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:Dla

internautów

Odwiedź naszą stronę

Bądź na bieżąco

Obserwuj nas również

internetową

z nowościami na naszym

na Instagramie

www.dwukropek.com.pl

profilu na Facebooku

i korzystaj z przywilejów!

:Czytanie książek

to najpiękniejsza
zabawa, jaką sobie
ludzkość wymyśliła

– napisała Wisława Szymborska. Dla nas w

wukropku to również najpiękniejsza praca,

bo przecież na czytaniu w dużej mierze polega. Czytaniu, pisaniu, dyskutowaniu – czasami
burzliwym! – o książkach dla Was. Wyszukiwaniu i tworzeniu tych, które będą najmilszą
niespodzianką, najcenniejszym wspomnieniem, największym WOW! Które poprowadzą Was
prosto w opowieść, aby na chwilę znaleźć się w innej rzeczywistości, oderwać od tego, co
trudne i szare.
Z książkami, które publikujemy, zaprzyjaźniamy się na długo przed tym, nim trafią do
druku, każdą traktujemy wyjątkowo, dbamy, by pod naszymi skrzydłami rozwinęła
cały swój potencjał. A potem z radością wypuszczamy je w świat, na spotkanie z Wami,
Czytelniczkami i Czytelnikami. Dwukropek to przecież „znak zapowiadający nową treść”
i taki jest właśnie nasz cel: danie Wam nowych, wciągających opowieści, które zachwycą
i rozbawią, oraz pomogą rozwinąć miłość do czytania na całe życie.

Ilustracja na okładce:
Maciej Szymanowicz

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

*Materiał ma charakter reklamowy, Wydawca zastrzega, że parametry finalnie mogą ulec zmianie.
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Wyobraź sobie!

Ilustracje
Elīna Brasliņa

:<2%5$ħ62%,(
Tekst: Patricia Forde
Ilustracje: Elina Braslina
Tłumaczenie:
Dominika Ciechanowicz
250×205 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891751
Cena: 29,99 zł

Wyobraź sobie
Mała dziewczynka zwierza się babci ze swoich lęków – boi się piratów, potworów, wielkiego
psa sąsiada, wampirów. Babcia oswaja lęki dziewczynki, proponując jej za każdym razem
inną zabawną sytuację do wyobrażenia. Owo wypowiedziane przez babcię „Wyobraź
sobie” pomaga przezwyciężyć dziecięce lęki i niepokoje. Przecież piraci nie są tak straszni,
jeśli odłożą szpady i zaczną bawić się lalkami! No i jak tu bać się wampira ze smoczkiem
w buzi? Tekst wielokrotnie nagradzanej irlandzkiej autorki z pięknymi ilustracjami Eliny
Brasliny to krzepiąca opowieść o sile wyobraźni i humoru w walce ze strachem.
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:Krzepiąca opowieść o sile
wyobraźni i humoru w walce
ze strachem.

:Seria „Uczuciometr”
Nowość
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Bestseller
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UCZUCIOMETR

INSPEKTORA KROKODYLA
ROZPOZNAJ, ZMIERZ I KONTROLUJ SWOJE UCZUCIA

Ponad
50 tysięcy
sprzedan ych
egzemplarzy

INSPEKTORA KROKODYLA
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Mój pierwszy uczuciometr

Mój pierwszy
uczuciometr
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SUSANNA ISERN
Ilustracje MÓNICA CARRETERO

-UKÄĭMÖTGMQOGPFWLG
Cena 39,99 zł
ISBN 978-83-7874-927-1

indeks 890671

Uczuciometr
inspektora Krokodyla

Susanna Isern · Mónica Carretero
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Susanna Isern · Mónica Carretero

Tekst: Susanna Isern
Ilustracje: Monica Carretero
Tłumaczenie: Barbara Bardadyn
246×260 mm / 96 stron / oprawa: twarda
Indeks: 890671
Cena: 39,99 zł

5R]ěSLHZDQH
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O UCZUCIACH

Susanna Isern · Mónica Carretero

UCZUCIACH

Cena 39,99 zł
ISBN 978-83-8141-294-0

indeks 891410

Rozśpiewane emocje,
czyli piosenki o uczuciach

Mój pierwszy uczuciometr
Inspektor Krokodyl i Emoludki pomagają nam identyfikować emocje za pomocą słynnego
wynalazku inspektora Krokodyla: uczuciometru. Tym razem w wersji książeczki dla nieco

Zeskanuj
QRcode

młodszych czytelników (krótsze teksty i kartonowe kartki).

Tekst: Susanna Isern
Ilustracje: Monica Carretero
Tłumaczenie: Katarzyna Biegańska
200×200 mm / 22 strony

Wydanie kartonowe
Indeks: 891863
Cena: 34,99 zł

:Rozpoznaj, zmierz
i kontroluj swoje
uczucia

Tekst: Susanna Isern
Ilustracje: Monica Carretero
Tłumaczenie: Barbara Bardadyn
275×255 mm / 52 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891410
Cena: 39,99 zł

Teraz możesz
posłuchać piosenek
Inspektora Krokodyla

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

i Emoludków na
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:Dla młodszych dzieci

:Małe arcydzieło!
Jedna z najpiękniejszych
książek dla dzieci

3-5
lat

(z recenzji Obiboki).

Nowość
-

-

Co to jest
-

W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie
lis i zając wspólnie wyruszają
w zaskakująco odkrywczą podróż
i cieszą się pierwszą w ich życiu zimą.

CO TO JEST TEN SNIEG?

Co to jest
TEN SNIEG?

ten Snieg?

CENA 34,99 zł
ISBN 978-83-8141-375-6

indeks 891466

Co to jest ten śnieg?
Tekst / ilustracje Yuval Zommer
Tłumaczenie: Katarzyna Biegańska
230×250 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891466
Cena: 34,99 zł

T H E T R E E T H AT S M EA N T TO B E

CHOINKA

W jaskini brązowego misia

M
JE T
S E M , JAKA J E ST E

Duży brązowy miś znalazł dla siebie idealną jaskinię. Ale chociaż bardzo się starał, nie
czuł się w niej jak w domu. Dlatego postanowił zgromadzić w niej mnóstwo rzeczy. Skoro
i zbierał, aż uzbierał ich tyle, że sam z trudem się mieścił, nie mówiąc o tym, że nie mógł
do siebie nikogo zaprosić. W końcu miś podjął decyzję, że musi się pozbyć wszystkiego, co
zgromadził. Czy teraz będzie się czuł w swojej jaskini jak w domu?

Tekst / ilustracje Yuval Zommer
Tłumaczenie: Katarzyna Biegańska
260×260 mm / 32 strony

4

Oprawa: twarda
Indeks: 891759
Cena: 34,99 zł

5

ludzie mają w swoich domach tyle przedmiotów, widocznie on też powinien. Zbierał

Choinka.
Jestem, jaka jestem
Tekst / ilustracje Yuval Zommer
Tłumaczenie: Katarzyna Biegańska
230×250 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891443
Cena: 34,99 zł
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Ilustrowała Joanna Rusinek

:Wyruszysz z nami na
poszukiwania Pulpa?

Tekst: Barbara Gawryluk
Ilustracje: Joanna Rusinek
230×270 mm / 40 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891690
Cena: 34,99 zł

Gdzie jest Pulpo?
W żółtej kamienicy obok parku mieszkają różne psy - oczywiście ze swoimi właścicielami. Na parterze mops Pulpo
razem z panią Adelą. Na pierwszym piętrze rezydują Bezik i jego pan, który jest pilotem. Wyżej znajduje się dom
Pynia i jego Heli. A najwyższe piętro należy do jamniczki Fibi i Leona. Pewnego dnia podczas wystawy w pobliskim
pawilonie znika Pulpo. Zrozpaczona pani Adela bardzo się martwi o swojego pupila. Wszystkie psy i mieszkańcy
wyruszają więc na poszukiwanie Pulpa.

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!
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Premiera kwiecień 2022

Tekst: Heather Pindar
Ilustracje: Susan Batori
Tłumaczenie: Katarzyna Biegańska
260×265 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891755
Cena: 34,99 zł

Krokodylom wstęp wzbroniony
Trzy żarłoczne krokodyle wpadają na niecny pomysł – chcą zjeść wszystkich gości na przyjęciu
urodzinowym zebry! Ponieważ nie zostały zaproszone, muszą się cichcem zakraść. W czasie
przyjęcia nie wszystko jednak idzie po ich myśli – zaczynają bowiem dobrze się bawić.
Świetnie opowiedziana historyjka ze wspaniałymi ilustracjami niezrównanej Susan Batori.
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:Seria „Niedźwiadek“

3-5
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Premiera kwiecień 2022

Nowość
Niedźwiadek szuka przyjaciół
Tekst: Monika Kamińska
Ilustracje: Agnieszka Wajda
220×270 mm / 24 strony / wydanie kartonowe
Indeks: 891526 / cena: 34,99 zł

Niedźwiadek się boi
Niedźwiadek i jeżyk miło spędzają czas, wędrując po lesie. Nagle niebo zasnuwają ciemne
chmury. To znak, że zbliża się burza. Podczas szukania bezpiecznej kryjówki okazuje się, że każdy
z przyjaciół boi się czegoś innego. To wzruszająca opowieść o tym, że strach czują wszyscy:
i mali, i duzi. Najważniejsze, żeby dzielić go z kimś bliskim, bo wtedy staje się jakby mniejszy.
Tekst: Monika Kamińska
Ilustracje: Agnieszka Wajda

220×270 mm / 24 strony
Wydanie kartonowe

Indeks: 891752
Cena: 34,99 zł

:Historie pełne ciepła, uczuć i prawdziwej przyjaźni.
Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Niedźwiadek chce pomagać
Tekst: Monika Kamińska
Ilustracje: Agnieszka Wajda
220×270 mm / 24 strony / wydanie kartonowe
Indeks: 891527 / cena: 34,99 zł
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Premiera maj 2022
Tekst: Katarzyna Hernandez
Ilustracje: Aleksandra Fabia
230×270 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891400
Cena: 34,99 zł

Buziaczki
Czy naprawdę zawsze musimy dawać całusa babci lub dziadkowi, nawet kiedy zupełnie nie mamy na to ochoty?
A co jeśli, chce nas pocałować ktoś zupełnie obcy? Czy grzeczność nakazuje pozwalać innym całować nas, przytulać
i ściskać wbrew naszej woli? Na pewno nie! I właśnie o tym jest tak książka. O niechcianych buziakach i o tym, jak
wspierać dziecko w trudnych dla niego sytuacjach.

8

:Nowość

3-5
lat

Premiera maj 2022
Tekst: Marc Starbuck
Ilustracje: Becka Moor
Tłumaczenie: Katarzyna Biegańska
245×274 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891791
Cena: 34,99 zł

Sir Borys Krzepki i kapryśna królewna
Sir Borys Krzepki jest najodważniejszym, najdzielniejszym i najbardziej zajętym rycerzem
w całym królestwie! Walczy ze smokami, przegania olbrzymy, wypędza trolle. Pewnego dnia sir
Borys otrzymuje niezwykle pilne wezwanie od królewny Ecie-Pecie. Zdarzył się nagły wypadek
i królewna niezwłocznie potrzebuje jego pomocy. Rycerz musi porzucić wszystkie swoje
zajęcia i natychmiast udać się do królewny. Czy sir Borys pospieszy na ratunek? I czy królewna
rzeczywiście wezwała go w ważnej sprawie?

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!
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Premiera maj 2022
Tekst: Zack Bush
Ilustracje: Gregorio De Lauretis
Tłumaczenie: Katarzyna Huzar-Czub
228×228 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891670
Cena: 34,99 zł

:Piękny
picturebook na
Dzień Ojca
Tylko dla mnie
Od narodzin i wypowiedzianego po raz pierwszy słowa „tata”, poprzez nieporadne
pierwsze kroki, aż po wspólne zabawy – „Dla mnie” to opowieść o wszystkich
wzruszających chwilach, które łączą ojca i dziecko. Ta opowieść spisana przez ojca
i dla ojców poruszy czułe struny w waszych sercach.
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:Seria „(Nie) tacy sami”
Nowość

Premiera czerwiec 2022

3-5
lat

Magdalena Boćko-Mysiorska
Pedagogżka, wykładowczyni,
blogerka, promotorka rodzicielstwa
bliskości, porozumienia bez przemocy
i neuropsychologii, a teraz jeszcze
autorka książek, jakich nie było do
tej pory na polskim rynku. Więcej na:
www.magdalenabockomysiorska.pl

Inne tomy serii
znajdziesz na str. 35

PÜćƃƀƥƞĬÜƎíĢĴɵPŵƒđƎƫŎƊƚ
PÜćƃƀƥƞĬÜƎíĢĴɵPŵƒđƎƫŎƊƚ

Coraz częściej chcemy budować z dziećmi relacje oparte na
bliskości, zaufaniu i zrozumieniu, a także na szacunku i bezwarunkowej miłości, które pozwolą im wzrastać w zdrowym
poczuciu własnej wartości, prowadzącym do spełnionego
życia. Dziś wiemy, że aby tak się stało, dzieci potrzebują przede
wszystkim naszej obecności i uważności, przyjęcia ich takimi,
jakie są, z całym wachlarzem indywidualnych cech, postaw
i emocji. Towarzyszenia im w ćwiczeniu nowych umiejętności
bez stawiania zbyt wysokich wymagań i ciągłego pospieszania.
Wciąż zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób podążać za
potrzebami dziecka, a przy tym zadbać o siebie. To niełatwe
w świecie pełnym napięć, wyzwań i oczekiwań. Seria książek
powstała, by ułatwić
nam to zadanie. By nieść wsparcie rodzicom i opiekunom w dokonywaniu wyborów bliskich
dzieciom, sercu i rodzicielskiej intuicji.
Magdalena Boćko-Mysiorska jest mamą dwójki dzieci, pedagożką, wykładowczynią, promotorką
Rodzicielstwa Bliskości, Porozumienia bez Przemocy oraz neuropsychologii, autorką bliskościowo-naukowego bloga, a teraz także wyjątkowych książek, jakich nie było do tej pory na polskim
rynku. Więcej na: www.magdalenabockomysiorska.pl
Tekst: Magdalena Boćko-Mysiorska
Ilustracje: Dorota Prończuk
Kierownik redakcji: Katarzyna Biegańska
Korekta: Melanż
Skład i łamanie: Paweł Kowalski
tekst © Copyright by Magdalena Boćko-Mysiorska, 2020
© Copyright by Wydawnictwo JUKA-91, 2020

CENA 24,99 zł
ISBN 978-83-8141-203-2

indeks 891425

Tekst: Magdalena Boćko-Mysiorska
Ilustracje: Dorota Prończuk
Kierownik redakcji: Katarzyna Biegańska
Korekta: Melanż
Skład i łamanie: Paweł Kowalski
tekst © Copyright by Magdalena Boćko-Mysiorska, 2021
© Copyright by Wydawnictwo JUKA-91, 2021

bliskości, zaufaniu i zrozumieniu, a także na szacunku i bezwarunkowej miłości, które pozwolą im wzrastać w zdrowym
poczuciu własnej wartości, prowadzącym do spełnionego
życia. Dziś wiemy, że aby tak się stało, dzieci potrzebują przede
wszystkim naszej obecności i uważności, przyjęcia ich takimi,
jakie są, z całym wachlarzem indywidualnych cech, postaw
i emocji. Towarzyszenia im w ćwiczeniu nowych umiejętności
bez stawiania zbyt wysokich wymagań i ciągłego pospieszania.
Wciąż zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób podążać za
potrzebami dziecka, a przy tym zadbać o siebie. To niełatwe
powstała, by ułatwić
w świecie pełnym napięć, wyzwań i oczekiwań. Seria książek
nam to zadanie. By nieść wsparcie rodzicom i opiekunom w dokonywaniu wyborów bliskich
dzieciom, sercu i rodzicielskiej intuicji.

PÜćƃƀƥƞĬÜƎíĢĴɵPŵƒđƎƫŎƊƚ
PÜćƃƀƥƞĬÜƎíĢĴɵPŵƒđƎƫŎƊƚ

Magdalena Boćko-Mysiorska jest mamą dwójki dzieci, pedagożką, wykładowczynią, promotorką
Rodzicielstwa Bliskości, Porozumienia bez Przemocy oraz neuropsychologii, autorką bliskościowo-naukowego bloga, a teraz także wyjątkowych książek, jakich nie było do tej pory na polskim
rynku. Więcej na: www.magdalenabockomysiorska.pl

Coraz częściej chcemy budować z dziećmi relacje oparte na
PÜćƃƀƥƞĬÜƎíĢĴɵPŵƒđƎƫŎƊƚ

PÜćƃƀƥƞĬÜƎíĢĴɵPŵƒđƎƫŎƊƚ

Coraz częściej chcemy budować z dziećmi relacje oparte na
bliskości, zaufaniu i zrozumieniu, a także na szacunku i bezwarunkowej miłości, które pozwolą im wzrastać w zdrowym
poczuciu własnej wartości, prowadzącym do spełnionego
życia. Dziś wiemy, że aby tak się stało, dzieci potrzebują przede
wszystkim naszej obecności i uważności, przyjęcia ich takimi,
jakie są, z całym wachlarzem indywidualnych cech, postaw
i emocji. Towarzyszenia im w ćwiczeniu nowych umiejętności
bez stawiania zbyt wysokich wymagań i ciągłego pospieszania.
Wciąż zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób podążać za
potrzebami dziecka, a przy tym zadbać o siebie. To niełatwe
powstała, by ułatwić
w świecie pełnym napięć, wyzwań i oczekiwań. Seria książek
nam to zadanie. By nieść wsparcie rodzicom i opiekunom w dokonywaniu wyborów bliskich
dzieciom, sercu i rodzicielskiej intuicji.

Magdalena Boćko-Mysiorska jest mamą dwójki dzieci, pedagożką, wykładowczynią, promotorką
Rodzicielstwa Bliskości, Porozumienia bez Przemocy oraz neuropsychologii, autorką bliskościowo-naukowego bloga, a teraz także wyjątkowych książek, jakich nie było do tej pory na polskim
rynku. Więcej na: www.magdalenabockomysiorska.pl
Tekst: Magdalena Boćko-Mysiorska
Ilustracje: Dorota Prończuk
Kierownik redakcji: Katarzyna Biegańska
Korekta: Melanż
Skład i łamanie: Paweł Kowalski
tekst © Copyright by Magdalena Boćko-Mysiorska, 2021
© Copyright by Wydawnictwo JUKA-91, 2021

CENA 24,99 zł

CENA 24,99 zł

ISBN 978-83-8141-204-9

ISBN 978-83-8141-316-9

indeks 891426

indeks 891523

Tosia i Julek czekają na brata
Mama Tosi i Julka jest w ciąży. To wymagający czas nie tylko dla niej. Jak dzieci zareagują na to, że
mama nie ma już tyle sił, by się z nimi bawić? Jak poradzą sobie z emocjami, które w nich narastają?

Tekst: Magdalena Boćko-Mysiorska
Ilustracje: Dorota Prończuk

190×200 mm / 18 stron
Wydanie kartonowe

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Indeks: 891525
Cena: 24,99 zł

:Książki dla dzieci i…
dla rodziców!
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:Dużo śmiechu i zabawy! Czytać z dystansem!

Tata Oli nie umie przegrywać

Tata Oli przeklina

Tata Oli może wyprzedzić każdego na swoim rowerze. Jest

Ola chciałaby pójść do parku rozrywki, aby poszaleć na zjeżdżalniach

też najszybszym biegaczem i to on jest mistrzem w jedzeniu

i dobrze się bawić. Tata też chętnie by się tam wybrał, bo uwielbia watę

słodyczy. Za każdym razem, gdy wygrywa, przechwala się tak,

cukrową i lody, i hot dogi, i popcorn. Poza tym jest mistrzem w ściganiu

że nie da się tego słuchać. To dość irytujące, zwłaszcza że tata

się samochodzikami – tak przynajmniej twierdzi. Niestety bilety do parku

bezczelnie oszukuje! Ola postanawia dać mu nauczkę. Tylko

rozrywki są za drogie. Kiedy Stefek skarży się Oli, że w jego domu za

czy tata będzie potrafił przyznać się do porażki?

każde wypowiedziane brzydkie słowo jest pobierana opłata, dziewczynka
wpada na pomysł, jak rozwiązać problem braku pieniędzy…

Tekst: Thomas Brunstrøm
Ilustracje: Thorbjørn Christoffersen
Tłumaczenie: Edyta Stępkowska
210×250 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891829 / cena: 29,99 zł

12

Tekst: Thomas Brunstrøm
Ilustracje: Thorbjørn Christoffersen
Tłumaczenie: Edyta Stępkowska
210×250 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891686 / cena: 29,99 zł

6-8
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Tata Oli uważa, że ona i Edek powinni
spędzać więcej czasu na świeżym
powietrzu. Dlatego wpada na genialny
pomysł – organizuje najprawdziwszą
wyprawę biwakową! Na miejscu
okazuje się jednak, że natura może być
prawdziwym wyzwaniem, a nawet
zagrożeniem! Czy wszyscy
wrócą do domu
cali i zdrowi?

Ktoś dzwoni do drzwi.
To Stefek, kolega Oli.
– Ola, przyszedł twój chłopak! – ryczy tata.
Ola od razu robi się czerwona. Ona i Stefek
NIE są parą. Tylko się przyjaźnią.
– Wyluzuj, staruszku – gasi tatę Stefek.

Tata Oli jest bardzo dobrym tatą, ale czasami
ma naprawdę żenujące pomysły. Gdy gra
z kolegami w piłkę nożną albo pokazuje
Stefkowi zdjęcia córki z dzieciństwa,
Ola ma ochotę zapaść się pod ziemię.
Pewnego dnia postanawia
dać tacie nauczkę…

Obciachowe pomysły taty Oli

– Jedziemy na biwak.
Rozbijemy obóz, będziemy spać
pod namiotem i w ogóle. Wyruszamy
za pół godziny. A telefony i iPady
zostają w domu!

