarodzeniowa**
EAN 9788381547185

Szopka bożonarodzeniowa*
EAN 9788381547185

Mikołaj
EAN 9788382401448

Renifer
EAN 9788382401462

Dekoracje świąteczne**

Dekoracje świątec-

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Ozdoby świąteczne**

Ozdoby świąteczne*

Szopka bożonarodzeniowa**

Szopka bożonarodzeniowa*

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

Przyjaciel na zawsze
oprawa twarda | 210 × 290 | 32 strony | Ellen DeLange | 
ilustracje: Jacqueline Molnár

– wzruszająca i pouczająca opowieść o sile przyjaźni
– książka idealna jako prezent na Boże Narodzenie

– prosty język dla dzieci w wieku przed-
szkolnym

4+

Przyjaciel na zawsze
EAN 9788381547376

– wesołe, przykuwające uwagę okładki
– kolorowanie ćwiczy skupienie, motorykę 

ręki oraz rozwija wyobraźnię
– ilustracje o stopniu skomplikowania 

dostosowanym do możliwości manual-
nych przedszkolaków

– kolorowe naklejki do ozdobienia ilustracji

Dekoracje świątecze
EAN 9788381544207

Dekoracje świąteczne
EAN 9788380738898

Dekoracje świąteczeDekoracje świąteczne

Bombki
EAN 9788381543996
Bombki
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300 naklejek
oprawa miękka | 200 × 288 | 24 strony

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

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

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

– w każdej książeczce aż trzy rozkładówki z naklejkami 
– książki ćwiczą wyobraźnię i uczą kreatywności

4+

Przedszkolak koloruje
oprawa miękka | 145 × 203 | 24 strony

– seria kolorowanek tematycznych z przykuwającymi uwagę okładkami

4+

300 naklejek.
Boże Narodzenie
EAN 9788380730878

300 naklejek.
Boże Narodzenie
EAN 9788382402247

300 naklejek. Zima
EAN 9788380730885

300 naklejek. Zima

EAN 9788382402230

Śnieżynki

EAN 9788382401806

Choinka
EAN 9788382401738

Elf
EAN 9788382401745

Bałwanek
EAN 9788382401752

Mikołaj
EAN 9788382401721

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Choinka

NOWOŚĆ

Elf

NOWOŚĆ

Bałwanek

NOWOŚĆ

Mikołaj

NOWOŚĆ

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

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

4+

Mikołajowa kolorowanka
EAN 9788381547291

Bałwankowa kolorowanka
EAN 9788381547307

Świąteczna kolorowanka
EAN 9788381547314

Zimowa kolorowanka
EAN 9788381547321

 s r o n

Śnieżynki
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Elf do zadań specjalnych
EAN 9788382402520

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+

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

Zimowe zabawy Zimowe zabawy Zimowe zabawy Zimowe zabawy 

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

Zabawa kolorami. Zabawa kolorami. Zabawa kolorami. Zabawa kolorami. 
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Magia Świąt | Magiczne Święta 
 * oprawa twarda | 165 × 235 | 48 stron
 ** oprawa twarda | 204 × 290 | 64 strony

– seria książek, dzięki którym dzieci dowiadują się, jak wyjątkowe i magiczne są święta
– polskie zwyczaje, kolędy, różne ciekawe opowieści
– opisy bożonarodzeniowych zwyczajów i tradycji charakterystycznych dla poszczególnych regionów Polski

6+

Polskie zwyczaje, kolędy, 
opowieści*

EAN 9788379830152

Magiczne Święta
w Polsce*

EAN 9788379835928

Magiczne Święta.
Kolędy, tradycje,
opowieści**
EAN 9788382402667

Nadchodzą Święta**

EAN 9788382402650

Magia Świąt. 
Zwyczaje, ciekawostki*

EAN 9788381542500

Jak Winston uratował 
święta
EAN 9788382402513

Idą święta. Polskie 
zwyczaje, opowieści, 
kolędy
EAN 9788382401479

Już Święta! Zwyczaje, 
ciekawostki, opowieści

EAN 9788382401486

Winston wraca 
na święta
EAN 9788382401837

NOWOŚĆ

Idą święta. Polskie Już Święta! Zwyczaje, 

NOWOŚĆ

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+

Idą święta | Już Święta! 
oprawa twarda | 165 × 235 | 48 stron | 

6+

– piękne, prezentowe książki w twardej 
oprawie – idealny prezent na Boże Naro-
dzenie

– atrakcyjna oprawa grafi czna – kolorowe 
ilustracje, wyjątkowe okładki

– książki idealne do czytania i do oglądania
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MEGAkolorowanki na zimę
oprawa miękka | 230 × 250, po rozłożeniu 680 × 980

– wielkoformatowe kolorowanki podłogowe dla małych artystów 
potrzebujących wielkiej przestrzeni

– świąteczna i zimowa tematyka; na odwrocie kolorowanki znajdują 
się dodatkowe łamigłówki i zadania

6+

Magiczne Boże Narodzenie
EAN 9788380730755

Zima, zima, zima
EAN 9788380730762

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

– wyjątkowo ciepłe i wzruszające opowieści o małej dziewczynce 
Misi, która uwielbia zwierzęta i potrafi  z nimi rozmawiać

4+

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+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 Gwiazdkę
EAN 9788380739666

500 naklejek na zimę

EAN 9788380739673

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 9788380730830
Nadchodzą święta!

NOWOŚĆ

Świąteczne opowieści
EAN 9788381548281

Kalendarz adwentowy

EAN 9788381547352

Wesołe naklejanie 
oprawa miękka | 235 × 220 | 12 stron

– naklejki dołączone do książki są wykorzystywane w kreatywny 
sposób

– szata grafi czna zachęcająca do sięgnięcia po książkę

4+

Zima
EAN 9788381547086

Święta
EAN 9788381547093
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