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:Dla internautów

Obserwuj nas również  

na Instagramie 

www.instagram.com/ 
wydawnictwo_dwukropek

i zapisz się na newsletter,  

by korzystać z przywilejów  

i specjalnych rabatów!

Odwiedź nas na 

stronie internetowej  

www.dwukropek.com.pl 

Bądź na bieżąco z nowościami  

na naszym profilu na Facebooku 
www.facebook.com/
wydawcadwukropek



Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

:O nas 

Wydawnictwo – według Wikipedii – to instytucja, za której pieniądze  

są przygotowywane, opracowywane i drukowane książki. Definicja 

prawdziwa, ale jakże nudna     . Dlatego dla Dwukropka stworzyliśmy własną:  

 

Wydawnictwo           to prawdziwy sztab zarządzania literaturą.  

Pracujemy w nim my, czyli banda wizjonerów kochających książki.  

Każdego dnia od świtu do zmierzchu rozmyślamy, knujemy i sprzeczamy się, 

jak wydawać najlepsze i najpiękniejsze książki. Z wyjątkiem niedziel. I sobót. 

Ale wtedy po prostu… czytamy.  

No dobrze, ale co dokładnie robicie? – mógłby ktoś zapytać. No cóż… 

Szekspir tworzył nie po to, aby jego słowa tkwiły na kartkach, lecz po to, by 

wzlatywały i zataczały kręgi*. 

I my właśnie to robimy – pomagamy słowom wzlatywać i zataczać kręgi. 

* Ken Kesey, świetny amerykański pisarz, hippis i buntownik, koniecznie  

po niego sięgnijcie.

* Materiał ma charakter reklamowy. Wydawca zastrzega, że parametry ostatecznie mogą ulec zmianie.
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:Nowość Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Tosia i Julek idą do lekarza
Tosia i Julek zachorowali, więc rodzice zabrali dzieci do lekarza. Julek nie ma problemu 

z badaniem, ale Tosia niechętnie poddaje się osłuchiwaniu. Pani doktor ma jednak swoje 

sposoby, żeby oswoić wrażliwą Tosię ze stetoskopem i patyczkiem.

Autorka: Magdalena Boćko-Mysiorska

Ilustracje: Dorota Prończuk

190×200 mm / 18 stron

Oprawa: sztywnostronicowa, zaokrąglane rogi

ISBN: 978-83-8141-363-3

Indeks: 891524

Cena: 24,99 zł

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 „Nie Tacy Sami“ znajdziesz na  str. 28

0-2
lata

:Kolejny tom serii 
Nie tacy sami – 
pierwszego na rynku 
cyklu książek dla 
najmłodszych dzieci, 
pisanych  
w duchu Porozumienia 
bez Przemocy 
i Rodzicielstwa 
Bliskości.
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:Nowość

Niedźwiadek chce pomagać
Niedźwiadek i jeżyk wybierają się nad jezioro. Planowali tę wycieczkę od dawna i bardzo się na nią cieszą. Droga jest długa i jeżyk coraz 

bardziej się męczy, dlatego niedźwiadek oferuje mu pomoc. I wtedy dla niego samego wędrówka też staje się trudniejsza. To ciepła 

opowieść o tym, że pomaganie, choć czasami niełatwe, może uszczęśliwić przyjaciół.

Autorka: Monika Kamińska

Ilustracje: Agnieszka Wajda

220×270 mm /24 strony

Oprawa: karton

ISBN: 978-83-8141-359-6

Indeks: 891527

Cena: 34,99 zł

Nazywam się Monika Kamińska i jestem 

autorką książek dla dzieci. Moje pomysły 

wymykają się czasem spod kontroli i dlatego nie 

potrafię ograniczyć się do pisania tylko w jednym 

stylu, na jeden temat albo tylko dla jednej grupy 

wiekowej. Nie lubię ograniczać mojej wyobraźni 

i dlatego możecie wkrótce spodziewać się 

zupełnie nowych książek mojego autorstwa. 

Może nawet napiszę coś dla dorosłych?

Pierwszy tom pt. „Niedźwiadek szuka przyjaciół“ znajdziesz na  str. 29

3-5
lat

:Prosta opowieść dla 
najmłodszych, która otula 
czułością i empatią
(z recenzji Miastodzieci.pl).
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:Nowość

Autorka: Anastazja Orłowa

Ilustracje: Olga Demidova

200×200 mm / 30 stron

Oprawa: karton

ISBN: 978-83-8141-403-6

Indeks: 891676

Cena: 34,99 zł

W przygotowaniu kolejny tom  

- Ciężarówka i przyczepka jadą  

do miasta. Premiera już w grudniu!

Anastazja Or owa

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Premiera  grudzień 2021

:Pięknie ilustrowane 
picture booki dla 
najmłodszych  
o przygodach 
ciężarówki i małej 
przyczepki.

3-5
lat

Ciężarówka i przyczepka
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!
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Ciężarówka i przyczepka wiozą choinkę
W drugiej części ciężarówka i przyczepka jada 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.

:Nowość

Autorka: Anastazja Orłowa

Ilustracje: Olga Demidova

200×200 mm / 30 stron

Oprawa: karton

ISBN: 978-83-8141-378-7

Indeks: 891678

Cena: 34,99 zł

Anastazja Orlowa

Anastazja Or owa

Premiera  grudzień 2021

0-3
lat3-5
lat
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:Nowość Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

:Ta książka to jest 
ilustratorski majstersztyk! 
Ileż tu szczegółów, ile 
kolorów. Już sama wyklejka 
jest humorystyczna, świetnie 
wprowadza w tematykę  
i trochę zdradza, czego się 
możemy spodziewać."  
(z recenzji Dziecioczytanie)

Szaty dla króla
Gdy dwóch z pozoru znakomitych krawców obiecuje uszyć królewski przyodziewek z najlepszych tkanin i najlepszymi nićmi, król Albert 

nie może się oprzeć. Musi mieć nowe szaty na swoje przyjęcie urodzinowe! Czy sprawiający dobre wrażenie szwacze naprawdę dostarczą 

królowi wyjątkowy strój?  Ta zabawna i aktualna opowieść oparta na klasycznej baśni Hansa Christiana Andersena „Nowe szaty cesarza” 

rozśmieszy nie tylko dzieci, ale i dorosłych.

Autor: Peter Bently

Ilustracje: Claire Powell

245×274 mm / 28 stron / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-358-9

Indeks: 891673

Cena: 29,99 zł

3-5
lat
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CO TO JEST TEN SNIEG?

Co to jest
ten Snieg?

-

-

ISBN 978-83-8141-375-6

indeks 891466

CENA 34,99 zł

Co to jest
TEN SNIEG?

-

W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie 
lis i zając wspólnie wyruszają 

w zaskakująco odkrywczą podróż 
i cieszą się pierwszą w ich życiu zimą.

:Małe arcydzieło!
Jedna z najpiękniejszych 
książek dla dzieci  
(z recenzji Obiboki).

:Nowość

Inną książkę tego autora 
pt. „Choinka. Jestem, jaka jestem“ znajdziesz na  str. 32

3-5
lat

Autor: Yuval Zommer

Ilustracje: Yuval Zommer

230×250 mm / 32 strony / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-375-6

Indeks: 891466

Cena: 34,99 zł

Co to jest ten śnieg?
Wspaniała świąteczna książka z obrazkami. Kiedy nadchodzi zima, najlepsi przyjaciele, Fox i Hare, nie mogą się doczekać, 

aby skakać, skakać i podskakiwać na czymś zwanym śniegiem. Ale czym właściwie jest śnieg? Dołącz do nich w podróży po 

Arktyce, gdy proszą wszystkich swoich przyjaciół, aby pomogli im się dowiedzieć, czym jest tytułowy śnieg.

Premiera  listopad 2021
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Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Obciachowe pomysły
        taty Oli 

ISBN 978-83-8141-355-8

indeks 891532

Cena 29,99 zł

O
bciachow

e pom
ysły taty O

li

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…

THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

Obciachowe pomysły taty Oli
Tata Oli jest bardzo dobrym tatą, ale czasami ma naprawdę obciachowe pomysły. Gdy gra z kolegami ze świetlicy w piłkę nożną  

albo pokazuje Stefkowi zdjęcia córki z dzieciństwa, Ola ma ochotę zapaść się pod ziemię. Pewnego dnia postanawia dać tacie nauczkę…

Autor: Thomas Brunstrøm 

Ilustracje: Thorbjørn Christoffersen 

210×250 mm / 32 strony / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-355-8

Indeks: 891532

Cena: 29,99 zł

Inne tomy z serii „Tata Oli“ znajdziesz na  str. 38-39

:Bo z tatą Oli jest… 
zabawnie, ciekawie  
i interesująco! Uwielbiamy 
tę serię! Kiedy tylko mam 
ciężki dzień, gorszy humor, 
namawiam synka, żebyśmy 
poczytali sobie o Oli i jej 
tacie. To zawsze działa!”  
(z recenzji MissB.pl).

:Nowość

6-8
lat
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:Nowość

Kiedy tata Oli
był mały

K
iedy tata O

li był m
ały

ISBN 978-83-8141-362-6

indeks 891704

Cena 29,99 zł

THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

– Kiedy ja byłem mały, 
kładliśmy się spać godzinę po 

powrocie ze szkoły – wyjaśnia tata.
– To kiedy jedliście kolację? Sam przed chwilą

mówiłeś, że jedliście wątróbkę i kozy z nosa,  
i gruz – przypomina mu Ola.

– Ach, bo kolacja była tylko w środy. W pozostałe 
dni nic nie jedliśmy – zaczyna kręcić tata.

By pocieszyć Olę, że wcale nie jest jej tak źle, jak 
sądzi, tata wraca wspomnieniami do swojego 

dzieciństwa. Okazuje się, że gdy był mały,  
zęby czyszczono mu łopatą, spał w pudełku  
i nie miał butów! Ola zaczyna podejrzewać,  
że tata wszystko zmyślił, i konfrontuje jego 

wersję ze wspomnieniami babci.  
Co okaże się prawdą?

Kiedy tata Oli był mały
By pocieszyć Olę, że wcale nie jest jej tak źle, jak sądzi, tata wraca wspomnieniami do swojego dzieciństwa. Okazuje się, że gdy był mały, 

chodził do szkoły także w soboty i niedziele, bo nie wynaleziono weekendów, zęby czyszczono mu łopatą, spał w pudełku i jadł zimny gruz! 

Ola zaczyna podejrzewać, że tata wszystko zmyślił, i zamierza skonfrontować jego wersję ze wspomnieniami babci. Co okaże się prawdą 

i czy bez barwnych opowieści taty będzie w domu tak samo zabawnie?

Autor: Thomas Brunstrøm 

Ilustracje: Thorbjørn Christoffersen 

210×250 mm / 32 strony / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-362-6

Indeks: 891704

Cena: 29,99 zł

Inne tomy z serii „Tata Oli“ znajdziesz na  str. 38-39

:Obciachowe pomysły 
taty Oli to nie tylko ubaw 
po pachy, to również 
lekcja dystansu do siebie, 
spontaniczności i wrzucenia 
na luz. Raz na jakiś czas 
głupawka rodzicom nie 
zaszkodzi" 
(z recenzji mamabasiczyta.pl).

6-8
lat
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Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!:Nowość

Krew
Jak długo żyją czerwone krwinki  

i czy naprawdę wyglądają jak kluski śląskie?

Dlaczego krew jest jak zupa?

W jaki sposób nasza krew może uratować 

komuś życie?

 

Na te i wiele innych pytań odpowie Krew. 

Wojciech Grajkowski, autor popularnych 

„Zębów”, zabiera nas w niezwykłą podróż  

po ludzkim ciele.

 

Dzięki Fundacji DKMS (jednego z patronów 

„Krwi”) książki trafiły na szpitalne 

oddziały hematoonkologiczne, na których 

przebywają mali Pacjenci oraz do tych, 

którzy chorobę mają już za sobą.

Autor: Wojciech Grajkowski

Ilustracje: Agata Szargot

230×270 mm / 48 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-206-3

Indeks: 891430

Cena: 34,99 zł

6-8
lat

Książka pod patronatem Polskiego Czerwonego Krzyża i Fundacji DKMS
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W grudniu po południu, czyli trochę 
inny kalendarz adwentowy
Święta Bożego Narodzenia są dla 

najmłodszych czasem magicznym. Czekają  

na choinkę, śnieg, pierniczki, prezenty…  

I nie mogą się doczekać. A rodzice?  

No cóż… Muszą poradzić sobie 

z niecierpliwymi dziećmi. A jak to zrobić? 

Zaproponować wspólne przygotowania krok 

po kroku, a właściwie dzień po dniu:  

od pierwszego do dwudziestego czwartego 

grudnia. 

Książka  jest właśnie o takim oczekiwaniu. 

A jak sprawić, by było radosne? Sposobów 

jest wiele! Bo przecież jednego dnia można 

przejrzeć ozdoby na choinkę, drugiego 

 – wykonać nowy błyszczący łańcuch, 

trzeciego – porozmawiać z babcią 

o wigilijnych potrawach, czwartego  

– wybrać się na świąteczny kiermasz, piątego  

– przygotować karmnik dla ptaków, szóstego 

– napisać list do Mikołaja, siódmego  

– posprzątać w pokoju… Pomysłów na każdy 

dzień adwentu na pewno nie zabraknie! 

A kiedy to robić? Oczywiście w grudniu  

po południu. 

Autor: Ewelina Włodarczyk

Ilustracje: Małgorzata Kwapińska

230×270 mm / 88 stron / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-371-8

Indeks: 891641

Cena: 39,99 zł

:Nowość

Premiera  listopad 2021

6-8
lat
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Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Kuku Król i klątwa mumii
Benek Tyczka wrócił do szkoły i ma kłopoty! 

Grupa włamywaczy i starożytna mistyczna 

klątwa sprawiają, że jest w przerażającej 

plątaninie wydarzeń. Czy złapią Midnight Mob? 

Czy Benek przeżyje śniadanie? Potrzebuje 

geniuszu. Potrzebuje nieustraszonej brodatej 

dziewczyny. On potrzebuje Kuku Króla!

Autor / ilustracje: Adam Stower

125×177 mm / 256 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-368-8

Indeks: 891649

Cena: 29,99 zł

Premiera  październik 2021Inne przygody „Kuku Króla“ znajdziesz na  str. 42

:Książeczki dla dzieci dzielę na 
dwie grupy. Takie, które odkładam 
na półkę po obejrzeniu obrazków  
i pobieżnej lekturze treści,  
i takie, które czytam jednym 
tchem niczym beletrystykę dla 
dorosłych. I to właśnie do tej 
drugiej kategorii zdecydowanie 
zaliczam książkę Adama Stowera 
(z recenzji Las Polski).

:Nowość

9-12
lat
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Ella i szantażysta
– Cześć, jestem Ella. Mam fajnych kolegów i całkiem fajnego nauczyciela, ogólnie fajną klasę i szkołę… „Ella i przyjaciele” to seria bardzo 

śmiesznych książek, których bohaterami są Ella i jej koledzy z klasy. Szkołę, nauczycieli, kolegów poznajemy z perspektywy Elli. Dowcip 

przemówi do każdego, bez względu na wiek - rozbawi dzieci, rodziców i nauczycieli.

Autorka: Timo Parvela

Ilustracje: Katarzyna Koczubiej-Pogwizd

135×195 mm / 48  stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-367-1

Indeks: 891735

Cena: 24,99 zł

:Książki zostały przetłumaczone  
na ponad trzydzieści języków i stały się 
obowiązkową pozycją na półkach dzieci 
we Francji, Niemczech, Estonii, Norwegii, 
Rosji czy na Węgrzech. W samych 
Niemczech książki o Elli sprzedały się  
w około 500 000 egzemplarzy.

ISBN 978-83-8141-367-1

indeks 891735

Cena 24,99 zł

       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 dziw-
nie się zachowuje. Dostaje też tajemnicze listy. Czyżby ktoś go 
szantażował? Ella i przyjaciele nie mają wątpliwości – pan po-
trzebuje pomocy. Trzeba ruszyć mu na ratunek!

– 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.

– I jak dużo, i jak bardzo – dodałam.

– Że co? – nie zrozumiał Pate.

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...

Premiera  październik 2021

6-8
lat

Kultowa  
fińska seria  

teraz  
w Polsce!

Żeński odpowiednik Mikołajka 
i Dzienniczka Cwaniaczka. 
Kolejne tomy w przygotowaniu

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

Autorka: Joe Wilson

145×203 / 256 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-405-0

Indeks: 891681

Cena: 34,99 zł

Joe Wilson

9-12
lat

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

dnia mama Rixona otrzymuje wiadomość o śmierci 

wuja, którego nie widziała od wielu lat. Nie dziwi ją 

konieczność wizyty u notariusza – jako najbliższa 

żyjąca krewna otrzyma spadek po zmarłym wuju. 

Rixon także proszony jest o przybycie. Okazuje się, 

że wuj Sylwester zapisał Rixonowi w spadku… wyspę. 

Maleńką wyspę, która widnieje tylko  

na jednej mapie, w dodatku sprzed ponad 200 lat. 

Prawnik daje chłopcu (w tajemnicy przed mamą) 

pendrive oraz kopertę, w której znajdują się wycinki 

z gazet sprzed 5 lat mówiące o zaginięciu grupy 

naukowców. Na pendrivie zapisano cały ciąg równań 

matematycznych oraz rysunek dziwnego przedmiotu 

przypominającego pudełko po butach z różnymi 

gniazdkami i kablami. Rixon postanawia dowiedzieć 

się czegoś więcej na temat wyspy…

Premiera  listopad 2021

:Nowość
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:Nowość

Strażnik Klejnotu
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. 

K ATA R Z Y N A R YG 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 Cho-
pina. I tam zaczyna się ich prawdziwa przygoda: przenoszą się w czasie! 
Okazuje się, że przetrwanie w Warszawie sprzed stuleci nie jest wcale ta-
kie 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, po-
rozmawiają z Fryderykiem Chopinem, z Julianem Różyckim przejdą się po 
słynnym bazarze i przeżyją dramatyczne chwile z Krisem – fotografem po-
wstania 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 posta-
cie, 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 absolut-
nie niespodziewanej przyjaźni czy genialne przełamywanie stereotypów (pomysł z ba-
zyliszkiem 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

indeks 891654

ISBN 978-83-8141-354-1
CENA 39,99 zł

MAGAZYN    LITERACKI

:Przygoda, magia i historia w jednym,  
czyli moja warszawska powieść dla 
dzieci" - tak o "Strażniku klejnotu" 
mówi autorka, Katarzyna Rygiel.  
A my dodamy, że ta intrygująca 
opowieść z elementami fantasy  
to nie tylko spora dawka wiedzy  
o Warszawie, pełna zaskakujących 
ciekawostek o tym mieście, jego 
mieszkańcach i historii,  
ale też świetnie nakreślony  
obraz współczesnych nastolatków,  
ich wyborów i uprzedzeń.

9-12
lat

Katarzyna Rygiel
- pisarka, autorka powieści 

obyczajowych, kryminalnych  

oraz książek dla dzieci. 

Z wykształcenia archeolożka 

i dziennikarka. Mieszka w Warszawie.

Autor: Katarzyna Rygiel

Ilustracje: Przemek Szukaj / okładka

145×203 mm / 456 stron / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-354-1

Indeks: 891654

Cena: 39,99 zł
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Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!:Nowość

Niezliczone sekrety dziesiątej Góry 
Obóz Vermeer, na który wybrała się 

dwunastoletnia Esther, zapowiadał się naprawdę 

wspaniale. Warsztaty z impresjonizmu 

i obcowanie ze sztuką to to, o czym marzyła  

przez cały rok szkolny. Niestety nagła ulewa 

skutecznie pokrzyżowała jej wszystkie plany. 

Zamiast na obóz Vermeer Esther trafia na obóz 

Archimedes, a warsztaty z Jacksona Pollocka musi 

zamienić na kurs kryptografii i zajęcia z symetrii 

obrotowej. Ale nie to okazuje się najgorsze. 

Pewnego dnia Esther znajduje tajemniczy 

list, a w nim historię, która nie pozostawia 

wątpliwości – uczestnicy obozu są w śmiertelnym 

niebezpieczeństwie. Jeśli nikt nie spróbuje 

odnaleźć wskazówek i rozwiązać zawartej 

w liście zagadki, ktoś zginie. Tylko kto spośród 

uczestników i opiekunów jest Hydrą, Gorgoną, 

Pegazem, Minotaurem i innymi, o których mowa 

w opisanej historii? I przede wszystkim: kto jest 

Sfinksem, czyli zabójcą? 

Autorka: Krista Van Dolzer

145×203 mm / 296 stron / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-172-1

Indeks: 891081

Cena: 34,99 zł

9-12
lat
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Gnomon i tajemnica starego domu
Guśka, Ptyś i Leonek spędzają wakacje u ciotki 

w Bolesławcu. Ciotka z racji wieku (około trzydziestu 

lat) zaczyna cierpieć na reumatyzm. A może 

to romantyzm…? Dzieci dokładnie nie wiedzą. 

Niezbyt też mogą zajmować się tak nieistotnymi 

tematami, bo mają na głowie ważniejsze sprawy. 

