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:Słowem wstępu
Wydawnictwo Dwukropek to barwne i wciągające opowieści oraz przepiękne
ilustracje w bogatej ofercie książek dla młodszych i starszych czytelników.
Książki pod znakiem Dwukropka są nagradzane i pozytywnie oceniane przez
recenzentów. Ale dla nas najważniejszym recenzentem jest młody czytelnik.
To właśnie dzieciom dostarczamy wiele radości, wiedzy i przygód z każdą nową
książką i z każdą przewróconą stroną.
Zachęcamy do zapoznania się z naszym najnowszym katalogiem wydawniczym.
Dobrym duszkiem i pomocnikiem w odnalezieniu ulubionych książek będzie
nasza Zakładka.

Odwiedź nas na naszej

Bądź na bieżąco

Obserwuj nas również na

stronie internetowej

z nowościami na naszym

Instagramie

www.dwukropek.com.pl

profilu na Facebooku

i zapisz się na newsletter

www.facebook.com/

www.instagram.com/
wydawnictwo_dwukropek

wydawca_dwukropek

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

Tosia i Julek robią siku / Tosia i Julek się kąpią

W każdej książeczce towarzyszymy dwójce bohaterów – bliźniętom, Tosi i Julkowi,

Seria (Nie) tacy sami powstała z potrzeby serca – zarówno Autorki, jak i Wydawcy. Magdalena

którzy są skrajnie różni i dlatego w tych samych sytuacjach reagują w różny sposób. Po

Boćko-Mysiorska, świetna polska pedagożka, terapeutka, trenerka i blogerka, promotorka

zapoznaniu się z serią rodzice dowiedzą się, że tempo rozwoju ich dziecka jest rzeczą

rodzicielstwa bliskości i porozumienia bez przemocy, stworzyła książki – i dla dzieci, i dla rodziców –

indywidualną i nie powinno się go porównywać z tempem rozwoju innych dzieci. Dla nich

jakich do tej pory nie było na polskim rynku.

to bezcenna wiedza, a dla dzieci świetna zabawa podczas oglądania pięknych ilustracji
oraz utożsamiania się z Tosią. Albo z Julkiem.

Autor: Magdalena Boćko-Mysiorska

Oprawa: kartonowowa, sztywnostronicowa

Ilustracje: Dorota Prończuk

ISBN: 978-83-8141-170-7

Wiek: od 0 do 2 lat

Indeks: 891039

190×200 mm / 18 stron

Cena: 24,99 zł

Zapowiedź – maj

Zapowiedź – maj
Autor: Magdalena Boćko-Mysiorska
Ilustracje: Dorota Prończuk
Wiek: od 0 do 2 lat
190×200 mm / 18 stron

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.

Oprawa: kartonowowa, sztywnostronicowa
ISBN: 978-83-8141-171-4
Indeks: 891040
Cena: 24,99 zł

Patronat:

Patronat:
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Głosuj na prezydenta! Kogo wybiorą zwierzęta?

Gdy pewnego razu maleńki kapitan żeglował wraz ze swoją ukochaną załogą po szerokim

Lew postanowił wykorzystać całą wodę z rzeki do napełnienia swojego basenu. Uważa, że wszystko mu wolno, bo

oceanie, wyłowił z wody butelkę, w której znajdowała się następująca wiadomość: Jestem

jest królem zwierząt i rządzi. Zwierzęta się buntują. Bo właściwie, kto zdecydował, że lew jest królem? Postanawiają

na Wyspie Smarków. Ratunku! Pomocy! Gdy piraci przybyli na Wyspę Smarków, okazało

wybrać władcę w demokratycznym głosowaniu. Aż czterech kandydatów pretenduje do tronu: małpa, wąż, leniwiec

się, że wiadomość była pułapką, a zewsząd wyłażą zielone smarki. Potrzeba wyjątkowego

i lew. Wszyscy muszą przekonać do siebie wyborców i sporo się nauczyć na temat samych wyborów. W jaki sposób

sprytu i poświęcenia, żeby uratować maleńkiego kapitana przed glutami, smarkami, gilami

się głosuje? Co to jest wiec przedwyborczy i wyborcze obietnice? Jak liczyć głosy i do czego służy urna? Każdy

i kozami z nosa.

z kandydatów mnóstwo obiecuje wyborcom w zamian za ich głosy. Czy wiadomo, kto zwycięży?