Z tatą Oli
na biwaku

Bestseller

THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

Zwariowane
wakacje
taty Oli

Z tatą Oli na biwaku

Zwariowane wakacje taty Oli

Obciachowe pomysły
taty Oli

ISBN 978-83-8141-355-8

indeks 891532

indeks 891388

Cena 29,99 zł

Cena 29,99 zł

Tata Oli już nie chce być
dorosły

Zwariowane wakacje
taty Oli

Z tatą Oli
na biwaku

Obciachowe pomysły
taty Oli

Tekst: Thomas Brunstrøm
Ilustracje: Thorbjørn Christoffersen
Tłumaczenie: Edyta Stępkowska
210×250 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891041 / cena: 29,99 zł

Tekst: Thomas Brunstrøm
Ilustracje: Thorbjørn Christoffersen
Tłumaczenie: Edyta Stępkowska
210×250 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891152 / cena: 29,99 zł

Tekst: Thomas Brunstrøm
Ilustracje: Thorbjørn Christoffersen
Tłumaczenie: Edyta Stępkowska
210×250 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891388 / cena: 29,99 zł

Tekst: Thomas Brunstrøm
Ilustracje: Thorbjørn Christoffersen
Tłumaczenie: Edyta Stępkowska
210×250 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891532 / cena: 29,99 zł

– Tato, dlaczego już jesteś
w domu? Nie powinieneś być
w pracy? – dziwi się Ola.
Tata próbuje coś powiedzieć, ale Ola nie
rozumie ani słowa, bo tata cały czas kaszle.
- Przeziębiłeś się? - pyta Ola.
– Gorzej. Mam... męską grypę.

THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

Tata Oli
jest chory

Det er snart jul,
og Sallys far har travlt. I år
skal julen nemlig være helt
perfekt, faktisk den bedste jul
nogensinde! Men tingene bliver
selvfølgelig ikke helt, som Sallys
far vil – verdens største juletræ
har lidt svært ved at være i
lejligheden, risalamanden
bliver brun og julemanden
har vist nok brækket
benet ...

THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

Gwiazdka
z tatą Oli

Sallys far kringler

Tata Oli zachorował na najgorszą grypę
na świecie. Córka opiekuje się tatą
i spełnia wszystkie jego zachcianki. Przynosi
mu koc, przygotowuje posiłki, kupuje
smakołyki, czyta książki…
Ale tata czuje się coraz gorzej
i spisuje testament.

BRUNSTRØM OG CHRISTOFFERSEN

THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

Kiedy tata Oli
był mały

Tata Oli jest chory

e wcale nie jest jej tak źle, jak
wspomnieniami do swojego
azuje się, że gdy był mały,
mu łopatą, spał w pudełku
Ola zaczyna podejrzewać,
zmyślił, i konfrontuje jego
pomnieniami babci.
że się prawdą?

Tata Oli
już nie chce być dorosły

ISBN 978-83-8141-181-3

Kiedy tata Oli był mały

ja byłem mały,
ię spać godzinę po
zkoły – wyjaśnia tata.
kolację? Sam przed chwilą
cie wątróbkę i kozy z nosa,
rzypomina mu Ola.
ła tylko w środy. W pozostałe
śmy – zaczyna kręcić tata.

THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

Tata Oli już nie chce być dorosły

ym chciała być dorosła
estchnęła Ola.
bym wolał być dzieckiem
zmarzył się tata.
e irytujące, kiedy dorośli
ecydują i Ola jest trochę zła
Dlatego pewnego dnia się
awiają zamienić się rolami.
usi być dorosła – odebrać
robić zakupy i ugotować
to tata musi wcześnie
pójść spać.
o czy to się uda?

:Seria „Tata Oli“

ISBN 978-83-8141-295-7

indeks 891533
Cena 29,99 zł

carlsen.dk

Kiedy tata Oli był mały

Tata Oli jest chory

Gwiazdka z tatą Oli

Tekst: Thomas Brunstrøm
Ilustracje: Thorbjørn Christoffersen
Tłumaczenie: Edyta Stępkowska
210×250 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891704 / cena: 29,99 zł

Tekst: Thomas Brunstrøm
Ilustracje: Thorbjørn Christoffersen
Tłumaczenie: Edyta Stępkowska
210×250 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891533 / cena: 29,99 zł

Tekst: Thomas Brunstrøm
Ilustracje: Thorbjørn Christoffersen
Tłumaczenie: Edyta Stępkowska
210×250 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891429 / cena: 29,99 zł

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

:Każdy kto zna Olę
i jej tatę wie, że
po ich przygodach
można spodziewać się
niekontrolowanych
napadów śmiechu, nie
zawsze poprawnych
dowcipów i ogromnej
porcji łobuzerstwa
w najlepszym, bo
rodzicielskim wydaniu
(z recenzji Czytelnicze
Podwórko).
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Tekst: Gabriela Rzepecka-Weiß
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
230×270 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891528
Cena: 34,99 zł

Pola doskonale zna wszystkie

<aTSWKbaJŉLbQMWVQKPXIUQŉ\IȎSQMLaVIXZI_Lŉ[QŉbO]JQ'
2IS[WJQMXWZILbQ[IUIVI]TQKa'?WJKaUUQMR[K]'+baJŉLbQM
_QMLbQIĐISWOWXWXZW[QȎWXWUWK'
6I\MWZIbQVVMXa\IVQIWLXW_QM\IVQMb_aSTMUŇLZIXQŉSVQM
WXW_QMLbQIVIQbQT][\ZW_IVIS[QŇMKbSI1KPWKQIXWZ][bIJIZLbWXW_IVa\MUI\UWM[\IVW_QȎLTIZWLbQK~_̧_QM\VaX]VS\
_aŖKQI LW ZWbU~_ b LbQMKSQMU I VI_M\ ÊbIJI_a _ JMbXQMKbMˇ[\_Wº

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-7874-328-6

Patronat honorowy:

indeks 890565

Inne książki Gabrieli Rzepeckiej-Weiß
znajdziesz na str. 37

Magiczna podróż Flory
Flora wraz z rodzicami i swoją najlepszą przyjaciółką Polą wyjeżdża do dziadków na wieś. Podróż jest długa i monotonna,
dlatego rodzice po kolei wymyślają magiczne krainy, przez które jedzie wesoły busik. Najpierw przejeżdżają przez
park jurajski pełen dinozaurów i przez Krainę Krasnoludów. Potem auto zmienia się w statek UFO i zmierza ku innej
galaktyce, ale w rezultacie ląduje w dolinie, w której mieszka troll. Potem jest ptasi zakątek, wizyta u Indian, spotkanie
z niedźwiedziami polarnymi, nurkowanie z homarem i rozdymką, i mnóstwo innych przygód, aż wreszcie podróż dobiega
końca, a babcia i dziadek witają podróżników.
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:Seria „Ella“
Nowość
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Timo Parvela

:Śmieszna, dobrze napisana i zabawnie
zilustrowana książka!
Kolejne tomiki w przygotowaniu.
Tekst: Timo Parvela
Ilustracje: Katarzyna Koczubiej-Pogwizd
Tłumaczenie: Iwona Kiuru
140×190 mm / 48 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891736
Cena: 24,99 zł
Mam na imię Ella. Chodzę do pierwszej klasy. Mamy fajną klasę i fajnego nauczyciela. A raczej mieliśmy, bo pan już
nie jest taki jak kiedyś. Przedtem pan zawsze mówił rozsądnie. Zadawał dużo lekcji i kazał nam być cicho, kiedy ktoś
w klasie hałasował. Potem wszystko się zmieniło. Pewnego dnia pan powiedział na tablicę tabelka. Zapomniał nam
zadać pracę domową i nie zauważył, że Tuukka i Samppa przez całą lekcję wymieniali się zdjęciami hokeistów. A
potem pojawił się list...

Ella w teatrze

– To co teraz? – zastanawiał się Samppa, gdy pan już poszedł do domu.
– Jakoś musimy się dowiedzieć, gdzie i kiedy – powiedziała Hanna.
– I co, i jak – zgodził się Tuukka.

Kulto
wa
fińsk
a ser
ia
t e r az
w Po
lsce!

– I jak dużo, i jak bardzo – dodałam.
– Że co? – nie zrozumiał Pate.

Ella chodzi do pierwszej razem z Hanną,
Tuukką, Samppą i Patem. Bardzo lubi swoją szkołę, a jeszcze
bardziej lubi swojego nauczyciela. Tylko że pan ostatnio dziwnie się zachowuje. Dostaje też tajemnicze listy. Czyżby ktoś go
szantażował? Ella i przyjaciele nie mają wątpliwości – pan potrzebuje pomocy. Trzeba ruszyć mu na ratunek!

ISBN 978-83-8141-367-1

]LOXVWURZDãD.DWDU]\QD.RF]XELHM3RJZL]G

indeks 891735
Cena 24,99 zł

Ella w teatrze

Ella i szantażysta

Klasa Elli dostała zadanie - ma zorganizować szkolne przedstawienie. To

Tekst: Timo Parvela
Ilustracje: Katarzyna Koczubiej-Pogwizd
Tłumaczenie: Iwona Kiuru
135×195 mm / 48 stron /oprawa: twarda
Indeks: 891735
Cena: 24,99 zł

oczywiście spędza sen z powiek panu nauczycielowi. Aby zainspirować klasę,
zabiera wszystkich do teatru. Na miejscu wszystko wymyka się spod kontroli
i spektakl kończy się fiaskiem. Niezrażony nauczyciel postanawia, że jego klasa
wystawi jasełka. Jak sprawdzą się Samppa, Tuukka i Pate w roli trzech mędrców
podążających za pierwszą gwiazdką?

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!
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:Nominacja do nagrody literackiej Edgara!

:Bardzo zabawna książka, której akcja
toczy się w starożytnym Egipcie.

:Kolejne tomy
w przygotowaniu!

Tekst: A. B. Greenfield
Ilustracje: Sarah Horne
Tłumaczenie: Katarzyna Biegańska
140×210 mm / 272 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891941
Cena: 34,99 zł

Ra Wszechmocny. Kot detektyw
Ra, leniwy kot faraona, rozkoszuje się swoją rolą królewskiego pupila. Kiedy w pałacu zostaje skradziony niezwykle cenny
amulet należący do Wielkiej Królewskiej Małżonki, Ra zbytnio się tym nie przejmuje. Nadal cieszy się ze swoich przekąsek
i drzemek nad basenem. Ale najlepszy przyjaciel Ra, mądry i pracowity skarabeusz Chepri oraz nowo poznana kotka
Miu nalegają na przeprowadzenie śledztwa – zależy im, aby uratować młodą służącą, niesłusznie oskarżoną o kradzież.
Ra zaczyna działać i dochodzi do wniosku, że rola wielkiego detektywa nie jest taka zła; nie ma nic przeciwko temu,
aby nazywano go „obrońcą słabych i sprawiedliwości”. Czy leniwy kot i maleńki skarabeusz z obsesją na punkcie łajna
wytropią złodzieja biżuterii? Zwariowane ilustracje niezwykle sugestywnie ożywiają te dziwaczne postacie.
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:Nie pozwól babci jeść cukierków toffi!
– powiedziała mama.
– Po nich robi się DZIWNA!

Ale super! Nie
zastanawiałby
minuty. Zami
m się ani
eniłbym obu
swoich braci
.
Maciek, lat
11

była prawda…
Gdyby tylko to
siostrę!
niłabym swoją
Od razu wymie
Ola, lat 8
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Tekst: Joe Simmons
Ilustracje: Nathaan Reed
Tłumaczenie: Anna Kłosiewicz
145×203 mm / 304 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891789
Cena: 34,99 zł

Zgubiłem babcię w supermarkecie
Zabranie babci na jakieś głupie rozdanie nagród? Łatwizna! Nie w przypadku Mini, babci
Harry’ego, która jest naprawdę niezwykła! Pracuje jako ratowniczka na basenie, potrafi
kierować wózkiem widłowym i… kradnie ulubione cukierki toffi ze sklepu! W dodatku jest
celebrytką i ma rzesze wiernych fanów. Wszyscy uwielbiają pomysłową staruszkę, ale
rodzinie sprawia ona mnóstwo kłopotów. Czy Harry wiedział, w jaką zwariowaną przygodę
się pakuje, gdy zgodził się zaopiekować babcią? Zdecydowanie nie, ale czego się nie robi,

To przez internet można sobie
zamienić brata? O ludzie, serio?!
Kuba, lat 9

EϮϵ͕ϵϵB
ISBN 978-83-7874-875-5

indeks 890253

Zamieniłem brata
przez internet
Tekst: Joe Simmons
Ilustracje: Nathan Reed
Tłumaczenie: Katarzyna Rosłan
145x203 mm / 304 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 890253
Cena 34,99 zł

żeby zdobyć pięćdziesiąt psich punktów, które sprawią, że mama się wreszcie zgodzi na
psa? Harry tylko o tym marzy i jest gotów na wszystko!

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!
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:Dla miłośników historii i fantasy
Nowość

Tekst: Katarzyna Rygiel
Ilustracje: Przemek Szukaj (okładka)
145×203 mm / 464 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891744
Cena: 39,99 zł

9-12
lat

:Warszawska powieść
przygodowa
z elementami fantasy!

K ATA R Z Y N A R Y G I E L
Ula i Felek to współcześni nastolatkowie, których naprawdę wiele różni.
Ona bez trudu nawiązuje przyjaźnie, on z kolei uchodzi za dziwaka, bo lubi
się uczyć. Chociaż Ula i Feliks się nie cierpią, muszą razem napisać pracę
z języka polskiego. Spotykają się w czasie Nocy Muzeów w Muzeum Chopina. I tam zaczyna się ich prawdziwa przygoda: przenoszą się w czasie!
Okazuje się, że przetrwanie w Warszawie sprzed stuleci nie jest wcale takie proste. Po pierwszym szoku Ula i Felek próbują odgadnąć, kto wysłał
ich w tę podróż do przeszłości. Zanim to odkryją, przyjdzie im zmierzyć
się z tajemniczym Pistoriusem, będą gośćmi króla Zygmunta III Wazy, porozmawiają z Fryderykiem Chopinem, z Julianem Różyckim przejdą się po
słynnym bazarze i przeżyją dramatyczne chwile z Krisem – fotografem powstania warszawskiego.
„Strażnik Klejnotu” to coś więcej niż wciągająca powieść przygodowa. Dzięki osadzeniu
akcji w Warszawie i wypełnieniu fabuły magią, co rusz spotykamy znane miejsca i postacie, zarówno z historii, jak i te ze świata legend. A to oznacza, że się uczymy. Ale uwaga!
Uczymy się w sposób najlepszy z możliwych: przez zabawę i przez poczucie uczestnictwa
w przygodzie. Jeśli dodamy do tego płynące z opowieści wartości, takie jak cud absolutnie niespodziewanej przyjaźni czy genialne przełamywanie stereotypów (pomysł z bazyliszkiem Bazylim to rewelacja!) - nie pozostaje mi nic innego poza stwierdzeniem, że
jestem totalnie zachwycony, a mówiąc nieco inaczej - pełen WOLI i OCHOTY, żeby polecić
tę książkę Wam wszystkim!
Przemysław Staroń
Psycholog, Nauczyciel Roku 2018,
Finalista Teacher Global Prize 2020

CENA 39,99 zł
ISBN 978-83-8141-354-1

indeks 891654

MAGAZYN LITERACKI

Strażnik Klejnotu
Tekst: Katarzyna Rygiel
Ilustracje: Przemek Szukaj (okładka)
145×203 mm / 464 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891654
Cena: 39,99 zł

Wszystkie zaułki przeszłości
Są wakacje. Ula dużo czasu spędza na lekcjach śpiewu, a Feliks się nudzi. Pewnego dnia w Bibliotece Uniwersyteckiej
spostrzega tajemniczego mężczyznę, który zostawia na stoliku czarną teczkę. Jest w niej bardzo stare zdjęcie
przedstawiające ogromny salon, a w nim dwa fortepiany. Chłopiec jest pewien, że ze zdjęciem wiąże się jakaś zagadka.
Kiedy odkrywa, że chodzi o zaginiony fortepian Chopina, postanawia wrócić do przeszłości, by dowiedzieć się, co się
stało z instrumentem. W podróż, wbrew jej woli, zabiera też Ulę. Towarzyszy im ich dobry znajomy – bazyliszek.
Co tym razem przydarzy się im w dawnej Warszawie? Czy poznają losy utraconego instrumentu? Jaką rolę odegrają
w czasie tej podróży Sawa i Syrena? Czy Feliks znowu spotka Janka – chłopca, który kiedyś zostanie jego dziadkiem?
Czego dowie się o sobie Ula? I czy ona i Felek nadal będą przyjaciółmi?
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:Opowieści pełne przygód
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Nowość
Tekst: Robert M. Rynkowski
Ilustracje: Agata Szargot
145×203 mm / 352 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891684
Cena: 39,99 zł

:Książka Roku 2021”
wg Granice.pl w kategorii
„dla młodzieży”.

To trzymająca w napięciu książka przygodowa: zwroty akcji, pościgi, zaskakujące wynalazki. Ale nie tylko. To także opowieść
o relacjach między dziećmi: przyjaźni, ale także wrogości i uprzedzeniach, które warto przezwyciężać.
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ISBN 978-83-8141-324-4
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Trzynastoletni Karol mieszka na wsi pod Suwałkami. Kiedy jego ojciec trafia do szpitala w Warszawie, chłopiec jest przerażony. Sądzi,
że życie ojca jest nierozerwalnie związane ze starym zegarem. Za
wszelką cenę pragnie więc odzyskać rodzinną pamiątkę. W poszukiwaniach pomagają mu koleżanki ze szkoły. Razem odkrywają
niezwykłe właściwości zegara z pozytywką. Okazuje się, że zegar
wyprodukowano we Freiburgu jako zegar szczęścia. Czy muzyka płynąca z pozytywki rzeczywiście może sprawić, że będziemy
szczęśliwi? I czy twórca zegara Johann Krebs był tylko genialnym
zegarmistrzem, a może kimś więcej?

MAGAZYN LITERACKI

indeks 891540

Szczęśliwy zegar
z Freiburga
Tekst: Robert M. Rynkowski
Ilustracje: Agata Szargot
145×203 mm / 312 stron
Indeks: 891540
Cena: 39,99 zł

Komputer Sterna
Kontynuacja powieści „Szczęśliwy zegar z Freiburga”. Kasia, Karol i Jolaka jadą do Warszawy, by wziąć udział w Szalonych Dniach Muzyki.
Tam poznają Baśkę, genialną pianistkę i laureatkę zawodów informatycznych. Z kolei brat Baśki, Lord Jahnky, jest gwiazdą TikToka i słynnym
influencerem. Chłopak zaimponuje Kasi, czym oczywiście rozzłości Karola. Na domiar złego Baśka nagle zniknie. Wiele wskazuje na to,
że została porwana. Lecz kiedy przyjaciele zaczną jej szukać, okaże się, że nic nie jest takie, jakim się wydaje, a skomplikowane śledztwo
doprowadzi młodych detektywów do człowieka z dredami, tajemniczego biznesmena i... genialnego wynalazcy z XIX wieku Abrahama
Sterna oraz skonstruowanej przez niego maszyny liczącej. Czy „komputer” Sterna przetrwał do naszych czasów? I czy jest czymś więcej niż
tylko muzealnym eksponatem? Czy internet powinien być tylko miejscem rozrywki? Co się stanie, jeśli zostanie stworzony samoświadomy
komputer? To trzymająca w napięciu książka o przyjaźni i niebezpieczeństwach internetowej popularności, o poszukiwaniu przodków,
niedocenionym naukowcu i relacjach z najbliższymi.

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!
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:Seria „Miejscy szpiedzy“
Nowość

9-12
lat

„Miejscy szpiedzy. Złote wrota”, czyli
żaden koniec rozdziału nie jest odpowiedni,
by przerwać czytanie! Akcja, niczym
w brawurowym filmie sensacyjnym!

PONTI
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CENA 39,99 zł
ISBN 978-83-8141-177-6

JAMES PONTI
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MAGAZYN LITERACKI

indeks 891150

Tekst: James Ponti
Tłumaczenie: Kaja Makowska
145×203 mm / 384 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891864
Cena: 39,99 zł

Miejscy szpiedzy.
Miasto świateł
Tekst: James Ponti
Tłumaczenie: Kaja Makowska
145×203 mm / 256 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891150
Cena: 39,99 zł

Miejscy szpiedzy. Złote wrota
Tajny zespół młodych agentów pracujących dla MI6 doskonalił swoje wyjątkowe umiejętności w bazie w Szkocji. Po pokonaniu znanego
przestępcy podczas szczytu ekologicznego w Paryżu grupa młodocianych szpiegów powraca w drugiej części bestsellerowej serii „New
York Timesa”. Czternastoletnia Sydney jest surferką z Australii. Jest także specjalistką od operacji terenowych w grupie Miejskich Szpiegów.
Dziewczyna jest podekscytowana, gdy dowiaduje się, że będzie działać pod przykrywką na statku badawczym Sylvia Earle. Ale sprawy nie
idą zgodnie z planem i chociaż Sydney znajduje się w centrum uwagi, nie dzieje się to w taki sposób, w jaki by sobie życzyła. Tymczasem
w grupie Miejskich Szpiegów pojawiają się nowe informacje dotyczące rzekomego kreta w organizacji. Przynoszą trop, który wiedzie
agentów do San Francisco w Kalifornii. Kiedy jednak badają sprawę szpiega, który zginął w Ogrodzie Botanicznym, odkrywają, że sami są
śledzeni. Wkrótce zostają wciągnięci w ekscytującą rozgrywkę pełną niezbyt uczciwych misji i podwójnych agentów! Będzie gorąco!
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:Seria „Śledztwa Emily Lime“
Nowość

9-12
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:Rasowy kryminał – z szaleńczym
tempem, ze skomplikowaną fabułą opartą
na ciekawej zagadce logicznej
(z recenzji Kawiarenka Kryminalna).
Tekst: Dave Shelton
Tłumaczenie: Anna Kłosiewicz
145×203 mm / 336 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891691
Cena: 39,99 zł

„Podejrzany ołówek”, czyli nie
zadzieraj z bibliotekarzem!

B I B LIOT E K A

Podejrzany ołówek. Śledztwa Emily Lime
Nowy semestr w Szkole Świętej Rity przyniósł kolejne problemy.