Stary, poniemiecki dom ciotki okazuje się wcale 

nie taki nudny, jak na początku zakładali, a mijani 

w progu włamywacze, zmumifikowane szczury, 

bardzo zaangażowany (i dla niektórych przystojny) 

policjant spowodują, że ostatnie, na co będą 

mogły liczyć dzieci, to nuda. No i ktoś w końcu musi 

odnaleźć skarb Rozalii von Bonin, czyli poprzedniej 

właścicielki domu, a wiadomo, że na dorosłych  

nie można liczyć.

Guśka, Ptyś i Leonek spędzają wakacje  
u ciotki w Bolesławcu. Ciotka z racji wie-
ku (około trzydziestu lat) zaczyna cierpieć 
na reumatyzm. A może to romantyzm…? 
Dzieci dokładnie nie wiedzą. Niezbyt też 
mogą zajmować się tak nieistotnymi tema-
tami, bo mają na głowie ważniejsze sprawy.  
Stary poniemiecki dom ciotki okazuje się 
wcale nie taki nieciekawy, jak na początku 
zakładały, a mijani w progu włamywacze, 
zmumifikowane szczury, bardzo zaangażo-
wany (i dla niektórych przystojny) policjant 
spowodują, że ostatnie, na co będą mogły 
liczyć dzieci, to nuda. No i ktoś w końcu 
musi odnaleźć skarb Rozalii von Bonin, czyli 
poprzedniej właścicielki domu. 

A wiadomo, że na dorosłych przecież nie 
można liczyć.

:Nowość

Premiera  październik 2021

Iwona Banach
 jest pisarką oraz tłumaczką. 

Urodziła się i mieszka 

w Bolesławcu. Autorka kilku komedii 

kryminalnych. Inteligenty humor 

i gra słów to jej znak rozpoznawczy. 

Prowadzi bloga literackiego 

Zastroniec.

Autorka: Iwona Banach

Ilustracje: Adam Pękalski / okładka

145×203 mm / 320 stron / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-366-4

Indeks: 891668

Cena: 34,99 zł

9-12
lat
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Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!:Nowość

Bitwa Strażnika Burzy
Fionn Boyle, Strażnik Burzy na wyspie 

Arranmore, staje przed walką swojego życia. 

Przerażająca wszechmocna czarodziejka 

Morrigana została wskrzeszona i odcięła wyspę 

od wszelkiej pomocy. Tylko Fionn stoi  

jej na drodze. Chłopiec musi znaleźć sposób, 

by ją pokonać, tym bardziej że czarodziejka 

zaczyna zabierać najbliższe mu osoby.  

Czy Fionn, mając już tylko dwie świece  

do spalenia, zapanuje nad swoimi mocami 

i powstrzyma Morriganę?

Autor: Catherine Doyle

145×203 mm / 352 stron / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-357-2

Indeks: 891543

Cena: 39,99 zł

Inne przygody Strażnika Burzy znajdziesz na  str. 46

:Emocjonujące, wypełnione przy-
godą i mimo szczypty magii 
mówiące też mimochodem o uni-
wersalnych wartościach, takich 
jak miłość, przyjaźń, wsparcie, 
odwaga, odpowiedzialność,  
walka z pokusą. 
– tak „Wyspę Strażnika Burzy” 
podsumował blog Zaczytasy!

9-12
lat
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:Nowość

Zbrodnia na piątkę 
Daisy i Hazel w końcu wracają do Deepdean, 

a szkoła właśnie szykuje się do najbardziej 

ekscytującego wydarzenia: pięćdziesiątej 

rocznicy powstania. Przygotowania idą pełną 

parą. Ale nie wszystko jest w porządku, 

ponieważ podczas długiej nieobecności 

detektywek Deepdean się zmieniło. Daisy 

straciła koronę na rzecz fascynującej nowej 

dziewczyny, a niedawni sojusznicy Towarzystwa 

Detektywistycznego stali się teraz jego 

zaprzysiężonymi wrogami.

Dziewczyny są świadkami szokującego 

incydentu w pobliskim lesie, przestępstwa, 

które prawdopodobnie ma związek z rocznicą. 

Do Deepdean przyjeżdżają rodzice uczennic, 

odnawiają się dawne urazy, rywalizacje 

i sekrety, a przyszłość Deepdean staje  

pod znakiem zapytania. Czy detektywki 

rozwiążą sprawę i uratują szkołę?

Autorka: Robin Stevens

145×203 mm / 384 stron / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-356-5

Indeks: 891545

Cena: 34,99 zł

Inne tomy serii „Zbrodnia niezbyt elegancka" znajdziesz na  str. 50-51

8-12
lat

:Kultowa seria kryminałów  
w stylu retro dla dzieci
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Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Podróż Krogulca
Po zakończeniu I wojny światowej każdy próbuje 

odbudować swoje życie. Jeśli Ben ma uniknąć 

odesłania do sierocińca, musi odnaleźć swojego 

brata, Sama, który został ranny we Francji, a teraz 

uznaje się go za zaginionego. Okropni wuj i ciotka 

Lotti chcą ją wysłać do szkoły z internatem (kiedy 

dopiero co udało jej, się doprowadzić do tego, aby 

z poprzedniej ją wydalono!) Natomiast Clara,  

ich młoda nauczycielka, czeka na wieści 

o zaginionym narzeczonym. Kiedy wydaje  

im się, że jakoś się odnaleźli w tym nowym 

porządku, wydarza się coś okropnego i Lotti i Ben 

muszą uciekać. Układają więc plan – zamierzają 

przepłynąć barką przez kanał La Manche i odnaleźć 

Sama. Zresztą Lotti także szuka czegoś we Francji…

Autor: Natasha Farrant

Ilustracje: Karolina Piotrowska / okładka

145×203 mm /320 stron / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-377-0

Indeks: 891696

Cena: 39,99 zł

Premiera  październik 2021

:Nowość

:Powieść pełna dynamicznych 
zwrotów akcji i tajemnic,  
z bohaterami, z którymi chcemy 
się zaprzyjaźnić już  
od pierwszych stron.9-12

lat
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Premiera  październik 2021

:Nowość

Bethany i Bestia
Lemony Snicket spotyka Roalda Dahla w tej szalenie 

zabawnej, cudownie makabrycznej i bogato ilustrowanej 

opowieści o głodnej bestii, próżnym nieśmiertelnym 

człowieku i niezbyt uroczej dziewczynce, która nie wie, 

że zaraz zostanie zjedzona. Piękno ma swoją cenę. I nikt 

nie wie tego lepiej niż Ebenezer Pinceta, który zachowuje 

piękny wygląd od 511 lat. Jak, możesz się zastanawiać? 

Ebenezer musi po prostu nakarmić bestię na strychu 

swojej rezydencji. W zamian za posiłki w postaci małpy, 

posągu Winstona Churchilla czy kaktusów, Ebenezer 

dostaje eliksiry, które utrzymują go w młodości i pięknie. 

Ale z każdym posiłkiem bestia staje się coraz bardziej 

chciwa i pewnego dnia oznajmia, że   następnym razem 

chciałby zjeść ładne, soczyste dziecko. Ebenezer nigdy  

nie zrobił czegoś tak strasznego, aby utrzymać swoje 

wspaniałe życie. Mimo to znajduje najbardziej niegrzeczne 

i szczerze mówiąc nieprzyjemne dziecko, jakie może, 

i przygotowuje się do nakarmienia nim bestii. Dziecko, 

Bethany, może być jednak czymś więcej, niż oczekiwał 

Ebenezer. Z pewnością jest raczej niegrzecznym gościem 

w domu, ale Ebenezer nadal marzy o tym, żeby nie 

musiała być pożerana. Czy to możliwe, że Bethany jest 

mniej warta posiłku, a bardziej… godna przyjaciół? 

Autor: Jack Meggitt-Phillips

Ilustracje: Isabelle Follath

140×190 mm / 256 stron / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-369-5

Indeks: 891698

Cena: 34,99 zł

Premiera  październik 2021

:Prawa do ekranizacji wykupione  
przez wytwórnię Warner Bros!

Bogato ilustrowana, mroczna a zarazem 
zabawna książka dla bestyjek w wieku 9-12 lat.

9-12
lat



22

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Nocny ekspres 
Dziesięcioletnia Danja i jej rodzina jadą do babci, 

jak to zwykle bywa w grudniu. Ale tym razem 

nie wszystko jest tak, jak powinno. Babcia mówi 

dziwne rzeczy, zapomina i opowiada o ważnym 

kluczu, nie mówiąc jej, gdzie on jest. Kiedy babcia 

znika, Danja nie wie, w co wierzyć.

Tej samej nocy budzi ją odgłos pociągu 

z opuszczonego toru kolejowego przed domem 

jej babci. Tajemniczy pociąg nazywa się 

Nattexpressen. A Danja jest na liście pasażerów...

Nocny ekspres zabiera Danję w zapierającą dech 

w piersiach przygodę, w której czas i przestrzeń 

rządzą się własnymi prawami. Ale komu może 

zaufać? Gdzie poszła babcia? A gdzie tak 

naprawdę jest ten klucz? „Nocny ekspres”  

to prawdziwie magiczna książka.

:Nowość

mały plik

O p o w i e ś ć  w  d w u d z i e s t u  c z t e r e c h 

r o z d z i a ł a c h

O p o w i e ś ć 

w  d w u d z i e s t u  c z t e r e c h  r o z d z i a ł a c h

nocny ekspres

nocny ekspres

n
o
cny ekspres

J  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 klu-

czu, który należy przekręcić dwa razy. A wieczorem znika. . .  

Tej samej nocy Danja słyszy odgłos pociągu dobiegający z opusz-

czonego toru kolejowego. Po chwili na 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?

indeks 891743

CENA 39,99 zł 

ISBN 978-83-8141-372-5

Autorka: Karin Erlandsson

Ilustracje: Peter Bergting

163×235 mm / 224 stron / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-372-5

Indeks: 891743

Cena: 39,99 zł

Premiera  listopad 2021

Zdobywca 
fińskiej nagrody 

literackiej Runeberg  
Junior Prize 2021

9-12
lat
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Nieunikniona

Ana Cristina Herreros
ilustracje Marcin Minor

Basnie Matki
Smierci

z calego swiata

:Nowość

Autorka: Ana Cristina Herreros

Ilustracje: Maricn Minor

163×235 mm / 280 stron / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-370-1

Indeks: 891683

Cena: 59,99 zł

Nieunikniona. Baśnie Matki Śmierci  
z całego świata
Baśnie o Śmierci to zbiór 44 historii zaczerpniętych 

z rozmaitych kultur (m.in. hiszpańskiej, greckiej, 

irlandzkiej, chińskiej, tybetańskiej, arabskiej, indyjskiej, 

azteckiej, aborygeńskiej, buszmeńskiej czy kultury 

Inuitów), których wspólną bohaterką jest Śmierć. 

Z poszczególnych opowieści wyłania się obraz Śmierci 

jako Matki, która towarzyszy ludziom od chwili narodzin 

(czasem wręcz fizycznie, jak w micie zairskim, gdzie 

pomaga przy porodach) i wszystkich, bez względu  

na status, traktuje jednakowo. Śmierć jest 

przedstawiona w różnych odsłonach (jako sprawiedliwa, 

przyjaciółka czy zakochana), a poszczególne opowieści 

poświęcone są postrzeganiu jej w kulturach niemal 

z całego świata. Wiele z nich jest dość egzotycznych, 

jak chociażby walencjańska historia o staruszce, która 

uwięziła śmierć na swojej gruszy, czy meksykańska baśń 

o śmierci, którą drwal poratował jedzeniem i w zamian 

za to otrzymał dar uzdrawiania, podobnie jak legendy 

Aborygenów, Azteków czy Inuitów.

Premiera  październik 2021

9-12
lat
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Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Opowieść nieznajomego Chińczyka
Opowieść nieznajomego Chińczyka to historia, 

która zaczyna się w Muzeum Narodowym w Pekinie. 

Przypadkowo napotkany w jednej z sal skromny staruszek 

snuje opowieść o wydaje się niepozornym eksponacie 

i przenosi nas daleko poza muzealne ściany na chińską 

prowincję dawno, dawno temu.

Tam trafiamy do domu garncarza Tao Zhonga. 

Pewnego dnia wyrusza on na wędrówkę po okolicznych 

wzgórzach i dostrzega w oddali niezwykły pałac. Od 

tej pory wielokrotnie wraca w to miejsce, bo wspaniała 

budowla stale zajmuje jego myśli. Swoim zachwytem 

garncarz dzieli się z przyjacielem – ptakiem Huang Li. 

Wreszcie pogrążonemu w marzeniach Tao Zhongowi 

przychodzi do głowy pewien śmiały pomysł…

Opowieść nieznajomego Chińczyka to książka o tym, 

że każdy eksponat ukrywa w sobie historię jego twórcy 

i czasów, w których powstał. To także opowieść o kruchości 

życia i o uczuciach – podziwie, poświęceniu, przyjaźni 

oraz pasji, dających siłę do stwarzania rzeczy, których nie 

pokona mijający czas. Ilustracje Marcina Minora przenoszą 

czytelnika w świat Dalekiego Wschodu, zanurzając 

w historii, która jest tak wzruszająca, że absolutnie nikogo 

nie pozostawi obojętnym.

- -

-

-

Autor: Magdalena Wiśniewska

Ilustracje: Marcin Minor 

162×235 mm / 64 strony / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-373-2

Indeks: 891657

Cena: 39,99 zł

Premiera  listopad 2021

:Stylizowane na malunki na jedwabiu ilustracje 
Marcina Minora są ogromnym walorem książki.

9-12
lat

:Nowość
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:Nowość

Powrót na Zaginiony Kontynent
Druga część „Pieśni Zaginionego Kontynentu”.  

Tym razem na wyprawę ruszają dzieci podróżnika, bohatera 

części pierwszej. Tata Sebastiana i Otty po latach ponownie 

udał się na ten niezwykły ląd, by podjąć tajemniczą misję, 

ale nigdy z niej nie wrócił. Rodzeństwo postanawia rozpocząć 

poszukiwania na własną rękę. 

Przemierzając krainy, które odwiedzał niegdyś ich ojciec, dzieci 

dowiadują się, że Zaginiony Kontynent dotknął tajemniczy 

kataklizm. Wszystko wskazuje na to, że przyczynił się do niego 

znany z pierwszej części król Deodles. Wędrowiec wprawdzie 

zdołał naprawić to, co zniszczył okrutny władca, ale nikt  

nie wie, co wydarzyło się potem. Z niejasnych przesłanek 

wynika, że podróżnik może przebywać na dalekiej północy.

Podczas poszukiwań dzieci trafiają na kolejne Pieśni, które 

stają się dla nich drogowskazem. Dowiadują się z nich między 

innymi, że nie zawsze wszystko układa się tak, jakbyśmy tego 

chcieli. Czasem musimy pogodzić się z porażką,  

ale to nie oznacza, że trzeba czuć się przegranym. Warto 

próbować dalej, bo poszukiwania mogą nas wiele nauczyć 

i zaprowadzić do niesamowitych miejsc.

Autorka: Przemysław Hytroś

Ilustracje: Agnieszka Wajda

163×235 mm / 296 stron / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-374-9

Indeks: 891685

Cena: 54,99 zł

Premiera  listopad 2021Pierwszy tom pt. Pieśni Zaginionego Kontynentu” na  str. 48

Pierwszy tom „Pieśni Zaginionego Kontynentu” nagrodzony tytułem:

w plebiscycie wortalu Granice.pl oraz Nagrodą Główną Kapituły XIX edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku 

9-12
lat
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Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!:Nowość

Uczeń kuglarza
Kontynuacja wciągającej powieści Anniiny Mikamy "Magik 

i złodziejka". W "Uczniu kuglarza" cofamy się do początków 

dziewiętnastego wieku i przenosimy do Krakowa, aby 

poznać historię spotkaniaToma z Profesorem, czyli 

Wiktorem Worowskim. Młody Wiktor nie może się pogodzić 

z tym, że nie było go przy śmierci brata. Gdy w pewną 

letnią noc wchodzi na dach, by poukładać myśli, dostrzega 

w oddali dziwny rozbłysk. Eksplozja, której jest świadkiem, 

na zawsze zmieni jego życie. To dzięki niej spotka Toma, 

nauczy się zegarmistrzowskiego fachu i pozna magiczne 

sztuczki. A od tego już tylko krok do wspaniałych przygód  

i… kłopotów.

Pierwszy tom pt. „Magik i złodziejka" znajdziesz na str. 49

Autor: Anniina Mikama

Ilustracje: Alexander Jansson / okładka

145×203 mm / 512 stron / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-364-0

Indeks: 891307

Cena: 49,99 zł

13-16
lat

Dla starszych 
nastolatków 
young adult 
fiction

Anniina Mikama
fińska ilustratorka 

i autorka. Uwielbia 

komiksowych superbohaterów, 

stare maszyny mechaniczne 

i sekretny świat teatru ukryty 

za zasłonami scenicznymi.

photo by Otto Virtanen  

© WSOY, Finland
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:Nowość

Czerwone chustki
Camilla jest niepewną siebie trzynastolatką, która jakiś 

czas temu straciła mamę i nie potrafi odnaleźć się 

w nowej rodzinie. Nie znajduje nici porozumienia ani 

z przyszywaną siostrą, ani z uczniami szkoły, do której 

trafia. Luna z kolei to klasowa gwiazda, popularna 

tiktokerka uwielbiana przez swoich fanów. Nic nie 

wskazuje na to, aby pomiędzy dziewczynami mogła 

nawiązać się nić porozumienia. Wszystko zmienia 

się, gdy do mediów społecznościowych trafia wideo, 

na którym Camilla opowiada o doświadczeniach 

związanych z pierwszą miesiączką. Wideo, którego 

sama tam nie umieściła…

:Wielką sztuką jest, aby w jednej 
książce poruszyć kilka ważnych,  
a zaraz trudnych tematów: relacje  
w świecie nastolatków, ich życie  
w mediach społecznościowych, 
problem wykluczenia, prawo do bycia 
sobą, pierwsza miesiączka… A przy 
tym zrobić to lekko, mądrze, uważnie 
i z refleksją. I tak, aby coś, co jest 
tematem tabu, powoli przestawało nim 
być. Ta sztuka niewątpliwie udała się 
autorce „Czerwonych chustek”.
Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018, 
Finalista Global Teacher Prize 2020
Autor: Roberta Marasco

Ilustracje: Anna Rudak

145×203 mm / 196 stron / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-361-9

Indeks: 891458

Cena: 34,99 zł

13-16
lat

Dla starszych 
nastolatków 
young adult 
fiction
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Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Tosia i Julek robią siku / Tosia i Julek się kąpią / Tosia i Julek idą do przedszkola
Seria „Nie Tacy Sami” powstała z potrzeby serca – zarówno Autorki, jak i Wydawcy. Magdalena Boćko-Mysiorska, 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.

Autorka: Magdalena Boćko-Mysiorska

Ilustracje: Dorota Prończuk

190×200 mm / 18 stron

Oprawa: karton, zaokrąglane rogi

ISBN: 978-83-8141-170-7

Indeks: 891039

Cena: 24,99 zł

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

ISBN 978-83-8141-203-2

indeks 891425

CENA 24,99 zł

Magdalena Boćko-MysiorskaCoraz częściej chcemy budować z dziećmi relacje oparte na 
bliskości, zaufaniu i zrozumieniu, a także na szacunku i bez-
warunkowej 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

Magdalena Boćko-Mysiorska

M
agdalena Boćko-M

ysiorska

Autorka: Magdalena Boćko-Mysiorska

Ilustracje: Dorota Prończuk

190×200 mm / 18 stron

Oprawa: karton, zaokrąglane rogi

ISBN: 978-83-8141-171-4

Indeks: 891040

Cena: 24,99 zł

Bestseller BestsellerBestseller

Autorka: Magdalena Boćko-Mysiorska

Ilustracje: Dorota Prończuk

190×200 mm / 18 stron

Oprawa: karton, zaokrąglane rogi

ISBN: 978-83-8141-203-2

Indeks: 891425

Cena: 24,99 zł

:Seria „Nie Tacy Sami“

Nagroda główna 
w konkursie
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Autorka: Magdalena Boćko-Mysiorska

Ilustracje: Dorota Prończuk

190×200 mm / 18 stron

Oprawa: karton, zaokrąglane rogi

ISBN: 978-83-8141-204-9

Indeks: 891426

Cena: 24,99 zł

Magdalena Boćko-Mysiorska

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

Coraz częściej chcemy budować z dziećmi relacje oparte na 
bliskości, zaufaniu i zrozumieniu, a także na szacunku i bez-
warunkowej 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

M
agdalena Boćko-M

ysiorska

ISBN 978-83-8141-204-9

indeks 891426

CENA 24,99 zł

Magdalena Boćko-Mysiorska

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

ISBN 978-83-8141-316-9

indeks 891523

CENA 24,99 zł

M
agdalena Boćko-M

ysiorska

Coraz częściej chcemy budować z dziećmi relacje oparte na 
bliskości, zaufaniu i zrozumieniu, a także na szacunku i bez-
warunkowej 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

Autorka: Magdalena Boćko-Mysiorska

Ilustracje: Dorota Prończuk

190×200 mm / 18 stron

Oprawa: karton, zaokrąglane rogi

ISBN: 978-83-8141-316-9

Indeks: 891523 

Cena: 24,99 zł

Autorka: Monika Kamińska

Ilustracje: Agnieszka Wajda

220×270 mm /24 strony

Oprawa: karton, zaokrąglane rogi

ISBN: 978-83-8141-323-7 

Indeks: 891526

Cena: 34,99 zł

BestsellerBestseller

:Dla młodszych dzieci

Tosia i Julek uczą się dzielić
Kolejny tomik przygód sympatycznych 

bliźniaków, Tosi i Julka, którzy są skrajnie 

różni i dlatego w tych samych sytuacjach 

reagują w różny sposób.