APSIK !

czyli bitwa na smarki

Pierwszą część przygód
Maleńkiego pirata
s. 30 całą wodę
A kiedy pewnego znajdziesz
dnia odkrywają, żena
przekierował
Zwierzaki są bardzo niezadowolone z rządów Lwa.

GLosuj

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

na

i jak wybierany jest zwycięzca?
Przygotuj się na odkrycie zasad obowiązujących podczas
wyborów i zagłosuj na ulubionego kandydata.

prezydenta !
Ko g o w y b i o r ą z w i e r z ę t a ?

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.

Autor: Alicia Acosta
Ilustracje: Mónica Carretero
Wiek: od 3 lat

GLosuj na prezydenta!

,

Alicia Acosta

Autor: André Rodrigues, Larissa Ribeiro,
Paula Desgualdo i Pedro Markun

250×250 mm / 36 stron

Wiek: od 3 lat

Cena 29,99 zł

Oprawa: twarda

ISBN 978-83-8141-141-7

205×205 mm / 48 stron

ISBN: 978-83-8141-138-7

Mónica Carretero

141-138-7
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Apsik! Czyli bitwa na smarki

APSIK!

99 zł
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Oprawa: twarda

Indeks: 891042

ISBN: 978-83-8141-141-7

indeks 891035

Cena: 29,99 zł

Indeks: 891035
Cena: 29,99 zł

Patronat:

Patronat:

Alicia Acosta
Mónica Carretero
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Moc uczuć. Radość / Moc uczuć. Wstyd

Każdy człowiek doświadcza całego spektrum rozmaitych uczuć. Ale żeby nauczył się je

Nowa seria książek dla dzieci, której oś stanowią zagadnienia związane z emocjami. Mała,

rozpoznawać, nazywać, a co więcej, radzić sobie z nimi (!), już jako dziecko powinien

rudowłosa Kasia to alter ego znanej psycholożki Katarzyny Miller, która postanowiła

coś na ich temat wiedzieć. Skąd się bierze to, co czuję? Dlaczego tak się czuję?

stworzyć tę postać na potrzeby niniejszej serii. Jej bohaterka spróbuje oswoić dzieci

A dlaczego akurat dziś, a nie wczoraj? A co, jeśli wcale nie chcę tak się czuć? No

z targającymi nimi uczuciami, czasem bardzo trudnymi, pokazać, że emocje dotyczą

cóż... czego się Kasia za młodu nie nauczy w kwestii rozpoznawania własnych uczuć,

każdego, są całkowicie naturalne oraz że można sobie z nimi radzić.

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

Autor: Katarzyna Miller

Oprawa: twarda

Ilustracje: Katarzyna Nowowiejska

ISBN: 978-83-8141-121-9

Wiek: od 3 lat

Indeks: 891036

190×190 mm / 32 stron

Cena: 24,99 zł

rozpoczęcia takiej rozmowy.

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
Millernie–chcę
psycholożka,
psychoterapeutka, felietonistka Zwierciadła, poetka,
akurat dziś, a nie wczoraj?Katarzyna
A co, jeśli wcale
tak się czuć?
a teraz
autorka
książekrozpoznawania
dla dzieci. własnych
No cóż... czego się Kasiapisarka,
za młodu
nietakże
nauczy
w kwestii
uczuć, tego dorosła Katarzyna
nie
będzie
umiała.
I
właśnie
dlatego takrozmaitych
ważne jest,uczuć. Ale żeby nauczył się je
Każdy człowiek doświadcza całego spektrum
żeby rozmawiać z dziećmi
o uczuciach.nazywać,
Ta książkaa może
być świetnym
narzędziem
rozpoznawać,
co więcej,
radzić sobie
z nimi (!),dojuż jako dziecko powinien coś
rozpoczęcia takiej rozmowy.

a, poetka,

nauczył się je
powinien coś
? A dlaczego

na ich temat wiedzieć. Skąd się bierze to, co czuję? Dlaczego tak się czuję? A dlaczego
Polecamy
akurat dziś, a nie
wczoraj?również:
A co, jeśli wcale nie chcę tak się czuć?
No cóż... czego się Kasia za młodu nie nauczy w kwestii rozpoznawania własnych
Psycholożka, psychoterapeutka,
uczuć,felietonistka
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
Zwierciadła, poetka, a teraz także
pisarka dla
rozpoczęcia takiej rozmowy.