BIB L

I

O

SHELTON

DAV E
SHELTON

DAVE

Daphne wyjeżdża do Szkoły Świętej Rity. Kocha książki, więc oprócz
zgłębiania tajników wiedzy pragnie zostać również asystentką biblioteczną. Na miejscu okazuje się jednak, że wszystko wygląda inaczej, niż
się spodziewała. W szkolnej podłodze są dziury po kulach, w jadalni
unosi się niewyobrażalny odór, a w bibliotece, w której prawie nie ma
książek, czai się Bestia!
Jeśli dołożyć do tego serię przestępstw – napad na pobliski bank oraz
włamanie do szkoły – a także fakt, że sprawca jest cały czas na wolności,
sytuacja przedstawia się naprawdę kiepsko. Na szczęście są Emily Lime –
zastępczyni kierownika biblioteki, i to z nie lada zdolnościami detektywistycznymi, oraz… George – jedyny chłopiec w żeńskiej szkole. Czy Emily,
Daphne i George poradzą sobie ze znalezieniem przestępcy?

T E KA

Cena 39,99 zł

Pojawienie się nowej dyrektorki nie wróży nic dobrego,
szczególnie bibliotece. W dodatku ktoś ukradł obraz z Galerii
Sztuki Pilkington i rzucił podejrzenie na pana Thaneta. Tylko
czy woźny naprawdę mógł mieć z tym coś wspólnego? Czyje
ślady George znalazł w zamarzniętym krowim placku i skąd
w domu pana Thaneta wziął się niebieski ołówek? Oczekuj
nieoczekiwanego, gdy Emily Lime prowadzi śledztwo!

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

ISBN 978-83-8141-179-0

ŚLEDZTWA
MAGAZYN LITERACKI

indeks 891294

EMILY
LIME

ŚLEDZTWA

EMILY LIME

Biblioteka. Śledztwa Emily Lime
Tekst: Dave Shelton
Tłumaczenie: Anna Kłosiewicz
145×203 mm / 360 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891294
Cena: 39,99 zł
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:Książka wyróżniona
nagrodą literacką Ulmer
Unke Prize w kategorii
NAJLEPSZA KSIĄŻKA DLA
DZIECI W WIEKU 10-12 LAT!
Prawdziwa gratka dla fanów
podróży, przygód
i odważnych piratek!

Tekst: Maria Kuzniar
Tłumaczenie: Ewa Borówka
145×203 mm / 352 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891669
Cena: 34,99 zł

Nawiedzony okręt
Aisza spędza czas w zakurzonej rodzinnej tawernie w Sewilli, marząc o odległych krainach, o których może czytać tylko
w książkach. W końcu zawsze słyszała, że dziewczyny nie mogą być odkrywcami. Jednak jej życie zmienia się na zawsze,
gdy na jej drodze pojawia się pełen tajemnic Nawiedzony Okręt, statek, który wypłynął prosto z legendy, a jego załogę
stanowią bezwzględne piratki. Już na pokładzie Aisza zaczyna zdawać sobie sprawę, że morze kryje w sobie więcej tajemnic,
niż kiedykolwiek sobie wyobrażała. Załoga desperacko czegoś szuka, płynąc przez zdradzieckie wody i stając do konfrontacji
ze strasznymi stworami i mroczną magią. Potrzeba całej siły i odwagi Aiszy, aby zdobyć zaufanie piratek i odkryć, czego tak
rozpaczliwie szukają i dlaczego są gotowe postawić wszystko na jednej szali.
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:Seria „Baśnie”
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Nowość
Myriam Sayalero

Myriam Sayalero

Tekst: Myriam Sayalero
Ilustracje: Ricard Lopez
Tłumaczenie: Barbara Bardadyn
163×235 mm / 272 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891671
Cena: 49,99 zł

Bestseller

ilustra
cje

Ricard

López

Baśnie dla nieustraszonych dziewczynek
Po „Baśniach, których nie czytano dziewczynkom” to kolejna propozycja Myriam Sayalero,
która zawiera kompilację klasycznych historii o mocno feministycznym wydźwięku. Bohaterki
„Baśni dla nieustraszonych dziewczynek” to kobiety, które ratują siebie, swoich mężów,
wojownicze królowe i mądre dziewczyny, które rozwiązują zagadki i dzielnie zmagają się
z przeciwnościami losu. W pięknym prezentowym, bogato ilustrowanym wydaniu piętnaście
bohaterek stawia czoła złodziejom, olbrzymom, klątwom i uprzedzeniom oraz przeżywa
tysiące zaczarowanych przygód.

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Baśnie, których nie czytano
dziewczynkom
Tekst: Myriam Sayalero
Ilustracje: Mikołaj Rejs
Tłumaczenie: Barbara Bardadyn
165×235 mm / 248 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 890985 / cena: 44,99 zł
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:Seria „Zbrodnia niezbyt elegancka”
Nowość

W czasie kolacji z jednego z przedziałów
dobiega mrożący krew w żyłach krzyk.
Kiedy siłą udaje się otworzyć drzwi, okazuje się,
że pasażerka została zamordowana, cenny naszyjnik
skradziony, a zabójca rozpłynął się w powietrzu.
Daisy i Hazel pierwszy raz w życiu
mają do czynienia z tak trudną zagadką.
W dodatku muszą rywalizować z innymi detektywami,
którzy są równie zdeterminowani,
by rozwiązać sprawę.
wę.

ISBN 978-83-7874-826-7
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W Deepdean nie dzieje się dobrze.
Na
Najpierw znowu dochodzi do zbrodni – ginie
jedna z uczennic, kolejna ucieka,
a jeszcze inna… zostaje uprowadzona!
W dodatku ktoś rozsiewa w szkole okropne plotki.

PIERWSZEJ

Sprawa jest tak poważna, że Daisy i Hazel
nie poradzą sobie bez pomocy.
Do Towarzystwa Detektywistycznego Wells & Wong
dołączają więc nowe członkinie: Fasolka, Kitty i Lavinia.

BARDZO BRUDNA GRA
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Daisy i Hazel udają się na wymarzone
wakacje po Europie. Wraz z ojcem Hazel, panem Wongiem,
podróżują słynnym Orient Expressem. Dziewczęta
po
od samego początku wiedzą,
że każdy z pasażerów pierwszej klasy
ma coś do ukrycia, ale najbardziej intrygująca
jest plotka o szpiegu podróżującym tym samym pociągiem.

ZBRODN A PIERWSZEJ KLASY

KLASY

B ARDZ
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BRUDNA
GRA

Od kiedy Hazel ma przed Daisy tajemnice,
ich stosunki bardzo się psują, a to nie ułatwia śledztwa.
Czy Daisy i Hazel się pogodzą? Czy uczennice znowu będą
mogły czuć się bezpiecznie w Deepdean?
Czy morderca zostanie wykryty?
ty?

CENA 34,99 zł

indeks 890165

ISBN 978-83-7874-920-2

34,99 zł

indeks 890580

Da
Daisy Wells i Hazel Wong spędzają święta
Bożego Narodzenia w zaśnieżonym Cambridge.
Hazel liczy na przytulne biblioteki i herbaciarnie –
ale w ponurych klatkach schodowych
dostojnego Kolegium Świętej Magdaleny
czai się niebezpieczeństwo. Dwa dni przed świętami
Bożego Narodzenia ginie dziedzic ogromnej fortuny.
Towarzystwo Detektywistyczne postanawia
przyjrzeć się bliżej sprawie i odkrywa,
że doszło do morderstwa.
W obliczu ostrej rywalizacji ze strony
konkurencyjnej agencji Daisy i Hazel muszą
wykorzystać całą swoją przebiegłość i odwagę,
by schwytać zabójcę.
cę.

ISBN 978-83-8141-007-6

WWitajcie, kandydaci na detektywów! To znowu ja, Daisy Wells. Razem
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Jakie kroki należy podjąć, aby założyć towarzystwo detektywistyczne z prawdziwego zdarzenia? Jak stworzyć listę podejrzanych?
W jaki sposób badać miejsce zbrodni? Jak ustalać fakty? Jak przesłuchiwać świadków? Tego oraz wielu innych ciekawych rzeczy
dowiecie się z poradnika napisanego specjalnie dla wszystkich
przyszłych detektywów!

SMAKOWITE PRZESTEPSTWA
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SMIERTELNE DZIEDZICTWO

:Kultowa seria kryminałów
retro dla dzieci. Mamy tu
wszystko – dynamiczną,
pełną zwrotów i do końca
nieprzewidywalną akcję,
fałszywe tropy, szczyptę
suspensu, grę pozorów,
pełnowymiarowych
bohaterów i wyborny finał
(z recenzji Zbrodnia
w bibliotece).
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PRZESTEPSTWA
CZYLI JAK ZOSTAC DETEKTYWEM

indeks 890714

ISBN 978-83-8141-050-2

34,99 zl

indeks 890715

34,99 zł

34,99 zl
ISBN 978-83-8141-169-1

indeks 891048
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Hazel Wong i Daisy Wells wybierają się do teatru Rue
Ha
w Londynie, aby zmierzyć się z zupełnie nowym
wyzwaniem: aktorstwem. A że mają pechowy zwyczaj
pakowania się w niebezpieczne przygody, wkrótce
staje się jasne, że pojawią się kłopoty, tym razem
na deskach teatru.

BR

NA

Zazdrość, groźby i paskudne żarty szybko wymykają się
spod kontroli – i właśnie wtedy ktoś znajduje… ciało.
Towarzystwo Detektywistyczne musi rozwiązać
zagadkę przestępstwa, zanim mordercaca
uderzy ponownie.

RECEPTE
Ale czy im się uda?
I czy ich przyjaźń przetrwa?

SMIERC W SWIATLACH RAMPY

Daisy i Hazel muszą teraz współpracować
jak nigdy wcześniej, konfrontując się z niebezpiecznymi
gangami i tajemniczymi podejrzanymi,
aby rozwiązać zagadkę morderstwa i oczyścić imię Hazel,
zanim będzie za późno…
o...

NA RECEPTE

KKiedy ukochany dziadek Hazel umiera, Daisy Wells
towarzyszy swojej przyjaciółce w podróży
do jej rodzinnego domu w Hongkongu.
Na miejscu Hazel dowiaduje się, że ma młodszego brata.
Zanim zdąży oswoić się z nowym członkiem rodziny,
zostaje wrobiona w morderstwo!

ZBRODN A
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34,99 zl

ISBN 978-83-8141-230-8

indeks 891280

:Ostatni tom serii

Tekst: Robin Stevens
Tłumaczenie: Magdalena Korobkiewicz
145×203 mm / 400 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891656
Cena: 34,99 zł

Śmierć stawia żagle
Daisy Wells i Hazel Wong udały się do Egiptu w rejs po Nilu. Mają nadzieję, że uda im się obejrzeć kilka
starożytnych świątyń i mumii. Jednak zamiast podziwiać zabytki, trafiają na… morderstwo. Razem z nimi na
okręcie SS Hatszepsut podróżuje również tajemnicze towarzystwo zwane Tchnieniem Życia: grupa eleganckich
angielskich dam i dżentelmenów, którzy uważają się za wcielenia faraonów. Po trzech dniach rejsu nocą w swojej
kajucie zostaje znaleziona ich przywódczyni. Jest martwa. Daisy i Hazel szybko się orientują, że nieśmiała córka
ofiary jest wrabiana i zaczynają badać najtrudniejszą w ich karierze sprawę.
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Poprzednie tomy z serii
Zbrodnia niezbyt elegancka
znajdziesz na str. 56

:Nowość
Premiera kwiecień 2022

9-12
lat

:Maciejka Gwizd to
pełna humoru historia
detektywistyczna dla dzieci.

Tekst: Joanna M. Chmielewska
Ilustracje: Marcin Minor (okładka)
145×203 mm / 192 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891742
Cena: 34,99 zł

Maciejka Gwizd
Pewnego dnia Kuba i Tośka z podsłuchanej rozmowy wnioskują, że szkole grozi niebezpieczeństwo, a dyrektorka umawia się z kimś, kto
może temu zapobiec. W szkole pojawia się nowa woźna – Maciejka Gwizd. Kim jest i na czym polega jej misja? Dlaczego dyrektorka,
która nie toleruje zwierząt na terenie szkoły, pozwala, by woźna przychodziła do pracy z kotem? Tego trzeba się koniecznie dowiedzieć,
więc Tośka z Kubą rozpoczynają śledztwo. Powoli odkrywają, że woźna zna się na pająkach, opowiada fascynujące historie o zwierzętach,
inspiruje dzieci do udziału w akcji „Poczytaj kotu”, pomaga Kubie poradzić sobie z szantażem, jednak to wszystko nie wyjaśnia obecności
Maciejki Gwizd w szkole. Czy Kubie i Tośce uda się rozwiązać zagadkę?

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!
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:Nowość

9-12
lat

Premiera kwiecień 2022

:Ta napisana w ciepłym
stylu cudowna rodzinna
historia, pełna dziwacznego
humoru i fascynującej
dynamiki, czasem bywa
zabawna, a czasem
rozdziera serce.

:Kolejne tomy
w przygotowaniu

Tekst: Natasha Farrant
Ilustracje: Karolina Liczman (okładka)
Tłumaczenie: Monika Wiśniewska
145×203 mm / 312 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891699
Cena: 39,99 zł

Pamiętniki Bluebell Gadsby. Czas po Iris
Minęły trzy lata, odkąd siostra bliźniaczka 12-letniej Blue, Iris, zginęła w strasznym wypadku. Blue czuje, że tylko ona
wciąż pamięta Iris. Ma wrażenie, że życie jej rodzeństwa toczy się dalej jak gdyby nigdy nic – starsza siostra Flora
codziennie zmienia kolor włosów; młodsze rodzeństwo, Jasmine i Twig, ma obsesję na punkcie swoich szczurów.
Jednak oni po prostu ukrywają swój smutek i na różne sposoby usiłują radzić sobie z traumą. Cała czwórka pozostaje
pod opieką przytłoczonego emocjami, bośniackiego imigranta Zorana.
Mimo trudnego tematu nie otrzymujemy jednak przygnębiającej książki, lecz uroczą, słodko-gorzką opowieść
o rodzinie, która stara się odbudować po tragedii.
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:Nowość
ROCH URBANIAK

ZAKLINACZ
TYGRYSÓW

9-12
lat

Tekst i ilustracje: Roch Urbaniak
195×260 mm / 88 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891942
Cena: 39,99 zł

Wiele osób idzie przez życie, zupełnie nie wiedząc, kim są ani dokąd
zmierzają. Niekiedy nie czują nawet potrzeby, by zadać sobie te
pytania. Dlatego tak ważne są opowieści, które w tym pomagają.
A jeśli przypominają one najpiękniejsze pieśni i mają w sobie moc
dotarcia już do najmłodszych, to są niczym innym jak skarbem.
„Zaklinacz tygrysów” jest właśnie taką opowieścią.
Przemysław Staroń,
psycholog, Nauczyciel Roku 2018, finalista Global Teacher Prize 2020

Zaklinacz Tygrysów

Roch Urbaniak

Ari, wędrowny mistrz fletu, trafia do Najdalszej Zatoki – miejsca, w którym kończy się świat.

Absolwent wydziału malarstwa na Akademii

Pewnej nocy, gdy całe miasto wprawia w zachwyt swą muzyką, na jednym z dachów nagle

Sztuk Pięknych w Krakowie, artysta,

pojawia się ogromny tygrys. Zwierz zaczyna pustoszyć ulice, a gdy dostrzega Ariego, rzuca

który swoimi obrazami opowiada historie

się ku niemu, szczerząc kły. Skąd w Najdalszej Zatoce wziął się ten wielki kot? Dlaczego

o niezwykłych miejscach i fantastycznych

tak bardzo rozjuszył go grajek? Co wydarzyło się dalej? Zaklinacz tygrysów to niesłychanie

istotach. W swoich opowieściach czerpie

malownicza opowieść o przyjaźni, zaufaniu, poszukiwaniu prawdy i wybaczaniu. Roch

garściami z mitów, legend, literatury,

Urbaniak zaprasza nas do zanurzenia się w bogactwie barw i doznań, urzeka czarującym

podróży, ale też komiksów, filmów i gier

liryzmem i delikatnie popycha nas ku refleksjom o tym, co w życiu najważniejsze.

komputerowych.

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!
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:Seria „Tajemne Bractwo Pana Benedykta”

9-12
lat

Nowość
Tekst: Trenton Lee Stewart
Ilustracje: Przemysław Szukaj (okładka)
Tłumaczenie: Kaja Makowska
145×203 mm / 496 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891408
Cena: 39,99 zł

:Przygoda, sensacja,
tajemnica, szyfry i zagadki!
Coś dla miłośników zagadek
i bystrych umysłów.

Tajemne Bractwo Pana Benedykta. Ryzykowna podróż
Tajemne Bractwo Pana Benedykta staje przed nowym wyzwaniem. Reynie,
Kate, Sticky i Constance ponownie się spotykają i zostają zmuszeni do podjęcia
niespodziewanej akcji – muszą odnaleźć pana Benedykta, a mają na to tylko
tydzień. Wygląda na to, że pan Benedykt wpadł w pułapkę przygotowaną przez
jego złego bliźniaka, pana Kurtyna. Czy dzieciom uda się pomóc opiekunowi?
Czy zdążą na czas?
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Tajemne Bractwo
Pana Benedykta
Tekst: Trenton Lee Stewart
Ilustracje: Przemysław Szukaj (okładka)
Tłumaczenie: Kaja Makowska
145×203 mm / 440 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891295
Cena: 39,99 zł

:Seria „Greenglass House”
Premiera maj 2022

9-12
lat

Nowość
Tekst: Kate Milford
Ilustracje: Maciej Szymanowicz (okładka)
Tłumaczenie: Anna Wicha
145×203 mm / 352 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891856
Cena: 44,99 zł

:Powrót do bestsellerowego
świata Greenglass House!
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ISBN 978-83-8141-120-2

indeks 890716

Pozostałe tomy Greenglass House
na str. 55

Zapiski bajarza. Opowieść o Greenglass House
Kolejna książka z bestsellerowej serii Greenglass House. Padający od tygodni deszcz sprawia, że drogi
są nieprzejezdne, a woda w pobliskiej rzece Skidwrack niebezpiecznie wzbiera i zagraża Nagspeake.
Dwunastu podróżnych zostaje uwięzionych w zajeździe. Są wśród nich i kapitan statku, i muzyk, i samotna kobieta. Skazani na siebie zaczynają opowiadać historie, nieświadomie zdradzając swoje sekrety. Okazuje się, że jedna z postaci subtelnie kieruje gośćmi i, podpowiadając im wybór tematów, dąży
do zdemaskowania człowieka, który kiedyś wyrządził jej krzywdę i który również przebywa w zajeździe.
Czy goście zdążą ocalić nie tylko swoje życie, ale i całe miasto Nagspeake?

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!
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:Dla miłośników fantasy
Premiera maj 2022

13-15
lat

young adult
fiction
Tekst: Anniina Mikama
Ilustracje: Alexander Jansson (okładka)
Tłumaczenie: Sebastian Musielak
145×203 mm / 416 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891308
Cena: 49,99 zł

Nowość

Magik i złodziejka
Tekst: Anniina Mikama
Ilustracje: Alexander Jansson (okładka)
Tłumaczenie: Sebastian Musielak
145×203 mm / 512 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891306 / cena: 49,99 zł

Władcy iluzji
Profesor Worowski otrzymuje od swojego dobrego przyjaciela
zaproszenie do Londynu. Tom i Mina postanawiają również skorzystać
z okazji i wraz z nim udają się w podróż, by dać pokaz swoich
umiejętności. Tom przyjeżdża jednak do Londynu nie tylko po to, by
bawić publiczność, lecz także by zbadać tajemnicę swojej przeszłości.
Tak zapoczątkowuje łańcuch wydarzeń, które doprowadzają do tego,
że na jego trop wpada dawny wróg. Bohaterowie wspierani przez
Cynowego Żołnierzyka ponownie łączą siły w walce.
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Uczeń kuglarza
Tekst: Anniina Mikama
Ilustracje: Alexander Jansson (okładka)
Tłumaczenie: Sebastian Musielak
145×203 mm / 512 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891307 / cena: 49,99 zł

:Dla starszych nastolatków
Nowość

young adult
fiction

13-15
lat

:Ta książka jest powalająca, intrygująca,
urzekająca i emocjonująca. Traktuje
o przyjaźni, rodzinie, poświęceniu
(Przemek Staroń, psycholog, Nauczyciel Roku 2018,
finalista Global Teacher Prize 2020).
Tekst: Linor Goralik
Ilustracje: Roch Urbaniak
Tłumaczenie: Agnieszka Sowińska
145×203 mm / 224 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891665
Cena: 34,99 zł

„…Taki obraz znajduje się w każdej sypialni koledżu – Weniskajl na górze, jego
kopia, Weniswajt, na dole, a wokół nich kula, pod której powłoką znajduje trujące
zielone powietrze, i wszystko to razem tworzy Wenisanę”.
Tytułowa Wenisana to świat złożony z dwóch miast – Weniskajlu i Weniswajtu,
które są niezywkle do siebie podobne, a jednocześnie różnią się jak lustrzane
odbicie – Weniskajl znajduje się na górze, a Weniswajt na dole, pod wodą. W tym
pierwszym żyją ludzie, w drugim zaś ptakopodobne gabo oraz ci, którzy się utopili.
Dorosłe gabo mogą wzlatywać nad powierzchnię wody i latać wśród ludzi.
W Weniskajlu wierzy się, że gabo to bardzo niebezpieczne istoty.
Dlatego dzieciom do dwunastego roku życia wolno chodzić
po mieście tylko w szyku i wyłącznie pod opieką
dorosłych. Ten obraz świata, w który każą
dzieciom wierzyć dorośli, zakłóca przypadek –
dwunastoletnia Agata wpada do wody
i poznaje Weniswajt.

Przesłanie tej książki mówi: nie wierz we wszystko, w co każą ci wierzyć. Szukaj własnych odpowiedzi, bo ci, których każą ci się bać, mogą
okazać się ofiarami. Dopiero poznawszy pełen
obraz, możesz zdecydować, po czyjej stronie chcesz
się opowiedzieć.
Agnieszka Sowińska, tłumaczka
Osobliwa. Tak można najkrócej opisać tę opowieść,
w której autorka zaprasza nas do niesamowitego
świata. Dwa odmienne miasta, ludzie, którzy boją
się wody, ptakopodobne stwory i Agata, dziewczynka, która poznaje pewną straszną tajemnicę.
Zanurzcie się w „Zimnych wodach Wenisany”,
bo naprawdę warto.
Sandra Pętecka, IG @fantastyka_na_luzie

&HQD]á

Podwójne mosty Wenisany

ISBN 978-83-8141-328-2

indeks 891662

W Wenisanie wybuchła wojna między ludźmi a undami. Przyniosła strach, głód i poczucie
osamotnienia. Na ulicach jest coraz więcej żołnierzy, którym trzeba okazywać przepustki,

Zimne wody Wenisany

a walki toczą się niemal w centrum miasta. Agata próbuje odnaleźć się w nowej

Tekst: Linor Goralik
Ilustracje: Roch Urbaniak
Tłumaczenie: Agnieszka Sowińska
145×203 mm / 184 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891662
Cena: 34,99 zł

rzeczywistości, choć wie, że tym razem przyjaciele już nie stoją po jej stronie. Dlaczego
w Wenisanie wybudowano podwójne mosty i z jakiego powodu nie wolno wchodzić na ich
prawą odnogę? Kim jest tajemnicza Azurra i jak to się stało, że królowa znienawidzonych
dezerterów okazała się najbliższą Agacie osobą?