Tym razem rodzeństwo uczy się dzielić.

Tosia i Julek myją zęby
Tosia i Julek nie zawsze lubią myć zęby. 

Jak ich skłonić do tej czynności bez 

wywierania zbytniej presji? Jak sprawić, 

aby dzieci nie traktowały mycia zębów 

jak przykrego obowiązku? Kolejny tom 

serii „Nie Tacy Sami” o sympatycznych 

bliźniakach.

Niedźwiadek szuka przyjaciół 
Piękny picture book o sile 

bezinteresownej przyjaźni. Niedźwiedź 

jest postrachem całego lasu. Wszyscy 

się go boją, bo jest głośny i niezdarny. 

Jedynie jeżyk dostrzega w nim miłego 

i dobrodusznego niedźwiadka, 

a nie groźną bestię i postanawia się  

z nim zaprzyjaźnić.

0-2
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Opowieść 
zawarta jest  w ilustracjach

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

W tej bajce nie ma 
smoka
To opowieść o smoku, który 

uciekł z bajki o królewnie 

i wędruje przez inne bajki, 

pragnąc zostać ich bohaterem. 

Niestety, nikt go nie chce, 

a odpowiedź jest zawsze taka 

sama: W TEJ BAJCE NIE MA 

SMOKA! Czyżby?

Autorka: Lou Carter

Ilustracje: Deborah Allwright

279×339 mm / 64 strony / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-851-9

Indeks: 890252

Cena: 19,99 zł

W tej bajce NIE MA SMOKA. 
Ani jednego.

CO?! Mówicie, że jest tu jakiś smok?

Ale to niemożliwe. W tej bajce 
NIE MA SMOKA.

Nie ma mowy.

indeks 890252
zlecenie 70262

Cena: 19,99 zł

W TEJ

BAJCE

NIE
MA

SMOKA

ISBN 978-83-7874-851-9
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Księżniczka Zielinka
Jeśli zmęczyły was historie 

o księżniczkach wiecznie 

czekających na swego księcia, 

poznajcie żabkę Zielinkę – 

prawdziwą księżniczkę, która 

pragnie pomagać innym 

i zostać kapitanem piratów! 

Zabawna opowieść o szalonych 

przygodach i odnalezionym 

szczęściu.

Rozgwiazdo,  
gdzie jesteś?
To opowieść, która zwraca 

uwagę małego czytelnika 

na zanieczyszczenie mórz 

i oceanów. Zdenerwowany 

wszechobecnymi 

w wodzie śmieciami wieloryb 

postanawia wszystkie je 

wyrzucić z powrotem na ląd. 

Ale czy w naturze to możliwe?

Gdzie jest słoń?
Książka pokazuje, jakie są 

konsekwencje niszczenia 

naturalnego środowiska 

zwierząt przez wycinanie 

lasów. Autorzy subtelnie 

sugerują nam jaki wpływ  

na siedliska i życie zwierząt  

ma ekspansja człowieka.

Autorka: Hollie Hughes

Ilustracje: Deborah Allwright

268×269 / 32 strony /oprawa: twarda

Autor: Stephane Barroux

Ilustracje: Stephane Barroux

245×275 mm / 32 strony /oprawa: twarda

Autor: Stephane Barroux

Ilustracje: Stephane Barroux

245×275 mm / 32 strony / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-979-0

Indeks: 890703

Cena: 24,99 zł

ISBN: 978-83-7874-872-4

Indeks: 890339

Cena: 19,99 zł

ISBN: 978-83-7874-871-7

Indeks: 890338

Cena: 19,99 zł

Księżniczka
Zielinka

K
siężniczka Z

ielinka

Kotwica w górę!

Czy nie zmęczyły Was historie o księżniczkach  
wiecznie czekających na swego księcia?

Czy nie znudziły się Wam całe tłumy księżniczek 
w różowych sukienkach z falbankami?

Czy nie macie dość opowieści, które kręcą się 
cały czas wokół jakiejś księżniczki?

Oto Zielinka – prawdziwa księżniczka, 
która pragnie pomagać innym.

Zielona z imienia, ale wcale nie ma 
zielono w głowie! Zawsze gotowa
pokazać, że może być wspaniałym 

kapitanem piratów! 

indeks 890580

CENA 24,99 ZŁ

ISBN 978-83-7874-979-0

Rozgwiazdo,
gdzie

jesteś?

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?

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.

Rozgwiazdo, gdzie jesteś?

indeks 890339

Cena 19,99 zł

ISBN 978-83-7874-872-4

Gdzie 
jest

słoń?

Gdzie jest słoń?Gdzie jest słoń? Gdzie się ukryła papuga, a gdzie 
wpełzł wąż? Dlaczego nie widać drzew? Dokąd teraz 

pójdą zwierzęta? To, co wygląda jak zwyczajna zabawa 
w chowanego, szybko okazuje się czymś znacznie 

istotniejszym. Dynamicznie zmieniający się krajobraz  
z coraz mniej widocznymi zwierzętami, stawia przed nami 

pytanie, jaki wpływ na życie zwierząt ma nieustająca 
ekspansja człowieka. Książka w dobitny sposób pokazuje 

konsekwencje niszczenia naturalnego środowiska zwierząt 
poprzez niepohamowany rozwój miast, wycinanie lasów 

czy nadmierną produkcję śmieci. 

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.

indeks 890338

Cena 19,99 zł

ISBN 978-83-7874-871-7

:Dla młodszych dzieci
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ISBN: 978-83-7874-871-7

Indeks: 890338

Cena: 19,99 zł

Łukasz ratuje misia, czyli jak udzielać pierwszej pomocy
Mały Łukasz jest świadkiem, jak jego mama udziela pierwszej pomocy starszemu panu, 

który zasłabł w cukierni. Chłopiec jest pod wielkim wrażeniem tego, co widział, i chciałby 

się dowiedzieć czegoś więcej na temat ratowania życia. Postanawia poćwiczyć udzielanie 

pierwszej pomocy na swoim misiu.

Książka powstała przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem.

Autorka: Izabela Michta

Ilustracje: Anna Gensler

230×270 / 32 strony

ISBN: 978-83-7874-993-6

Indeks: 890690

Cena: 29,99 zł

Bestseller

Zęby
Skąd się biorą zęby? 

Dlaczego nie rosną 

dzieciom od razu  

po urodzeniu? Jak trzeba 

je myć i czemu to takie 

ważne? Dlaczego tracimy 

zęby mleczne? Wszystko, 

co chcielibyście wiedzieć 

o zębach, ale nie wiecie, 

kogo zapytać! 

Autor: Wojciech Grajkowski

Ilustracje: Wojciech Stachyra

245×260 mm / 32 strony

ISBN: 978-83-7874-924-0

Indeks: 890649

Cena: 29,99 zł

Bestseller

Tumtum. Dudniący słoń
Żył sobie kiedyś bardzo duży 

słoń. Jego kroki dudniły: 

TuUuM! TuUuM! I tak właśnie 

miał na imię – Tumtum. Jego 

kroki słychać było z bardzo 

daleka, a kiedy się zbliżał, 

zwierzęta uciekały przerażone. 

Tumtum czuł się samotny, 

aż nadszedł dzień, w którym 

wszystko się zmieniło. 

Autorka: Anya Damirón

Ilustracje: Pablo Pino

245×275 / 60 stron /oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-019-9

Indeks: 890974

Cena: 34,99 zł

:Dla młodszych dzieci
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Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Autorka / ilustracje: Karolina Hyla

205×275 mm / 40 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-227-8

Indeks: 891444

Cena: 29,99 zł

Autor / ilustracje: Yuval Zommer

230x250 mm / 32 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-224-7

Indeks: 891443

Cena: 34,99 zł

Świat w piżamie
Nowe wydanie znanej już czytelnikom książki o Krzysiu. Głównym 

bohaterem „Świata w piżamie” jest czteroletni Krzyś. Każdego wieczoru 

tuż przed zaśnięciem rozmyśla o tym, co się dzieje w nocy, kiedy miasto 

układa się do snu. Zadziwia go informacja, że nie wszyscy w nocy śpią. 

Autorka: Justyna Drobkiewicz

Ilustracje: Anna Simeone

230×270 mm / 64 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-322-0

Indeks: 891537

Cena: 34,99 zł

Nowe wydanie

:Dla młodszych dzieci

Za chmurami
Wspaniała opowieść o sile wyobraźni i o tym, jak ważna jest 

wspólnota. W świecie, w którym coraz bardziej zatapiamy się  

we własnych, osobnych światach i nie spędzamy czasu wspólnie, 

historia, która się wydarzyła, wydaje się niewyobrażalna.

Za chmurami to skończone dzieło sztuki, które jest hołdem oddanym wyobraźni. Ale nie tylko 
wyobraźni, także – i być może przede wszystkim – miłości. Miłości w jej najbardziej szczegól-
nych przejawach, czyli czułości, trosce i uważności. Za chmurami bardzo nienachalnie przypo-
mina, że jesteśmy odpowiedzialni za to, kogo oswoiliśmy. I ta odpowiedzialność realizuje się 
codziennie. Trzeba dbać o te więzi, są one bowiem najcenniejszym, co daje nam życie. Jestem 
wdzięczny tej książeczce, że o tym przypomina w tak prosty i piękny sposób. To bezcenne.

Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018, Finalista Global Teacher Prize 2020

Za chm
uram

i   Karolina H
yla

indeks 891444

ISBN 978-83-8141-227-8

Książka otrzymała wyróżnienie Jury 
Dziecięcego w 6. edycji konkursu

Książka powstała jako licencjacka 
praca dyplomowa w Pracowni 
Ilustracji w Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach, pod kierunkiem 
dr Anny Machwic.

Cena 29,99 zł

W świecie, w którym coraz bardziej zatapiamy się we własnych, osobnych światach i nie spę-
dzamy razem czasu, wydarzyła się rzecz niemal niewyobrażalna – w domu pewnej rodziny 
popsuł się telewizor! Tajemniczy futrzasty stwór ukradł antenę z dachu. Gdy rodzina usiłowała 
wyrwać antenę z rąk złodziejaszka, wszyscy jej członkowie spadli… wprost do przygody – do 
orzeźwiającego basenu z lemoniadą, na pole kaktusów, a nawet na mięciutkie pagórki, które 
okazały się… no mniejsza z tym! 
Wspaniała opowieść o sile wyobraźni i o tym, jak ważne jest wspólne spędzanie czasu.

Choinka. Jestem, jaka jestem
Wspaniała książka z obrazkami, która ma szansę stać się świątecznym klasykiem. 

Maleńka jodła jest zbyt mała i zbyt niedoskonała, aby można ją było wybrać  

na świąteczne drzewko. Ale pozostawienie jej samej w lesie nieoczekiwanie 

przynosi dużo pożytku.
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:Ta książka to małe dzieło sztuki. 
Wzruszająca opowieść o przyjaźni.
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:Dla młodszych dzieci

narysował

napisała

Pani K. zaczyna od now
a

A
nna Kam

iński

Ponad 
45 tysięcy 

sprzedanych egzemplarzy

ROZPOZNAJ, ZMIERZ I KONTROLUJ SWOJE UCZUCIA

SUSANNA ISERN
Ilustracje MÓNICA CARRETERO

INSPEKTORA  KROKODYLA
UCZUCIOMETR 

Naucz się rozpoznawać, mierzyć i regulować swoje UCZUCIA w prosty 
i zabawny sposób dzięki UCZUCIOMETROWI inspektora Krokodyla.

Musisz tylko obrócić swoim UCZUCIOMETREM i rozpocząć  
pasjonującą podróż po świecie emocji.

Książkę rekomenduje:
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ISBN 978-83-7874-927-1

indeks 890671

Cena 39,99 zł
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Susanna Isern · Mónica Carretero

Rozśpiewane 
EMOCJE,
czyli piosenki 
O UCZUCIACH

Rozśpiew
ane EM

O
CJE, czyli piosenki O

 UCZ
UCIA

CH

Czy radość może mieć swoją własną piosenkę? 

A smutek? Zazdrość? Złość? Ależ tak! 

Uczucia można wyrażać na różne sposoby, także w wierszach czy w piosenkach. 

Dobrze nam znani bohaterowie książki „Uczuciometr inspektora Krokodyla” 

śpiewają piosenki o… sobie.

ISBN 978-83-8141-294-0

indeks 891410

Cena 39,99 zł

Uczuciometr inspektora Krokodyla
Poznajcie inspektora Krokodyla, który pomoże Wam zrozumieć, zmierzyć i poznać sposoby 

na kontrolowanie emocji. Niezwykła książka – zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców. 

Za pomocą skonstruowanego przez siebie przyrządu, uczuciometru, Inspektor Krokodyl 

wyjaśni, co czujemy w określonych sytuacjach.  Wspaniałe ilustracje, wzbogacone o czytelną 

instrukcję rozpoznawania uczuć, oraz niezwykle ciekawe opowiadania będą zachętą  

do rozmowy o emocjach, które przeżywamy każdego dnia.

Autorka: Susanna Isern

Ilustracje: Monica Carretero

246×260 mm / 96 stron / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-927-1

Indeks: 890671

Cena: 39,99 zł

Bestseller 

Rozśpiewane  
emocje, czyli  
piosenki  
o uczuciach
Czy radość może mieć 

swoją własną piosenkę? 

Dobrze nam znani 

bohaterowie książki 

„Uczuciometr inspektora 

Krokodyla” śpiewają 

piosenki o… sobie.

Autorka: Susanna Isern

Ilustracje: Monica Carretero

275×255 mm /52 strony / oprawa: twarda

Autorka: Anna Kaminski

Ilustracje: Przemysław Szukaj

230x250 mm / 32 strony 

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-229-2

Indeks: 891263

Cena: 24,99 zł

ISBN: 978-83-8141-294-0

Indeks: 891410

Cena: 39,99 zł

Pani K. zaczyna  
od nowa
Pani K. jest nadzwy-

czajna - niezależnie  

od tego, jak trudny 

dzień ma za sobą, kolej-

nego wszystko zaczyna 

od początku. Niezwy-

kła opowieść dla dzieci 

o tym, by nigdy się  

nie poddawać.
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Teraz możesz posłuchać 

piosenek Inspektora 

Krokodyla i Emoludków na
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i l us t ra c j e :  Mon ika Suska
 wielki 

pozar LAKi

 KATARZYNA BIEGANSKA’

W RO
BACZK

OWIE .

W Robaczkowie
W Robaczkowie dawno nie było 

tak nerwowo. A wszystko z powodu 

zbliżającego się Święta Łąki. Maluchy 

dostały ważne zadanie – przygotować 

przedstawienie „Skarby łąki”. Tylko 

jakie skarby można znaleźć na łące? 

I co zrobić, jeśli znajdują się tam 

rzeczy, które skarbami wcale nie są 

– na przykład zardzewiałe puszki, 

torby foliowe i inne śmieci? Pięknie 

zilustrowana opowieść o tym,  

że nasze zachowanie ma wpływ  

na środowisko i że wszyscy 

powinniśmy szanować przyrodę.

Autorka: Katarzyna Biegańska

Ilustracje: Monika Suska

279×339 mm / 64 strony / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-824-3

Indeks: 890163

Cena: 29,99 zł

W Robaczkowi e

KATARZYNA BIEGANSKA

i l us t ra c j e :  Mon ika Suska

’

W
 Ro

baczkow
ie

W Robaczkowie dawno nie było tak nerwowo. Nawet w przed-
szkolu panowało ogromne poruszenie. Z okazji zbliżającego 
się Święta Łąki dzieci dostały niezwykle ważne zadanie: mają 
przygotować dla wszystkich mieszkańców miasteczka przed-
stawienie o skarbach łąki. Maluchy bardzo się cieszą, bo uwiel-
biają poszukiwania. Ciekawe, jakie skarby znajdą na łące. I co 
zrobią, jeśli odkryją tam również rzeczy, które skarbami wcale 
nie są...

Ta pięknie zilustrowana opowieść przypomina nam o tym,  
że nasze zachowanie ma wpływ na otaczający nas świat oraz że 
wszyscy mamy obowiązek dbać o przyrodę.

ISBN 978-83-7874-824-3

indeks 890163

Cena 24,99 zł

W Robaczkowie. 
Wielki pożar łąki
W Robaczkowie nastała jesień. 

Spokój jesiennych porządków 

zakłócił jednak pożar, który wybuchł 

na łące. Mieszkańcy miasteczka 

natychmiast pospieszyli na pomoc 

swoim sąsiadom. Niestety łąka 

została doszczętnie spalona, a domki 

jej mieszkańców zniszczone. Gdzie 

się teraz podzieją mieszkańcy 

Robaczkowa?

Autorka: Katarzyna Biegańska

Ilustracje: Monika Suska

279×339 mm / 64 strony / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-085-4

Indeks: 891032

Cena: 34,99 zł

:Dla młodszych dzieci Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Bestseller Bestseller

Maniutka ratuje świat
Maniutka to rezolutna dziewczynka, 

która mieszka w Starym Knedelkowie. 

Kocha swoje miasteczko, okolicę  

oraz przyrodę. Bardzo martwi ją jednak 

to, że nie wszyscy dbają o swoje 

najbliższe otoczenie i o naszą planetę.

Autorka: Joanna Krzyżanek

Ilustracje: Zenon Wiewiurka

230×270 mm / 44 strony / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-296-4

Indeks: 891396

Cena: 34,99 zł

– Mam na imię Maniutka. Mam tyle lat, ile mam, i mam najlepszego przyjaciela. Ma 
na imię Zadziorek. I jest… po prostu Zadziorkiem. Tak jak ja jestem po prostu Maniutką.

Maniutka mieszka w Starym Knedelkowie. Jest rezolutną dziewczynką, która kocha 
swoje miasteczko, okolicę i przyrodę. Martwi ją to, że nie wszyscy dbają o swoje naj-
bliższe otoczenie i planetę, a po tym, jak redaktor Framuga zapowiedział w telewizji 
nadciagającą katastrofę klimatyczną, Maniutka postanowiła działać: 

– Muszę uratować świat!

Czy dziewczynce uda się przekonać sąsiada Gęborka, żeby zrezygnował z foliowych 
torebek? Czy pod jej wpływem mama przestanie używać nieekologicznych opakowań? 
I wreszcie, co może zrobić sama Maniutka, żeby na Ziemi było mniej śmieci?

indeks 891396

ISBN 978-83-8141-296-4

Cena 34,99 zł

Joanna Krzyżanek

Joanna K
rzyżanek

:Co zrobić, żeby na Ziemi 
było mniej śmieci?

Więcej książek  
o ekologii na str. 30 i 40
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Alicia Acosta
Mónica CarreteroAlicia Acosta

Mónika Carretero

A
licia A
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Pewnego razu był sobie pirat tak niewielki, że wszyscy nazywali go po prostu 
maleńkim piratem.
[…] Niewielkie rozmiary sprawiały problemy w pracy, bo choć maleńki pirat 
był kapitanem, jego załoga często go nie słyszała, nawet kiedy głośno krzyczał.
Wołał na przykład: – Załogo! Uwaga na morskie pułapki!
A załoga słyszała: – Wkładajcie klapki!

Wspaniale ilustrowana opowieść o tym, że naprawdę wielkie rzeczy wcale 
nie muszą być… wielkie. Mogą być bardzo duże lub całkiem tycie.

ISBN 978-83-8141-052-6

Cena: 29,99 zł

indeks 890982

Alicia Acosta
Mónica Carretero

A
licia A

co
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  M
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n
ica C

arretero

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?

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

ISBN 978-83-8141-138-7

Cena: 29,99 zł

indeks 891042

APSIK !

Alicia Acosta
Mónica Carretero

A
PSIK
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Maleńki pirat
Pewnego razu był sobie kapitan piratów  

tak maleńki, że wiatr porywał go przy najlżejszym 

podmuchu. Kiedy podczas bitwy z innymi, złymi 

piratami maleńki kapitan zniknął, wszyscy myśleli, 

że przepadł bez wieści. Okazuje się jednak, że bycie 

maleńkim ma swoje plusy.

Autorka: Alicia Acosta

Ilustracje: Mónica Carretero

250×250 mm / 36 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-052-6

Indeks: 890982

Cena: 29,99 zł

Autorzy: André Rodrigues, Larissa Ribeiro, 

Paula Desgualdo i Pedro Markun

205×205 mm / 48 stron / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-141-7

Indeks: 891035

Cena: 29,99 zł

Bestseller

Apsik! czyli bitwa na smarki
To kontynuacja przygód Maleńkiego pirata, który tym razem wyłowił z wody butelkę 

z dziwną wiadomością. Ktoś na wyspie Apsik potrzebował pomocy. Załoga niezwłocznie 

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

Autorka: Alicia Acosta

Ilustracje: Mónica Carretero

250×250 mm / 36 stron / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-138-7

Indeks: 891042

Cena: 29,99 zł

:Dla młodszych dzieci

Głosuj na prezydenta! 
Kogo wybiorą zwierzęta? 
Lew postanowił wykorzystać całą wodę z rzeki 

do napełnienia swojego basenu. Uważa,  

że wszystko mu wolno, bo jest królem zwierząt 

i rządzi. Zwierzęta się buntują. Bo właściwie kto 

zdecydował, że lew jest królem? Postanawiają 

wybrać władcę w demokratycznym głosowaniu. 