Katarzyna Miller

nia własnych
ważne jest,
arzędziem do

dzieci. O emocjach pisze bez emocji, prosto

Polecamy również:

Autor: Katarzyna Miller
Ilustracje: Katarzyna Nowowiejska
Wiek: od 3 lat
190×190 mm / 32 stron
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-8141-122-6
Indeks: 891037
Cena: 24,99 zł

i zabawnie. Pokazuje, że te dotyczą każdego,
są naturalne i w naturalny sposób można
sobie z nimi poradzić.
3

Cena: 24,99 zł
ISBN 978-83-8141-121-9
3

indeks 891036

Patronat:

Cena: 24,99 zł

Patronat:

ISBN 978-83-8141-122-6

indeks 891037
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Tata Oli już nie chce być dorosły

Zwariowane wakacje taty Oli

A co by było, gdyby tak naprawdę Ola nagle stała się dorosła, a tata dzieckiem?

Na dworze panuje jesienna plucha, więc tata Oli postanawia zabrać rodzinę na wakacje w ciepłe kraje.

Ola jest zmęczona byciem dzieckiem. To okropnie nudne, kiedy dorośli

Całą rodziną lecą do wspaniałego hotelu z basenem, gdzie zamieniają się w prawdziwych turystów –

o wszystkim decydują. Ale tata Oli jest zmęczony byciem dorosłym. Dlatego

skaczą do wody a bombę, jedzą lody, opalają się, wylegują pod parasolem i robią wspólnie mnóstwo

pewnego dnia postanowili zamienić się rolami. Teraz Ola musi być dorosła,

różnych rzeczy, nie zawsze mądrych, ale w końcu to przecież czas wakacji. Ola jest taka szczęśliwa, że

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

z niepokojem odlicza dni do powrotu. Po przyjeździe do domu popada w chandrę, ale jej tata potrafi

pójść spać. To będzie naprawdę bardzo dziwny dzień.

znaleźć na to sposób – bo w końcu nieważne, gdzie się przebywa, ale z kim, aby dobrze się bawić.

Zapowiedź – czerwiec
THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

– 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
Autor: Thomas Brunstrøm
pójść spać.
Tylko czy to się uda?
Ilustracje: Thorbjørn Christoffersen
Wiek: od 3 lat

Tata Oli już nie chce być dorosły

Zwariowane wakacje taty Oli

Zwariowane
wakacje
taty Oli

Tata Oli
już nie chce być dorosły

Autor: Thomas Brunstrøm
Ilustracje: Thorbjørn Christoffersen
Wiek: od 3 lat

210×250 mm / 32 strony

210×250 mm / 32 stron

Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-8141-174-5

ISBN: 978-83-8141-104-2

Indeks: 891152

Indeks: 891041

Cena: 29,99 zł

Cena: 29,99 zł
ISBN 978-83-8141-104-2

Patronat:

Cena 29,99 zł
Patronat:

indeks 891041
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Stadiony świata
– ilustrowany przewodnik po najpiękniejszych arenach

Pola na plaży
Pola doskonale zna już SZEŚĆ ZASAD DLA ZAGUBIALSKICH, więc na pewno nie zgubi

Nowe wydanie „Stadionów świata” to publikacja dla wszystkich fanów piłki nożnej! Książka Joanny Bachenek

się podczas rodzinnego wypadu na plażę. Ale jak bezpiecznie i miło spędzić czas na

i Jacka Cukrowicza wyjaśni m.in., który stadion jest położony nad krawędzią skalnego urwiska, a który najwyżej

plaży? Jak wypocząć, doskonale się bawić, a jednocześnie nie przeszkadzać innym?

na świecie. Gdzie mieści się najmniejsze boisko świata, a gdzie najstarsze? Która z aren jest największa w Europie,

Wystarczy poznać OSIEM ZASAD UDANEGO PLAŻOWANIA.