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!
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:Dla starszych nastolatków
Premiera maj 2022

13-15
lat

young adult
fiction

Nowość

:Książka zwyciężyła w konkursie Schildts & Söderströms
i zdobyła Runeberg Junior Prize i Arvid Lydecken Prize
2018. Była też nominowana do Nagrody Literackiej Rady
Nordyckiej dla Dzieci i Młodzieży w tym samym roku.

Tekst: Karin Erlandsson
Tłumaczenie: Anna Czernow
145×203 mm / 256 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891746
Cena: 44,90 zł

Legenda o źrenicy oka. Poławiaczka pereł
O źrenicy oka krążą legendy. Mówi się, że jest najstarszą z pereł, a ten, kto ją znajdzie, będzie miał
wszystko. Ale ciąży na niej także klątwa. Ci, którzy wyruszają na jej poszukiwanie, nigdy nie wracają.
Dlatego nie jest pewne, czy perła w ogóle istnieje.
Pewnego dnia, gdy Miranda nurkowała w głębinach, zaatakował ją rekin różany. Dziewczynka straciła
ramię. Ale i tak jest najlepszą poławiaczką pereł. Pragnie zdobyć źrenicę oka. Na poszukiwania
zabiera ze sobą Syrsę, dziewczynkę, która nieustannie gawędzi i nawet nie umie dobrze pływać. Ale
Syrsa ma też rzadką umiejętność, która może dać Mirandzie przewagę nad innymi poszukiwaczami.
Jednak niebezpieczeństwa czają się wszędzie. I nie chodzi tylko o rekiny różane w głębinach czy
rzuconą klątwę. Poszukiwaczki muszą się dowiedzieć, czego tak naprawdę chce tajemnicza Iberis,
który śledzi ich każdy krok. „Poławiaczka pereł” to pierwsza część serii „Legenda o źrenicy oka”.
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:Backlista
Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!
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:Kartonowe książeczki
dla najmłodszych
Ciężarówka i przyczepka
Anastazja Or owa

W części pierwszej poznajemy ciężarówkę i przyczepkę, które jeżdżą, toczą się, wpadają
w dziury, z mozołem podjeżdżają pod górki lub radośnie pędzą w dół. A kiedy przyczepka wypada
z drogi, musi jechać do warsztatu i wyleczyć sobie koło. Wspaniała lektura dla najmłodszych
wielbicieli wszelkich pojazdów, świetna do głośnego czytania z powodu mnogości wyrazów
dźwiękonaśladowczych. Ciężarówka wyładowała cegły: BUM! BUM! BAM! BUM! Przyczepka
wyładowała żwir: SZUR! SZUR! SZUR! Deszcz mówi: KAP! KAP! A wycieraczki odpowiadają: SZU!
SZU! Deszcz pluska: CHLUP! CHLUP! A wycieraczki odpowiadają: ZIU! ZIU!
Tekst: Anastazja Orłowa
Ilustracje: Olga Demidova

200×200 mm / 30 stron
Wydanie kartonowe

Indeks: 891676
Cena: 34,99 zł

Anastazja Orlowa

Ciężarówka i przyczepka wiozą choinkę
Anastazja Or owa

W drugiej części ciężarówka i przyczepka jadą po choinkę. Ale najpierw ciężarówka musi obudzić
śpiącą przyczepkę, przedrzeć się przez śnieżne zaspy, pomóc napotkanemu tirowi. A potem…
Potem jest całe mnóstwo przygód po drodze. – BI BIIP – na plac wjeżdża ciągnik z lampą
sygnalizacyjną. Wszyscy rozstępują się na boki. Za ciągnikiem jedzie ciężarówka z przyczepką.
Wiozą choinkę. Czerwona szmatka łopocze na wietrze: – FRR, FRR! A za nimi jedzie tir z prezentami.
Przyjechał żuraw samochodowy i podniósł choinkę. Umocował ją w stojaku. – Ach! – zakrzyknęły
ciężarówka z przyczepką.
Tekst: Anastazja Orłowa
Ilustracje: Olga Demidova

Anastazja Or owa
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:Seria „Ciężarówka i przyczepka”

200×200 mm / 30 stron
Wydanie kartonowe

Indeks: 891678
Cena: 34,99 zł

Ciężarówka i przyczepka jadą do miasta
Kolejny pięknie ilustrowany picture book dla najmłodszych o przygodach ciężarówki i małej
przyczepki. Tym razem oba pojazdy wybierają się w podróż do miasta! Przyczepka rusza

×××××

niechętnie, za to ciężarówka jest bardzo podekscytowana. Nigdy nie była w mieście, a ono jest
takie ogromne! I tyle w nim różnych pojazdów! Kiedy ciężarówka zacznie się ścigać z terenówką,
zrobi się naprawdę niebezpiecznie. Czy przyjaciele wyjdą cało z opresji i czy ktoś im pomoże?

Tekst: Anastazja Orłowa
Ilustracje: Olga Demidova
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200×200 mm / 30 stron
Wydanie kartonowe

Indeks: 891677
Cena: 29,99 zł

świetna polska pedagożka, terapeutka, trenerka i blogerka, promotorka rodzicielstwa bliskości
i porozumienia bez przemocy, stworzyła książki – i dla dzieci, i dla rodziców – jakich do tej pory nie
było na polskim rynku.

Tekst: Magdalena Boćko-Mysiorska
Ilustracje: Dorota Prończuk
190×200 mm / 18 stron / wydanie kartonowe
Indeks: 891039
Cena: 24,99 zł

Tekst: Magdalena Boćko-Mysiorska
Ilustracje: Dorota Prończuk
190×200 mm / 18 stron / wydanie kartonowe
Indeks: 891524
Cena: 24,99 zł

Magdalena Boćko-Mysiorska jest mamą dwójki dzieci, pedagożką, wykładowczynią, promotorką
Rodzicielstwa Bliskości, Porozumienia bez Przemocy oraz neuropsychologii, autorką bliskościowo-naukowego bloga, a teraz także wyjątkowych książek, jakich nie było do tej pory na polskim
rynku. Więcej na: www.magdalenabockomysiorska.pl

Coraz częściej chcemy budować z dziećmi relacje oparte na
bliskości, zaufaniu i zrozumieniu, a także na szacunku i bezwarunkowej miłości, które pozwolą im wzrastać w zdrowym
poczuciu własnej wartości, prowadzącym do spełnionego
życia. Dziś wiemy, że aby tak się stało, dzieci potrzebują przede
wszystkim naszej obecności i uważności, przyjęcia ich takimi,
jakie są, z całym wachlarzem indywidualnych cech, postaw
i emocji. Towarzyszenia im w ćwiczeniu nowych umiejętności
bez stawiania zbyt wysokich wymagań i ciągłego pospieszania.
Wciąż zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób podążać za
potrzebami dziecka, a przy tym zadbać o siebie. To niełatwe
w świecie pełnym napięć, wyzwań i oczekiwań. Seria książek
powstała, by ułatwić
nam to zadanie. By nieść wsparcie rodzicom i opiekunom w dokonywaniu wyborów bliskich
dzieciom, sercu i rodzicielskiej intuicji.
Magdalena Boćko-Mysiorska jest mamą dwójki dzieci, pedagożką, wykładowczynią, promotorką
Rodzicielstwa Bliskości, Porozumienia bez Przemocy oraz neuropsychologii, autorką bliskościowo-naukowego bloga, a teraz także wyjątkowych książek, jakich nie było do tej pory na polskim
rynku. Więcej na: www.magdalenabockomysiorska.pl

Tekst: Magdalena Boćko-Mysiorska
Ilustracje: Dorota Prończuk
Kierownik redakcji: Katarzyna Biegańska
Korekta: Melanż
Skład i łamanie: Paweł Kowalski

Tekst: Magdalena Boćko-Mysiorska

tekst © Copyright by Magdalena Boćko-Mysiorska, 2021
© Copyright by Wydawnictwo JUKA-91, 2021

tekst © Copyright by Magdalena Boćko-Mysiorska, 2021
© Copyright by Wydawnictwo JUKA-91, 2021

Ilustracje: Dorota Prończuk
Kierownik redakcji: Katarzyna Biegańska
Korekta: Melanż
Skład i łamanie: Paweł Kowalski

CENA 24,99 zł

CENA 24,99 zł

ISBN 978-83-8141-204-9

ISBN 978-83-8141-316-9

indeks 891426

indeks 891523

Tekst: Magdalena Boćko-Mysiorska
Ilustracje: Dorota Prończuk
190×200 mm / 18 stron / wydanie kartonowe
Indeks: 891425
Cena: 24,99 zł

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

PÜćƃƀƥƞĬÜƎíĢĴɵPŵƒđƎƫŎƊƚ
PÜćƃƀƥƞĬÜƎíĢĴɵPŵƒđƎƫŎƊƚ

Coraz częściej chcemy budować z dziećmi relacje oparte na
bliskości, zaufaniu i zrozumieniu, a także na szacunku i bezwarunkowej miłości, które pozwolą im wzrastać w zdrowym
poczuciu własnej wartości, prowadzącym do spełnionego
życia. Dziś wiemy, że aby tak się stało, dzieci potrzebują przede
wszystkim naszej obecności i uważności, przyjęcia ich takimi,
jakie są, z całym wachlarzem indywidualnych cech, postaw
i emocji. Towarzyszenia im w ćwiczeniu nowych umiejętności
bez stawiania zbyt wysokich wymagań i ciągłego pospieszania.
Wciąż zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób podążać za
potrzebami dziecka, a przy tym zadbać o siebie. To niełatwe
w świecie pełnym napięć, wyzwań i oczekiwań. Seria książek
powstała, by ułatwić
nam to zadanie. By nieść wsparcie rodzicom i opiekunom w dokonywaniu wyborów bliskich
dzieciom, sercu i rodzicielskiej intuicji.

Tekst: Magdalena Boćko-Mysiorska
Ilustracje: Dorota Prończuk
190×200 mm / 18 stron / wydanie kartonowe
Indeks: 891040
Cena: 24,99 zł

PÜćƃƀƥƞĬÜƎíĢĴɵPŵƒđƎƫŎƊƚ

PÜćƃƀƥƞĬÜƎíĢĴɵPŵƒđƎƫŎƊƚ

PÜćƃƀƥƞĬÜƎíĢĴɵPŵƒđƎƫŎƊƚ

eci, pedagożką, wykładowczynią, promotorką
oraz neuropsychologii, autorką bliskościowożek, jakich nie było do tej pory na polskim
l
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Seria powstała z potrzeby serca – zarówno Autorki, jak i Wydawcy. Magdalena Boćko-Mysiorska,

PÜćƃƀƥƞĬÜƎíĢĴɵPŵƒđƎƫŎƊƚ

emy budować z dziećmi relacje oparte na
i zrozumieniu, a także na szacunku i bezci, które pozwolą im wzrastać w zdrowym
wartości, prowadzącym do spełnionego
że aby tak się stało, dzieci potrzebują przede
becności i uważności, przyjęcia ich takimi,
wachlarzem indywidualnych cech, postaw
zenia im w ćwiczeniu nowych umiejętności
wysokich wymagań i ciągłego pospieszania.
my się nad tym, w jaki sposób podążać za
a, a przy tym zadbać o siebie. To niełatwe
powstała, by ułatwić
ia książek
kunom w dokonywaniu wyborów bliskich

:Seria „(Nie) tacy sami”

Tekst: Magdalena Boćko-Mysiorska
Ilustracje: Dorota Prończuk
190×200 mm / 18 stron / wydanie kartonowe
Indeks: 891426
Cena: 24,99 zł

Tekst: Magdalena Boćko-Mysiorska
Ilustracje: Dorota Prończuk
190×200 mm / 18 stron / wydanie kartonowe
Indeks: 891523
Cena: 24,99 zł
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Szaty dla króla

W tej bajce
nie ma smoka

Gdy dwóch z pozoru

W tej bajce NIE MA SMOKA.

W TEJ BAJCE NIE MA SMOKA

Ani jednego.
znakomitych krawców

$0 .«XJDJF ĩFKFTUUVKBLJĈTNPL

obiecuje uszyć

"MFUPOJFNPĩMJXF8UFKCBKDF

NIE MA SMOKA.
królewski przyodziewek

W TEJ

i najlepszymi nićmi,
oprzeć. Musi mieć nowe

zostać ich bohaterem.
Niestety, nikt go nie chce,
a odpowiedź jest zawsze
taka sama: W TEJ BAJCE

urodzinowe!

NIE MA SMOKA! Czyżby?

indeks 890252
zlecenie 70262

Tekst: Lou Carter
Ilustracje: Deborah Allwright
279×339 mm / 64 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890252
Cena: 19,99 zł

Księżniczka Zielinka
Jeśli zmęczyły was historie

Rozgwiazdo,
gdzie jesteś?

o księżniczkach wiecznie

To opowieść, która zwraca

Gdzie jesteś, rozgwiazdo? Dokąd odpłynęły meduzy?
Gdzie jest błazenek? To pytania, które mały czytelnik stawia
na kolejnych stronach tej książki, uparcie poszukując ukrytych
zwierząt. Czy je znajdzie? Nie wiadomo, ponieważ ryby i inne
morskie stworzenia są stopniowo wypychane ze swojego
naturalnego środowiska przez zanieczyszczenia gromadzące się
w oceanach. Zdenerwowany wieloryb wyrzuci śmieci na ląd
i z szerokim uśmiechem powróci do wody. Tylko czy w naturze
jest to możliwe?

poznajcie żabkę Zielinkę –

Zapierające dech w piersiach ilustracje Barroux świadczą o niezwykłej
fantazji i wrażliwości autora, który nie tylko ilustruje, ale i wymyśla
swoje książki. Dla dzieci i dla dorosłych, kolorowe i czarno-białe. Zawsze
mądre i przemyślane. Barroux jest autorem wielokrotnie nagradzanym
i cenionym na świecie. Czytelnicy we Francji, Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie czy Chinach doskonale znają jego książki, dlatego cieszymy się,
że teraz będą mieli okazję poznać je również polscy czytelnicy.

pragnie pomagać innym

i zostać kapitanem piratów!

Rozgwiazdo, gdzie jesteś?

czekających na swego księcia,
prawdziwą księżniczkę, która

uwagę małego czytelnika

Rozgwiazdo,

na zanieczyszczenie mórz

jesteś?

wszechobecnymi w wodzie

gdzie

i oceanów. Zdenerwowany
śmieciami wieloryb postanawia

Zabawna opowieść o szalonych

wszystkie je wyrzucić

przygodach i odnalezionym

z powrotem na ląd. Ale czy

szczęściu.

w naturze to możliwe?

&HQD]á

ISBN 978-83-7874-872-4
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przez inne bajki, pragnąc

SMOKA

&HQD]á

Tekst: Peter Bently
Ilustracje: Claire Powell
245×274 mm / 28 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891673
Cena: 29,99 zł

Tekst: Hollie Hughes
Ilustracje: Deborah Allwright
268×269 / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890703
Cena: 24,99 zł

o królewnie i wędruje

szaty na swoje przyjęcie
ISBN 978-83-7874-851-9

górę!

który uciekł z bajki

NIE

DEBORAH ALLWRIGHT

król Albert nie może się

Księżniczka
Zielinka

To opowieść o smoku,

BAJCE
MA

/JFNBNPXZ

z najlepszych tkanin

LOU CARTER

księżniczka,
innym.
le nie ma
e gotowa
paniałym
w!

:Zaskakująca wersja
klasycznej baśni

Księżniczka Zielinka

o księżniczkach
ego księcia?
umy księżniczek
albankami?
które kręcą się
ężniczki?

:Dla młodszych dzieci

indeks 890339

Tekst: Stephane Barroux
Ilustracje: Stephane Barroux
245×275 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890339
Cena: 19,99 zł

:Dla młodszych dzieci
Bestseller

Łukasz ratuje misia,
czyli jak udzielać
pierwszej pomocy

Bestseller

Zęby
Skąd się biorą zęby?
Dlaczego nie rosną

Mały Łukasz jest świadkiem, jak

dzieciom od razu

jego mama udziela pierwszej

po urodzeniu? Jak trzeba

pomocy starszemu panu, który

je myć i czemu to takie

zasłabł w cukierni. Postanawia

ważne? Dlaczego tracimy

poćwiczyć udzielanie pierwszej

zęby mleczne? Wszystko,

pomocy na swoim misiu.

co chcielibyście wiedzieć
o zębach, ale nie wiecie,

Książka powstała przy

kogo zapytać!

współpracy z Polskim
Tekst: Izabela Michta
Ilustracje: Anna Gensler
230×270 / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890690
Cena: 29,99 zł
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Tekst: Wojciech Grajkowski
Ilustracje: Wojciech Stachyra
245×260 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890649
Cena: 29,99 zł

Czerwonym Krzyżem.

Bestseller
Pola na plaży

Gdy Pola się zgubi

Pola doskonale zna już sześć

Pola doskonale zna sześć zasad

zasad dla zagubialskich,

dla zagubialskich: 1. Nie szukam.

Pola doskonale zna wszystkie

więc na pewno nie zgubi się

Czekam; 2. Nie mogę wchodzić

podczas rodzinnego wypadu

autom w drogę; 3. Do pomocy

na plażę. Ale jak bezpiecznie

gotowe służby mundurowe; 4. Ktoś

<aTSWKbaJŉLbQMWVQKPXIUQŉ\IȎSQMLaVIXZI_Lŉ[QŉbO]JQ'

2IS[WJQMXWZILbQ[IUIVI]TQKa'?WJKaUUQMR[K]'+baJŉLbQM

i miło spędzić czas na plaży?
_QMLbQIĐISWOWXWXZW[QȎWXWUWK'

6I\MWZIbQVVMXa\IVQIWLXW_QM\IVQMb_aSTMUŇLZIXQŉSVQM

WXW_QMLbQIVIQbQT][\ZW_IVIS[QŇMKbSI1KPWKQIXWZ][bIJIZ-

nieznany? Nie ufamy; 5. Kontakt do

Jak wypocząć, doskonale

mamy? W bucie zapisany; 6. Mam

się bawić, a jednocześnie

być widziana, a nie schowana! Tylko

nie przeszkadzać innym?

czy będzie o nich pamiętała, kiedy

Wystarczy poznać osiem

naprawdę się zgubi?

LbWXW_IVa\MUI\UWM[\IVW_QȎLTIZWLbQK~_̧_QM\VaX]VS\
_aŖKQI LW ZWbU~_ b LbQMKSQMU I VI_M\ ÊbIJI_a _ JMbXQMKbMˇ[\_Wº

Cena 24,99 zł

ISBN 978-83-7874-328-6

Patronat honorowy:

indeks 890565

zasad udanego plażowania.

Tekst: Gabriela Rzepecka-Weiß
Ilustracje: Magdalena Kozieł-Nowak
230×270 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891047
Cena: 24,99 zł

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Tekst: Gabriela Rzepecka-Weiß
Ilustracje: Magdalena Kozieł-Nowak
230×270 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890263
Cena: 24,99 zł
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:Dla młodszych dzieci

pino vive in un bosco nero nero.
coperto di spine: ha spine sulla schiena,
a, sulla testa e sul sedere, persino qualche
a spina sulle ginocchia. È cattivissimo
corre le giornate a terrorizzare tutti.
, però, le sue spine cominciano a cadere...
ché Spino si ritrova morbido e rosa
come una caramella gommosa!
on riesce più a spaventare nessuno,
cos’altro potrà fare?

Szpilka
Szpilka mieszka w lesie. Jego całe

Pani K. zaczyna
od nowa

Anna Kamiński

Ilaria Guarducci

3-5
lat

ciało pokrywają kłujące igiełki.
straszyć i terroryzować innych
mieszkańców lasu. Całymi dniami
im dokucza. Jednak pewnego dnia

euro 14

czajna - niezależnie
ał
narysow

od tego, jak trudny
dzień ma za sobą, kolejnego wszystko zaczyna
od początku. Niezwy-

po drugiej. Wkrótce Szpilka staje

kła opowieść dla dzieci

się miękki i różowy jak żelkowy

o tym, by nigdy się

cukierek. Okazuje się, że nie jest już

nie poddawać.

Tekst: Ilaria Guarducci
Ilustracje: Ilaria Guarducci
195×260 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891530
Cena: 34,99 zł

GLosuj

prezydenta !
.R J R w \ E i R r È z w i e r z Ú W a "

GLosuj na prezydenta!

,

Tekst: André Rodrigues, Larissa Ribeiro,
Paula Desgualdo i Pedro Markun
205×205 mm / 48 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891035
Cena: 29,99 zł

Tekst: Anna Kaminski
Ilustracje: Przemysław Szukaj
230x250 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891263
Cena: 24,99 zł

Głosuj na prezydenta!
Kogo wybiorą
zwierzęta?

Tumtum.
Dudniący słoń

Lew postanowił wykorzystać

duży słoń. Jego kroki

całą wodę z rzeki do napełnie-

dudniły: TuUuM! TuUuM!

nia swojego basenu. Uważa, że

I tak właśnie miał na imię

wszystko mu wolno, bo jest kró-

– Tumtum. Gdy szedł,

lem zwierząt i rządzi. Zwierzęta

było go słychać z bardzo

się buntują. Bo właściwie kto

daleka, a kiedy się zbliżał,

zdecydował, że lew jest królem?

zwierzęta uciekały

Postanawiają wybrać władcę

przerażone. Tumtum czuł

w demokratycznym głosowaniu. Do tronu pretenduje aż
czterech kandydatów.
Świetna lekcja demokracji
dla najmłodszych.