Do tronu pretenduje aż czterech kandydatów.  

Świetna lekcja demokracji dla najmłodszych.

G
L
o
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u
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,

Zwierzaki są bardzo niezadowolone z rządów Lwa.  
A kiedy pewnego dnia odkrywają, że przekierował całą wodę  
z rzeki, aby wybudować sobie prywatny basen, ich oburzenie  
jest ogromne. Wtedy pojawia się pomysł wyboru nowego  
władcy lasu. W wyścigu do fotela prezydenta biorą udział Małpa, 
Leniwiec, Kobra i oczywiście Lew.

Ale co to są wybory? Jak przebiega kampania wyborcza  
i jak wybierany jest zwycięzca?

Przygotuj się na odkrycie zasad obowiązujących podczas 
wyborów i zagłosuj na ulubionego kandydata. 

Tylko pamiętaj: głosowanie jest tajne!

To książka, która w prosty i zrozumiały sposób opisuje reguły 
demokratycznych wyborów, uczy odpowiedzialności za słowa  
i czyny oraz szacunku dla innych. 

ISBN 978-83-8141-141-7

Cena 29,99 zł

indeks 891035

Kogo wybiorą zwierzęta?

GLosuj 

na prezydenta!
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Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

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.

ISBN 978-83-8141-121-9

indeks 891036

Cena: 24,99 zł 

Polecamy również:

3

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.

ISBN 978-83-8141-122-6

indeks 891037

Cena: 24,99 zł 

Polecamy również:

3

Moc uczuć. Strach / Radość / Wstyd
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.

Autorka: Katarzyna Miller

Ilustracje: Katarzyna Nowowiejska

190×190 mm / 32 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-121-9

Indeks: 891036

Cena: 24,99 zł

Autorka: Katarzyna Miller

Ilustracje: Katarzyna Nowowiejska

190×190 mm / 32 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-335-0

Indeks: 891534

Cena: 24,99 zł

Autorka: Katarzyna Miller

Ilustracje: Katarzyna Nowowiejska

190×190 mm / 32 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-122-6

Indeks: 891037

Cena: 24,99 zł

:Seria „Moc uczuć”
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.

ISBN 978-83-8141-121-9

indeks 891036

Cena: 24,99 zł 

Polecamy również:

3

Katarzyna Miller 
Psycholożka, psychoterapeutka, felietonistka „Zwierciadła”, poetka, a teraz także pisarka dla dzieci. O emocjach 

pisze bez emocji, prosto i zabawnie. Pokazuje, że te dotyczą każdego, są naturalne i w naturalny sposób można 

sobie z nimi poradzić. 
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Pola doskonale zna wszystkie 

Tylko, czy będzie o nich pamiętać, kiedy naprawdę się zgubi? 

Jak sobie poradzi sama na ulicy? W obcym miejscu? Czy będzie 

wiedziała, kogo poprosić o pomoc?

Na te oraz inne pytania odpowie ta niezwykle mądra, pięknie 

opowiedziana i zilustrowana, książeczka. I chociaż porusza bar-

dzo poważny temat, może stanowić dla rodziców świetny punkt 

wyjścia do rozmów z dzieckiem, a nawet „zabawy w bezpie-

czeństwo”.

ISBN 978-83-7874-328-6

indeks 890565

Cena 24,99 zł
Patronat honorowy:

Bestseller

Gdy Pola się zgubi
Pola doskonale zna sześć zasad 
dla zagubialskich: 1. Nie szukam. 

Czekam; 2. Nie mogę wchodzić autom 

w drogę; 3. Do pomocy gotowe służby 

mundurowe; 4. Ktoś nieznany?  

Nie ufamy; 5. Kontakt do mamy? 

W bucie zapisany; 6. Mam być 

widziana, a nie schowana! Tylko 

czy będzie o nich pamiętać, kiedy 

naprawdę się zgubi?

Autorka: Gabriela Rzepecka-Weiss

Ilustracje: Magdalena Kozieł-Nowak

230×270 mm / 32 strony

Oprawa: twarda 

ISBN: 978-83-7874-328-6

Indeks: 890263

Cena: 24,99 zł

Autorka: Gabriela Rzepecka-Weiss

Ilustracje: Magdalena Kozieł-Nowak

230×270 mm / 32 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-142-4

Indeks: 891047

Cena: 24,99 zł

Pola na plaży
Pola doskonale zna już sześć zasad 
dla zagubialskich, więc na pewno  

nie zgubi się podczas rodzinnego 

wypadu na plażę. Ale jak bezpiecznie 

i miło spędzić czas na plaży? Jak 

wypocząć, doskonale się bawić, 

a jednocześnie nie przeszkadzać 

innym? Wystarczy poznać osiem 
zasad udanego plażowania.

:Dla młodszych dzieci

Szpilka
Szpilka mieszka w lesie. Jego całe 

ciało pokrywają kłujące igiełki. 

Szpilka nie jest zbyt miły, uwielbia 

straszyć i terroryzować innych 

mieszkańców lasu. Całymi dniami 

im dokucza. Jednak pewnego dnia 

jego igiełki zaczynają opadać jedna 

po drugiej. Wkrótce Szpilka staje 

się miękki i różowy jak żelkowy 

cukierek. Okazuje się, że nie jest już 

taki groźny.

Autorka: Ilaria Guarducci

Ilustracje: Ilaria Guarducci

195×260 mm / 32 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-329-9

Indeks: 891530

Cena: 34,99 zł

euro 14

Spino vive in un bosco nero nero. 
È tutto coperto di spine: ha spine sulla schiena, 

sulla pancia, sulla testa e sul sedere, persino qualche
piccola spina sulle ginocchia. È cattivissimo 

e trascorre le giornate a terrorizzare tutti. 
Un giorno, però, le sue spine cominciano a cadere... 

finché Spino si ritrova morbido e rosa 
come una caramella gommosa! 

Se non riesce più a spaventare nessuno, 
cos’altro potrà fare?

Ilaria Guarducci
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THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

Tata Oli
już nie chce być dorosły– Ja tam bym chciała być dorosła 

– westchnęła Ola. 
– Taa… a ja bym wolał być dzieckiem 

– rozmarzył się tata.
      To okropnie irytujące, kiedy dorośli 

o wszystkim decydują i Ola jest trochę zła 
z tego powodu. Dlatego pewnego dnia się  

Ola i tata postanawiają zamienić się rolami. 
Teraz Ola musi być dorosła – odebrać 

tatę z pracy, zrobić zakupy i ugotować 
obiad. Za to tata musi wcześnie  

pójść spać. 
Tylko czy to się uda?

Tata O
li już nie chce być dorosły

ISBN 978-83-8141-104-2

indeks 891041

Cena 29,99 zł

THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

Zwariowane 
       wakacje
          taty Oli

Zwariowane wakacje taty O
li

– Jedziemy na biwak. 
Rozbijemy obóz, będziemy spać 

pod namiotem i w ogóle. Wyruszamy 
za pół godziny. A telefony i iPady 

zostają w domu!
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? 

Z tatą O
li na biwaku

ISBN 978-83-8141-181-3

indeks 891388

Cena 29,99 zł

THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

Z tatą Oli 
na biwaku

Autor: Thomas Brunstrøm 

Ilustracje: Thorbjørn Christoffersen 

210×250 mm / 32 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-181-3

Indeks: 891388

Cena: 29,99 zł

:Pełne humoru opowieści o ciepłych relacjach z tatą, ale i o ojcowskich rozterkach. Rodzice 
odnajdują w nich siebie, a dzieci uczą się patrzeć na różne sytuacje z innej perspektywy.

Z tatą Oli na biwaku
Tata zabiera Olę i Edka oraz kolegę Oli, Stefka, na biwak do lasu, żeby dzieciaki nie siedziały cały czas 

przy komputerach. Podczas wyprawy wszyscy śpią pod namiotem, rozpalają ognisko, urządzają nocny 

bieg, łowią ryby, a następnego dnia wracają do domu wykończeni „tym całym świeżym powietrzem”.

Tata Oli już nie chce być dorosły
Na dworze panuje jesienna plucha, więc tata Oli postanawia 

zabrać rodzinę na wakacje w ciepłe kraje. Całą rodziną lecą  

do wspaniałego hotelu z basenem, gdzie robią wspólnie mnóstwo 

różnych rzeczy, nie zawsze mądrych, ale w końcu to przecież czas 

wakacji. Ola po przyjeździe do domu popada w chandrę, ale jej 

tata potrafi znaleźć na to sposób – bo w końcu nie jest ważne, 

gdzie się przebywa, ale z kim, aby dobrze się bawić!

Zwariowane wakacje taty Oli
A co by było, gdyby tak naprawdę Ola nagle stała się dorosła, 

a tata dzieckiem? Ola jest zmęczona byciem dzieckiem.  

To okropnie nudne, kiedy dorośli o wszystkim decydują.  

Ale tata Oli jest zmęczony byciem dorosłym. Dlatego  

pewnego dnia postanowili się zamienić się rolami.

Autor: Thomas Brunstrøm 

Ilustracje: Thorbjørn Christoffersen

210×250 mm / 32 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-174-5

Indeks: 891152

Cena: 29,99 zł

Autor: Thomas Brunstrøm  

Ilustracje: Thorbjørn Christoffersen 

210×250 mm / 32 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-104-2

Indeks: 891041

Cena: 29,99 zł

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!:Seria „Tata Oli“

:Niewiele jest pozycji poruszających takie 
relacje, a wielu rodziców szuka ich nagminnie 
(z recenzji wnaszejbajce.pl).

Bestseller
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:Seria „Tata Oli“

Tata Oli
     jest choryTata O

li jest chory

ISBN 978-83-8141-295-7

indeks 891533

Cena 29,99 zł

THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

– 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.

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. 

THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN
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Gwiazdka 
z tatą Oli

carlsen.dk

S
allys far k

ringler

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 ...

:Na każdy tom tej serii czekamy z wielką radością, bo kultowy już w naszym domu tata Oli 
wywołuje wiele emocji (z recenzji wNaszejBajce.pl).

Autor: Thomas Brunstrøm 

Ilustracje: Thorbjørn Christoffersen 

210×250 mm / 32 strony  / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-295-7 

Indeks: 891533

Cena: 29,99 zł

Gwiazdka z tatą Oli
Ta książka jest prawdziwsza niż niejedna, przesłodzona 

świąteczna opowieść. Bo dla Oli i jej rodziny największą wartością 

nie jest piękna choinka czy superwypasione prezenty – a to, 

że mogą być razem. Mogą się do siebie przytulić i cieszyć 

się atmosferą, której nie zdołał zepsuć nawet Edkowy bąk, 

pospiesznie rozpakowany przez tatę. A, że tata Oli jest dziecinny? 

A niech sobie będzie. Ja mu szczerze tego zazdroszczę  

(z recenzji Dziecioczytanie).

Tata Oli jest chory
Tata Oli zachorował. Dopadła go męska grypa, która jest 

najgorszą grypą na świecie. Ola 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.

6-8
lat 6-8

lat

Autor: Thomas Brunstrøm  

Ilustracje: Thorbjørn Christoffersen 

210×250 mm / 32 strony / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-225-4 

Indeks: 891429

Cena: 29,99 zł
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Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Książki o ochronie środowiska dla najmłodszych

W królestwie Zielencji nie dzieje się dobrze. Jego dawną świetność przysłoni-

ły sterty śmieci i tak stało się Niezielencją. Śmieci jest tak dużo, że król i królowa 

nie mogą nawet dostać się do tronu! A wszystko przez kapryśną królewską cór-

kę, na której rozkaz naukowcy od lat zużywają surowce naturalne, niszczą zie-

mię, płoszą zwierzynę, wycinają lasy i zaśmiecają środowisko – jednym słowem 

doprowadzają królestwo do ruiny w imię postępu i rozwoju cywilizacji. Zrozpa-

czony władca mówi: DOŚĆ i postanawia wydać córkę za mąż za tego, kto zapro-

wadzi w królestwie ekologiczny ład i porządek.

ISBN 978-83-7874-116-9

indeks 890565

Cena 24,99 zł Patronat honorowy:

www.mac.pl

Gdzieś daleko. Bajka eko
W Królestwie Niezielencji nie dzieje się dobrze. A wszystko  

to przez sterty śmieci. Jest ich tyle, że król i królowa nie mogą się przez 

nie przedrzeć do tronu. Dzieje się to z winy kapryśnej królewny Brajki.

Autorka: Izabela Skorupka

Ilustracje: Anna Gensler

230×270 mm / 32 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-116-9

Indeks: 890565

Cena: 24,99 zł

Jaś Wiadomy zmienia świat
Czym jest Czerwona księga gatunków zagrożonych? Dlaczego przed 

Gwiazdką nie można adoptować psa ze schroniska?  

Czy cyrk bez zwierząt ma sens? Nad tymi pytaniami głowi się rodzina 

Wiadomych – Jaś, Zosia oraz mama i tata. Wraz z nimi czytelnicy 

odwiedzą gospodarstwo ekologiczne, schronisko dla zwierząt, 

Puszczę Białowieską, cyrk, a nawet… ciocię Helę. I dowiedzą się wielu 

ciekawych rzeczy. 

Autor: Marcin Pałasz

163×235 mm / 176 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-294-4

Indeks: 800159

Cena: 34,99 zł

:Dla młodszych dzieci

Ale pycha! Pełno smaków dla dzieciaków
Przepisy, które możesz zestawiać ze sobą na różne sposoby. Skomponuj całodniowe menu, a jeśli się rozmyślisz, 

zmień je w całości lub tylko częściowo. 36 przepisów na sałatki, zupy, naleśniki, przekąski i inne dania ułożono 

tak, aby przygotowanie z nich potraw było łatwe i przyjemne dla każdego dziecka, a wszystkie składniki – łatwo 

dostępne. 

Autorka: Katarzyna Biegańska

150×300 mm / 30 stron

Oprawa: miękka, na spirali

ISBN: 978-83-7874-825-0

Indeks: 890164

Cena: 19,99 zł
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Autorka: Izabela Skorupka

Ilustracje: Anna Gensler

230×270 mm / 32 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-116-9

Indeks: 890565

Cena: 24,99 zł

:Dla młodszych dzieci

Bałtyckie zwierzaki
Czy wiesz, ile wspaniałych zwierząt 

żyje w Bałtyku? Dzięki tej książce 

poznasz nie tylko morświna, 

śledzia, mewę czy fokę, ale także 

babkę, wężynkę, a nawet krewetkę 

bałtycką! Zabawne wierszyki Patrycji 

Wojtkowiak-Skóry przepięknie 

zilustrowane przez Olgę Demidovą 

sprawiają, że książka o bałtyckich 

zwierzakach jest wyjątkowa.

Niesamowite nasionka
Czy zastanawialiście się kiedyś, jak 

niesamowite są nasiona? Mogą być 

maleńkie jak pyłek i wielkie jak piłka 

do koszykówki! A jakie mają fantazyjne 

kształty! Jedne przypominają hamburgery, 

inne mają rogi! Z tej książki dowiesz się, 

jakie smakołyki przygotowuje się z orzechów 

i ziarenek, jak wyglądają nasiona kwiatów, 

jak różnorodne są orzechy. „Niesamowite 

nasionka” to książka pełna pięknych 

ilustracji i zaskakujących ciekawostek 

o nasionach z całego świata. Może być 

zachętą dla dzieci i dorosłych do odkrywania 

niezwykłego świata roślin.

Księga niezwykłych zwierząt 
– do rysowania, zgadywania  
i wymyślania
To prawie sto stron ciekawostek 

o zwierzętach. Poznacie najbrzydsze 

zwierzęta świata i mistrzów szybkości, 

stworzenia o zachwycającym 

ubarwieniu oraz te o najdłuższych 

szyjach i ogonach. Książka pełna jest 

fascynujących zdjęć oraz zagadek, 

kolorowanek, rebusów, labiryntów 

i eksperymentów. To doskonała 

propozycja dla miłośników przyrody, 

rozwijająca ich kreatywność.

Autorka: Patrycja Wojtkowiak-Skóra

Ilustracje: Olga Demidova

279×339 mm / 32 strony / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-066-3

Indeks: 890689

Cena: 34,99 zł

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

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.  

Zabawne wierszyki Patrycji Wojtkowiak-Skóry zostały pięknie zilustrowane  

przez rosyjską artystkę Olgę Demidovą.

ISBN 978-83-8141-066-3

Cena: 34,99 zł

indeks 890689

Patrycja Wojtkowiak-Skóra – gdynianka, autorka książek,  

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.

Jeśli szaleć, to z Anią. Jeszcze jej nie znacie? Ma rude warkocze, 
piegowaty nos  i z powodzeniem mogłaby być Waszą mamą. A jednak 

wciąż ma w sobie ogromną ciekawość świata i entuzjazm dziecka.  
To z nią wytropisz najdziwniejsze zwierzę  i zabawisz się tak, że 

zawiruje świat. Wiem to. Praktykuję od dobrych już kilkunastu lat.
Katarzyna Stoparczyk Zagadkowa Niedziela

Anna Olej-Kobus jak mało kto potrafi opowiadać o świecie, 
podróżach  i zwierzętach. I robi to na wiele różnych sposobów: 
słowami, zdjęciami, obrazami, pisząc czy przedstawiając barwne 
historie podczas spotkań i rozmów. Jest mistrzynią opowieści.  

W tej książce zaprasza młodych czytelników, by kolejną opowieść 
- o bogactwie świata zwierząt - tworzyli wraz z nią. Z taką 

przewodniczką to z pewnością będzie wspaniała przygoda!
Juniorowo Elżbieta Manthey

„Księga niezwykłych zwierząt” to wiedza i zabawa w czystej postaci.
Wciąga dzieci (i dorosłych!) już od pierwszej strony, pobudza 

ich wyobraźnię  i rozwija kreatywność. Polecam jako mama. Uważam 
również, że „Księga niezwykłych zwierząt” jest świetną pomocą do 

wykorzystania  w szkole w ramach zajęć terapii pedagogicznej.
Katarzyna Nowak-Zawadzka Nauczyciel Roku 2015

Hej! Jestem Anka AfrykAnka i cieszę się, że lubisz 
zwierzęta tak jak ja! Pracuję jako przewodniczka 
 w Afryce, a w tej książce zabieram cię na wspólne 
odkrywanie 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

Autorka / ilustracje: Ewa Podleś

208×288 mm / 36 stron / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-336-7

Indeks: 891531

Cena: 34,99 zł

Autorka: Anna Olej-Kobus

Ilustracje: Agnieszka Suszczyńska

173×245 mm / 96 strony / oprawa: zintegrowana

ISBN: 978-83-8141-325-1

Indeks: 891536

Cena: 34,99 zł
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MAGAZYN    LITERACKI

Sara Martinez jest hakerką. Niedawno włamała się do nowo-

jorskiego systemu wymiaru sprawiedliwości, aby ujawnić, 

że jej rodzice zastępczy to oszuści i przestępcy. Jednak 

zamiast zyskać miano bohaterki, Sara trafia do aresztu dla 

nieletnich. Na jej drodze staje „Matka”, brytyjski szpieg, 

który nie tylko uwalnia Sarę z więzienia, ale także pro-

ponuje jej dołączenie do tajnego zespołu w agencji MI6. 

„Miejscy szpiedzy” to piątka bystrych dzieciaków z różnych 

stron świata zebranych w tajnej bazie w Szkocji. Kiedy 

nie uczęszczają do szkoły, doskonalą się w szpiegowskim 

rzemiośle. Dzięki temu dostaną się tam, gdzie dorośli nie 

dadzą rady. Sara wyjeżdża do Paryża na globalny szczyt 

młodzieżowy, wspina się po murach, przemierza katakumby  

i próbuje powstrzymać złoczyńcę. Nikt nie mówił, że ratowa-

nie świata będzie łatwe…

indeks 891150          

CENA 39,99 zł

ISBN 978-83-8141-177-6

Miejscy szpiedzy. Miasto świateł
Sara Martinez jest hakerką. Niedawno włamała się do nowojorskiego systemu opieki zastępczej,  

aby ujawnić, że jej przybrani rodzice to oszuści i przestępcy. Jednak zamiast zyskać miano bohaterki,  

Sara trafia do aresztu dla nieletnich. Matka, brytyjski szpieg, nie tylko uwalnia Sarę z więzienia,  

ale także daje jej szansę na znalezienie domu w tajnej agencji MI6. Sara zostaje wysłana do Paryża  

na międzynarodowy szczyt młodzieży, włamuje się do komputera konkurencyjnej szkoły, aby zapobiec 

nieuczciwemu wygraniu miliona euro, zwisa z budynku trzydzieści metrów nad ziemią i próbuje 

powstrzymać złoczyńcę. Ale nikt nie mówił, że uratowanie świata będzie łatwe…  

Kolejny tom w przygotowaniu, premiera już w lutym 2022.

Autor: James Ponti

145×203 mm / 256 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-177-6

Indeks: 891150

Cena: 39,99 zł
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MAGAZYN    LITERACKI

ISBN 978-83-8141-179-0

indeks 891294

Cena 39,99 zł

Daphne wyjeżdża do Szkoły Świętej Rity. Kocha książki, więc oprócz 
zgłębiania tajników wiedzy pragnie zostać również asystentką biblio-
teczną. 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 detektywi-
stycznymi, oraz… George – jedyny chłopiec w żeńskiej szkole. Czy Emily, 
Daphne i George poradzą sobie ze znalezieniem przestępcy? 