która najbardziej ekologiczna, a która najbardziej zaawansowana technologicznie i na jakich stadionach miały
odbyć się rozgrywki Euro 2020. „Stadiony świata” to mnóstwo przydatnych informacji, ogrom pięknych zdjęć,

Zapowiedź – czerwiec

sylwetek piłkarzy i ciekawostek. Dla kibiców piłki nożnej z pewnością będzie to pasjonująca wycieczka!
Autor: Gabriela Rzepecka-Weiß
Ilustracje: Magdalena Kozieł-Nowak
Wiek: od 3 lat

Joanna Bachanek

230×270 mm / 32 stron

ISBN: 978-83-8141-142-4
Indeks: 891047

stadion jest położony nad krawędzią skalnego urwiska, a który najwyżej na świecie? Gdzie mieści się
najmniejsze boisko świata, a gdzie najstarsze? Która z aren
jest największa w Europie, która najbardziej ekologiczna, 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!

Jacek Cukrowicz

Cena: 24,99 zł

Który

Jacek Cukrowicz

Joanna Bachanek

Oprawa: twarda

ilustrowany przewodnik po najpiękniejszych arenach

Autor: Joanna Bachanek,
Jacek Cukrowicz
Ilustracje: Agnieszka

Ponad 40 stadionów z całego świata
Ciekawe statystyki i informacje
Piękne fotografie najładniejszych aren

Suszczyńska
Wiek: od 6 lat
300×250 mm / 224 strony
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-8141-137-0
Indeks: 891044
Cena: 59,99 zł

PATRON HONOROWY
Cena: 59,99 zł

PATRONAT MEDIALNY
Patronat:

ISBN 978-83-8141-137-0

Patronat:
indeks 891044
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Striker Force 7
Supergwiazda światowego formatu zostaje superbohaterem! Komiks stworzony przez
światową ikonę, Cristiano Ronaldo, oraz twórcę superbohaterów Sharada Devarajana,
to pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów Cristiano i piłki nożnej.
SF7 to tajna agencja, której celem jest zapewnienie i utrzymanie pokoju na

Cristiano
wraca do gry
i trafia do...
Warszawy!

świecie. Jej członkowie walczą z przybyszami z innych planet, zagrożeniami
międzygalaktycznymi, złoczyńcami, szalonymi naukowcami i wszystkimi, którzy
pragną przejąć władzę nad światem.
Ekipa superpotężnych agentów z całego świata pod dowództwem Cristiano musi
chronić Ziemię przed unicestwieniem, ale najpierw musi nauczyć swoich przyjaciół
pracy zespołowej.

OSTAJE RÓWNIEŻ

REM!

no musi chronić Ziemię przed
calą naszą planetę.

ę współtworzyć ten świetny
ałym świecie, tak wspaniali
cytowany, że mogę w tym
podzielić się nim z moimi

Autor: Cristiano Ronaldo

„Od zawsze jestem fanem

Wiek: od 6 lat

superbohaterów i bardzo cieszę się,

168×259 mm / 104 strony

że mogę pomóc w opracowywaniu

Oprawa: miękka

nowego serialu. Tak, jak piłka nożna

ISBN: 978-83-8141-082-3

łączy ludzi i kultury na całym świecie,

Indeks: 891011

tak animowane postacie i bohaterowie

Cena: 39,99 zł

mogą prowadzić dokładnie do tego
samego. Dlatego też tak bardzo cieszę

CENA 39,99 ZŁ
ISBN 978-83-8141-082-3

Patronat:

się z możliwości połączenia pasji
do futbolu i superbohaterów w tym
projekcie i przedstawienia go fanom.”

INDEKS 891011

Copyright ©️2019 Graphic India Pte. Ltd., VMS Communications LLC and Polaris Sports
Pvt. Ltd., All Rights Reserved. This publication is under license from Graphic India Pte. Ltd.