38

Pani K. jest nadzwy-

jego igiełki zaczynają opadać jedna

taki groźny.

na

Pani K. zaczyna od nowa

Szpilka nie jest zbyt miły, uwielbia

napisała

Żył sobie kiedyś bardzo

Tekst: Anya Damirón
Ilustracje: Pablo Pino
245×275 / 60 stron / oprawa: twarda
Indeks: 890974
Cena: 34,99 zł

się samotny, aż nadszedł
dzień, w którym wszystko
się zmieniło.

Bestseller
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Czy wiecie, ile wspaniałych zwierząt żyje w Bałtyku? Czy kiedykolwiek słyszeliście

S
KA

W
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Bestseller
K ATA RZ Y

W R o bacz k ow i e

owo. Nawet w przedokazji zbliżającego
ważne zadanie: mają
w miasteczka przedsię cieszą, bo uwielznajdą na łące. I co
tóre skarbami wcale

:Dla młodszych dzieci

W

o wężynce lub pąkli? Wiecie, jak wygląda zmieraczek plażowy? I dlaczego krab
wełnistoszczypcy jest intruzem? Poznajcie niesamowitych mieszkańców
naszych wód: morświna, śledzia i fokę, a także ciernika i sercówkę.

i l u s t ra c j e : M
oni

Zabawne wierszyki Patrycji Wojtkowiak-Skóry zostały pięknie zilustrowane
przez rosyjską artystkę Olgę Demidovą.

ka

a

Su

sk

a

Patrycja Wojtkowiak-Skóra – gdynianka, autorka książek,

omina nam o tym,
ący nas świat oraz że
ę.

piosenek i scenariuszy animacji dla dzieci. Nie przez przypadek
urodzona 5 listopada, czyli w Międzynarodowym Dniu Postaci
z Bajek. Uważa, że morze jest pełne bajek, a plaża mogłaby
z powodzeniem zastąpić salę lekcyjną. Mama Jagody i Wojtka, z którymi uwielbia
odkrywać tajemnice przyrody.
Olga Demidova – absolwentka wydziału sztuki użytkowej,
a także animacji w Moskwie. Od lat ilustruje książki dla dzieci.
Pracowała z wydawcami na całym świecie. Stara się mieć zawsze
pozytywne nastawienie i dostrzegać cudowność drobiazgów
w codziennej rutynie. Chciałaby, aby ci, którzy patrzą na jej ilustracje,
odczuwali szczęście i spokój.

ISBN 978-83-8141-066-3

Cena: 34,99 zł

indeks 890689

W Robaczkowie

W Robaczkowie.
Wielki pożar łąki

Bałtyckie zwierzaki

W Robaczkowie dawno nie było
tak nerwowo. A wszystko z powodu

W Robaczkowie nastała jesień.

żyje w Bałtyku? Dzięki tej książce

zbliżającego się Święta Łąki. Maluchy

Spokój jesiennych porządków

poznasz nie tylko morświna,

dostały ważne zadanie – przygotować

zakłócił jednak pożar, który wybuchł

śledzia, mewę czy fokę, ale także

przedstawienie „Skarby łąki”. Tylko

na łące. Mieszkańcy miasteczka

babkę, wężynkę, a nawet krewetkę

jakie skarby można znaleźć na łące?

natychmiast pospieszyli na pomoc

bałtycką! Zabawne wierszyki Patrycji

I co zrobić, jeśli znajdują się tam

swoim sąsiadom. Niestety łąka

Wojtkowiak-Skóry przepięknie

rzeczy, które skarbami wcale nie są

została doszczętnie spalona, a domki

zilustrowane przez Olgę Demidovą

– na przykład zardzewiałe puszki,

jej mieszkańców zniszczone. Gdzie

sprawiają, że książka o bałtyckich

torby foliowe i inne śmieci? Pięknie

się teraz podzieją mieszkańcy

zwierzakach jest wyjątkowa.

zilustrowana opowieść o tym,

Robaczkowa?

Czy wiesz, ile wspaniałych zwierząt

że nasze zachowanie ma wpływ
na środowisko i że wszyscy
powinniśmy szanować przyrodę.

Tekst: Katarzyna Biegańska
Ilustracje: Monika Suska
279×339 mm / 64 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890163
Cena: 29,99 zł

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Tekst: Katarzyna Biegańska
Ilustracje: Monika Suska
279×339 mm / 64 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891032
Cena: 34,99 zł

Tekst: Patrycja Wojtkowiak-Skóra
Ilustracje: Olga Demidova
279×339 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890689
Cena: 34,99 zł
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Bestseller
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Maleńki pirat
Pewnego razu maleńki pirat znalazł butelkę z listem. Ktoś na wyspie Apsik wzywa
pomocy, więc dzielny kapitan rusza na ratunek! Gdy piraci przybywają na miejsce,
zostają zaatakowani przez… nosy.

[…] Apsik! Gile i smarki! Apsik! Kozy i fąfle. Apsik! Zielone gluty.
Wiadomość w butelce była pułapką! Ktoś chciał zwabić piratów na wyspę.
Tylko kto?

maleńki, że wiatr porywał

rawdę wielkie rzeczy wcale
lub całkiem tycie.

Wspaniale zilustrowana opowieść o tym, że zakatarzony nos nie musi być przeszkodą
w przeżyciu niezwykłej przygody.

go przy najlżejszym

czyli bitwa na smarki

kapitan piratów tak

scy nazywali go po prostu

y, bo choć maleńki pirat
awet kiedy głośno krzyczał.
apki!

APSIK!

Pewnego razu był sobie

Apsik! czyli bitwa
na smarki

APSIK !

To kontynuacja przygód
Maleńkiego Pirata, który
tym razem wyłowił
z wody butelkę z dziwną

podmuchu. Kiedy podczas
Alicia Acosta

Alicia Acosta

bitwy z innymi złymi
zniknął, wszyscy myśleli,
że przepadł bez wieści.

ĞŶĂ͗Ϯϵ͕ϵϵǌų
ISBN 978-83-8141-052-6

Alicia Acosta
MónicaAcosta
Carretero
Alicia
Mónika Carretero

Alicia Acosta
Mónica Carretero

Okazuje się jednak, że

indeks 890982

Tekst: Alicia Acosta
Ilustracje: Mónica Carretero
250×250 mm / 36 stron / oprawa: twarda
Indeks: 890982
Cena: 29,99 zł

Nowe wydanie

ĞŶĂ͗Ϯϵ͕ϵϵǌų
ISBN 978-83-8141-138-7

wyspie Apsik potrzebował
pomocy. Załoga
niezwłocznie wyruszyła
Alicia Acosta
Mónica Carretero

indeks 891042

bycie maleńkim ma swoje

Tekst: Alicia Acosta
Ilustracje: Mónica Carretero
250×250 mm / 36 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891042
Cena: 29,99 zł

plusy.
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w jej kierunku. Na miejscu
okazało się, że na wyspie
mieszkają chodzące nosy!

Świat w piżamie

Za chmurami

Nowe wydanie znanej już

Wspaniała opowieść o sile

czytelnikom książki o Krzysiu.

wyobraźni i o tym, jak ważna jest

Za chmurami|ovhoॉ1om;7b;jov|hbķh|ॕu;f;v|_oj7;lo77-mlo0u-৳mbĺѴ;mb;|Ѵho
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Głównym bohaterem „Świata
Każdego wieczoru tuż przed
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b;1b<1;]oѵĺ;71fbhomhuv

zaśnięciem rozmyśla o tym, co
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wspólnota. W świecie, w którym
Za chmurami -uoѴbm-Ѵ-

w piżamie” jest czteroletni Krzyś.

coraz bardziej zatapiamy się
we własnych, osobnych światach
i nie spędzamy czasu wspólnie,

się dzieje w nocy, kiedy miasto

historia, która się wydarzyła,

układa się do snu. Zadziwia

wydaje się niewyobrażalna.

go informacja, że nie wszyscy
w nocy śpią.
Tekst: Justyna Drobkiewicz
Ilustracje: Anna Simeone
230×270 mm / 64 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891537
Cena: 34,99 zł
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wiadomością. Ktoś na

Mónica Carretero

Mónika Carretero

piratami maleńki kapitan

'2!TAĚ

ISBN 978-83-8141-227-8

indeks 891444

Tekst / ilustracje Karolina Hyla
205×275 mm / 40 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891444
Cena: 29,99 zł

:Seria „Moc uczuć”

3-5
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Seria książek dla dzieci, której oś stanowią zagadnienia związane z emocjami. Mała
rudowłosa Kasia to alter ego znanej psycholożki Katarzyny Miller, która postanowiła
stworzyć tę postać na potrzeby niniejszej serii. Jej bohaterka spróbuje oswoić dzieci
z targającymi nimi uczuciami, czasem bardzo trudnymi; pokazać, że emocje dotyczą
każdego, są całkowicie naturalne oraz że można sobie z nimi radzić.

Katarzyna Miller – psycholożka, psychoterapeutka, felietonistka Zwierciadła, poetka,
pisarka, a teraz także autorka książek dla dzieci.
Katarzyna Miller
Każdy człowiekpsychoterapeutka,
doświadcza całego spektrum
rozmaitych
uczuć. Ale żeby nauczył się je
Psycholożka,
felietonistka
„Zwierciadła”,
rozpoznawać, nazywać, a co więcej, radzić sobie z nimi (!), już jako dziecko powinien coś
poetka, a teraz także pisarka dla dzieci. O emocjach pisze bez
na ich temat wiedzieć. Skąd się bierze to, co czuję? Dlaczego tak się czuję? A dlaczego
emocji,
prosto
zabawnie.
żechcę
te dotyczą
każdego, są
akurat dziś,
a nieiwczoraj?
A co,Pokazuje,
jeśli wcale nie
tak się czuć?
naturalne
i
w
naturalny
sposób
można
sobie
z
nimi
No cóż... czego się Kasia za młodu nie nauczy w kwestii poradzić.
rozpoznawania własnych
uczuć, tego dorosła Katarzyna nie będzie umiała. I właśnie dlatego tak ważne jest,
żeby rozmawiać z dziećmi o uczuciach. Ta książka może być świetnym narzędziem do
rozpoczęcia takiej rozmowy.
Polecamy również:
Katarzyna Miller – psycholożka, psychoterapeutka, felietonistka Zwierciadła, poetka,
pisarka, a teraz także autorka książek dla dzieci.

Katarzyna Miller – psycholożka, psychoterapeutka, felietonistka Zwierciadła, poetka,
pisarka, a teraz także autorka książek dla dzieci.

Każdy człowiek doświadcza całego spektrum rozmaitych uczuć. Ale żeby nauczył się je
rozpoznawać, nazywać, a co więcej, radzić sobie z nimi (!), już jako dziecko powinien coś
na ich temat wiedzieć. Skąd się bierze to, co czuję? Dlaczego tak się czuję? A dlaczego
akurat dziś, a nie wczoraj? A co, jeśli wcale nie chcę tak się czuć?
No cóż... czego się Kasia za młodu nie nauczy w kwestii rozpoznawania własnych
uczuć, tego dorosła Katarzyna nie będzie umiała. I właśnie dlatego tak ważne jest,
żeby rozmawiać z dziećmi o uczuciach. Ta książka może być świetnym narzędziem do
rozpoczęcia takiej rozmowy.

Każdy człowiek doświadcza całego spektrum rozmaitych uczuć. Ale żeby nauczył się je
rozpoznawać, nazywać, a co więcej, radzić sobie z nimi (!), już jako dziecko powinien coś
na ich temat wiedzieć. Skąd się bierze to, co czuję? Dlaczego tak się czuję? A dlaczego
akurat dziś, a nie wczoraj? A co, jeśli wcale nie chcę tak się czuć?
No cóż... czego się Kasia za młodu nie nauczy w kwestii rozpoznawania własnych
uczuć, tego dorosła Katarzyna nie będzie umiała. I właśnie dlatego tak ważne jest,
żeby rozmawiać z dziećmi o uczuciach. Ta książka może być świetnym narzędziem do
rozpoczęcia takiej rozmowy.

Polecamy również:

Polecamy również:

3
3

NsŘʲˡˣʰ˨˨ʊň
ISBN 978-83-8141-121-9

indeks 891036

Moc uczuć. Strach
Tekst: Katarzyna Miller
Ilustracje: Katarzyna Nowowiejska
190×190 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks:
891534
NsŘʲˡˣʰ˨˨ʊň
Cena: 24,99 zł
ISBN 978-83-8141-121-9

indeks 891036 co dwie kropki, to nie jedna!
Wiadomo:

NsŘʲˡˣʰ˨˨ʊň
ISBN 978-83-8141-122-6

indeks 891037

3

Moc uczuć. Radość

Moc uczuć. Wstyd

Tekst: Katarzyna Miller
Ilustracje: Katarzyna Nowowiejska
190×190 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891036
Cena: 24,99 zł

Tekst: Katarzyna Miller
Ilustracje: Katarzyna Nowowiejska
190×190 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891037
Cena: 24,99 zł

41

:Dla młodszych dzieci
Joanna Krzyżanek

m, i mam najlepszego przyjaciela. Ma
m. Tak jak ja jestem po prostu Maniutką.

t rezolutną dziewczynką, która kocha
to, że nie wszyscy dbają o swoje najktor Framuga zapowiedział w telewizji
postanowiła działać:

ęborka, żeby zrezygnował z foliowych
e używać nieekologicznych opakowań?
na Ziemi było mniej śmieci?
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Maniutka ratuje świat
Maniutka to rezolutna

Gdzieś daleko.
Bajka eko

dziewczynka, która mieszka

W Królestwie Niezielencji nie

w Starym Knedelkowie. Kocha

dzieje się dobrze. A wszystko

swoje miasteczko, okolicę

to przez sterty śmieci. Jest

oraz przyrodę. Bardzo martwi

ich tyle, że król i królowa nie
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ją jednak to, że nie wszyscy

mogą się przez nie przedrzeć

dbają o swoje najbliższe

do tronu. Dzieje się to z winy
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Joanna Krzyżanek

kapryśnej królewny Brajki.

otoczenie i o naszą planetę.
Patronat honorowy:

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-7874-116-9

indeks 890565

www.mac.pl

Tekst: Joanna Krzyżanek
Ilustracje: Zenon Wiewiurka
230×270 mm / 44 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891396
Cena: 34,99 zł

Tekst: Izabela Skorupka
Ilustracje: Anna Gensler
230×270 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890565
Cena: 24,99 zł

Jaś Wiadomy
zmienia świat

Ale pycha! Pełno smaków
dla dzieciaków

Czym jest Czerwona księga

Przepisy, które możesz zestawiać ze

gatunków zagrożonych?

sobą na różne sposoby. Skomponuj

Dlaczego przed Gwiazdką nie

całodniowe menu, a jeśli się rozmyślisz,

można adoptować psa ze

zmień je w całości lub tylko częściowo.

schroniska? Czy cyrk bez zwierząt

36 przepisów na sałatki, zupy, naleśniki,

ma sens? Nad tymi pytaniami

przekąski i inne dania ułożono tak,

głowi się rodzina Wiadomych –

aby przygotowanie z nich potraw było

Jaś, Zosia oraz mama i tata.

łatwe i przyjemne dla każdego dziecka,
a wszystkie składniki – łatwo dostępne.

Tekst: Marcin Pałasz
Ilustracje: Justyna Hołubowska-Chrząszczak
163×235 mm / 176 stron / oprawa: twarda
Indeks: 800159
Cena: 34,99 zł
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Tekst: Katarzyna Biegańska
Ilustracje: Agnieszka Serwicka
150×300 mm / 30 stron / oprawa: miękka, na spirali
Indeks: 890164
Cena: 19,99 zł

:Dla młodszych dzieci
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Krew

Niesamowite nasionka

Jak długo żyją czerwone

Książka pełna pięknych

krwinki i czy naprawdę

ilustracji i zaskakujących

wyglądają jak kluski śląskie?

ciekawostek o nasionach

Dlaczego krew jest jak zupa?

z całego świata. Może być

W jaki sposób nasza krew

zachętą dla dzieci i dorosłych

może uratować komuś życie?

do odkrywania niezwykłego

Na te i wiele innych pytań

świata roślin.

odpowie Krew.

Tekst: Wojciech Grajkowski
Ilustracje: Agata Szargot
230×270 mm / 48 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891430
Cena: 34,99 zł

Tekst i ilustracje: Ewa Podleś
208×288 mm / 36 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891531
Cena: 34,99 zł

Księga niezwykłych zwierząt
– do rysowania, zgadywania
i wymyślania

W grudniu po południu,
czyli trochę inny
kalendarz adwentowy

To prawie sto stron ciekawostek

Święta Bożego Narodzenia

o zwierzętach. Poznacie najbrzydsze

są dla najmłodszych czasem

ło kto potrafi opowiadać o świecie,
h. I robi to na wiele różnych sposobów:
ami, pisząc czy przedstawiając barwne
ań i rozmów. Jest mistrzynią opowieści.
odych czytelników, by kolejną opowieść
zwierząt - tworzyli wraz z nią. Z taką
ewnością będzie wspaniała przygoda!

zwierzęta świata i mistrzów szybkości,

magicznym. Czekają

stworzenia o zachwycającym

na choinkę, śnieg, pierniczki,

ąt” to wiedza i zabawa w czystej postaci.
ych!) już od pierwszej strony, pobudza
reatywność. Polecam jako mama. Uważam
ykłych zwierząt” jest świetną pomocą do
w ramach zajęć terapii pedagogicznej.

ubarwieniu oraz te o najdłuższych

prezenty… Książka jest

szyjach i ogonach. Książka pełna jest

właśnie o takim oczekiwaniu.

fascynujących zdjęć oraz zagadek,

A jak sprawić, by było radosne?

kolorowanek, rebusów, labiryntów

Sposobów jest wiele!

Hej! Jestem Anka AfrykAnka i cieszę się, że lubisz
wierzęta tak jak ja! Pracuję jako przewodniczka
w Afryce, a w tej książce zabieram cię na wspólne
dkrywanie sekretów zwierząt z całego świata!

Zajrzyj też do innych moich książek: serii
"Podróżowniki", "Polska NAJ. Księga miejsc
wyjątkowych" oraz na mój blog: www.afrykanka.pl

zcze jej nie znacie? Ma rude warkocze,
eniem mogłaby być Waszą mamą. A jednak
ą ciekawość świata i entuzjazm dziecka.
wniejsze zwierzę i zabawisz się tak, że
Praktykuję od dobrych już kilkunastu lat.

parczyk Zagadkowa Niedziela

owo Elżbieta Manthey

-Zawadzka Nauczyciel Roku 2015

i eksperymentów.

Tekst: Anna Olej-Kobus
Ilustracje: Agnieszka Suszczyńska
173×245 mm / 96 stron / oprawa: zintegrowana
Indeks: 891536
Cena: 34,99 zł

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Tekst: Ewelina Włodarczyk
Ilustracje: Małgorzata Kwapińska
230×270 mm / 88 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891641
Cena: 39,99 zł
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Opowieść nieznajomego
Chińczyka

Bezkresny

Pod koniec XIX wieku wybudowano linię kolejową łączącą wschodnie i zachodnie wybrzeże Kanady. Will Everett, pasażer pierwszej klasy, wspólnie z tatą wyrusza słynnym pociągiem, zwanym Bezkresnym,
przez góry, lasy i bagna. Kiedy w ręce chłopca trafia klucz do wagonu,
w którym przewożone jest ciało dyrektora kolei, a także cenne skarby,
staje się celem szajki morderców. Aby przeżyć, Will dołącza do grupy
cyrkowej i zaprzyjaźnia się z artystami. Czy pomoc Maren, specjalistki
od znikania, i tajemniczej wielkiej stopy wystarczy, by chłopiec ocalił
swe życie i odnalazł własne powołanie?

-

Opowieść nieznajomego

Chińczyka to historia, która

zaczyna się w Muzeum Narodowym

KENNETH OPPEL

BEZKRESNY

w jednej z sal skromny staruszek
snuje opowieść o wydaje się

lasy i bagna. Kiedy w ręce chłopca
trafia klucz do wagonu, w którym

cena 39,99 zł

przewożone jest ciało dyrektora

ISBN 978-83-8141-092-2

Tekst: Magdalena Wiśniewska
Ilustracje: Marcin Minor
162×235 mm / 64 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891657
Cena: 39,99 zł
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Tekst: Kenneth Oppel
Ilustracje:
Przemysław Szukaj (okładka)
145×203 mm / 368 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 890975
Cena: 39,99 zł

staje się celem szajki morderców.
Aby przeżyć, Will dołącza do
grupy cyrkowej i zaprzyjaźnia się
z artystami.

Pieśni Zaginionego
Kontynentu

Powrót na Zaginiony
Kontynent

Pewien podróżnik odkrywa

Druga część „Pieśni Zaginionego

Zaginiony Kontynent. Zafascynowany

Kontynentu”. Tym razem na wyprawę

historiami opowiadanymi przez

ruszają dzieci podróżnika, bohatera

mieszkańców, po powrocie do

części pierwszej. Tata Sebastiana

domu spisuje swoje wspomnienia

i Otty po latach ponownie udał się

w formie dwunastu baśni, zwanych

na ten niezwykły ląd, by zrealizować

tu pieśniami. Celowo nie rysuje

tajemniczą misję, ale nigdy z niej

map, aby nie odbierać innym radości

nie wrócił. Rodzeństwo postanawia

odkrywania.

rozpocząć poszukiwania na własną rękę.

Tekst: Przemysław Hytroś
Ilustracje: Agnieszka Wajda
170×210 mm / 248 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891431
Cena: 54,99 zł
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kolei, i pewne cenne skarby,

MAGAZYN LITERACKI

dawno temu.

Bestseller

i zachodnie wybrzeże Kanady. Will

zwanym Bezkresnym przez góry,

nas daleko poza muzealne ściany
indeks 890975

linię kolejową łączącą wschodnie

wspólnie z tatą wyrusza pociągiem

niepozornym eksponacie i przenosi
na chińską prowincję dawno,

Pod koniec XIX wieku wybudowano

Everett, pasażer pierwszej klasy,

KENNETH OPPEL

w Pekinie. Przypadkowo napotkany

BEZKRESNY

-

-

:Dla starszych dzieci

Tekst: Przemysław Hytroś
Ilustracje: Agnieszka Wajda
163×235 mm / 296 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891685
Cena: 54,99 zł
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k spędzają wakacje
. Ciotka z racji wielat) zaczyna cierpieć
że to romantyzm…?
wiedzą. Niezbyt też
k nieistotnymi temae ważniejsze sprawy.
m ciotki okazuje się
wy, jak na początku
progu włamywacze,
y, bardzo zaangażoprzystojny) policjant
e, na co będą mogły
No i ktoś w końcu
zalii von Bonin, czyli
ki domu.

rosłych przecież nie

Kuku Król

Kuku Król i klątwa mumii

Poznajcie Benka Tyczkę.