O

B
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A

Poznajcie Benka Tyczkę. Benek jest  
nieśmiały i stara się pozostać niezauwa-
żonym, ale nie zawsze mu się to udaje, 
zwłaszcza gdy na jego drodze staje  
Mundek Drab i jego gang. Pewnego razu 

uciekając przed Mundkiem, Benek spoty-
ka niezwykłego króla z długą brodą, 

który okazuje się... No, mniejsza  
z tym. Król ma wspaniały domek 
na drzewie i głowę pełną pomy-
słów, ale najważniejsze jest to, 
że zaprzyjaźnia się z Benkiem  
i pomaga mu przeciwstawić  
się jego prześladowcom.

ISBN 978-83-8141-326-8

indeks 891538

Cena 29,99 zł

Biblioteka.  
Śledztwa Emily Lime
Daphne wyjeżdża  

do ekskluzywnej szkoły 

z internatem im. Świętej Rity.  

Kocha książki, więc pragnie zostać

asystentką biblioteczną. Okazuje  

się jednak, że... nie pracuje tam 

żaden bibliotekarz. Na dodatek 

w szkole dochodzi do serii 

przestępstw, których sprawca 

pozostaje na wolności. 

Na szczęście w bibliotece jest Emily 

Lime - asystentka ze zdolnościami 

detektywistycznymi. Czy Emily 

i Daphne poradzą sobie  

ze znalezieniem przestępcy?

Autor: Dave Shelton

145×203 mm / 360 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-179-0

Indeks: 891294

Cena: 39,99 zł

Autor / ilustracje: Adam Stower

125×177 mm / 176 stron / 

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-326-8

Indeks: 891538

Cena: 29,99 zł

:Dla starszych dzieci

Kuku Król
Poznajcie Benka Tyczkę. 

Benek jest nieśmiały 

i stara się pozostać 

niezauważonym,  

ale nie zawsze mu się  

to udaje, zwłaszcza gdy  

na jego drodze staje 

Mundek Drab i jego gang. 

Pewnego razu, uciekając 

przed Mundkiem, Benek 

spotyka niezwykłego 

króla z długą brodą, który 

okazuje się... 
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Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

:Książka jak hollywoodzka animacja!
Przepadłam w świecie szalonych przygód  
– labiryntów i planów zasadzek. (Bibliotekara blog)
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Cena 39,99 zł
ISBN  978-83-8141-324-4

indeks 891540

SZCZĘŚLIWYSZCZĘŚLIWY
ZEG    RZEG     R

Z FREIBURGA

RoBeRt M. RYnkowSki

SZCZĘŚLIWY ZeGAR Z FREIBURGA

MAGAZYN    LITERACKI

To trzymająca w napięciu książka przygodowa: zwroty akcji, po-
ścigi, zaskakujące wynalazki. Ale nie tylko. To także opowieść  
o relacjach między dziećmi: przyjaźni, ale także wrogości i uprze-
dzeniach, które warto przezwyciężać.

Trzynastoletni Karol mieszka na wsi pod Suwałkami. Kiedy jego oj-
ciec 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 poszu-
kiwaniach pomagają mu koleżanki ze szkoły. Razem odkrywają 
niezwykłe właściwości zegara z pozytywką. Okazuje się, że zegar 
wyprodukowano we Freiburgu jako zegar szczęścia. Czy muzy-
ka płynąca z pozytywki rzeczywiście może sprawić, że będziemy 
szczęśliwi? I czy twórca zegara Johann Krebs był tylko genialnym 
zegarmistrzem, a może kimś więcej? 

RoBeRt M. RYnkowSki JENNIFER BELL

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. 

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!
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ISBN 978-83-8141-297-1

indeks 891442

CENA 39,99 zł

MAGAZYN    LITERACKI

PODRÓŻ W
 NIEZNANE

  PODRÓŻ W  NIEZNANE

Szczęśliwy zegar  
z Freiburga
Trzynastoletni Karol mieszka na wsi 

pod Suwałkami. Kiedy jego ojciec 

trafia do szpitala w Warszawie, 

chłopiec jest przerażony. Sądzi,  

że życie ojca jest związane  

ze starym rodzinnym zegarem. 

Chłopiec za wszelką cenę 

pragnie odzyskać pamiątkę. 

W poszukiwaniach pomagają 

mu koleżanki ze szkoły. Razem 

odkrywają niezwykłe właściwości 

zegara z pozytywką. Okazuje  

się, że wyprodukowano  

go we Freiburgu jako... zegar 

szczęścia.

Autor: Robert M. Rynkowski

Ilustracje: Agata Szargot

145×203 mm / 312 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-324-4

Indeks: 891540

Cena: 39,99 zł

Autorka: Jennifer Bell

145×203 mm / 360 stron 

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-297-1

Indeks: 891442

Cena: 39,99 zł

:Dla starszych dzieci

Podróż w nieznane.  
Wonderscape
Trzynastoletni Arthur, Ren 

i Cecily w drodze do szkoły 

są świadkami tajemniczej 

eksplozji. Gdy zaczynają 

badać okoliczności zdarzenia, 

zostają zamknięci w kabinie 

na pokładzie Principii – 

pirackiego statku badawczego 

żeglującego  

po niebezpiecznych wodach, 

dowodzonego przez samego 

Izaaka Newtona! Uwięzieni 

w roku 2473 w Wonderscape, 

grze przygodowej, muszą jak 

najszybciej odnaleźć drogę  

do domu.
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ISBN 978-83-8141-092-2

indeks 890975

cena 39,99 zł 

Pod koniec XIX wieku wybudowano linię kolejową łączącą wschod-
nie i zachodnie wybrzeże Kanady. Will Everett, pasażer pierwszej kla-
sy, 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?

MAGAZYN    LITERACKI

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?

Autor: Kenneth Oppel

145×203 mm / 368 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-092-2

Indeks: 890975

Cena: 39,99 zł
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Historia rodziny 

Vanderbeekerów wciąga bez 

reszty, rozśmiesza i wzrusza. Nie 

ma co się dziwić, że dwa lata temu 

trafiła na prestiżową listę Notable 

Children’s Books magazynu 

„The New York Times!"

:Seria „Rodzina ze 141 ulicy”

Rodzina ze 141 ulicy rusza na ratunek!
Bestsellerowa seria „New York Timesa!” Rodzina 

Vanderbeekerów z Harlemu powraca w trzeciej części, 

w której rodzeństwo ściga się z czasem, aby uchronić przed 

likwidacją firmę swojej mamy. Dla młodych Vanderbeekerów 

przerwa wiosenna nie mogła być lepsza. Isa wraca z obozu, 

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

i Hiacynta są podekscytowane, że mogą pomóc mamie, która 

dostaje niezwykłą szansę zabłyśnięcia w modnym magazynie 

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.

Autorka: Karina Yan Glaser

145×203 mm / 344 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-173-8

Indeks: 891049

Cena: 39,99 zł

Cena 39,99 zł
ISBN  978-83-8141-068-7

Isa spędza wakacje na obozie muzycznym, a Jessie, Oliver, Hiacynta 
i Laney utknęli w domu i nie mają nic do roboty. I wtedy staje się 
coś okropnego – ich ukochany sąsiad, pan Jeet, trafia do szpitala 

w ciężkim stanie. Młodzi Vanderbeekerowie postanawiają wówczas 
zrobić to, co wychodzi im najlepiej: opracować plan. 

Zamierzają stworzyć najbardziej magiczny ogród w całym Harlemie, 
aby po wyjściu ze szpitala pan Jeet mógł spędzać czas  

w pięknym otoczeniu. Nudne i senne lato w jednej chwili  
zmienia się w ekscytującą przygodę.

indeks 890967

RODZINA  ZE  141 ULICY
i ukryty ogród

i ukryty ogród

Karina Yan Glaser

RODZINA ZE 141 ULICY

R
OD ZIN A

 ZE  14 1 U LIC Y
R

OD ZIN A ZE  14 1 U LIC Y

Rodzina ze 141 ulicy 
Rodzina Vanderbeekerów od 

zawsze mieszkała w kamienicy przy 

141 Ulicy. Ta kamienica to właściwie 

kolejny członek ich rodziny. Kiedy 

więc ich zgryźliwy gospodarz po-

stanawia nie przedłużać dzierżawy, 

pięcioro rodzeństwa ma jedenaście 

dni na przekonanie przerażającego 

właściciela, aby pozwolił im pozo-

stać w ukochanym domu. 

Autorka: Karina Yan Glaser 

140×210 mm / 304 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-978-3

Indeks: 890708

Cena: 39,99 zł

Rodzina ze 141 ulicy  
i ukryty ogród 
Ukochany sąsiad 

Vaderbeekerów, pan Jeet, 

trafia do szpitala w ciężkim 

stanie. Aby mu pomóc, 

postanawiają stworzyć 

magiczny ogród w całym 

Harlemie, by po wyjściu  

ze szpitala sąsiad mógł 

spędzać czas w pięknym 

otoczeniu. 

Autorka: Karina Yan Glaser

140×210 mm / 344 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-068-7

Indeks: 890967

Cena: 39,99 zł
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:Seria „Greenglass House“

Bestseller

W Witamy w magicznym świecie Greenglass House. Kilka dni przed 
Bożym Narodzeniem w drzwiach hotelu pojawiają się nowi goście. 
Kim są? To tajemnicza i nieco przerażająca grupa kolędników. 

Wszyscy są przyodziani w dziwaczne kostiumy pokryte dzwonkami, ostrokrze-
wem i jemiołą oraz noszą ze sobą upiorną zwierzęcą czaszkę. Od tej chwili w 
hotelu zaczynają dziać się nieoczekiwane rzeczy. Sprzątanie komina koń-
czy się katastrofą, jeden z gości zostaje otruty, a dwoje innych pada ofiarą  
niewidzialnego napastnika. Wydaje się niemożliwe, aby to był zbieg oko-
liczności. Poza tym w Greenglass House grasuje złodziej. 
Milo i Meddy postanawiają rozwiązać zagadkę skradzionych przedmio-
tów, zgłębiając jednocześnie historię zajazdu, przemytników i tajemni-
czych map.

CENA 39,99 ZŁ

ISBN 978-83-8141-120-2

indeks 890716

Przygoda  
w Greenglass House
Tom 1

Duchy  
Greenglass House
Tom 2

Złodziejski węzeł
Greenglass House 
Tom 4

Bluecrowne
Opowieść o Greenglass 
House
Tom 3

Autorka: Kate Milford

145×203 mm / 432 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-176-9

Indeks: 891046

Cena: 39,99 zł

Autorka: Kate Milford

145×203 mm / 432 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-120-2

Indeks: 890716

Cena: 39,99 zł

Autorka: Kate Milford

140×210 mm / 376 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-084-7

Indeks: 890702

Cena: 39,99 zł

Autorka: Kate Milford

Ilustracje: Maciej Szymanowicz

145×203 mm / 512 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-228-5

Indeks: 891541

Cena: 49,99 zł

:Ile ja bym dała, mając te naście lat, żeby móc spędzić choć kilka dni w przepięknym, owia-
nym licznymi tajemnicami Greenglass House, zwłaszcza w towarzystwie gości tego hotelu. 
Musicie bowiem wiedzieć, że zatrzymują się tam naprawdę specyficznie ludzie - przemyt-
nicy, 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).
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Wrodzona nieśmiałość Reubena Pedleya sprawia, że najchętniej stałby się niewidzialny dla 
innych. Nie ma przyjaciół i nikt go nie zauważa z wyjątkiem matki, którą chłopiec uwiel-
bia i która uwielbia jego. Oboje mieszkają w ciasnym mieszkaniu, w obskurnym bloku  
w podupadającym, ponurym mieście o nazwie New Umbra. Miasto jest patrolowane przez 
grupki budzących grozę mężczyzn w garniturach, zwanych Kierunkami, na polecenie ta-
jemniczego i niebezpiecznego Smugi, który nieoficjalnie rządzi New Umbrą. Nie wiadomo 
nawet, czy Smuga jest człowiekiem, czy może organizacją. 

Pewnego dnia Reuben znajduje ukryty między cegłami cenny antyczny zegarek, który może 
uczynić posiadacza... który – powiedzmy – posiada po prostu pewną nadzwyczajną moc. 
W nadziei, że zegarek odmieni los jego rodziny, Reuben odwiedza zegarmistrza i tym sa-
mym popełnia błąd. Okazuje się, że niezwykłego zegarka od lat poszukuje sam Smuga. 
Nagle całe miasto ściga Reubena, a w jego życiu następuje intrygujący zwrot. Reuben jest 
rozdarty między swoją prostoduszną naturą a pragnieniem, by zostać bohaterem. Zmierza 
wprost ku przygodzie – pełnej ciekawych postaci, zdradzieckich pułapek, przygód i ucie-
czek. Wyrusza, by rozwiązać zagadkę, nim będzie za późno.  
Czy wraz z nieustraszoną Penny, przebojowym Jackiem i mądra panią Geneviev u boku, 
zdoła przechytrzyć Smugę i uratować New Umbrę?

W książce, która w 2016 roku stała się Bestsellerem New York Timesa, Trenton Lee Stewart 
zaprasza czytelników do przeżycia niezwykłych przygód, rozszyfrowania wskazówek i zada-
nia sobie pytania: czy poznanie sekretu jest darem, czy może przekleństwem?

indeks 891045

ISBN 978-83-8141-139-4

CENA 49,99 zł

Na straży sekretu
New York Times Bestseller! Kiedy Reuben odkrywa niezwykły antyczny zegarek z sekretną mocą, 

w jego życiu następuje intrygujący zwrot. Jeden sekret prowadzi do drugiego, a Reuben czuje się 

rozdarty między swoją prostoduszną naturą a pragnieniem, by zostać bohaterem. Zmierza wprost  

ku niebezpiecznej przygodzie – pełnej ciekawych postaci, zdradzieckich pułapek i ucieczek w ostatniej 

chwili. Wyrusza, by rozwiązać zagadkę, zanim będzie za późno. Czy wraz z nieustraszoną Penny, 

potężnym Jackiem i mądrą panią Genowefą Reuben zdoła przechytrzyć złoczyńcę o imieniu Dym 

i uratować miasto przed straszliwym losem?

Autor: Trenton Lee Stewart 

145×203 mm / 540 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-139-4

Indeks: 891045

Cena: 49,99 zł

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!:Dla starszych dzieci

9-12
lat

indeks 800420
zlecenie 70251

ISBN 978-83-7874-418-4

34,99 zl

Fionn Boyle był Strażnikiem Burzy na Arranmore
 przez zaledwie sześć miesięcy, kiedy na jego ukochaną wyspę 

przybyli przerażający Duszobójcy Morrigany. 
Wyznawcy złej czarodziejki pragną wskrzesić swoją  

przywódczynię, a Fionn nie wie, jak ich powstrzymać. 
Nie może wykorzystać swoich magicznych zdolności, 

ponieważ zniknęły wraz z utratą pamięci przez dziadka. 
Teraz chłopiec może polegać tylko na przyjaciołach i wraz  
z nimi próbować pomóc dobremu czarodziejowi Dagdzie  

i jego drużynie. Niestety, nikt nie wierzy, że te wszystkie magiczne
 stworzenia istnieją. Gdy Fionn rozpoczyna poszukiwania 

zaginionej armii, inni wyspiarze przygotowują się
 do inwazji. Rozpoczyna się bitwa 

o ocalenie Arranmore.

ISBN 978-83-8141-051-9

indeks 890983

Cena 39,99 zł

indeks 800420
zlecenie 70251

ISBN 978-83-7874-418-4

34,99 zl

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.

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

w 2018 roku!

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

Nominacja do CILIP 
Carnegie Medal!

ISBN 978-83-7874-996-7

indeks 890929
Cena XXXX zł

Wyspa Strażnika Burzy
Fionn ma spędzić wakacje u swojego, mieszkającego  

na wyspie, dziadka. Kiedy tylko stawia stopę na Arranmore, 

zaczyna się tam dziać coś dziwnego. Wkrótce okazuje się, 

że ma to związek z wyborem tajemniczego Strażnika Burz.

Autorka: Catherine Doyle 

145×203 / 320 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-996-7

Indeks: 890929 

Cena: 39,99 zł

Autorka: Catherine Doyle

145×203 mm / 340 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-051-9

Indeks: 890983

Cena: 39,99 zł

Wojownicy zaginionej fali
Fionn ponownie znajduje się w centrum walki o przetrwanie wyspy 

Aranmore. Fionn Boyle był Strażnikiem Burzy w Arranmore przez 

zaledwie sześć miesięcy, kiedy przybyły na wyspę tysiące przerażających 

Duszobójców Morrigany . Pustynni wyznawcy złej czarodziejki pragną 

wskrzesić swoją przywódczynię, a Fionn nie wie, jak ich powstrzymać. 

9-12
lat

9-12
lat

Pełna magii, tajemnic i wyzwań 
powieść dla młodych czytelników 
oparta na irlandzkich mitach.
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Kapelusznicy
Cordelia pochodzi z długiej linii magicznych Kapeluszników, którzy  

w każdy kapelusz wplatają alchemię i zaklęcie. Kiedy ojciec 

Cordelii i jego statek, Jolly Bonnet, gubią się na morzu podczas 

zbierania magicznych składników do kapeluszy, Cordelia 

postanawia go odnaleźć. Jednak wujek Tiberius i ciocia Ariadne  

nie mają czasu pomóc najmniejszemu Kapelusznikowi, ponieważ 

ktoś używa magii kapelusza w złym celu. Tylko Cordelia może 

odkryć, kto za tym stoi.

Ostatnia Tchnąca Magią
Matka Rayne jest Ostatnią 

Zaklinaczką - osobą posiadająca 

moc rzucania magicznych 

zaklęć, dzięki którym pomaga 

mieszkańcom swojej wioski 

i ich leczy. Dziewczyna nie jest 

jednak pozytywnie nastawiona 

do własnych mocy - nie cierpi 

ćwiczyć godzinami, nie lubi 

zwojów pergaminu i kłapiących 

błotnych czartów, które siedzą 

w księdze zaklęć jej matki. 

Pewnego dnia, pozostawiona 

sama sobie, popełnia błąd, który 

pozbawia mieszkańców wioski 

ochrony przed atakiem złych 

mocy.

Autorka: Tamzin Merchant

Ilustracje: Paola Escobar

145×203 mm / 400 stron / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-333-6

Indeks: 891512

Cena: 39,99 zł

9-12
lat

Autorka: Julie Pike

145×203 mm / 296 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-223-0

Indeks: 891389

Cena: 39,99 zł

Autorzy: praca zbiorowa  

pod redakcją Katherine Woodfine

145×203 mm / 328 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-820-5

Indeks: 890157

Cena: 39,99 zł

:Dla starszych dzieci

Bestseller

9-12
lat

Tuzin tajemnic.  
12 niezwykłych zagadek 
kryminalnych 
Antologia 12 opowiadań 

najlepszych brytyjskich autorek 

powieści kryminalnych, m.in: 

Robin Stevens – autorki serii 

„Zbrodnia Niezbyt Elegancka” 

czy Katherine Woodfine 

– autorki serii „Tajemnice 

Domu Handlowego Sinclairs”. 

W antoligii znalazły się także 

opowiadania: Sally Nicholls, 

Helen Moss.

KRYMINALNYCH

NIEZWYKŁYCH
ZAGADEK 

P O D  R E D A K C J Ą

Kather i n e  W ood f i n e

K at h e r i n e  W o o d f i n e 
Clementine Beauvais * Elen Caldecott 

* Susie Day *Julia Golding * Frances Hardinge 
* Caroline Lawrence * Helen Moss *Sally Nicholls 

* Kate Pankhurst * Harriet Whitehorn 
*Robin Stevens

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dwanaście straszliwych zbrodni…  

Na pozór zupełnie 
nieprawdopodobnych…
Czy uda się je wyjaśnić?

Dwanaście historii wchodzących  
w skład tego zbioru to opowieści  

o morderstwach, spiskach, truciznach, 
porwaniach, włamaniach i sabotażach. 

Potrzeba wytrawnego młodego detektywa 
— i wnikliwego czytelnika — aby rozwikłać 
zagadkę i znaleźć sprawcę. Kto chętny?
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indeks 890157

ISBN 978-83-7874-820-5

Cena: 39,99 zł

Bestseller

9-12
lat

:Niezwykła, pełna 
wciągającej akcji, 
przygód i magii, ale 
podsumuję ją tak: nie 
mogę się doczekać 
kolejnego tomu! 
(Nietypowa Matka Polka)
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R o b e r t  K i m m e l  S m i t h

R o b e r t 
K i m m e l 
S m i t h

Peter bardzo się cieszy, że z nim i jego rodzicami 
zamieszka ukochany dziadek. Radość nie trwa  
jednak zbyt długo, bo okazuje się, że dziadek 
zamieszka w pokoju Petera, a chłopiec jest 
zmuszony przenieść się na poddasze. Peter kocha 
swojego dziadka, ale pragnie odzyskać swój pokój. 
Nie ma wyboru, musi wypowiedzieć wojnę!  
Z pomocą przyjaciół Peter wymyśla drastyczne  
plany, aby dziadek oddał pokój. Ale dziadek jest  
godnym przeciwnikiem. Zamiast się poddać się, 
planuje wyrównać rachunki.
Kiedyś byli takimi świetnymi kumplami.  
Czy ich wojna posunęła się za daleko?