Cristiano Ronaldo

Zapowiedź – czerwiec
Striker Force 7 – część 2
Tym razem Ronaldo wraz z drużyną Striker Force 7 wędruje po wielkich miastach,
wyłapując kolejnych superłotrów uwolnionych przez Czerwoną Kartkę. Pokazuje także,
że o zwycięstwo znacznie łatwiej, kiedy działa się zespołowo, a nie w pojedynkę.
Członkowie Striker Force 7 trafiają między innymi do Rzymu i do… Warszawy! Wszystko
wskazuje na to, że działaniom ekipy Striker Force 7 stara się przeszkodzić szpieg
umieszczony w jej szeregach.
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Poprzedni tom z serii Tajne agentki
pt. Paryż w ogniu znajdziesz na str. 47

Poprzedni tom z serii Śledztwa panny Rose
pt. Koty i kamerdynerzy znajdziesz na str. 47

Rubiny i kominiarze

Szpiedzy w Petersburgu

W Yorke’u panuje bardzo mroźna zima, a Rose
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

W Yorke’u panuje bardzo mroźna zima, a Rose i jej kamerzostała
porwana,
Rose obiecuje
pomoc. Rozwiązywanie
dyner Heddsworth
są zdani
na towarzystwo
wyjątkowo
niemiłego kuzyna
Rose, Herberta,
i jego równie
zagadki
z pewnością
będzieokropnego
ciekawsze niż towarzystwo
lokaja, Bixby’ego.
upiornego Herberta! Ale dochodzenie jest bardziej
Kiedy chłopiec o imieniu Orfeusz przerywa uroczyste bożoniżoświadczając,
przewidziała
Rose, i poprowadzi
narodzenioweskomplikowane,
nabożeństwo w katedrze,
że porwano jego siostrę,
Roseprzyjaciół-kamerdynerów
obiecuje mu pomoc. Rozwiązywanie
ją i jej
przez eleganckie
tej zagadki z pewnością będzie ciekawsze niż towarzyokropne
fabryki,okazupodziemne przejścia
stwoherbaciarnie,
upiornego Herberta!
Ale dochodzenie
je sięi inne
bardziej
skomplikowane,
niż przewidziała
to
miejsca.
Pogrzebacze
są o wiele
bardziej
Rose i wkrótce dziewczyna zostaje uwikłana w nieniebezpieczne,
niż
można
sobie
wyobrazić.
bezpieczną rozgrywkę z udziałem tajnego stowarzyszenia kominiarzy. Kim są fabrykanci aniołków? Kto podrabia antyki? Co się dzieje w podejrzanej fabryce? I co się stało
z siostrą Orfeusza?

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?

Taylor i Lilian Rose
w tomie pod tytułem

Autor: Janine Beacham

Paryż w ogniu!

Wiek: od 9 lat
145×203 mm / 264 stron
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-8141-091-5

na 34,99 zł

ISBN 978-83-8141-091-5

Indeks: 890981

Cena 39,99 zł

Cena: 34,99 zł

ISBN 978-83-8141-095-3

Taylor Rose

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
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?

Autor: Katherine Woodfine
Wiek: od 9 lat
145×203 mm / 368 stron
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-8141-095-3
Indeks: 890984
Cena: 39,99 zł

Katherine Woodfine

Patronat:

Sophie Taylor po brawurowej akcji na paryskim

o przyjaciółce, dlatego postanawia odszukać

W PETERSBURGU

Poznaj wcześniejsze
przygody Sophie

Taylor Rose

Nowe przygody bohaterek serii

Raventhorpe i jej kamerdyner Heddsworth utknęli

Patronat:

indeks 890984
indeks 890981
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Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Inne tomy serii Hotel Winterhouse znajdziesz na str. 42

Bezkresny

Zagadka hotelu Winterhouse

Pod koniec XIX wieku wybudowano linię kolejową
łączącą wschodnie i zachodnie wybrzeże Kanady.
wyrusza słynnym pociągiem, zwanym Bezkresnym,

przez góry,linię
lasykolejową
i bagna.łączącą
Kiedywschodw ręce chłopca trafia
d koniec XIX wieku wybudowano
klucz
do Will
wagonu,
którym
przewożone
jest ciało
e i zachodnie wybrzeże
Kanady.
Everett,wpasażer
pierwszej
klawspólnie z tatą wyrusza
słynnym pociągiem,
zwanym
Bezkresnym,
dyrektora
kolei, a także
cenne
skarby, staje się celem
zez góry, lasy i bagna. Kiedy w ręce chłopca trafia klucz do wagonu,
szajki morderców. Aby przeżyć, Will dołącza do grupy
którym przewożone jest ciało dyrektora kolei, a także cenne skarby,
cyrkowejAby
i zaprzyjaźnia
się z artystami.
je się celem szajki morderców.
przeżyć, Will dołącza
do grupy Czy pomoc
kowej i zaprzyjaźnia się
z artystami.
Czy pomoc
specjalistki
Maren,
specjalistki
odMaren,
znikania,
i tajemniczej wielkiej
znikania, i tajemniczej wielkiej stopy wystarczy, by chłopiec ocalił
stopy wystarczy, by chłopiec ocalił swe życie i odnalazł
e życie i odnalazł własne powołanie?
własne powołanie?