Benek Tyczka wrócił do

Benek jest nieśmiały i stara

szkoły i ma kłopoty! Grupa

się pozostać niezauważonym,

włamywaczy i starożytna

ale nie zawsze mu się to udaje,

mistyczna klątwa sprawiają, że

zwłaszcza gdy na jego drodze

trafia do przerażającej plątaniny

staje Mundek Drab i jego gang.

wydarzeń. Czy złapią Midnight

Pewnego razu uciekając przed

Mob? Czy Benek przeżyje

Mundkiem, Benek spotyka

śniadanie? Potrzebuje geniuszu.

niezwykłego króla z długą brodą,

Potrzebuje nieustraszonej

który okazuje się...

brodatej dziewczyny. On

Tekst / ilustracje: Adam Stower
125×177 mm / 176 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891538
Cena: 29,99 zł

9-12
lat

6-8
lat

Gnomon i tajemnica
starego domu

potrzebuje Kuku Króla!

Tekst / ilustracje: Adam Stower
125×177 mm / 256 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891649
Cena: 29,99 zł
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Bethany i Bestia
Lemony Snicket spotyka Roalda

Guśka, Ptyś i Leonek spędzają wakacje

Dahla w tej szalenie zabawnej,

u ciotki w Bolesławcu. Ciotka z racji wieku

cudownie makabrycznej i bogato

(około trzydziestu lat) zaczyna cierpieć

ilustrowanej opowieści o głodnej

na reumatyzm. A może to romantyzm…?

bestii, próżnym nieśmiertelnym

Dzieci dokładnie nie wiedzą. Niezbyt też

człowieku i niezbyt uroczej

mogą zajmować się tak nieistotnymi

dziewczynce, która nie wie, że

tematami, bo mają na głowie ważniejsze

zaraz zostanie zjedzona. Piękno

sprawy. Stary, poniemiecki dom ciotki

ma swoją cenę.

okazuje się wcale nie taki nudny, jak na
początku zakładali.

Tekst: Iwona Banach
Ilustracje: Adam Pękalski / (okładka)
145×203 mm / 320 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891668
Cena: 34,99 zł

Tekst: Jack Meggitt-Phillips
Ilustracje: Isabelle Follath
140×190 mm / 256 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891698
Cena: 34,99 zł

:Kolejny tom w przygotowaniu!

:Kolejny tom w przygotowaniu!

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!
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Podróż Krogulca

Opowieść
w dwudziestu czterech rozdziałach

nocny ekspres

Po zakończeniu I wojny światowej
każdy próbuje odbudować swoje

nocny ekspres
odesłania do sierocińca, musi
J
życie. Jeśli Ben ma uniknąć

Nocny Ekspres
Dziesięcioletnia Danja i jej rodzina
jadą do babci, jak to zwykle bywa
w grudniu. Ale tym razem nie

Opowieść w dwudziestu czterech
rozdziałach

wszystko jest tak, jak powinno.

edenastoletnia Danja i jej rodzina jak zwykle w grudniu jadą
do babci. Ale tym razem nie wszystko jest tak, jak powinno.
Babcia mówi dziwne rzeczy, zapomina i opowiada o jakimś kluczu, który należy przekręcić dwa razy. A wieczorem znika. . .
Tej samej nocy Danja słyszy odgłos pociągu dobiegający z opuszczonego toru kolejowego. Po chwili n a stację wjeżdża Nocny
Ekspres i zabiera Danję w zapierającą dech w piersiach przygodę,
w której czas i przestrzeń rządzą się swoimi prawami. Tylko komu
podczas tej podróży można zaufać, jak odnaleźć babcię i gdzie jest
zaginiony klucz?

Babcia mówi dziwne rzeczy,

Sama, który został ranny we

zapomina i opowiada o ważnym

nocny ekspres

odnaleźć swojego brata,

Francji, a teraz uznaje się go za
zaginionego.

CENA 39,99 zł
ISBN 978-83-8141-372-5

kluczu, ale nie zdradza wnuczce,
gdzie on się znajduje. Kiedy babcia
znika, Danja nie wie, w co wierzyć.

indeks 891743

Tekst: Natasha Farrant
Ilustracje: Karolina Piotrowska (okładka)
145×203 mm /320 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891696
Cena: 39,99 zł

Tekst: Karin Erlandsson
Ilustracje: Peter Bergting
163×235 mm / 240 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891743
Cena: 39,99 zł

W drodze do szkoły Artur, Ren i Cecily są świadkami
tajemniczej eksplozji. Gdy zaczynają badać jej przyczynę,
zostają uwięzieni w kabinie na pokładzie Principii – statku
badawczego dowodzonego przez samego… Izaaka
Newtona! Zagubieni w 2473 roku w niesamowitej grze
przygodowej Wonderscape muszą skorzystać z pomocy
Thomasa Edisona, Mary Shelley i innych historycznych postaci,
aby znaleźć drogę do domu, zanim skończy im się czas.

Obóz Vermeer, na który

PODRÓŻ W NIEZNANE

Niezliczone sekrety
Dziesiątej Góry

PO DR ÓŻ W N IE ZNAN E

Trzynastoletni Arthur, Ren i Cecily

wybrała się dwunastoletnia

Podróż w nieznane. Wonderscape to spełnienie marzeń
nie tylko każdego gracza, ale także każdego czytelnika,
który od lektury oczekuje mocnych wrażeń. Akcja powieści
nie zwalnia od pierwszych stron i w każdym rozdziale
wrzuca bohaterów w wir nowych przygód i w nowe miejsca:
od statku badawczego na oceanie poprzez pustynię,
japoński ogród, safari aż po nawiedzony labirynt!

w drodze do szkoły są świadkami
tajemniczej eksplozji. Gdy zaczynają

naprawdę wspaniale. Warsztaty

badać okoliczności zdarzenia, zostają

sztuką to to, o czym marzyła
przez cały rok szkolny. Niestety
nagła ulewa skutecznie

J E N N I FE R B E L L

Esther, zapowiadał się

z impresjonizmu i obcowanie ze

zamknięci w kabinie na pokładzie
Principii – pirackiego statku
badawczego żeglującego

CENA 39,99 zł

ISBN 978-83-8141-297-1

MAGAZYN LITERACKI

pokrzyżowała jej wszystkie plany.
indeks 891442

Tekst: Krista Van Dolzer
145×203 mm / 296 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891081
Cena: 34,99 zł
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Podróż w nieznane.
Wonderscape

J E N N I FE R B E L L

po niebezpiecznych wodach,
dowodzonego przez samego Izaaka
Newtona!

Tekst: Jennifer Bell
145×203 mm / 360 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891442
Cena: 39,99 zł

ałby się niewidzialny dla
ki, którą chłopiec uwieliu, w obskurnym bloku
o jest patrolowane przez
nkami, na polecenie taw Umbrą. Nie wiadomo

zny zegarek, który może
wną nadzwyczajną moc.
a zegarmistrza i tym saposzukuje sam Smuga.
ujący zwrot. Reuben jest
tać bohaterem. Zmierza
pułapek, przygód i ucie-

panią Geneviev u boku,

esa, Trenton Lee Stewart
wania wskazówek i zadaeństwem?

Burzy na Arranmore
na jego ukochaną wyspę
bójcy Morrigany.
agną wskrzesić swoją
jak ich powstrzymać.
magicznych zdolności,
pamięci przez dziadka.
na przyjaciołach i wraz
czarodziejowi Dagdzie
zy, że te wszystkie magiczne
zpoczyna poszukiwania
ze przygotowują się
na się bitwa
more.
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Na straży sekretu

Wyspa Strażnika Burzy

„New York Times” Bestseller!

Fionn ma spędzić wakacje

Kiedy Reuben odkrywa niezwykły

u swojego mieszkającego

antyczny zegarek z sekretną

na wyspie dziadka. Kiedy

mocą, w jego życiu następuje

tylko stawia stopę na

Fionn nie jest zachwycony perspektywą
spędzenia wakacji na wyspie u dziadka, którego
prawie nie zna. Kiedy jednak po raz pierwszy stawia stopę
na Arranmore, zaczynają dziać się dziwne rzeczy.
Raz na pokolenie wyspa Arranmore wybiera nowego
Strażnika Burzy, który dzięki swoim niezwykłym
i potężnym mocom chroni obecną na wyspie magię
przed wrogami. Nadszedł czas, by Malachiasz Boyle,
skryty i ekscentryczny staruszek, ustąpił miejsca
nowemu Strażnikowi. Jest jednak coś, co nie chce do
tego dopuścić. Mroczna magia ukryta głęboko
pod wyspą budzi się, aby ponownie
wzniecić pradawną wojnę.

intrygujący zwrot. Jeden

Nominacja do National
Book Tokens Children’s
Book of the Year 2018!

sekret prowadzi do drugiego,
a Reuben czuje się rozdarty

Głowna nagroda w konkursie
BAMB (Books Are My Bag)
w kategorii middle-grade
w 2018 roku!

Nominacja do CILIP
Carnegie Medal!

Arranmore, zaczyna się tam
dziać coś dziwnego. Wkrótce
okazuje się, że ma to związek

między swoją prostoduszną

z wyborem tajemniczego

naturą a pragnieniem, by zostać

Strażnika Burz.

ISBN
ISBN978-83-7874-996-7
978-83-7874-418-4

bohaterem.

indeks 800420
zlecenie 70251
Cena
34,99XXXX
zl zł
indeks 890929

Tekst: Trenton Lee Stewart
Ilustracje: Przemysław Szukaj (okładka)
145×203 mm / 540 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891045
Cena: 49,99 zł

Tekst: Catherine Doyle
145×203 / 320 stron / oprawa: twarda
Indeks: 890929
Cena: 39,99 zł

Wojownicy zaginionej fali

Bitwa Strażnika Burzy

Fionn ponownie znajduje się w centrum

Fionn Boyle, Strażnik Burzy na wyspie

walki o przetrwanie wyspy Aranmore.

Arranmore, staje przed walką swojego

Fionn Boyle był Strażnikiem Burzy

życia. Przerażająca wszechmocna

w Arranmore przez zaledwie sześć

czarodziejka Morrigana została

miesięcy. Wtedy przybyły na wyspę

wskrzeszona i odcięła wyspę od

tysiące przerażających Duszobójców

wszelkiej pomocy. Tylko Fionn stoi

Morrigany. Pustynni wyznawcy złej

jej na drodze. Chłopiec musi znaleźć

czarodziejki pragną wskrzesić swoją

sposób, by ją pokonać, tym bardziej

przywódczynię, a Fionn nie wie, jak ich

że czarodziejka zaczyna zabierać

powstrzymać.

najbliższe mu osoby.

Tekst: Catherine Doyle
145×203 mm / 340 stron / oprawa: twarda
Indeks: 890983
Cena: 39,99 zł

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Tekst: Catherine Doyle
145×203 mm / 352 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891543
Cena: 39,99 zł
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:Czwarty tom serii
w sierpniu 2022 r.

Rodzina ze 141 ulicy rusza na ratunek!
Bestsellerowa seria „New York Timesa!” Rodzina
Vanderbeekerów z Harlemu powraca w trzeciej części,

Historia rodziny

w której rodzeństwo ściga się z czasem, aby uchronić przed

Vanderbeekerów wciąga bez

likwidacją firmę swojej mamy. Dla młodych Vanderbeekerów
przerwa wiosenna nie mogła być lepsza. Isa wraca z obozu,

reszty, rozśmiesza i wzrusza. Nie

Oliver buduje swój pierwszy domek na drzewie, a Laney, Jess

ma co się dziwić, że dwa lata temu

i Hiacynta są podekscytowane, że mogą pomóc mamie, która

trafiła na prestiżową listę Notable

dostaje niezwykłą szansę zabłyśnięcia w modnym magazynie

Children’s Books magazynu
„The New York Times!"

kulinarnym. Ale wszystkie plany Vanderbeekerów mogą lec
w gruzach, gdy nieoczekiwana wizyta miejskich urzędników
sprowadza kłopoty na cukierniczy biznes ich matki. Teraz będą
musieli połączyć siły i wspólnie wyciągnąć mamę z opresji.
Tekst: Karina Yan Glaser
145×203 mm / 344 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891049
Cena: 39,99 zł

Karina Yan Glaser

RODZINA ZE 141 ULICY
i ukryty ogród

RODZINA

, Oliver, Hiacynta
I wtedy staje się
rafia do szpitala
nawiają wówczas
ować plan.
całym Harlemie,
ędzać czas
ednej chwili
ę.

:Seria „Rodzina ze 141 ulicy”

ZE 141 ULICY i ukryty ogród

Rodzina ze 141 ulicy
i ukryty ogród

Rodzina ze 141 ulicy

Ukochany sąsiad

zawsze mieszkała w kamienicy przy

Vaderbeekerów, pan Jeet,

141 Ulicy. Ta kamienica to właściwie

trafia do szpitala w ciężkim

kolejny członek ich rodziny. Kiedy

stanie. Aby mu pomóc,

więc ich zgryźliwy gospodarz po-

postanawiają stworzyć

stanawia nie przedłużać dzierżawy,

magiczny ogród w całym

pięcioro rodzeństwa ma jedenaście

Harlemie, by po wyjściu

dni na przekonanie przerażającego

ze szpitala sąsiad mógł

właściciela, aby pozwolił im pozo-

spędzać czas w pięknym

stać w ukochanym domu.

Rodzina Vanderbeekerów od

otoczeniu.
Tekst: Karina Yan Glaser
140×210 mm / 344 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890967
Cena: 39,99 zł
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Tekst: Karina Yan Glaser
140×210 mm / 304 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890708
Cena: 39,99 zł

:Dla starszych dzieci

9-12
lat

:Niezwykle ważna społecznie książka!
Nieunikniona

Basnie Matki

Smierci

z calego swiata

Ana Cristina Herreros
ilustracje Marcin Minor

Nieunikniona.
Baśnie Matki Śmierci
z całego świata

Czerwone chustki

Baśnie o Śmierci to zbiór

temu straciła mamę i nie potrafi

44 historii zaczerpniętych

odnaleźć się w nowej rodzinie.

z rozmaitych kultur (m.in.

Nie znajduje nici porozumienia

hiszpańskiej, greckiej, irlandzkiej,

ani z przyszywaną siostrą, ani

chińskiej, tybetańskiej,

z uczniami szkoły, do której

arabskiej, indyjskiej, azteckiej,

trafia. Luna z kolei to klasowa

aborygeńskiej, buszmeńskiej czy

gwiazda, popularna tiktokerka

kultury Inuitów), których wspólną

uwielbiana przez swoich fanów.

bohaterką jest Śmierć.

Tekst: Ana Cristina Herreros
Ilustracje: Marcin Minor
163×235 mm / 280 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891683
Cena: 59,99 zł

Camilla jest niepewną siebie
trzynastolatką, która jakiś czas

Tekst: Roberta Marasco
Ilustracje: Anna Rudak
145×203 mm / 196 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891458
Cena: 34,99 zł

:Magia, która przesiąka do serca
czytelnika i uzależnia!
Ostatnia Tchnąca Magią
Matka Rayne jest Ostatnią Zaklinaczką

U m y s l-

m i ej

a
zawsze otw

rty

i b y s t r y , a po

d

pa

Kapelusznicy
lca

mi

niechaj

magia iskrzy !

Cordelia pochodzi z długiej linii

- osobą posiadająca moc rzucania

magicznych Kapeluszników,

magicznych zaklęć, dzięki którym

którzy w każdy kapelusz

pomaga mieszkańcom swojej wioski

wplatają alchemię i zaklęcie.

i ich leczy. Dziewczyna nie jest jednak

Kiedy ojciec Cordelii i jego

pozytywnie nastawiona do własnych

statek, Jolly Bonnet, gubią się

mocy - nie cierpi ćwiczyć godzinami,

na morzu podczas zbierania

nie lubi zwojów pergaminu i kłapiących

magicznych składników do

błotnych czartów, które siedzą
w księdze zaklęć jej matki.
Tekst: Julie Pike
145×203 mm / 296 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891389
Cena: 39,99 zł

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

kapeluszy, Cordelia postanawia
TAMZIN MERCHANT
Ilustracje PAOLA ESCOBAR

go odnaleźć.

Tekst: Tamzin Merchant
Ilustracje: Paola Escobar
145×203 mm / 400 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891512
Cena: 39,99 zł
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:Dla starszych dzieci
Bestseller

Tuzin tajemnic.
12 niezwykłych zagadek
kryminalnych

fine

aldecott
ces Hardinge
*Sally Nicholls
Whitehorn
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Katherin e Woodfine

Joe Wilson

Wyspa, której nie było
Rixon Webster ma 12 lat
i mieszka z mamą. Pewnego

Antologia 12 opowiadań

dnia mama Rixona otrzymuje

najlepszych brytyjskich autorek

wiadomość o śmierci wuja,

powieści kryminalnych,

którego nie widziała od wielu

m.in: Robin Stevens (seria

lat. Nie dziwi ją konieczność

„Zbrodnia Niezbyt Elegancka”)

wizyty u notariusza – jako

czy Katherine Woodfine (cykl

najbliższa żyjąca krewna

„Tajemnice Domu Handlowego

otrzyma spadek po zmarłym

Sinclairs”). W antoligii znalazły

wuju. Co ciekawe Rixon także

się także opowiadania: Sally

jest proszony o przybycie!

Nicholls, Helen Moss.
Tekst: praca zbiorowa
pod redakcją Katherine Woodfine
145×203 mm / 328 stron / oprawa: twarda
Indeks: 890157
Cena: 39,99 zł

Tekst: Joe Wilson
Ilustracje: Przemysław Szukaj (okładka)
145×203 / 256 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891681
Cena: 34,99 zł

Jak zostać pisarzem
To książka pełna zadań,

Robert
Kimmel
Smith

th
mmel Smi
Robert Ki

Wojna z dziadkiem
Peter bardzo się cieszy, że z nim

Peter bardzo się cieszy, że z nim i jego rodzicami

i jego rodzicami zamieszka

zmuszonytwórcą.
przenieść się na poddasze. Peter kocha
i zachęcą do bycia
swojego dziadka, ale pragnie odzyskać swój pokój.

zamieszka w pokoju Petera, a chłopiec jest

ukochany dziadek. Radość

Z pomocą przyjaciół Peter wymyśla drastyczne
Baw się wyrazami,

nie trwa jednak zbyt długo,

wymyślaj niesamowite
planuje wyrównać rachunki.

bo okazuje się, że dziadek

zamieszka ukochany dziadek. Radość nie trwa
które pobudzą wyobraźnię
jednak zbyt długo, bo okazuje się, że dziadek

Nie ma wyboru, musi wypowiedzieć wojnę!

plany, aby dziadek oddał pokój. Ale dziadek jest
godnym przeciwnikiem. Zamiast się poddać się,
Kiedyś byli takimi świetnymi kumplami.

Czy ich wojna posunęła się za daleko?
przygody i epickie

zamieszka w pokoju Petera,

zakończenia!

a chłopiec będzie zmuszony
przenieść się na poddasze.
Peter kocha swojego dziadka,
ale pragnie odzyskać swój
pokój. Nie ma wyboru – musi
wypowiedzieć wojnę!

Tekst: Simon Cheshire
230×270 mm / 144 strony / oprawa: miękka
Indeks: 890161
Cena: 24,99 zł
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Tekst: Robert Kimmel Smith
145×203 / 176 stron / oprawa: twarda
Indeks: 800572
Cena: 29,99 zł

:Filmowa adaptacja książki
z Robertem de Niro w jednej
z głównych ról już na DVD!

:Jonathan Auxier
Bestseller

i historii, które trzyma
czytelników w ogromnym

Au x i e r

napięciu. Booklist

Jonat ha n Au x i e r

powieść będąca rozważaniem
na temat bezinteresowności
i potwór z sadzy

i ocalenia. Publishers Weekly

Tekst: Jonathan Auxier
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
(okładka)
145×203 mm / 368 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 890650
Cena: 39,99 zł

Tekst: Jonathan Auxier
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
(okładka)
145×203 mm / 392 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 800322
Cena: 39,99 zł

Bestseller

Nan Sparrow
i potwór z sadzy
To olśniewająca, ciepła

i potwór z sadzy

Cudowne połączenie mitu

Bestseller
Nan Sparrow J o n a t h a n

Peter Nimble
i magiczne oczy

9-12
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Bestseller

Jonat ha n Au x i e r

djazdu przed
kach trzymał
óra połyskuje
owę i patrzył

sem.
Jego interesuje
ale wolała nie

do sierocińca.
ak od samego
chronieniem.
nków rodziny
zrośniętego
nicza postać,
mieszkańców

Jonat ha n
Auxier

ach, których
To opowieść

Tekst: Jonathan Auxier
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
(okładka)
145×203 mm / 400 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 890254
Cena: 39,99 zł

Tekst: Jonathan Auxier
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
(okładka)
145×203 mm / 480 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 800573
Cena: 39,99 zł

Nocny ogrodnik

Sophie Quire. Ostatnia strażniczka książek

Wspaniała powieść fantasy o sile przyjaźni, potencjale odwagi

Ta słodko-gorzka opowieść o dojrzewaniu utwierdzi czytelników

i o tym, jak piękna jest pamięć o bliskich.

w przekonaniu, że młodzi także mogą coś zmienić, jeśli zechcą

School Library Journal

walczyć o sprawy, na których im zależy.

Nagrodzony w 2015 roku tytułem najlepszej dziecięcej książki

Bulletin of the Center for Children’s Books

roku według Canadian Library Association.

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!
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:Seria „Śledztwa panny Rose”

9-12
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Na ulicach Yorke’u grasuje groźny stwór, który atakuje mieszkańców. Wszyscy są przerażeni i przekonani, że mają do czynienia
z wcieleniem legendarnego, morderczego psa-upiora Barghesta.
Podejrzenia padają na Wilka, olbrzymiego psa panny Wildcliffe,
jednak Rose i Orfeusz nie wierzą, że to Wilk jest ową upiorną, demoniczną bestią. Podejrzewają, że sprawcą przestępstw jest raczej
człowiek. Tylko jak się dowiedzieć, kto to jest?