Wojna z dziadkiem
Peter bardzo się cieszy, że z nim i jego 

rodzicami zamieszka ukochany dziadek. 

Radość nie trwa jednak zbyt długo, 

bo okazuje się, że dziadek zamieszka 

w pokoju Petera, a chłopiec jest 

zmuszony przenieść się na poddasze. 

Peter kocha swojego dziadka,  

ale pragnie odzyskać swój pokój.  

Nie ma wyboru – musi wypowiedzieć 

wojnę! 

Tajemne bractwo  
pana Benedykta
Jedenastoletni Reynie odpowiada 

na tajemnicze ogłoszenie w gazecie: 

„Czy jesteś utalentowanym dzieckiem 

szukającym nowych możliwości?".  

W ten sposób trafia do tajemniczego 

domu podobnego do zamku, gdzie  

na niego i innych śmiałków czeka autor 

ogłoszenia, pan Benedykt. Okazuje się, 

że wszyscy będą musieli powstrzymać 

bardzo złego człowieka.

Pieśni Zaginionego Kontynentu
Pewien podróżnik odkrywa 

Zaginiony Kontynent. Zafascynowany 

historiami opowiadanymi przez 

mieszkańców, po powrocie do domu 

spisuje swoje wspomnienia w formie 

dwunastu baśni, zwanych tu pieśniami.  

Celowo nie rysuje map, aby nie odbierać 

innym radości odkrywania. W pieśniach 

porusza kwestie istotne zarówno dla 

dzieci, jak i dla dorosłych - wytrwałość 

w realizacji marzeń, wierność przekonań 

czy pytania o cel życia.

Autor: Robert Kimmel Smith

145×203 / 176 stron

Oprawa: twarda

Autor: Trenton Lee Stewart

145×203 mm / 440 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-180-6

Indeks: 891295

Cena: 39,99 zł

Autor: Przemysław Hytroś

Ilustracje: Agnieszka Wajda

170×210 mm / 248 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-214-8

Indeks: 891431

Cena: 54,99 zł

ISBN: 978-83-7874-728-4 

Indeks: 800572

Cena: 29,99 zł

Film z Robertem De Niro  

na podstawie książki w kinach  

i wkrótce na DVD

:Dla starszych dzieci

9-12
lat

9-12
lat

PIEŚNI
ZAGINIONEGO
KONTYNENTU

napisał napisał 
Przemysław HytrośPrzemysław Hytroś

zilustrow
ała Agnieszka Wajda 

Bestseller

9-12
lat

Kolejny tom w przygotowaniu, 
premiera wiosną 2022 r.
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Zimne wody Wenisany
Tytułowa Wenisana to świat 

złożony z dwóch miast – Weniskajla 

i znajdującego się pod wodą Weniswajtu 

– jednocześnie przypominających siebie 

nawzajem i różniących się między sobą 

jak lustrzane odbicie. W jednym żyją 

ludzie, w drugim: ptakopodobne gabo 

oraz ci, którzy się utopili. Dorosłe gabo 

uznawane są za niebezpieczne istoty, 

które tylko czyhają, by wciągnąć jakieś 

dziecko pod wodę. Dwunastoletnia 

Agata właśnie uległa wypadkowi - 

wpadła do wody i ma okazję sama 

poznać świat gabo.

Magik i złodziejka
Lata 90. XIX wieku. Piętnastoletnia 

Mina, czyli Wilhelmina Holm, jest 

złodziejką. Dziewczyna okrada tylko 

bogatych i tylko po to, żeby się wyżywić. 

Pewnego dnia nie wszystko idzie jednak 

zgodnie z planem - w jej domu pojawia 

się młody mężczyzna, którego właśnie 

okradła. O dziwo nie grozi jednak policją, 

a... proponuje jej pracę.

Baśnie, których nie czytano  
dziewczynkom
To zbiór piętnastu baśni ludowych z całego 

świata, które możemy znaleźć u braci 

Grimm, Aleksandra Afanasjewa czy choćby 

w „Baśniach tysiąca i jednej nocy”. Wywodzą 

się m.in. z tradycji hiszpańskiej, rosyjskiej, 

niemieckiej, francuskiej, brytyjskiej, 

ormiańskiej, pendżabskiej, chińskiej, arabskiej 

i południowoafrykańskiej. Choć są osadzone 

w tak odmiennych kulturach, łączy je postać 

głównej bohaterki – zawsze jest to kobieta. 

Autorka: Linor Goralik

145×203 mm / 240 stron / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-328-2

Indeks: 891662

Cena: 34,99 zł

Autorka: Anniina Mikama

Ilustracje: Alexander Jansson (okładka)

145×203 mm / 512 stron / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-337-4

Indeks: 891306

Cena: 49,99 zł

Autorka: Myriam Sayalero

Ilustracje: Mikołaj Rejs

165×235 mm / 248 stron / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-083-0

Indeks: 890985

Cena: 44,99 zł

:Dla młodzieży

Cena 34,99 zł
ISBN 978-83-8141-328-2

indeks 891662

„…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 wszyst-
ko, w co każą ci wierzyć. Szukaj własnych od-
powiedzi, 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, dziew-
czynka, która poznaje pewną straszną tajemnicę. 
Zanurzcie się w „Zimnych wodach Wenisany”,  
bo naprawdę warto.

Sandra Pętecka, IG @fantastyka_na_luzie

13-16
lat

13-16
lat

Bestseller

9-12
lat

Dla starszych 
nastolatków 
young adult 
fiction
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Zbrodnia 
nie przystoi damie 
Tom 1

Herbatka 
z arszenikiem 
Tom 2

Autorka: Robin Stevens

145×203 mm / 344 strony

ISBN: 978-83-7874-417-7

Indeks: 800419

Cena: 34,99 zł

Autorka: Robin Stevens

145×203 mm / 368 stron

ISBN: 978-83-7874-418-4

Indeks: 800420

Cena: 34,99 zł

Zbrodnia 
pierwszej klasy 
Tom 3

Autorka: Robin Stevens

145×203 mm / 380 stron

ISBN: 978-83-7874-826-7

Indeks: 890165

Cena: 34,99 zł

PIERWSZEJ
KLASY

ZBRODN A

BRODN A PIERW
SZEJ KLASY

Z– A więc? – ponagliła Daisy.
– A więc zbrodnia musiała zostać popełniona zupełnie 

inaczej i zupełnie kiedy indziej. A jeśli to założenie jest 
prawdziwe, to znaczy, że wszystko inne […] było jednym 
wielkim kłamstwem.

indeks 890165
ISBN 978-83-7874-826-7

34,99 zł

Daisy i Hazel udają się na wymarzone 
wakacje po Europie. Wraz z ojcem Hazel, panem Wongiem, 

podróżują słynnym Orient Expressem. Dziewczęta  
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. 

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.

po

wę.

Bardzo brudna gra 
Tom 4

Autorka: Robin Stevens

145×203 mm / 368 stron

ISBN: 978-83-7874-920-2

Indeks: 890580

Cena: 34,99 zł

BRUDNA
GRA

B ARDZOW Deepdean nie dzieje się dobrze.  
Najpierw znowu dochodzi do zbrodni –  ginie  

jedna z uczennic, kolejna ucieka,  
a jeszcze inna… zostaje uprowadzona!  

W dodatku ktoś rozsiewa w szkole okropne plotki. 

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.

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? 

BARDZO BRUDNA GRA

indeks 890580

ISBN 978-83-7874-920-2

CENA 34,99 zł

Daisy jęknęła.
– Czy nie mówiłam, że poddam was średniowiecznym 

torturom, jeżeli kiedykolwiek ujawnicie istnienie Towarzy-
stwa Detektywistycznego? – spytała Fasolkę.

– Ojej, zapomniałam! – Fasolka zakryła usta dłońmi.
– Jeśli znowu zamierzacie prowadzić śledztwo, to my 

też chcemy wziąć w nim udział – oświadczyła Kitty. – Tak  
będzie sprawiedliwie.

Na

ty?

Bestseller

Popularna seria detektywistyczna w stylu retro gwarantuje mnóstwo emocji, ciekawostek a przede wszystkim – zaskoczeń 

i niespodzianek. Czyta się świetnie! Napisane z dużą klasą, zdobywające uznanie zarówno czytelników, jak i recenzentów. (…) wyraziste 

bohaterki, tajemnice i zagadki pobudzające wyobraźnię i dedukcję oraz charakterystyczna atmosfera i styl, które łączą brytyjskość, 

humor, refleksyjność i znakomitą konstrukcję powieści kryminalnej” (z recenzji, Juniorowo).

:Seria „Zbrodnia niezbyt elegancka“

9-12
lat

9-12
lat

9-12
lat

9-12
lat
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– Coś się szykuje! – syknęła. – Ty też tak myślisz, Hazel? 
Coś między Czarusiem a Donaldem!

– Chodzi ci o te... wypadki?
Moja przyjaciółka skinęła głową.
– Mam przeczucie, że już niedługo Donalda spotka coś 

potwornego – rzuciła złowieszczo.

indeks 890714
ISBN 978-83-8141-007-6

34,99 zl

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.

Da

PRZESTEPSTWA
SMAKOW

ITE

CZYLI JAK ZOSTAC DETEKTYWEM

PRZESTEPSTWA
S
M

A
KOW

IT
E

indeks 890715
ISBN 978-83-8141-050-2

34,99 zł

Witajcie, kandydaci na detektywów! To znowu ja, Daisy Wells. Razem 
z Hazel doszłyśmy do wniosku, że powinniście się dowiedzieć, jak za-
łożyć własne towarzystwo detektywistyczne, dzięki czemu będziecie 
mogli skutecznie walczyć za złoczyńcami. Zdradzimy wam mnóstwo 
sekretów, zauważcie jednak, że Hazel i ja nieco się różnimy w swoich 
poglądach. Oczywiście to ja mam rację, ponieważ jestem prezesem 
Towarzystwa, ale nie zaszkodzi, jeśli poznacie też metody Hazel. 

To […] ja, Robin! Jak wiecie, uważam, że w żadnej detektywistycznej 
misji nie może zabraknąć ani przerw na małe co nieco, ani przygód. 
Kiedy nie piszę, zwykle poświęcam się wypiekom, więc chciałam się  
z wami podzielić kilkoma przepisami na smakołyki związane z serią 
Zbrodnia niezbyt elegancka.

Robin Stevens

Jakie kroki należy podjąć, aby założyć towarzystwo detektywi-
styczne z prawdziwego zdarzenia? Jak stworzyć listę podejrzanych?  
W jaki sposób badać miejsce zbrodni? Jak ustalać fakty? Jak prze-
słuchiwać świadków? Tego oraz wielu innych ciekawych rzeczy 
dowiecie się z poradnika napisanego specjalnie dla wszystkich 
przyszłych detektywów!

W
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– Czułaś, że stanowi dla ciebie zagrożenie. Teraz już go nie 
ma, a  t w o j ą  s z p i l k ę znaleziono przy ciele zamor-
dowanej służącej – służącej, która dawniej opiekowała się  
t o b ą. Więc jeśli tego nie zrobiłaś – a nie zrobiłaś – to co to 
wszystko znaczy?
– Ktoś chce, by ludzie myśleli, że ja to zrobiłam.
– Właśnie! – wykrzyknęła Daisy. – Ktoś, kto wczoraj był na 
przyjęciu, pomógł windziarzowi zaplanować zbrodnię i jej 
dokonać. I w dodatku próbuje zrzucić na ciebie winę.

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…

indeks 891048

ISBN 978-83-8141-169-1

34,99 zl
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– Chyba nie myślisz, że coś jeszcze się wydarzy?  
– zapytałam nerwowo.

– Jestem tego prawie p e w n a. Pamiętaj, że ten morderca kocha 
grać i być w centrum uwagi. Co się stanie, gdy zobaczy, że dziś  

kto inny błyszczy w świetle reflektorów?
Jej słowa sprawiły, że zabrakło mi tchu. Daisy miała rację.  

Musiałyśmy się spieszyć.

Hazel Wong i Daisy Wells wybierają się do teatru Rue  
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. 

Zazdrość, groźby i paskudne żarty szybko wymykają się 
spod kontroli – i właśnie wtedy ktoś znajduje… ciało. 

Towarzystwo Detektywistyczne musi rozwiązać  
zagadkę przestępstwa, zanim morderca  

uderzy ponownie.

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

Ha

ca

indeks 891280

ISBN 978-83-8141-230-8

34,99 zl
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Autorka: Robin Stevens

145×203 mm / 368 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-007-6

Indeks:890714

Cena: 34,99 zł

Śmiertelne 
dziedzictwo 
Tom 5

Autorka: Robin Stevens

145×203 mm / 368 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-050-2

Indeks: 890715

Cena: 34,99 zł

Smakowite, czyli jak 
zostać detektywem 
Tom 6

Zbrodnia  
na receptę 
Tom 7

Autorka: Robin Stevens

145×203 mm / 328 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-169-1

Indeks: 891048

Cena: 34,99 zł

Autorka: Robin Stevens

145×203 mm / 392 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-230-8

Indeks: 891280

Cena: 34,99 zł

Śmierć w światłach 
rampy 
Tom 8

:Dla starszych dzieci

9-12
lat

9-12
lat

9-12
lat

9-12
lat

:Jest trup, musi być i śledztwo. Hazel i Daisy radzą sobie znów doskonałe, ich już nie małe 
doświadczenie powoduje, że co chwila zaskakują czytelnika i są zawsze krok przed nami…
Kto zabił…?” (z recenzji Trzy Kropki).
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W Yorke’u panuje bardzo mroźna zima, a Rose i jej kamer-
dyner Heddsworth są zdani na towarzystwo wyjątkowo 
niemiłego kuzyna Rose, Herberta, i jego równie okropnego  
lokaja, Bixby’ego. 
Kiedy chłopiec o imieniu Orfeusz przerywa uroczyste bożo-
narodzeniowe nabożeństwo w katedrze, oświadczając, że po-
rwano jego siostrę, Rose obiecuje mu pomoc. Rozwiązywanie 

tej zagadki z pewnością będzie ciekawsze niż towarzy-
stwo upiornego Herberta! Ale dochodzenie okazu-
je się bardziej skomplikowane, niż przewidziała to 
Rose i wkrótce dziewczyna zostaje uwikłana w nie-

bezpieczną rozgrywkę z udziałem tajnego stowarzy-
szenia kominiarzy. Kim są fabrykanci aniołków? Kto podra-
bia antyki? Co się dzieje w podejrzanej fabryce? I co się stało  
z siostrą Orfeusza?

Cena 34,99 zł

ISBN 978-83-8141-091-5

indeks 890981

:Seria „Śledztwa panny Rose“

Rubiny i kominiarze
W Yorke’u panuje bardzo mroźna zima, a Rose Raventhorpe i jej kamerdyner Heddsworth utknęli 

w towarzystwie wyjątkowo niemiłego kuzyna Rose, Herberta, i jego równie okropnego lokaja, 

Bixby’ego. Kiedy sierota o imieniu Orfeusz przerywa uroczyste kolędowanie w katedrze, mówiąc, 

że jego siostra została porwana, Rose obiecuje pomoc. Rozwiązywanie zagadki z pewnością będzie 

ciekawsze niż towarzystwo upiornego Herberta! Ale dochodzenie jest bardziej skomplikowane, niż 

przewidziała Rose, i poprowadzi ją i jej przyjaciół kamerdynerów przez eleganckie herbaciarnie, 

okropne fabryki, podziemne przejścia i inne miejsca. Okaże się także, że pogrzebacze są o wiele 

bardziej niebezpieczne, niż można sobie wyobrazić!

Autorka: Janine Beacham

145×203 mm / 264 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-091-5

Indeks: 890981

Cena: 34,99 zł

9-12
lat

Śledztwa panny Rose. 
Koty i kamerdynerzy
Rose Raventhorpe mieszka 

w Yorke'u, jest córką 

lorda Fryderyka i lady 

Konstancji z Yorkesborough. 

W sąsiedztwie jej rodzinnego 

domu dochodzi do serii 

zabójstw, a ofiarami są 

zawsze kamerdynerzy. Kiedy 

ukochany lokaj Rose, Argyle, 

zostaje zamordowany, 

Rose postanawia odkryć 

tożsamość sprawcy. Czy uda 

jej się poprowadzić śledztwo 

w tym niebezpiecznym, 

nieznanym jej środowisku 

lokajów i odkryć, kto jest 

winien zabójstwa Argyle’a?

Autorka: Janine Beacham

140×210 / 264 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-008-3

Indeks: 890707

Cena: 34,99 zł

Autorka: Janine Beacham

145×203 mm / 280 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-228-5

Indeks: 891151

Cena: 34,99 zł

Miecze i upiory
Śledztwa panny Rose
Duch ogromnego psa błąka 

się po ulicach Yorke’u, budząc 

przerażenie wśród przesądnych 

mieszkańców miasteczka. Czy 

Barghest, rudy pies o ostrych 

zębach, jest odpowiedzialny  

za śmierć młodej złodziejki, Moll 

Kieszonki, na ulicy Szalonej Meg? 

Czas, aby Rose Raventhorpe, jej 

przyjaciel Orfeusz i kamerdyner 

Heddsworth zbadali nową 

zbrodnię i znaleźli winnego.

9-12
lat

Na ulicach Yorke’u grasuje groźny stwór, który atakuje mieszkań-
ców. 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, de-
moniczną bestią. Podejrzewają, że sprawcą przestępstw jest raczej 
człowiek. Tylko jak się dowiedzieć, kto to jest?

POPRZEDNIE ŚLEDZTWA PANNY ROSE RAVENTHORPE
ZNAJDZIECIE TUTAJ:

Cena 34,99 zł

ISBN 978-83-8141-228-5

indeks 891151

9-12
lat

:Porywająca fabuła, szybkie tempo akcji oraz doskonale zarysowani bohaterowie,  
którzy ożywają w naszej wyobraźni, to atuty tych książek. Polecam. (z recenzji Qltura słowa).
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Paryż w ogniu
Kontynuacja przygód bohaterek serii „Tajemnice domu handlowego Sinclairs”. Sophie 

zostaje wysłana do Paryża, by zbadać sprawę zagadkowego morderstwa. Jeśli odkryje 

tożsamość sprawcy, prawdopodobnie sama znajdzie się w niebezpieczeństwie. Tymczasem 

Lil pracuje pod przykrywką w Arnovii, maleńkim kraju, wciśniętym między Niemcy, Szwajcarię 

i Austro-Węgry. Jest guwernantką księcia Arnafii Alexa i jego starszej siostry Anny. Obie mają 

oddzielne misje, ale ich historie spotkają się pod koniec książki.

Autorka: Katherine Woodfine

145×203 mm / 336 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-819-9

Indeks: 890156

Cena: 39,99 zł

Taylor Rose

K a t h e r i n e  W o o d f i n e

T ay l or
R

os e

Nowe przygody bohaterek serii 

TAJEMNICE DOMU HANDLOWEGO SINCLAIRS!

Kolejne przygody 
duetu Taylor i Rose  

w tomie pod tytułem 
Szpiedzy  

w Petersburgu!

Sophie zostaje wysłana do Paryża, aby prowadzić śledztwo 
w sprawie morderstwa profesora Sorbony pracującego  

dla brytyjskiego wywiadu. Niespodziewanie  
zostaje uprowadzony następca tronu Arnovii.  

Oba wątki splatają się na paryskim lotnisku podczas 
startu Wielkiego Wyścigu Powietrznego. Sytuacja staje 

się napięta, może nawet doprowadzić do wybuchu wojny. 
Sophie i Lil podejmują się misji uwolnienia księcia. 

Czy uda im się zażegnać międzynarodowy kryzys 
i wykryć jego prawdziwych sprawców?

indeks 890156

ISBN 978-83-7874-819-9

Cena 39,99 zł

T ay l or
R

os e

Taylor Rose

K a t h e r i n e  W o o d f i n e

W
 PETERSBURGU

Poznaj wcześniejsze 
przygody Sophie 

Taylor i Lilian Rose 
w tomie pod tytułem 

Paryż w ogniu!Paryż w ogniu!

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?

indeks 890984 

ISBN 978-83-8141-095-3

Cena 39,99 zł

:Seria „Taylor i Rose Tajne Agentki“

9-12
lat

Szpiedzy  
w Petersburgu
Sophie Taylor  

po brawurowej akcji  

na paryskim lotnisku 

dociera do Rosji. 

W tajemniczym 

i niebezpiecznym 

Petersburgu, w którym 

aż wrze od strajków 

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.

Autorka: Katherine Woodfine

145×203 mm / 368 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-095-3

Indeks: 890984

Cena: 39,99 zł

Autorka: Katherine Woodfine

Ilustracje: Maciej Szymanowicz

145×203 mm / 320 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-293-3

Indeks: 891441

Cena: 39,99 zł

Czarny Smok w Wenecji 
Sophie Taylor i Lilian Rose 

wracają do Londynu. Wiedzą już, 

że w Biurze Tajnej Służby pracuje 

podwójny agent. Lil niestrudzenie 

poszukuje Joego, który zaginął. 

Nie chce uwierzyć, że został 

zabity, choć wszystko na to 

wskazuje. Sophie zostaje wysłana 

do Wenecji, by odszukać ostatni 

obraz Benedetta Cassellego. 