KENNETH
OPPEL
Elizabeth
jest bardzo szczęśliwa, od kiedy zamieszkała
W hotelu Winterhouse. Niestety jej moce zaczynają się objawiać

BEZKRESNY

wstrząsają fundamentami Winterhouse, a Elizabeth znowu słyszy
tajemnicze nawoływanie. Czyżby ktoś w hotelu próbował pomóc

związaną z Winterhouse?

KENNETH OPPEL

Autor: Kenneth Oppel
Wiek: od 9 lat
145×203 mm / 368 stron
Oprawa: twarda

BEN GUTERSON

Hotelowi goście dziwnie się zachowują, niezidentyfikowane siły

i razem z Freddiem rozwiąże ostatnią zagadkę

przerażających sytuacjach. Gdy tajemnicze siły
wstrząsają fundamentami Winterhouse, Elizabeth
znowu słyszy wołanie… Gracelli Winters.
Odkrycie przez Elizabeth książki zawierającej
starożytne rytuały prowadzi do niebezpiecznego
finału: ktoś w hotelu próbuje pomóc Gracelli ponownie
powstać. Czy Elizabeth i Freddie mogą raz na zawsze
ochronić Winterhouse?

Autor: Ben Guterson
Wiek: od 9 lat
145×203 mm / 376 stron

ISBN: 978-83-8141-092-2

Oprawa: twarda

Indeks: 890975

cena 39,99 zł

Niestety, zarówno ona, jak i i Freddie zostają

zaczynają objawiać się w zupełnie nowych, czasami

jak i Freddie ponownie zostają wciągnięci w zasadzkę.

jej upiornej ciotce powrócić do domu?

w swoim nowym domu wpadła w radosny nastrój.

w hotelu dziwnie się zachowują, a moce Elżbiety

czy dziewczynka potrafi nad nimi zapanować. Zarówno ona

Czy Elizabeth pozna wreszcie całą historię swojej rodziny

W Winterhouse zapanowała wiosna, a Elizabeth

ponownie wciągnięci w złowieszczą zasadzkę. Goście

w nieprzewidzianych sytuacjach i do końca nie wiadomo,

ZaGADKA hotelu

BEZKRESNY

Will Everett, pasażer pierwszej klasy, wspólnie z tatą

ZaGADKA hotelu

BEN
GUTERSON

ISBN: 978-83-8141-123-3

Cena: 39,99 zł

Indeks: 891038

BN 978-83-8141-092-2

Cena 39,99 zł
Patronat:

Cena: 39,99 zł

ISBN 978-83-8141-123-3

Patronat:
MAGAZYN LITERACKI

MAGAZYN LITERACKI

indeks 890975

indeks 891038
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:Nowość
Zapowiedź – czerwiec

Siedmioletni Liao, utalentowany pirotechnik, twórca
niezwykłych fajerwerków, zostaje porwany przez
bezwzględnego podróżnika w czasie i jego wspólnika.
Na pomoc chłopcu rusza cała rodzina: mama, która, jak
się okaże, wcale nie jest zwykłą panią domu, starsza
siostra, odważna żeglarka, Lucy i ojciec, dowódca
korsarskiego szkunera. Czy misja się powiedzie? Czy Liao
odzyska wolność? Dowiecie się tego z powieści Kate
Milford Bluecrowne.