W Yorke’u panuje bardzo mroźna zima, a Rose i jej kamerdyner Heddsworth są zdani na towarzystwo wyjątkowo
niemiłego kuzyna Rose, Herberta, i jego równie okropnego
lokaja, Bixby’ego.
Kiedy chłopiec o imieniu Orfeusz przerywa uroczyste bożonarodzeniowe nabożeństwo w katedrze, oświadczając, że porwano jego siostrę, Rose obiecuje mu pomoc. Rozwiązywanie
tej zagadki z pewnością będzie ciekawsze niż towarzystwo upiornego Herberta! Ale dochodzenie okazuje się bardziej skomplikowane, niż przewidziała to
Rose i wkrótce dziewczyna zostaje uwikłana w niebezpieczną rozgrywkę z udziałem tajnego stowarzyszenia kominiarzy. Kim są fabrykanci aniołków? Kto podrabia antyki? Co się dzieje w podejrzanej fabryce? I co się stało
z siostrą Orfeusza?

POPRZEDNIE ŚLEDZTWA PANNY ROSE RAVENTHORPE
ZNAJDZIECIE TUTAJ:

&HQD]á
ISBN 978-83-8141-091-5

&HQD]á
ISBN 978-83-8141-228-5

indeks 890981

indeks 891151

Koty i kamerdynerzy

Rubiny i kominiarze

Tekst: Janine Beacham
Ilustracje: Lisa Horton
140×210 / 264 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890707 / cena: 34,99 zł

Miecze i upiory

Tekst: Janine Beacham
Ilustracje: Lisa Horton
145×203 mm / 264 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890981 / cena: 34,99 zł

Tekst: Janine Beacham
Ilustracje: Lisa Horton
145×203 mm / 280 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891151 / cena: 34,99 zł

:Seria „Taylor i Rose Tajne Agentki”
Nowe przygody bohaterek serii

TAJEMNICE DOMU HANDLOWEGO SINCLAIRS!

Sophie Taylor po brawurowej akcji na paryskim lotnisku
dociera do Rosji. W tajemniczym i niebezpiecznym
Petersburgu, w którym aż wrze od groźby wybuchu
strajków studentów i robotników, zatrudnia się w sklepie
jubilerskim, by szpiegować hrabiego von Wildersteina.
Niestety do Lil nie docierają żadne informacje o przyjaciółce,
dlatego postanawia odszukać Sophie na własną rękę. Czy
tajne agentki odszyfrują tożsamość prawdziwego wroga?
Czy mogą ufać dotychczasowym współpracownikom?
Czy uda im się wykorzystać swoje zdolności, by ujawnić
prawdziwych szpiegów w przeddzień wybuchu rewolucji?

narodowy kryzys
h sprawców?

w Petersburgu!

Paryż w ogniu!

Cena 39,99 zł
ISBN 978-83-8141-095-3

Katherine Woodfine

indeks 890984

Paryż w ogniu

Tekst: Janine Beacham
Ilustracje: Lisa Horton
145×203 mm / 336 stron / oprawa: twarda
Indeks: 890156 / cena: 39,99 zł

52

W Wenecji trwa karnawał, ale Sophie, Mei i Jack nie mają
ochoty na zabawę. Muszą dostać się tam, gdzie nie powinni,
odczytać stare mapy, a nawet wejść do grobowca.
Czy uda się im zdemaskować podwójnego agenta,
uniknąć śmierci i odnaleźć wskazówki?

JI

EC
W WEN

Poznaj
wcześniejsze
przygody
Sophie i Lil

Cena 39,99 zł
ISBN 978-83-8141-293-3

Katherine Woodfine

Taylor Rose

W WENECJI

Szpiedzy

Poznaj wcześniejsze
przygody Sophie
Taylor i Lilian Rose
w tomie pod tytułem

Nowe przygody bohaterek serii

TAJEMNICE DOMU HANDLOWEGO SINCLAIRS!

Sophie Taylor i Lilian Rose wracają do Londynu. Wiedzą
już, że w Biurze Tajnej Służby działa podwójny agent.
Sophie zostaje wysłana do Wenecji, by odszukać ostatni
obraz Benedetto Cassellego. Zawarta na nim wskazówka
ma pomóc w odnalezieniu miejsca ukrycia tajnej broni,
której poszukuje brytyjski rząd i… Fraternitas.

W PETERSBURGU

olejne przygody
etu Taylor i Rose
omie pod tytułem

Taylor Rose

Taylor Rose

y prowadzić śledztwo
orbony pracującego
espodziewanie
a tronu Arnovii.
m lotnisku podczas
znego. Sytuacja staje
ić do wybuchu wojny.
wolnienia księcia.

Taylor Rose

Taylor Rose

EGO SINCLAIRS!

Taylor Rose

erek serii
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Katherine Woodfine
indeks 891441

Szpiedzy w Petersburgu

Tekst: Janine Beacham
Ilustracje: Lisa Horton
145×203 mm / 368 stron / oprawa: twarda
Indeks: 890984 / cena: 39,99 zł

Czarny Smok w Wenecji

Tekst: Janine Beacham
Ilustracje: Lisa Horton
145×203 mm / 320 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891441 / cena: 39,99 zł

:Seria „Tajemnice domu handlowego Sinclairs”

Pozytywka

Tekst: Katherine Woodfine
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
145×203 mm / 328 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 890410 / cena: 39,99 zł

Drogocenna ćma

Tekst: Katherine Woodfine
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
145×203 mm / 352 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 890411 / cena: 39,99 zł

:Seria „Niezwyczajni”

Szmaragdowy smok

9-12
lat

Pawie piórko

Tekst: Katherine Woodfine
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
145×203 mm / 352 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 890412 / cena: 39,99 zł

Tekst: Katherine Woodfine
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
145×203 mm / 352 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 890386 / cena: 39,99 zł

9-12
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Jeśli tak jest, to grozi jej niebezpieczeństwo – stwierdziła Ivy
– więc tym pilniej powinniśmy ją znaleźć.
Musimy się stąd wydostać.
Pod powierzchnią tonącego w świetle Nowego Jorku
kryje się targ pełen tajemnic. Ivy Sparrow i jej brat Seb
przybyli tu z Londynu, aby pomóc przyjacielowi odnaleźć
zaginioną siostrę. Okazuje się jednak, że nie tylko oni jej
szukają. Aby znaleźć Rosie przed innymi, będą musieli
wykazać się nie lada sprytem
i wielką odwagą.

JENNIFER BELL

Cena 39,99 zł
ISBN 978-83-8141-067-0

indeks 890986

Tajemnicza moneta

Tekst: Jennifer Bell
Ilustracje: Karl James Mountford
145×203 mm / 368 stron / oprawa: twarda
Indeks: 890709 / cena: 39,99 zł

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Zagadkowa klepsydra

Tekst: Jennifer Bell
Ilustracje: Karl James Mountford
145×203 mm / 400 stron / oprawa: twarda
Indeks: 890713 / cena: 39,99 zł

Zamarznięta luneta

Tekst: Jennifer Bell
Ilustracje: Karl James Mountford
145×203 mm / 384 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890986 / cena: 39,99
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:Seria „Hotel Winterhouse”
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:Daj się wciągnąć w wir przygody w Hotelu Winterhouse!
Bestseller
Elizabeth jest bardzo szczęśliwa, od kiedy zamieszkała

ZaGADKA hotelu

BEN
GUTERSON

W hotelu Winterhouse. Niestety jej moce zaczynają się objawiać
w nieprzewidzianych sytuacjach i do końca nie wiadomo,
czy dziewczynka potrafi nad nimi zapanować. Zarówno ona
jak i Freddie ponownie zostają wciągnięci w zasadzkę.

BEN GUTERSON

Hotelowi goście dziwnie się zachowują, niezidentyfikowane siły
wstrząsają fundamentami Winterhouse, a Elizabeth znowu słyszy
tajemnicze nawoływanie. Czyżby ktoś w hotelu próbował pomóc

Czy Elizabeth pozna wreszcie całą historię swojej rodziny
i razem z Freddiem rozwiąże ostatnią zagadkę
związaną z Winterhouse?

ZaGADKA hotelu

jej upiornej ciotce powrócić do domu?

&HQD]á
ISBN 978-83-8141-123-3

indeks 891038

ilustracje

Hotel Winterhouse

Sekrety hotelu Winterhouse

Zagadka hotelu Winterhouse

Jedenastoletnia Elizabeth Somers

Po powrocie do hotelu Winterhouse

W Winterhouse zapanowała wiosna,

zostaje wysłana na święta Bożego

na kolejne święta Elizabeth i Freddy

a Elizabeth w swoim nowym domu wpadła

Narodzenia do hotelu o nic niemówiącej

ponownie oddają się rozwiązaniu

w radosny nastrój. Niestety, zarówno ona,

nazwie Winterhouse. Początkowo

zagadki Rileya S. Grangera. Pozostawił

jak i Freddie zostają ponownie wciągnięci

nieufna Elizabeth zaprzyjaźnia się

on po sobie dziwne artefakty, między

w złowieszczą zasadzkę. Goście w hotelu

z jedenastoletnim Freddym i szybko

innymi magiczną księgę, którą Gracella

dziwnie się zachowują, a moce Elżbiety

odkrywa, że hotel ma wiele uroku,

Winters próbowała wykorzystać

zaczynają objawiać się w zupełnie nowych,

a największe wrażenie robi na niej

do własnych niegodziwych celów.

czasami przerażających sytuacjach. Gdy

ogromna biblioteka. Wkrótce dziewczyna

Przyjaciele podążają tropem wskazówek,

tajemnicze siły wstrząsają fundamentami

znajduje magiczną książkę z zagadkami,

ściągając na siebie uwagę podejrzanego

Winterhouse, Elizabeth znowu słyszy

której nie można zmusić do powrotu na

gościa hotelowego – Elany Vesper.

wołanie… Gracelli Winters. Odkrycie przez

biblioteczne półki. Tymczasem księga

Czy Elana jest tylko pionkiem, czy też

Elizabeth książki zawierającej starożytne

pomaga poznać tajemnice hotelu. A im

ważnym graczem w spisku? Tajemnica,

rytuały prowadzi do niebezpiecznego

bardziej Elizabeth się w nie zagłębia,

przygoda, zwycięstwo przyjaźni to

finału: ktoś w hotelu próbuje pomóc Gracelli

tym bardziej zaczyna zdawać sobie

wszystko znajduje się w tak długo

ponownie powstać. Czy Elizabeth i Freddie

sprawę, że w niewyjaśniony sposób

oczekiwanej kontynuacji „Hotelu

mogą raz na zawsze ochronić Winterhouse?

sama jest powiązana z hotelem i jego

Winterhouse”.

mieszkańcami.
Tekst: Ben Guterson
Ilustracje: Chloe Bristol
149×216 mm / 384 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890651 / cena: 39,99 zł
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Tekst: Ben Guterson
Ilustracje: Chloe Bristol
149×216 mm / 384 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890712 / cena: 39,99 zł

Tekst: Ben Guterson
Ilustracje: Chloe Bristol
145×203 mm / 376 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891038 / cena: 39,99 zł

:Seria „Greenglass House”

9-12
lat

:PIle ja bym dała, mając te naście lat, żeby móc spędzić choć kilka dni w przepięknym,
owianym licznymi tajemnicami Greenglass House, zwłaszcza w towarzystwie gości tego
hotelu. Musicie bowiem wiedzieć, że zatrzymują się tam naprawdę specyficznie ludzie przemytnicy, złodzieje, poszukiwacze skarbów i przygód. A najlepsze w tym wszystkim jest
to, że nigdy nie wiadomo, jak w takim towarzystwie odmieni się czyjś los
(z recenzji Nietypowa Matka Polka).
Bestseller

W

:LWDP\ZPDJLF]Q\PĉZLHFLH*UHHQJODVV+RXVH.LONDGQLSU]HG
%RĢ\P1DURG]HQLHPZGU]ZLDFKKRWHOXSRMDZLDMÇVL×QRZLJRĉFLH
.LP VÇ" 7R WDMHPQLF]D L QLHFR SU]HUDĢDMÇFD JUXSD NRO×GQLNµZ
:V]\VF\VÇSU]\RG]LDQLZG]LZDF]QHNRVWLXP\SRNU\WHG]ZRQNDPLRVWURNU]HZHPLMHPLRõÇRUD]QRV]Ç]HVREÇXSLRUQÇ]ZLHU]×FÇF]DV]N×2GWHMFKZLOLZ
KRWHOX]DF]\QDMÇG]LDÉVL×QLHRF]HNLZDQHU]HF]\6SU]ÇWDQLHNRPLQDNR÷F]\VL×NDWDVWURIÇMHGHQ]JRĉFL]RVWDMHRWUXW\DGZRMHLQQ\FKSDGDRʳDUÇ
QLHZLG]LDOQHJR QDSDVWQLND :\GDMH VL× QLHPRĢOLZH DE\ WR E\õ ]ELHJ RNROLF]QRĉFL3R]DW\PZ*UHHQJODVV+RXVHJUDVXMH]õRG]LHM
0LOR L 0HGG\ SRVWDQDZLDMÇ UR]ZLÇ]DÉ ]DJDGN× VNUDG]LRQ\FK SU]HGPLRWµZ]Jõ×ELDMÇFMHGQRF]HĉQLHKLVWRUL×]DMD]GXSU]HP\WQLNµZLWDMHPQLF]\FKPDS

Przygoda
w Greenglass House
Tom 1

Duchy
Greenglass House
Tom 2

Tekst: Kate Milford
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
140×210 mm / 376 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 890702
Cena: 39,99 zł

Tekst: Kate Milford
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
145×203 mm / 432 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 890716
Cena: 39,99 zł

Bluecrowne
Opowieść o Greenglass
House
Tom 3

Złodziejski węzeł
Tom 4

Tekst: Kate Milford
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
145×203 mm / 432 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891046
Cena: 39,99 zł

Tekst: Kate Milford
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
145×203 mm / 512 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891541
Cena: 49,99 zł

&(1$=à

ISBN 978-83-8141-120-2

indeks 890716

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!
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lotki.

l

Wong
Lavinia.

Zbrodnia
nie przystoi damie
Tom 1

:Popularna seria detektywistyczna
w stylu retro gwarantuje mnóstwo
emocji, ciekawostek a, przede wszystkim,
zaskoczeń i niespodzianek. Czyta się
świetnie! (z recenzji Juniorowo).

ဵªËလဵç£န
ဵªË¯¡¦£ç¯£¤¼ç¯¦ç
¯  ¯¦ç  ¯န  ă ¤ ¯çļ £¤
¡ª¯ªထ ¤ ¯¯ထ ļ ª£¯£¤  ၄ပ၅ ç 
ªç£¤ªန
Daisy i Hazel udają się na wymarzone
wakacje po Europie. Wraz z ojcem Hazel, panem Wongiem,
podróżują słynnym Orient Expressem. Dziewczęta
po
od samego początku wiedzą,
że każdy z pasażerów pierwszej klasy
ma coś do ukrycia, ale najbardziej intrygująca
jest plotka o szpiegu podróżującym tym samym pociągiem.
W czasie kolacji z jednego z przedziałów
dobiega mrożący krew w żyłach krzyk.
Kiedy siłą udaje się otworzyć drzwi, okazuje się,
że pasażerka została zamordowana, cenny naszyjnik
skradziony, a zabójca rozpłynął się w powietrzu.

Herbatka
z arszenikiem
Tom 2

Daisy i Hazel pierwszy raz w życiu
mają do czynienia z tak trudną zagadką.
W dodatku muszą rywalizować z innymi detektywami,
którzy są równie zdeterminowani,
by rozwiązać sprawę.
wę.

Tekst: Robin Stevens
145×203 mm / 344 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 800419
Cena: 34,99 zł

Tekst: Robin Stevens
ISBN 978-83-7874-826-7
145×203 mm / 368
stron indeks 890165
Oprawa: twarda
34,99 zł
Indeks: 800420
Cena: 34,99 zł

B

e,
edztwa.
owu będą
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Da
Daisy Wells i Hazel Wong spędzają święta

Bożego Narodzenia w zaśnieżonym Cambridge.
Hazel liczy na przytulne biblioteki i herbaciarnie –
ale w ponurych klatkach schodowych
dostojnego Kolegium Świętej Magdaleny
czai się niebezpieczeństwo. Dwa dni przed świętami
Bożego Narodzenia ginie dziedzic ogromnej fortuny.
Towarzystwo Detektywistyczne postanawia
przyjrzeć się bliżej sprawie i odkrywa,
że doszło do morderstwa.

Bardzo brudna gra
Tom 4

W obliczu ostrej rywalizacji ze strony
konkurencyjnej agencji Daisy i Hazel muszą
wykorzystać całą swoją przebiegłość i odwagę,
by schwytać zabójcę.
cę.

Tekst: Robin Stevens
145×203 mm / 368
stron
ISBN 978-83-8141-007-6
indeks 890714
Oprawa: twarda
34,99 zl
Indeks: 890580
Cena: 34,99 zł

SMIERTELNE DZIEDZICTWO

nie

niezbyt elegancka”
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ZBRODN A PIERWSZEJ KLASY
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:Seria „Zbrodnia

BARDZO BRUDNA GRA

ª¯
ª¡¯-

Bestseller

Z
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N
ROD

A

PIERWSZEJ

KLASY

Tekst: Robin Stevens
145×203 mm / 380 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 890165
Cena: 34,99 zł
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Zbrodnia
pierwszej klasy
Tom 3

Śmiertelne
dziedzictwo
Tom 5
Tekst: Robin Stevens
145×203 mm / 368 stron
Oprawa: twarda
Indeks:890714
Cena: 34,99 zł

:Seria „Zbrodnia niezbyt elegancka”

9-12
lat

:Jest trup, musi być i śledztwo. Hazel i Daisy radzą
sobie znów doskonale, ich już niemałe doświadczenie
powoduje, że co chwila zaskakują czytelnika i są zawsze
krok przed nami…Kto zabił…? (z recenzji Trzy Kropki).

stwo detektywię podejrzanych?
fakty? Jak przeekawych rzeczy
dla wszystkich

E

S

PRZESTEPSTWA
CZYLI JAK ZOSTAC DETEKTYWEM

Smakowite
K
przestępstwa,
czyli jak zostać
detektywem
Tom 6

Kiedy ukochany dziadek Hazel umiera, Daisy Wells
towarzyszy swojej przyjaciółce w podróży
do jej rodzinnego domu w Hongkongu.
Na miejscu Hazel dowiaduje się, że ma młodszego brata.
Zanim zdąży oswoić się z nowym członkiem rodziny,
zostaje wrobiona w morderstwo!

Daisy i Hazel muszą teraz współpracować
jak nigdy wcześniej, konfrontując się z niebezpiecznymi
gangami i tajemniczymi podejrzanymi,
aby rozwiązać zagadkę morderstwa i oczyścić imię Hazel,
zanim będzie za późno…
o...

Tekst: Robin Stevens
145×203 mm / 368
34,99 zlstron
ISBN 978-83-8141-169-1
Oprawa: twarda
Indeks: 890715 indeks 891048
Cena: 34,99 zł
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Zbrodnia
na receptę
Tom 7
Tekst: Robin Stevens
145×203 mm / 328 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891048
Cena: 34,99 zł
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SMIERC W SWIATLACH RAMPY
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Śmierć
w światłach rampy
Tom 8

Zbrodnia
na piątkę
Tom 9

Tekst: Robin Stevens
145×203 mm / 392 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891280
Cena: 34,99 zł

Tekst: Robin Stevens
145×203 mm / 384 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891545
Cena: 34,99 zł

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!
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Polska naj...
Księga miejsc
wyjątkowych

Poradnik
młodego
podróżnika

Dzięki przewodnikowi

Poradnik odpowie

dzieci odwiedzą

na najważniejsze

najciekawsze polskie

pytania, które

muzea, nowoczesne centra

mogą zadać młodzi

naukowe, a także poznają

turyści. Dzięki niemu

miejsca, w których można

każdy może stać

się wspaniale bawić.

się początkującym
ekspertem w sprawach
podróży.

Tekst: Anna Olej-Kobus
Ilustracje: Agnieszka Suszczyńska
163×235 / 160 stron

Tekst: Krzysztof Kobus
Ilustracje: Agnieszka Suszczyńska
163×235 / 160 stron

Oprawa: zintegrowana
Indeks: 890710
Cena: 24,99 zł

Oprawa: zintegrowana
Indeks: 890711
Cena: 24,99 zł

SUPERGWIAZDA ŚWIATOWEGO FORMATU ZOSTAJE RÓWNIEŻ

Joanna Bachanek

SUPERBOHATEREM!

Jacek Cukrowicz

Ekipa superpotężnych agentów z całego świata pod dowództwem Cristiano musi chronić Ziemię przed
unicestwieniem. Tylko współpraca może sprawić, że wspólnie ocalą naszą planetę.

Joanna Bachanek
Jacek Cukrowicz

wiata, sporo przydatnych
djęć, sylwetek piłkarzy
fascynującą podróż po
utbolowych, od Camp
y po Łużniki, od Soccer
piłki nożnej z pewnością

:Dla młodych podróżników i sportowców

ilustrowany przewodnik po najpiękniejszych arenach

Tekst: Joanna Bachanek,
Jacek Cukrowicz
Ilustracje:
– Od zawsze byłem fanem superbohaterów i cieszę się, że mogę współtworzyć ten świetny
projekt. Podobnie jak piłka nożna łączy różne kultury i ludzi na całym świecie, tak wspaniali
animowani bohaterowie mogą uczynić to samo. Jestem podekscytowany, że mogę w tym
Agnieszka Suszczyńska
projekcie połączyć miłość do futbolu i do superbohaterów oraz podzielić się nim z moimi
– Cristiano Ronaldo
300×250 mm / 224 fanami.
strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891044
Cena: 59,99 zł

Tekst: Cristiano Ronaldo
168×259 mm / 104 strony
Oprawa: miękka
Indeks: 891011
Cena: 39,99 zł

&(1$=â

ISBN 978-83-8141-082-3

INDEKS 891011

Stadiony świata – ilustrowany przewodnik
po najpiękniejszych arenach

Striker Force 7

Nowe wydanie „Stadionów świata” to publikacja dla wszystkich fanów

Ronaldo oraz twórcę superbohaterów – Sharada

piłki nożnej! Książka Joanny Bachenek i Jacka Cukrowicza przedstawia

Devarajana. Pozycja obowiązkowa dla wszystkich

najważniejsze dane i ciekawostki o sportowych arenach z całego świata.

fanów Cristiano i piłki nożnej!
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Komiks stworzony przez światową ikonę, Cristiano

:Seria „Wielcy ludzie”

9-12
lat

:Seria „Wielcy ludzie” to cykl książek dedykowany
wybitnym postaciom, których nazwiska zapisały
się w dziejach świata.