Znajdująca się na nim wskazówka 

ma pomóc w odnalezieniu 

miejsca ukrycia tajnej broni, 

której poszukuje brytyjski rząd  

i... Fraternitas.

K a t h e r i n e  W o o d f i n e

T ay l or
R

os e
Nowe przygody bohaterek serii 

TAJEMNICE DOMU HANDLOWEGO SINCLAIRS!

Poznaj 
wcześniejsze 

przygody 
Sophie i Lil 

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 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? 

indeks 891441

ISBN 978-83-8141-293-3

Cena 39,99 zł

W WENECJI

W WENECJI

Taylor Rose
9-12

lat
9-12

lat

Kontynuacja przygód bohaterek serii „Tajemnice domu towarowego Sinclairs!”
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Szmaragdowy smok 
Tom 3 

Autorka: Katherine Woodfine

Ilustracje: Maciej Szymanowicz

145×203 / 352 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-928-8

Indeks: 890412

Cena: 39,99 zł

Pawie piórko 
Tom 4

Autorka: Katherine Woodfine

Ilustracje: Maciej Szymanowicz

215×205 mm / 352 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-020-5

Indeks: 890386

Cena: 39,99 zł

Pozytywka 
Tom 1

Autorka: Katherine Woodfine

Ilustracje: Maciej Szymanowicz

145×203 mm / 328 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-892-2

Indeks: 890410

Cena: 39,99 zł

Drogocenna ćma 
Tom 2

Autorka: Katherine Woodfine

Ilustracje: Maciej Szymanowicz

145×203 / 352 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-628-7

Indeks: 890411

Cena: 39,99 zł

:Seria „Tajemnice domu handlowego 
Sinclairs“
Trzymająca w napięciu powieść detektywistyczna, której akcja rozgrywa się w olśniewającym domu towarowym, ale też w londyńskich 

kanałach, pensjonacie dla pracujących dziewcząt czy londyńskim teatrze. W kolejnych częściach bohaterowie będą próbowali rozwikłać 

zagadkę zaginięcia cennej broszki, tajemniczego obrazu, a to dopiero początek ich przygód.

9-12
lat

9-12
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9-12
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9-12
lat
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Autorka: Katherine Woodfine

Ilustracje: Maciej Szymanowicz

215×205 mm / 352 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-020-5

Indeks: 890386

Cena: 39,99 zł

Autorka: Katherine Woodfine

Ilustracje: Maciej Szymanowicz

145×203 / 352 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-628-7

Indeks: 890411

Cena: 39,99 zł

JENNIFER BELL

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.

Jeśli tak jest, to grozi jej niebezpieczeństwo – stwierdziła Ivy  
– więc tym pilniej powinniśmy ją znaleźć. 

Musimy się stąd wydostać.

ISBN 978-83-8141-067-0

indeks 890986

Cena 39,99 zł

Tajemnicza moneta
Kiedy babcia zostaje przewieziona 

do szpitala – wnuki – Ivy Sparrow i jej 

brat Seb – nie przeczuwają, co ich 

czeka. Po powrocie ze szpitala zastają 

splądrowany dom, a tajemnicze pióro 

pisze złowieszczą wiadomość  

na ścianie w kuchni. 

Autorka: Jennifer Bell 

145×203 / 368 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-980-6

Indeks: 890709

Cena: 39,99 zł

Zagadkowa klepsydra
Ivy i jej brat Seb wracają do tajemniczego 

podziemnego miasta Lundinor 

i stwierdzają, że coś się zmieniło... 

Tam, gdzie wcześniej były brukowane 

uliczki, place, sklepy, teraz rosną 

bujne wiosenne kwiaty, ale przy tym 

wszystkim coś mrocznego buzuje tuż 

pod powierzchnią ziemi... Ivy i Seb 

rozumieją, że trafili na spisek, który może 

sprowadzić nieszczęście na każdego 

z Niezwyczajnych.

Autorka: Jennifer Bell 

145×203 / 400 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-010-6

Indeks: 890713 

Cena: 39,99 zł

Zamarznięta luneta
Po ostatnich emocjonujących 

wydarzeniach Ivy, Seb i Valian wierzą,  

że pokonali wrogów – swoich i Lundinoru 

– na zawsze. Ale ich przygoda dopiero 

się zaczyna... Ivy i Seb nie mogą się 

doczekać, by dołączyć do Valiana 

w Nubrook, zdumiewającym targu 

ukrytym pod Nowym Jorkiem.  

Nie ma jednak czasu na rozkoszowanie 

się widokami – muszą odnaleźć 

zaginioną siostrę Valiana, Rosie. 

Autorka: Jennifer Bell

145×203 / 384 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-067-0

Indeks: 890986

Cena: 39,99

:Seria „Niezwyczajni“
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Bestseller
Peter Nimble  
i magiczne oczy
Cudowne połączenie mitu 

i historii, które trzyma 

czytelników 

w ogromnym napięciu. 

Booklist

Autor: Jonathan Auxier

145×203 mm / 392 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-325-5

Indeks: 800322 

Cena: 39,99 zł

J o n a t h a n  A u x i e r
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Cena: 39,99 zł

www.mac.pl
www.juka.edu.pl

indeks 890254

ISBN 978-83-7874-852-6

Molly wpatrywała się w Nocnego Ogrodnika. Stał na skraju podjazdu przed 
domem, za jego plecami dostrzegła otwarte drzwi, w rękach trzymał 
łopatę i konewkę. Mimo ciemności widziała, że jego skóra połyskuje  
srebrzystym światłem. Nie poruszał się, ale przekręcił głowę i patrzył 
na nich złowrogo.
– I tak ożyła legenda… – mruknęła Hester zduszonym głosem.
– Cicho – wyszeptała Molly. – Nikt się nie rusza ani nie krzyczy. Jego interesuje 
tylko to drzewo. Nie skrzywdzi nas. – Próbowała ich uspokoić, ale wolała nie 
myśleć, czy cokolwiek z tego, co mówiła, jest prawdą. 

Czternastoletnia Molly i jej młodszy brat Kip nie chcą trafić do sierocińca. 
Podejmują pracę w posiadłości państwa Windsorów. Jednak od samego 
początku przeczuwają, że to miejsce nie jest idealnym schronieniem. 
Molly i Kip są zaniepokojeni zachowaniem i wyglądem członków rodziny 
Windsorów oraz obecnością wielkiego drzewa, prawie zrośniętego  
z rezydencją. Kiedy okazuje się, że nocą pojawia się tajemnicza postać, 
a drzewo, aby rosnąć, spełnia nawet najskrytsze marzenia mieszkańców 
domu, robi się naprawdę niebezpiecznie…

„Nocny Ogrodnik” to opowieść o ludzkich pragnieniach, których 
realizacja za wszelką cenę może prowadzić do tragedii. To opowieść  
o tęsknocie za rodziną, bezpieczeństwem i szczęściem.

Bestseller

:Jonathan Auxier

J o n a t h a n  A u x i e r

i  p o twór  z  sadzy

Nan Sparrow
i potw

ór z sadzy
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Bestseller

Nagrodzony w 2015 roku tytułem najlepszej dziecięcej książki 

roku według Canadian Library Association

Nan Sparrow  
i potwór z sadzy
To olśniewająca, ciepła 

powieść, będąca 

rozważaniem na temat 

bezinteresowności 

i ocalenia. Publishers 
Weekly
Autor: Jonathan Auxier

145×203 mm / 368 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-925-7

Indeks: 890650

Cena: 39,99 zł

Bestseller

Autor: Jonathan Auxier

145×203 mm / 480 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-729-1

Indeks: 800573 

Cena: 39,99 zł

Sophie Quire. Ostatnia strażniczka książek
Ta słodko-gorzka opowieść o dojrzewaniu utwierdzi czytelników 

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

walczyć o sprawy, na których im zależy. 

Bulletin of the Center for Children’s Books

Ilustracje na okładkach: Maciej Szymanowicz
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Nocny ogrodnik
Wspaniała powieść fantasy o sile przyjaźni, potencjale odwagi 

i o tym, jak piękna jest pamięć o bliskich. 

School Library Journal

Autor: Jonathan Auxier

145×203 mm / 400 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-852-6

Indeks: 890254

Cena: 39,99 zł
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Autor: Jonathan Auxier

145×203 mm / 368 stron

Oprawa: twarda

Autor: Jonathan Auxier

145×203 mm / 480 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-729-1

Indeks: 800573 

Cena: 39,99 zł

:Seria „Wielcy ludzie“

Bestseller
Wielcy  
wynalazcy 

Wielcy  
naukowcy

Wielcy  
odkrywcy 

Wielcy muzycy

Autor: Marcin Jamkowski 

Ilustracje: Maciej Szymanowicz

250×290 / 120 stron

Oprawa: twarda 

ISBN: 978-83-7874-547-1

Indeks: 800561

Cena: 49,99 zł

Autor: Marcin Jamkowski 

Ilustracje: Maciej Szymanowicz

250×290 mm / 128 stron 

Oprawa: twarda 

ISBN: 978-83-8141-009-0

Indeks: 890688

Cena: 49,99 zł

Autor: Marcin Jamkowski 

Ilustracje: Karol Banach

250×290 mm / 120 stron 

Oprawa: twarda 

ISBN: 978-83-7874-323-1

Indeks: 800278 

Cena: 49,99 zł

Autor: Robert Janowski

Ilustracje: Maciej Szymanowicz

250×290 mm / 120 stron

Oprawa: twarda 

ISBN: 978-83-8141-178-3

Indeks: 891010

Cena: 49,99 zł
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WIELCY
MUZYCY

Robert Janowski Maciej Szymanowicz

ISBN 978-83-8141-178-3

indeks 891010

CENA: 49,99 ZŁ

W
IELCY M

UZYCY
Robert Janowski

M
aciej Szym

anowicz

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.

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 przes-
taje 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.

Przemysław Staroń
Nauczyciel Roku 2018

Finalista Global teacher Prize 2020

9-12
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:Seria „Wielcy ludzie” to cykl książek dedykowany wybitnym postaciom, których nazwiska 
zapisały się w dziejach świata.
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Autorka: Jo Simmons

145× 203 mm / 304 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-875-5 

Indeks: 890253

Cena: 29,99 zł

Któż czasem nie marzył o tym, by pozbyć się swojego brata 
lub siostry? Dla Jonny’ego to marzenie może się za chwilę 
spełnić, a wszystko dzięki www.zamianarodzenstwa.pl. Czyż 
życie mogłoby być piękniejsze? Ted, ten wstrętny starszy 
brat, zostanie za chwilę wymieniony na kogoś naprawdę 
ekstra! Okazuje się jednak, że znalezienie idealnego brata 
nie jest takie proste, ponieważ każdy kolejny zamiennik 
podsyłany przez www.zamianarodzenstwa.pl jest dziwniejszy 
od poprzedniego. Najpierw chłopak-syren, potem dziecko 
wychowane przez surykatki, a nawet duch króla Henryka VIII! 
Czy ktoś z nich się sprawdzi?

Ale super! Nie zastanawiałbym się ani minuty. Zamieniłbym obu swoich braci.Maciek, lat 11

Gdyby tylko to była prawda…  

Od razu wymieniłabym swoją siostrę!
Ola, lat 8

To przez internet można sobie  

zamienić brata? O ludzie, serio?!
Kuba, lat 9

indeks 890253

CENA 29,99 ZŁ

ISBN 978-83-7874-875-5

:Dla starszych dzieci

Jak zostać pisarzem
To książka pełna zadań, 

które pobudzą wyobraźnię 

i zachęcą do bycia twórcą. 

Baw się wyrazami, 

wymyślaj niesamowite 

przygody i epickie 

zakończenia! 

Autor: Simon Cheshire

230×270 mm / 144 strony

Oprawa: miękka 

ISBN: 978-83-7874-822-9

Indeks: 890161 

Cena: 24,99 zł

Autor: Paweł Beręsewicz

163×235 mm / 80 stron

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-319-4

Indeks: 800273

Cena: 24,99 zł

Nie czekaj,  
aż dorośniesz
Zbiór historii z życia dwójki 

rodzeństwa – Adama, ucznia 

klasy III, i jego młodszej 

siostry Ady. Paweł Beręsewicz 

w lekki i zabawny sposób 

opowiada nam o różnych  

ich przygodach.

Mateusz na tropie Świętego Graala
Czy w legendzie o Świętym Graalu jest choć ziarno prawdy? 

Czym jest Święty Graal – kielichem, kociołkiem druidów czy 

może tajemną wiedzą? Siedmioletni Mateusz, niczym Indiana 

Jones, w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie udaje się 

w podróż przez niemal całą Europę i wszędzie szuka tropów, 

które mogłyby pomóc w rozwiązaniu zagadki. A przy okazji 

zwiedza i świetnie się bawi.

Autor: Mateusz Pyrek

Ilustracje: Agnieszka Suszczyńska

163×235 mm / 168 stron 

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-823-6

Indeks: 890162 

Cena: 39,99 zł
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Zamieniłem brata przez internet
Któż czasem nie marzył o tym, by pozbyć się swojego brata 

lub swojej siostry? Jonny’emu to marzenie może się za chwilę 

spełnić. Dzięki stronie www.zamianarodzenstwa.pl ma szansę 

wymienić swojego starszego brata, Teda, na kogoś innego. 

Okazuje się jednak, że każdy kolejny zamiennik jest dziwniejszy 

od poprzedniego. Co więcej – Jonny zaczyna tęsknić za Tedem. 

Tylko czy uda się go odzyskać? 
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Autorka: Anna Olej-Kobus

Ilustracje: Agnieszka Suszczyńska

163×235 / 160 stron 

Oprawa: zintegrowana

ISBN: 978-83-7874-994-3

Indeks: 890710 

Cena: 24,99 zł

Autor: Krzysztof Kobus

Ilustracje: Agnieszka Suszczyńska

163×235 / 160 stron

Oprawa: zintegrowana

ISBN: 978-83-7874-995-0

Indeks: 890711

Cena: 24,99 zł

Polska Naj...
Księga miejsc  
wyjątkowych
Dzięki przewodnikowi 

dzieci odwiedzą 

najciekawsze polskie 

muzea, nowoczesne centra 

naukowe, a także poznają 

miejsca, w których można 

się wspaniale bawić.

:Dla młodych turystów i sportowców

Poradnik  
młodego  
podróżnika
Poradnik odpowie  

na najważniejsze 

pytania, które 

mogą zadać młodzi 

turyści. Dzięki niemu 

każdy może stać 

się początkującym 

ekspertem w sprawach 

podróży. 

Striker Force 7
Komiks stworzony przez światową ikonę, Cristiano Ronaldo, 

oraz twórcę superbohaterów Sharada Devarajana. Pozycja 

obowiązkowa dla wszystkich fanów Cristiano i piłki nożnej!

SUPERGWIAZDA ŚWIATOWEGO FORMATU ZOSTAJE RÓWNIEŻ 

SUPERBOHATEREM!

– 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 
projekcie połączyć miłość do futbolu i do superbohaterów oraz podzielić się nim z moimi 
fanami. – Cristiano Ronaldo

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

ISBN 978-83-8141-082-3

CENA 39,99 ZŁ

INDEKS 891011

Stadiony świata – ilustrowany przewodnik  
po najpiękniejszych arenach
Nowe wydanie „Stadionów świata” to publikacja dla wszystkich fanów 

piłki nożnej! Książka Joanny Bachenek i Jacka Cukrowicza przedstawia 

najważniejsze dane i ciekawostki o sportowych arenach z całego świata.
Joanna Bachanek     Jacek C

ukrowicz

Ponad 40 stadionów z całego świata

Ciekawe statystyki i informacje

Piękne fotografie najładniejszych aren

PATRON HONOROWY PATRONAT MEDIALNY

Który stadion jest położony nad krawędzią skalne-
go urwiska, a który najwyżej na świecie? Gdzie mieści się 
najmniejsze boisko świata, a gdzie najstarsze? Która z aren 
jest największa w Europie, która najbardziej ekologicz-
na, a która najbardziej zaawansowana technologicznie? 
Na jakich stadionach rozegrają się mecze Euro 2020  
i Mundialu w 2022 roku?

Przed wami najsławniejsze areny świata, sporo przydatnych 
informacji, mnóstwo pięknych zdjęć, sylwetek piłkarzy 
i  ciekawostek. Zabierzemy was w fascynującą podróż po 
stadionach wszystkich federacji futbolowych, od Camp 
Nou po Maracanę, od Bombonery po Łużniki, od Soccer 
City po Estadio Azteca. Dla fanów piłki nożnej z pewnością 
będzie to pasjonująca wycieczka!

i l�t rowany  p rzewodn ik  po na jp iękn ie j szych arenach

Joanna Bachanek     Jacek Cukrowicz

Cena: 59,99 zł

indeks 891044indeks 891044

ISBN 978-83-8141-137-0

Autorzy: Joanna Bachanek, 

Jacek Cukrowicz

Ilustracje:

 Agnieszka Suszczyńska

300×250 mm / 224 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-137-0

Indeks: 891044

Cena: 59,99 zł

Autor: Cristiano Ronaldo

168×259 mm / 104 strony

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-8141-082-3

Indeks: 891011

Cena: 39,99 zł
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Autorzy: 

Anna i Krzysztof Kobusowie

163×235 mm / 96 stron

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-8108-696-7

Indeks: 882019

Cena: 24,90 zł

Warszawa

Autorzy: 

Anna i Krzysztof Kobusowie

163×235 mm / 96 stron

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7873-795-7

Indeks: 7004040

Cena: 24,90 zł

Wybrzeże Polski

Autorzy: 

Anna i Krzysztof Kobusowie

163×235 mm / 96 stron

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7873-793-3

Indeks: 800539

Cena: 24,90 zł

Świętokrzyskie

Anna i Krzysztof Kobusowie

Podróżow
nik

Podróżownik

WŁOCHY- - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - -

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

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

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

Podróżowniki to niezwykła seria książek 
dla dzieci, będących udanym połączeniem 
przewodnika i kreatywnego pamiętnika. 
Dzieci lepiej poznają odwiedzane miejsca, 
a także wiele się nauczą o otaczającym 
je świecie dzięki ćwiczeniom i zadaniom 
umieszczonym w książkach. Autorami 
serii są Anna i Krzysztof Kobusowie, para 
znanych podróżników, którzy od lat pokazują, 
że podróżowanie z dziećmi to zupełnie nowy 
wymiar przygody. 

„PODRÓŻOWNIK”
Nawet najdalsza podróż, zaczyna się od pierwszego kroku. Nieważne, czy 
wyruszysz do egzotycznej krainy, na weekend w Polskę, czy też udasz się na 
wyprawę w wyobraźni. Ten Podróżownik będzie twoim przewodnikiem i niezwykłym 
pamiętnikiem, do którego chowaj skarby znalezione po drodze. Notuj, rysuj, 
rozwiązuj zadania i wklejaj pamiątki. Stwórz swoją własną książkę i ruszaj z nami 
po przygodę!

Polub nas na Facebooku: www.facebook.com/podrozowniki

PODRÓŻOWNIK to książka dla dzieci, 
jakiej dotąd nie było!

Podróżownik

GRECJA
- - - - - - - - - - - - - 

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

Podróżownik
CHORWACJA

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

Podróżownik
WYBRZEŻE POLSKI

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Podróżownik
KARKONOSZE 

I KOTLINA 
KŁODZKA

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Podróżownik

TATRY I PIENINY• • • • • • 
• • • • • • 

• • • • • • 
• • • • • • 

• •

Podróżownik

Jesteśmy 
rodziną podróżników. 

Zwiedzamy różne zakątki 
świata, robimy zdjęcia i opisujemy 

nasze niesamowite przygody. 
Przygotowaliśmy dla Was ten 

„Podróżownik”, żebyście i Wy mogli 
przywieźć z podróży mnóstwo 

wspomnień i ciekawych pamiątek. 

Do zobaczenia 
na szlaku przygody!

www.malypodroznik.pl

Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu tej książki.

➔ Anna

Krzysztof ➔

Michaś  ➔

Staś ➔

indeks 7004070
zlecenie 700200

www.mac.pl

ISBN 978-83-7873-993-7

cena 24,90 zł

Jesteśmy rodziną 
podróżników. Zwiedzamy różne 
zakątki świata, robimy zdjęcia 
i opisujemy nasze niesamowite 

przygody. Przygotowaliśmy dla Was 
ten „Podróżownik”, żebyście i Wy 

mogli przywieźć z podróży mnóstwo 
wspomnień i ciekawych pamiątek. 

Do zobaczenia 
na szlaku przygody!

� Anna

Krzysztof ➔

Michaś ➔
Staś �

www.malypodroznik.pl

Dziękujemy Kasi Stoparczyk za to, że nauczyła nas widzieć dzieci 
w dorosłych oraz Agnieszce Trzeciakiewicz i Mariuszowi Orzełkowi 
wraz z Boćkunnikami za inspiracje.
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Podróżownik
WARSZAWA

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Anna i Krzysztof Kobusowie

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
„PODRÓŻOWNIK. WARSZAWA”
Warszawa to wyjątkowe miasto i to nie tylko dlatego, że jest stolicą Polski. 
Znajdziesz tu naprawdę wiele wspaniałych miejsc! Wyrusz śladami Chopina, 
poznaj sekrety Wisły, spójrz na Warszawę z lotu ptaka i odwiedź niezwykłe 
muzea. Sprawdź, jakie są najsłynniejsze ciastka Warszawy i odkryj, skąd 
wzięły się nazwy dzielnic miasta. Wyrusz z nami po przygodę!