Bestseller

Wielcy wynalazcy

Wielcy odkrywcy

Tekst: Marcin Jamkowski
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
250×290 / 120 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 800561
Cena: 49,99 zł

Tekst: Marcin Jamkowski
Ilustracje: Karol Banach
250×290 mm / 120 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 800278
Cena: 49,99 zł

O ile niemal wszyscy uwielbiamy muzykę, o tyle uzdolnionych muzycznie traktujemy
w szkole mniej poważnie niż tych, którzy „dobrze się uczą”. A przecież to właśnie oni
mają szansę stać się architektami rzeczywistości. Przesadzam? Pitagorejczycy wierzyli, że
Wszechświat wypełniony jest muzyką. Obroty ciał niebieskich, generując cudowne tony,
tworzą niebiańską muzykę sfer. Całe uniwersum Tolkiena zaczyna się od wykreowanej
przez święte istoty Wielkiej Muzyki, która wybrzmiewając w Pustce, powoduje, że ta przestaje być pustką.
Tak... twórcy muzyki kształtują rzeczywistość na równi z wynalazcami czy naukowcami.
Dlatego nieustannie trzeba dawać im nadzieję i poczucie, że mogą. A jako że „słowa
uczą, lecz to przykłady pociągają”, idealnie wskazywać im przykłady malowane słowem.
Przykłady artystów tworzących piękno w czystym wydaniu, a dzięki pasji, talentowi, pracy
i wrażliwości – tworzących także historię. A jeżeli do opowieści o nich dodamy jeszcze bajeczną
oprawę wizualną, trudno o lepszy do tego celu... instrument. „Wielcy Muzycy” to właśnie taki
instrument. Myślę, że najlepszy z możliwych. Bo będzie muzyką dla Waszych uszu.

Tekst: Marcin Jamkowski
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
250×290 mm / 128 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 890688
Cena: 49,99 zł

CENA: 49,99 ZŁ

ISBN 978-83-8141-178-3

indeks 891010

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Maciej Szymanowicz

Wielcy naukowcy

Robert Janowski

Przemysław Staroń
Nauczyciel Roku 2018
Finalista Global teacher Prize 2020

WIELCY MUZYCY

Seria Wielcy ludzie to cykl książek dedykowany wybitnym postaciom, których
nazwiska zapisały się w dziejach świata.
Czwarty tom Wielcy muzycy przedstawia sylwetki ponad trzydziestu słynnych
muzyków i zespołów oraz ich wyjątkowe dokonania. Są wśród nich takie gwiazdy jak
Aretha Franklin, Janis Joplin czy Madonna oraz Prince, Eminem i Elvis Presley. Fani
Queen, Pink Floyd czy U2 poznają kulisy życia swoich idoli.
Przewodnikiem po barwnym świecie muzyków będzie Robert Janowski.

WIELCY
MUZYCY

Robert Janowski

Maciej Szymanowicz

Wielcy muzycy
Tekst: Robert Janowski
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
250×290 mm / 120 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891010
Cena: 49,99 zł
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:Seria „Podróżowniki”
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To kontynuacja niezwykłej serii
książek dla dzieci, stanowiąca
udane połączenie przewodnika
i kreatywnego pamiętnika.

---------

---------

---

Podróżownik

Podróżownik
CHORWACJA

---------

Podróżownik

••••••••••••••••••••••••••

KARKONOSZE
I KOTLINA
KŁODZKA

Anna i Krzysztof Kobusowie
------------------------------

Podróżownik
GRECJA

----------

a seria książek
m połączeniem
o pamiętnika.
dzane miejsca,
otaczającym
m i zadaniom
Autorami
obusowie, para
zy od lat pokazują,
to zupełnie nowy

----------

----------

Podróżownik

ik
Podróżown
NY
I PIENI
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•••••

•••••

•••••

•••••

••••••••

••••••••
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WYBRZEŻE
POLSKI

•

TATRY

••

--------------------

K to książka dla dzieci,
nie było!

--------------------

zyna się od pierwszego kroku. Nieważne, czy
ainy, na weekend w Polskę, czy też udasz się na
dróżownik będzie twoim przewodnikiem i niezwykłym
waj skarby znalezione po drodze. Notuj, rysuj,
amiątki. Stwórz swoją własną książkę i ruszaj z nami

Podróżownik

ook.com/podrozowniki
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ww.mac.pl
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Podróżownik

•••••••••

••••
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WARMIA
I MAZURY

Podróżownik

••••••••••••••••••••••••••

ŚWIĘTOKRZYSKIE

seria książek
połączeniem
pamiętnika.
zane miejsca,
taczającym
i zadaniom
Autorami serii
ie, para znanych
okazują,
o zupełnie nowy

Podróżownik

Wybrzeże Polski

Tekst: Anna i Krzysztof Kobusowie
163×235 mm / 96 stron
Oprawa: miękka
Indeks: 7004070
Cena: 24,90 zł

Tekst: Anna i Krzysztof Kobusowie
163×235 mm / 96 stron
Oprawa: miękka
Indeks: 7004040
Cena: 24,90 zł

Warszawa

Świętokrzyskie

Tekst: Anna i Krzysztof Kobusowie
163×235 mm / 96 stron
Oprawa: miękka
Indeks: 882019
Cena: 24,90 zł

Tekst: Anna i Krzysztof Kobusowie
163×235 mm / 96 stron
Oprawa: miękka
Indeks: 800539
Cena: 24,90 zł

Warmia i Mazury

Karkonosze i Kotlina Kłodzka

Tekst: Anna i Krzysztof Kobusowie
163×235 mm / 96 stron
Oprawa: miękka
Indeks: 7004050
Cena: 24,90 zł

Tekst: Anna i Krzysztof Kobusowie
163×235 mm / 96 stron
Oprawa: miękka
Indeks: 7004100
Cena: 24,90 zł

Anna i Krzysztof Kobusowie
••••••••••••••••••••••••••

Podróżownik WAR S ZAWA

óżownik
ONOSZE
TLINA
DZKA

Podróżownik

Podróżownik

••••••••••••••••••••••••••

WARSZAWA

Podróżownik

••••••••••••

••••••••••••

••

WYBRZEŻE
POLSKI

-------------------

książka, jakiej dotąd nie było!

-------------------

AWA”
o i to nie tylko dlatego, że jest stolicą Polski.
wspaniałych miejsc! Wyrusz śladami Chopina,
Warszawę z lotu ptaka i odwiedź niezwykłe
ynniejsze ciastka Warszawy i odkryj, skąd
ta. Wyrusz z nami po przygodę!

]á
ks 882019

w.mac.pl
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:Seria „Podróżowniki”
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Tatry i Pieniny

Włochy

Tekst: Anna i Krzysztof Kobusowie
163×235 mm / 96 stron
Oprawa: miękka
Indeks: 7004060
Cena: 24,90 zł

Tekst: Anna i Krzysztof Kobusowie
163×235 mm / 96 stron
Oprawa: miękka
Indeks: 7004080
Cena: 24,90 zł

Grecja

Chorwacja

Tekst: Anna i Krzysztof Kobusowie
163×235 mm / 96 stron
Oprawa: miękka
Indeks: 7004090
Cena: 24,90 zł

Tekst: Anna i Krzysztof Kobusowie
163×235 mm / 96 stron
Oprawa: miękka
Indeks: 7004020
Cena: 24,90 zł

Egipt

Turcja

Tekst: Anna i Krzysztof Kobusowie
163×235 mm / 96 stron
Oprawa: miękka
Indeks: 7004030
Cena: 24,90 zł

Tekst: Anna i Krzysztof Kobusowie
163×235 mm / 96 stron
Oprawa: miękka
Indeks: 7004010
Cena: 24,90 zł

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!
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:Seria „Wielkie księgi”
:Nie od dziś wiadomo, że najlepszą formą nauki
jest zabawa! W myśl idei „They think they are
playing, while we know they are learning”,
czyli „One myślą, że się bawią, my wiemy,
że się uczą” powstała seria edukacyjnych
książek dla młodszych. Wielkie Księgi
to seria
Wielka
Wielka
ôb
HeWS`h
pobudzających kreatywność i ćwiczących
wyobraźnię książek dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zwierzęta, które żyły na Ziemi przed milionami lat, nadal są fascynujące. Dzięki tej książce dowiesz
się wielu ciekawostek o dinozaurach: tego, jak się nazywały, jak wyglądały, jak zdobywały pokarm

5-6
lat

i jakie środowiska zamieszkiwały. Ciekawe zadania takie jak: kolorowanki, labirynty, wyszukiwanie
różnic i podobieństw czy sudoku uatrakcyjnią zdobywanie wiedzy. Książka zawiera także informacje na temat pracy archeologów i paleontologów oraz parków jurajskich. Jest doskonałą propozycją dla dzieci, które interesują się prehistorią naszej planety.

, 71"Ƹ-2)&( '"ѹ

WIELKA KSIEGA
,

ISBN 978-83-8108-743-8

Bawięsię
i uczę

PƖ'ƀơ;NƘ1

4 ĉ # 

Przyroda jest fascynująca – o tym każdy wie. Jak sprawić, by zaciekawić nią najmłodszych?
Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w Wielkiej księdze przyrody. To znakomita publikacja
dla dzieci i ich rodziców. W wyjątkowo przyjazny sposób przybliża najmłodszym świat przyrody.
Krótkie teksty dostosowane do możliwości percepcyjnych połączono z różnorodnymi zadaniami,
które rozwijają spostrzegawczość i uczą logicznego myślenia. Rewelacyjne zdjęcia i ilustracje
sprawiają, że dzieci przez zabawę poznają zwierzęta i rośliny żyjące w różnych środowiskach
oraz ciekawostki i atrakcje przyrodnicze Polski i nie tylko. W książce znajdują się uwielbiane przez
najmłodszych labirynty i plątaninki, obrazki do wyszukiwania różnic,
kolorowanki, krzyżówki, zagadki i rebusy.
Wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej, Agnieszki Frączek
i Doroty Gellner w wyjątkowo przyjazny dziecku sposób
przybliżają tematykę ekologiczną, a opowiadania Anny
Onichimowskiej, Anny Mikity, Beaty Szurowskiej i Pawła
Beręsewicza uczą wrażliwości na świat przyrody i z pewnością
staną się inspiracją do jego poznawania.

=REDF]WHİSXEOLNDFMH
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:LHONDNVLĐJDSU]HGV]NRODND
:LHONDNVLĐJD]DEDZ

Bawięsię
i uczę

Wielkaĉ

przedszkolaka
Bawięsię
i uczę

Cena 24,99 zł

ISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

Wielkaĉ

pierwszaka

4 ĉ # 
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Wielkaĉ
przyrody
-

-

Bawięsię
i uczę
4 ĉ # 

To znakomita publikacja dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zawiera mnóstwo ciekawych propozycji zabaw i aktywności, które sprawią, że czas spędzony z książką będzie wyjątkowo radosny.
Różnorodne zadania są dostosowane do możliwości przedszkolaków i rozwijają wiele umiejętności,
takich jak: spostrzegawczość, logiczne myślenie czy umiejętność liczenia. Dzieci będą mogły nauczyć
się rysować, zagrać w kółko i krzyżyk, pobawić się słowami. Kreatywne zadania takie jak uzupełnianie ilustracji według własnego pomysłu czy rysowanie zakończenia historyjki rozwijają wyobraźnię
i mogą być okazją do zabawy dla wszystkich członków rodziny. W książce znajdują się uwielbiane
przez dzieci labirynty i plątaninki, obrazki do wyszukiwania różnic i podobieństw, krzyżówki. Przedszkolaki będą mogły wykonać z papieru wiatraczek, kwiatek, łódkę, pobawić się tangramem oraz
rozwiązać proste sudoku.

9aWøUO

Wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej, Agnieszki Frączek
i Doroty Gellner w wyjątkowo przyjazny dziecku sposób
przybliżają tematykę ekologiczną, a opowiadania Anny
Onichimowskiej, Anny Mikity, Beaty Szurowskiej i Pawła
Beręsewicza uczą wrażliwości na świat przyrody i z pewnością
staną się inspiracją do jego poznawania.

=REDF]WHİSXEOLNDFMH
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Bawięsię
i uczę

Wielkaĉ

przedszkolaka

ĉ
przyrody
-

-

Bawięsię
i uczę

Cena 24,99 zł

Cena 27,99 zł

Wielkaĉ

ISBN 978-83-8108-316-4

Cena 24,99 zł

indeks 882046

Wielka księga
dinozaurów

Bawięsię
i uczę

Przyroda jest fascynująca – o tym każdy wie. Jak sprawić, by zaciekawić nią najmłodszych?
Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w Wielkiej księdze przyrody. To znakomita publikacja
dla dzieci i ich rodziców. W wyjątkowo przyjazny sposób przybliża najmłodszym świat przyrody.
Krótkie teksty dostosowane do możliwości percepcyjnych połączono z różnorodnymi zadaniami,
które rozwijają spostrzegawczość i uczą logicznego myślenia. Rewelacyjne zdjęcia i ilustracje
sprawiają, że dzieci przez zabawę poznają zwierzęta i rośliny żyjące w różnych środowiskach
oraz ciekawostki i atrakcje przyrodnicze Polski i nie tylko. W książce znajdują się uwielbiane przez
najmłodszych labirynty i plątaninki, obrazki do wyszukiwania różnic,
kolorowanki, krzyżówki, zagadki i rebusy.

Pogodne wierszyki i opowiadania, których autorami są między innymi Paweł Beręsewicz i Grzegorz
Kasdepke, zachęcą dzieci do rozmowy o tym, dlaczego warto spędzać czas z przyjaciółmi, trzeba nauczyć
się przegrywać i że można się bawić bez… zabawek!
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Świat zwierząt jest fascynujący. Aby się o tym przekonać, sięgnij po Wielką księgę zwierząt! To
znakomita publikacja dla dzieci, która w przyjazny sposób przybliża najmłodszym zwierzęta
żyjące na różnych kontynentach i w różnych środowiskach. Z książki miłośnicy przyrody dowiedzą
się wielu interesujących informacji o największych i najszybszych zwierzętach świata, mieszkańcach krain polarnych, afrykańskich sawann, europejskich lasów i łąk, a także zwierząt domowych
i hodowlanych. W publikacji znajdują się nie tylko uwielbiane przez dzieci labirynty, zadania na
spostrzegawczość, wyszukiwanie różnic i podobieństw, ale także krzyżówki i kolorowanki. Wiersze
i opowiadania takich autorów jak Agnieszka Frączek, Renata Piątkowska, Hanna Zdzitowiecka
i Paweł Beręsewicz uczą wrażliwości i z pewnością staną się inspiracją do poznawania pasjonującego świata zwierząt.

pierwszaka

ISBN 978-83-8108-319-5

www.mac.pl

Tekst: Praca zbiorowa
215×205 mm / 144 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 882600
Cena: 27,99 zł

indeks 880885

indeks 880886

ISBN 978-83-8227-064-8
978-83-8108-743-8

Cena 27,99 zł

indeks 882600
882046
www.mac.pl
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Wielka księga
sportu

Wielka księga
przedszkolaka

Tekst: Praca zbiorowa
215×205 mm / 144 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 882214
Cena: 27,99 zł

Tekst: Praca zbiorowa
215×205 mm / 144 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 880510
Cena: 24,99 zł

Świat zwierząt jest fascynujący. Aby się o tym przekonać, sięgnij po Wielką księgę zwierząt! To
znakomita publikacja dla dzieci, która w przyjazny sposób przybliża najmłodszym zwierzęta
żyjące na różnych kontynentach i w różnych środowiskach. Z książki miłośnicy przyrody dowiedzą
się wielu interesujących informacji o największych i najszybszych zwierzętach świata, mieszkańcach krain polarnych, afrykańskich sawann, europejskich lasów i łąk, a także zwierząt domowych
i hodowlanych. W publikacji znajdują się nie tylko uwielbiane przez dzieci labirynty, zadania na
spostrzegawczość, wyszukiwanie różnic i podobieństw, ale także krzyżówki i kolorowanki. Wiersze
i opowiadania takich autorów jak Agnieszka Frączek, Renata Piątkowska, Hanna Zdzitowiecka
i Paweł Beręsewicz uczą wrażliwości i z pewnością staną się inspiracją do poznawania pasjonującego świata zwierząt.
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Bawięsię
i uczę

Wielkaĉ

przedszkolaka
Bawięsię
i uczę

Cena 24,99 zł

ISBN 978-83-8108-316-4

Wielkaĉ

pierwszaka

indeks 880885

Tekst: Praca zbiorowa
215×205 mm
/ 144
strony
Cena 27,99
zł
Oprawa: twarda
Indeks: 880511
Cena: 24,99 zł
indeks 882046
www.mac.pl
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Wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej, Agnieszki Frączek
i Doroty Gellner w wyjątkowo przyjazny dziecku sposób
przybliżają tematykę ekologiczną, a opowiadania Anny
Onichimowskiej, Anny Mikity, Beaty Szurowskiej i Pawła
Beręsewicza uczą wrażliwości na świat przyrody i z pewnością
staną się inspiracją do jego poznawania.

ISBN 978-83-8108-743-8

Bawięsię
i uczę
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Przyroda jest fascynująca – o tym każdy wie. Jak sprawić, by zaciekawić nią najmłodszych?
Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w Wielkiej księdze przyrody. To znakomita publikacja
dla dzieci i ich rodziców. W wyjątkowo przyjazny sposób przybliża najmłodszym świat przyrody.
Krótkie teksty dostosowane do możliwości percepcyjnych połączono z różnorodnymi zadaniami,
które rozwijają spostrzegawczość i uczą logicznego myślenia. Rewelacyjne zdjęcia i ilustracje
sprawiają, że dzieci przez zabawę poznają zwierzęta i rośliny żyjące w różnych środowiskach
oraz ciekawostki i atrakcje przyrodnicze Polski i nie tylko. W książce znajdują się uwielbiane przez
najmłodszych labirynty i plątaninki, obrazki do wyszukiwania różnic,
kolorowanki, krzyżówki, zagadki i rebusy.
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Wielka księga
zwierząt
Tekst: Magdalena Marczewska
215×205 mm / 144 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 882046
Cena: 27,99 zł

:Seria „Wielkie księgi”
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Pogodne wierszyki i opowiadania, których autorami są między
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Tekst: Joanna Bachanek rody
0 Cena 24,99 złmm4/ 144
5 6strony
9 8 7 6 4 3 2 6 4 5
215×205
9
3 2 7 0 8 6 2 0 1 9 7 5 4
Oprawa:
twarda
Indeks:
880744
4
1 0 6 9 3 4 8 5 9 8 1 7 2
Cena: 24,99 zł
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Cena

Wielkaĉ

24,99

zł
ISBN 978-83-8108-31
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880885
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To znakomita publikacja dla dzieci chcących rozwijać kompetencje matematyczne.
Ćwiczenia zawarte w publikacji są dostosowane do możliwości manualnych i percepcyjnych
starszych przedszkolaków. Dzieci kształtują umiejętności matematyczne, takie jak: przeliczanie,
umiejętność klasyfikowania, wskazywania różnic i podobieństw. Wykonują obliczenia
matematyczne, uczą się pisać cyfry, orientacji przestrzennej na kartce papieru, posługiwania
się pojęciami: dłuższy, krótszy, nad, pod, za, obok, między, prawo, lewo itp. Poznają figury
geometryczne, rysują symetryczne obrazki na polach kratkowanych, liczą w podanym zakresie,
rozwiązują także proste zadania tekstowe. Ćwiczenia zawarte w publikacji rozwijają logiczne
myślenie i koncentrację uwagi. W książce znajdują się uwielbiane przez dzieci labirynty
i plątaninki, sudoku i tangramy, dzięki czemu nauka matematyki jest także wspaniałą zabawą.
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Tekst: Praca zbiorowa
215×205 mm / 144 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 880885
Cena: 24,99 zł
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Wielka księga matematyki
Autorzy: Magdalena Marczewska,

4 0 4 7 6 3 2 9 4 3 2 8 0 3 3 4 5 5 Beata Szurowska,
0 8 1 6 3 4 5 6 9 8 7 6 4 3 2 6 4 5 Wiesława Żaba-Żabińska
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215×205 mm / 144 strony
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Wielka księga
ortografii
i gramatyki
Tekst: Urszula Andrasik
Elżbieta Markowska
Beata Szurowska
215×205 mm / 144 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 881515
Cena: 24,99 zł

6-8
lat

Wielka księga główkowania
Tekst: Krystyna Kamińska
Magdalena Marczewska
Beata Szurowska
Barbara Tichy
215×205 / 144 strony / oprawa: twarda
Indeks: 881513
Cena: 24,99 zł

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!
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Wielka
księga

Tekst:
Magdalena Marczewska
215×205 mm / 144 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 881337
Cena: 24,99 zł

Bawięsię
i uczę
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aweł Beręsewicz i Grzegorz
przyjaciółmi, trzeba nauczyć

Tekst:
Magdalena Marczewska
215×205 mm / 144 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 880886
Cena: 24,99 zł
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Wielka księga
zawodów
Tekst: Praca zbiorowa
215×205 mm / 144 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 881514
Cena: 24,99 zł
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Wielka księga mody
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Wielka
księga wakacji
Autorzy: Magdalena Marczewska,
Wiesława Żaba-Żabińska,
Beata Szurowska, Barbara Tichy
215×205 mm / 144 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 881249
Cena: 24,99 zł
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Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!
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Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Wydawnictwo Dwukropek
ul. Witosa 76
25-561 Kielce
Dystrybucja GRUPA MAC S.A.
infolinia 800 650 300

Zeskanuj QR code

kontakt@dwukropek.com.pl

i zobacz pełną ofertę

www.dwukropek.com.pl

Dwukropka

handlowy@mac.pl
tel. 665 055 260
Nasze publikacje kupisz w partnerskiej księgarni
www.ksiegarnia-edukacyjna.pl