PODRÓŻOWNIK to książka, jakiej dotąd nie było!

Podróżownik
WARMIA 

I MAZURY

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Podróżownik

TATRY I PIENINY• • • • • • • • • •
 • • • • • • • • • 

• • • • • • •

Podróżowniki to niezwykła seria książek 
dla dzieci, będących udanym połączeniem 
przewodnika i kreatywnego pamiętnika. 
Dzieci lepiej poznają odwiedzane miejsca, 
a także wiele się nauczą o otaczającym 
je świecie dzięki ćwiczeniom i zadaniom 
umieszczonym w książkach. Autorami serii 
są Anna i Krzysztof Kobusowie, para znanych 
podróżników, którzy od lat pokazują, 
że podróżowanie z dziećmi to zupełnie nowy 
wymiar przygody. 

Podróżownik

WYBRZEŻE 
POLSKI

• • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • •

Podróżownik
ŚWIĘTOKRZYSKIE

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Podróżownik

Podróżownik
KARKONOSZE I KOTLINA KŁODZKA

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PARTNER STRATEGICZNY

cena 24,99 zł
indeks 882019

www.mac.pl

ISBN 978-83-8108-696-7

Autorzy: 

Anna i Krzysztof Kobusowie

163×235 mm / 96 stron

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7873-993-7

Indeks: 7004070

Cena: 24,90 zł

Uniwersalny

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!:Seria „Podróżownik“

Autorzy: 

Anna i Krzysztof Kobusowie 

163×235 mm / 96 stron

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7873-796-4

Indeks: 7004050

Cena: 24,90 zł

Warmia i Mazury
Autorzy: 

Anna i Krzysztof Kobusowie

163×235 mm / 96 stron

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7873-996-8

Indeks: 7004100

Cena: 24,90 zł

Karkonosze i Kotlina 
Kłodzka

To kontynuacja o niezwykłej serii książek dla dzieci, stanowiąca udane 
połączenie przewodnika i kreatywnego pamiętnika.
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Autorzy:

Anna i Krzysztof Kobusowie

163×235 mm / 96 stron

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7873-995-1

Indeks: 7004090

Cena: 24,90 zł

Grecja

Autorzy: 

Anna i Krzysztof Kobusowie

163×235 mm / 96 stron

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7873-994-4

Indeks: 7004080

Cena: 24,90 zł

Włochy

Autorzy: 

Anna i Krzysztof Kobusowie

163×235 mm / 96 stron

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-8108-002-6

Indeks: 7004020

Cena: 24,90 zł

Chorwacja

Autorzy: 

Anna i Krzysztof Kobusowie

163×235 mm / 96 stron

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7873-797-1

Indeks: 7004060

Cena: 24,90 zł

Tatry i Pieniny

:Seria „Podróżownik“
Bestseller

Autorzy: 

Anna i Krzysztof Kobusowie

163×235 mm / 96 stron

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7873-794-0

Indeks: 7004030

Cena: 24,90 zł

Egipt
Autorzy: 

Anna i Krzysztof Kobusowie

163×235 mm / 96 stron

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7873-792-6

Indeks: 7004010

Cena: 24,90 zł

Turcja
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:Seria „Wielkie księgi“ Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

W
ielka księga matematyki

Waka icj
Wielka  księga

Cena 27,99 złISBN 978-83-8108-743-8

indeks 882046

www.mac.pl

Bawięsię
uczęi

Wielka księga
przyrody

W
ielka księga przyrody

Wielka księga przyrody
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.

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka

Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga zabaw --

Wielka księga
 pierwszaka

Bawięsięuczęi

Bawięsięuczęi

Wielka księga
przedszkolaka

Wielka
Księga

Zwierząt
Zobacz też publikacje:

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, mieszkań-
cach 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 pasjonują-
cego świata zwierząt.

Cena 27,99 złISBN 978-83-8108-743-8

indeks 882046

www.mac.pl

Wielka
Księga

Zwierząt

W
ielka Księga Z

w
ierząt

W
ielka Księga Z

w
ierząt

WIELKA  KSIEGA,

MODY

WIELKA   KSIĘGA

POJAZDÓW
nIe tylko

Bawięsię
uczęi

Wielka księga
przyrody

W
ielka księga przyrody

Wielka księga przyrody
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.

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka

Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga zabaw -

-

Wielka księga
 pierwszaka

Bawięsię
uczęi

Bawięsię
uczęi

Wielka księga
przedszkolaka

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 

i jakie środowiska zamieszkiwały. Ciekawe zadania takie jak: kolorowanki, labirynty, wyszukiwanie 

różnic i podobieństw czy sudoku uatrakcyjnią zdobywanie wiedzy. Książka zawiera także informa-

cje na temat pracy archeologów i paleontologów oraz parków jurajskich. Jest doskonałą propozy-

cją dla dzieci, które interesują się prehistorią naszej planety.  

Zobacz też publikacje:

Bawięsię
uczęi

ISBN 978-83-8108-319-5

To znakomita publikacja dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zawiera mnóstwo ciekawych pro-
pozycji 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 uzupełnia-
nie 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. Przed-
szkolaki będą mogły wykonać z papieru wiatraczek, kwiatek, łódkę, pobawić się tangramem oraz 
rozwiązać proste sudoku.

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!

indeks 880886

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka

Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga przyrody

Cena 24,99 zł

Cena 27,99 złISBN 978-83-8227-064-8

indeks 882600

www.mac.pl

Bawięsię
uczęi

ISBN 978-83-8108-319-5

To znakomita publikacja dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zawiera mnóstwo ciekawych pro-
pozycji 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 uzupełnia-
nie 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. Przed-
szkolaki będą mogły wykonać z papieru wiatraczek, kwiatek, łódkę, pobawić się tangramem oraz 
rozwiązać proste sudoku.

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!

indeks 880886

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka

Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga przyrody

Cena 24,99 zł

Seria pobudzających kreatywność i ćwiczących wyobraźnię 
książek dla dzieci 

215×205 mm / 144 stron 

Oprawa: twarda 

ISBN: 978-83-8108-832-9

Indeks: 882214

Cena: 27,99 zł

215×205 mm / 144 strony 

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8108-198-6

Indeks: 880510 

Cena: 24,99 zł

Wielka księga 
sportu

Wielka księga 
przedszkolaka

215×205 mm / 144 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8108-377-5

Indeks: 881249

Cena: 24,99 zł

Autor: Praca zbiorowa

215×205 mm / 144 strony / 

oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8227-064-8

Indeks: 882600

Cena: 27,99 zł

Wielka  
księga wakacji

Wielka księga  
dinozaurów 

Autorka:  

Magdalena Marczewska

215×205 mm / 144 strony 

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8108-319-5

Indeks: 880886

Cena: 24,99 zł

Autorka:  

Magdalena Marczewska  

215×205 mm / 144 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8108-743-8

Indeks: 882046

Cena: 27,99 zł

Wielka księga 
zabaw

Wielka księga 
zwierząt

Bawięsię
uczęi

Wielka księga
przyrody

W
ielka księga przyrody

Wielka księga przyrody
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.

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka

Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga zabaw -

-

Wielka księga
 pierwszaka

Bawięsię
uczęi

Bawięsię
uczęi

Wielka księga
przedszkolaka

Wielka
Księga

Zwierząt
Zobacz też publikacje:

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, mieszkań-
cach 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 pasjonują-
cego świata zwierząt.

Cena 27,99 złISBN 978-83-8108-743-8

indeks 882046

www.mac.pl

Wielka
Księga

Zwierząt

W
ielka Księga Z

w
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:Seria „Wielkie księgi“
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Bawięsię
uczęi

W
ielka księga matematyki

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-318-8

indeks 880633

Zobacz też publikacje:
Wielka księga przyrody

Wielka księga zabaw

Wielka księg
matematyki
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W
ielka księga przyrody

Wielka księga przyrodyPrzyroda 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.

Cena 24,99 złISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka

Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga zabaw

-

-

Wielka księga pierwszaka

Bawięsięuczęi

Bawięsięuczęi

Wielka księgaprzedszkolaka

Wielka księga matematyki
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.

Pogodne wierszyki i opowiadania, których autorami są między 
innymi Danuta Wawiłow i Paweł Beręsewicz będą zachętą  
do rozmowy o tym, że matematyka towarzyszy nam  
w każdej dziedzinie życia i dlaczego warto ją polubić.

Bawięsię
uczęi

Wielka księga
przyrody
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Wielka księga przyrody
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.

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka

Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga zabaw
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-
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Wielka księga
przedszkolaka

Bestseller

Autorka: Joanna Bachanek

215×205 mm / 144 strony 

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8108-317-1

Indeks: 880744

Cena: 24,99 zł

215×205 mm / 144 strony 

Oprawa: twarda
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215×205 mm / 144 strony 

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8108-316-4

Indeks: 880885

Cena: 24,99 zł

Wielka księga 
małego Polaka

Wielka księga 
przyrody

215×205 mm / 144 strony 

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8108-199-3

Indeks: 880511 

Cena: 24,99 zł

215×205 mm / 144 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8108-318-8

Indeks: 80633

Cena: 24,99 zł
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Wielka księga 
matematyki

Autorki: Krystyna Kamińska, 

Magdalena Marczewska, 

Beata Szurowska, 

Barbara Tichy

215×205 / 144 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8108-514-4

Indeks: 881513

Cena: 24,99 zł

Autorka:  

Magdalena Marczewska  

215×205 mm / 144 strony

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8108-743-8

Indeks: 882046

Cena: 27,99 zł

Autorki: Urszula Andrasik 

Elżbieta Markowska 

Beata Szurowska

215×205 mm / 144 strony 

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8108-563-2

Indeks: 881515

Cena: 24,99 zł

Wielka księga 
główkowania

Wielka księga 
ortografii  
i gramatyki

Zobacz też publikacje:

„Wielka księga główkowania” to propozycja dla starszych przedszkolaków, które chcą doskona-
lić logiczne myślenie, koncentrację uwagi i umiejętności matematyczne. W książce wszyscy mi-
łośnicy główkowania znajdą wiele labiryntów, krzyżówek, wykreślanek i rebusów. Kompetencje 
matematyczne i spostrzegawczość doskonale rozwijają zaproponowane w publikacji zadania na 
wyszukiwanie różnic i podobieństw, dopasowywanie elementów, liczenie. Umiejętność skupienia 
uwagi przyda się zarówno podczas kolorowania zgodnie z instrukcją, jak i ćwiczeń związanych  
z czytaniem, rozpoznawaniem głosek, odszukiwaniem obrazków pasujących do tekstu itp. 

To doskonała książka dla dzieci, które nie boją się wyzwań, lubią uczyć się przez zabawę  
i… główkować!

Cena 24,99 zł

indeks 881513

www.mac.pl
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Wielka księga przyrody
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.

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka

Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga zabaw
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-
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Wielka księga
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uczęi

ISBN 978-83-8108-319-5

To znakomita publikacja dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zawiera mnóstwo ciekawych pro-
pozycji 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 uzupełnia-
nie 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. Przed-
szkolaki będą mogły wykonać z papieru wiatraczek, kwiatek, łódkę, pobawić się tangramem oraz 
rozwiązać proste sudoku.

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!

indeks 880886

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka

Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga przyrody

Cena 24,99 zł

ISBN 978-83-8108-514-4
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Książeczka do ramki Logico

Przedszkole 
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Tak to się robi:

Wsuń kartę
w plastikową

 ramkę.

Przesuń kolorowy guzik
na miejsce przy wybranym
przez ciebie rozwiązaniu.

Wyjmij kartę z rozwiązanym 
ćwiczeniem, odwróć ją i ponownie wsuń 

w ramkę. Porównaj kolory guzików. 
Jeśli są takie same,  

dobrze wykonałeś ćwiczenie. 

www.logico.pl indeks 1481000

ISBN 978-83-7315-855-9
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W
ielka księga matematyki

WIELKA  KSIEGA,Która dziewczynka nie marzy o tym, by zostać modelką albo projektantką!

„Wielka księga mody” to publikacja dla kreatywnych fanek mody.

Dziewczynki będą mogły zrealizować swoje artystyczne koncepcje: wymyślić stroje dla modelek, 
stworzyć wspaniałe stylizacje według wzoru lub własnego pomysłu, zaprojektować spódnice, 
bluzki, buty, torebki i inne akcesoria, wybrać uczesanie, które najlepiej komponuje się ze strojem,  
a także zdecydować, jak ma wyglądać idealna suknia na bal. Do zadań projektantki będzie należało 
także wykreowanie odpowiedniego stroju na spacer czy do klubu fitness. W książce znajdują się 
też ciekawe zadania związane z pokazami mody, kolorowanki i zadania na spostrzegawczość. 

Do stworzenia oryginalnych projektów mogą posłużyć także ozdobne karty do wycięcia, zamiesz-
czone na końcu publikacji. 

A więc do dzieła! Chwyć kredki i zostań projektantką mody!

Cena 24,99 złISBN 978-83-8108-436-9

indeks 881337

www.mac.pl
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Wielka księga przyrody
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.

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka

Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga zabaw
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Wielka księga
przedszkolaka

Wielka księga małego Polaka to znakomita publikacja dla dzieci, które są zainteresowa-
ne naszą ojczyzną, jej historią i kulturą. Zawarte w niej zadania przybliżą najważniejsze 
wydarzenia z przeszłości naszego kraju oraz sylwetki wybitnych Polaków. Dzieci będą 
miały możliwość poznania symboli narodowych, legend, pogłębić swoją wiedzę na te-
mat regionów geograficznych czy strojów ludowych. Z pewnością zainteresują je cieka-
wostki kulinarne i atrakcje turystyczne, które czekają w każdym zakątku Polski. Książka 
może być zachętą do rozmowy z dziećmi o patriotyzmie.
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przyrody
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Wielka księga przyrody
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.

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka

Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga zabaw --
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Cena 24,99 złISBN 978-83-8108-317-1

indeks 880744

www.mac.pl
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Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-318-8

indeks 880633

Zobacz też publikacje:
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Wielka księgaprzyrody

W
ielka księga przyrody

Wielka księga przyrodyPrzyroda 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.

Cena 24,99 złISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka

Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga zabaw

--

Wielka księga pierwszaka

Bawięsięuczęi

Bawięsięuczęi

Wielka księgaprzedszkolaka

Wielka księga matematyki
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.

Pogodne wierszyki i opowiadania, których autorami są między 
innymi Danuta Wawiłow i Paweł Beręsewicz będą zachętą  
do rozmowy o tym, że matematyka towarzyszy nam  
w każdej dziedzinie życia i dlaczego warto ją polubić.

Zobacz też publikacje:
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ISBN 978-83-8108-319-5

To znakomita publikacja dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zawiera mnóstwo ciekawych pro-
pozycji 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 uzupełnia-
nie 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. Przed-
szkolaki będą mogły wykonać z papieru wiatraczek, kwiatek, łódkę, pobawić się tangramem oraz 
rozwiązać proste sudoku.

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!

indeks 880886

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka

Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga przyrody

Cena 24,99 zł

Wielka księga małego Polaka to znakomita publikacja dla dzieci, które są zainteresowa-
ne naszą ojczyzną, jej historią i kulturą. Zawarte w niej zadania przybliżą najważniejsze 
wydarzenia z przeszłości naszego kraju oraz sylwetki wybitnych Polaków. Dzieci będą 
miały możliwość poznania symboli narodowych, legend, pogłębić swoją wiedzę na te-
mat regionów geograficznych czy strojów ludowych. Z pewnością zainteresują je cieka-
wostki kulinarne i atrakcje turystyczne, które czekają w każdym zakątku Polski. Książka 
może być zachętą do rozmowy z dziećmi o patriotyzmie.

Bawięsię
uczęi

Wielka księga
przyrody
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Wielka księga przyrody
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.

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka

Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga zabaw --
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Cena 24,99 złISBN 978-83-8108-317-1
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Zobacz też publikacje:
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Zobacz też publikacje:
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Wielka księga przyrodyPrzyroda 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.

Cena 24,99 złISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka

Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga zabaw

--

Wielka księga pierwszaka

Bawięsięuczęi

Bawięsięuczęi

Wielka księgaprzedszkolaka

Wielka księga matematyki
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.

Pogodne wierszyki i opowiadania, których autorami są między 
innymi Danuta Wawiłow i Paweł Beręsewicz będą zachętą  
do rozmowy o tym, że matematyka towarzyszy nam  
w każdej dziedzinie życia i dlaczego warto ją polubić.

Zobacz też publikacje:

„Wielka księga nie tylko pojazdów” to znakomita publikacja dla wszystkich, którzy interesują się 
różnymi środkami lokomocji: fanów motoryzacji, miłośników maszyn budowlanych, pojazdów 
wojskowych, samolotów, kontenerowców, pociągów, statków, a nawet… rowerów. Chłopcy zafa-
scynowani pojazdami będą musieli przejechać przez labirynty, odkryć, kto wygra wyścig, znaleźć 
takie same wozy strażackie, koparki i lawety oraz dopasować elementy pociągów i cystern. W książ-
ce znajdują się ciekawe zadania na spostrzegawczość, liczenie, uwielbiane przez dzieci labirynty, 
obrazki do wyszukiwania różnic, kolorowanki oraz instrukcje, jak narysować samolot czy rakietę.

Autorzy wierszy i opowiadań, między innymi Danuta Wawiłow, Julian Tuwim i Grzegorz Kasdepke 
w zabawny sposób opisują przygody związane z różnymi środkami lokomocji. 

To doskonała książka dla tych, których pasją są nie tylko pojazdy, ale także inne maszyny, dzięki 
którym możemy podróżować i które służą nam na co dzień.

Cena 24,99 złISBN 978-83-8108-437-6

indeks 881338

www.mac.pl
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indeks 882529

„Wielka księga Bożego Narodzenia” to publikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
Zawiera piękne utwory o tematyce świątecznej oraz informacje o zwyczajach związanych z Bożym 
Narodzeniem w Polsce i na świecie. Teksty kolęd będą zachętą do wspólnego śpiewania nie tylko 
przy wigilijnym stole. Różnorodne zadania dostosowane do możliwości przedszkolaków rozwija-
ją spostrzegawczość, logiczne myślenie i umiejętność liczenia. Labirynty i kolorowanki o tematy-
ce świątecznej uatrakcyjnią dziecku czas spędzony z rodziną. To doskonała książka zarówno dla 
dzieci, jak i ich najbliższych, która sprawi, że czas świąt Bożego Narodzenia będzie dla wszystkich  
naprawdę wyjątkowy.

Opowiadania, które napisali Anna Onichimowska, Agnieszka Galica, Grzegorz Kasdepke i Paweł 
Beręsewicz odwołują się do znanych dzieciom tradycji świątecznych, a zabawne wiersze Doroty 
Gellner wprowadzą najmłodszych w doskonały nastrój. 

Bawięsię
uczęi

Wielka księga
przyrody
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Wielka księga przyrody
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.

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

Zobacz też publikacje:
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Zwierząt
Zobacz też publikacje:

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, mieszkań-
cach 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 pasjonują-
cego świata zwierząt.

Cena 27,99 złISBN 978-83-8108-743-8

indeks 882046
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ISBN 978-83-8108-319-5

To znakomita publikacja dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zawiera mnóstwo ciekawych pro-
pozycji 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 uzupełnia-
nie 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. Przed-
szkolaki będą mogły wykonać z papieru wiatraczek, kwiatek, łódkę, pobawić się tangramem oraz 
rozwiązać proste sudoku.

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!

indeks 880886

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka

Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga przyrody

Cena 24,99 zł

Bawięsię
uczęi

Wielka księga
przyrody

W
ielka księga przyrody

Wielka księga przyrody
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.

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4
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Zobacz też publikacje:
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Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8108-565-6
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Polecamy:

Ponad 20 tytułów

Przedszkole czterolatka

Książeczka do ramki Logico

Przedszkole 

czterolatka

od 4 lat

 40 
KRAJACH

DO

CENIONE W PONAD

TER A Z  W  P O L SCE!

Książeczka do ramki Logico

Głoski, litery,

sylaby, wyrazy

6 - 8 lat

F

G

A

. . .d E
B

 40 
KRAJACH

DO

CENIONE W PONAD

TER A Z  W  P O L SCE!

Książeczka do ramki Logico

Trudne głoski

s, sz, z, ż

6 - 8 lat

żu

AŻ ESZ

szu

 40 
KRAJACH

DO

CENIONE W PONAD

TER A Z  W  P O L SCE!

Głoski, litery, sylaby, wyrazyTrudne głoski s, sz, z, żPrzedszkole trzylatka

 40 
KRAJACH

DO

CENIONE W PONAD

TER A Z  W  P O L SCE!

Książeczka do ramki Logico

Przedszkole 

trzylatka
od 3 lat

Tak to się robi:

Wsuń kartę
w plastikową

 ramkę.

Przesuń kolorowy guzik
na miejsce przy wybranym
przez ciebie rozwiązaniu.

Wyjmij kartę z rozwiązanym 
ćwiczeniem, odwróć ją i ponownie wsuń 

w ramkę. Porównaj kolory guzików. 
Jeśli są takie same,  

dobrze wykonałeś ćwiczenie. 

www.logico.pl indeks 1481000

ISBN 978-83-7315-855-9
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215×205 mm / 144 strony 

Oprawa: twarda
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