W

Pierwszy tom serii Greenglass znajdziesz na str. 45
Pierwszy tom serii Greenglass znajdziesz na str. 45

Bluecrowne

:Nowość

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

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, ostrokrzewem i jemiołą oraz noszą ze sobą upiorną zwierzęcą czaszkę. Od tej chwili w
hotelu zaczynają dziać się nieoczekiwane rzeczy. Sprzątanie komina kończy się katastrofą, jeden z gości zostaje otruty, a dwoje innych pada ofiarą
niewidzialnego napastnika. Wydaje się niemożliwe, aby to był zbieg okoliczności. Poza tym w Greenglass House grasuje złodziej.
Milo i Meddy postanawiają rozwiązać zagadkę skradzionych przedmiotów, zgłębiając jednocześnie historię zajazdu, przemytników i tajemniczych map.

Duchy Greenglass House
Trzynastoletni Milo spędza ferie w domu pełnym
dziwnych postaci, które nie są tym, kim się wydają.
Zaledwie kilka dni przed Bożym Narodzeniem
w drzwiach hotelu Greenglass House pojawiają
się nowi goście. Kim są? To tajemnicza i nieco
przerażająca grupa kolędników. Wszyscy są
przyodziani w dziwaczne kostiumy pokryte
dzwonkami, ostrokrzewem i jemiołą oraz noszą
ze sobą upiorną zwierzęcą czaszkę. Od tej chwili
w hotelu zaczynają dziać się nieoczekiwane rzeczy.
Wydaje się niemożliwe, aby to był zbieg okoliczności.

Autor: Kate Milford

Autor: Kate Milford

Wiek: od 9 lat

Wiek: od 9 lat

145×203 mm / 432 strony

145×203 mm / 432 strony

Oprawa: twarda

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-176-9

ISBN: 978-83-8141-120-2

Indeks: 891046

Indeks: 890716

Cena: 39,99 zł

Cena: 39,99 zł

Patronat:

CENA 39,99 ZŁ

Patronat:

ISBN 978-83-8141-120-2

indeks 890716
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Zbrodnia na receptę. Tom 7

Zapowiedź – czerwiec

Inne tomy serii
Zbrodnia niezbyt elegancka
znajdziesz na str. 46

Kiedy ukochany dziadek Hazel umiera, Daisy Wells
towarzyszy swojej przyjaciółce w podróży do jej
rodzinnego domu w pięknym, tętniącym życiem
Hongkongu. Po trzydziestu dniach podróży statkiem
dziewczęta docierają na miejsce, gdzie Hazel
dowiaduje się, że wszystko się zmieniło. Nie ma jej
ulubionej pokojówki, za to pojawia się nowy członek
rodziny – Hazel dowiaduje się, że ma młodszego
brata. Tym razem tragedia uderza najbliżej, Hazel
z detektywa zmienia się w podejrzaną. Zostaje
wrobiona w morderstwo! Obie członkinie Towarzystwa
Detektywistycznego muszą teraz współpracować jak
nigdy wcześniej, aby rozwiązać morderstwo i oczyścić
imię Hazel, zanim będzie za późno…

:Nowość

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Na straży sekretu
New York Times Bestseller! Kiedy Reuben odkrywa

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 uwielbia 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 tajemniczego 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 samym 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 ucieczek. 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 zadania sobie pytania: czy poznanie sekretu jest darem, czy może przekleństwem?

Autor: Robin Stevens

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

Wiek: od 9 lat

Wiek: od 9 lat

145×203 mm / 328 stron

145×203 mm / 540 stron

Oprawa: twarda

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-169-1

ISBN: 978-83-8141-139-4

Indeks: 891048

Indeks: 891045

Cena: 34,99 zł

Cena: 49,99 zł

CENA 49,99 zł
Patronat:

ISBN 978-83-8141-139-4

Patronat:

indeks 891045
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Zapowiedź – czerwiec
Wielka księga sportu

Wielka księga zwierząt

Zapraszamy do świata sportu!

Znakomita publikacja dla dzieci,

„Wielka księga sportu” w ciekawy sposób

która w przyjazny sposób przybliża

przybliża najmłodszym świat dyscyplin
aktywności fizycznych dostosowane
do możliwości percepcyjnych dzieci
połączono z różnorodnymi zadaniami,
które rozwijają spostrzegawczość i uczą
logicznego myślenia. Czytelne ilustracje
sprawiają, że dzieci z przyjemnością

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

i przez zabawę poznają dyscypliny
sportowe, takie jak: piłka nożna,
siatkówka, koszykówka, bilard, tenis,
jeździectwo, kolarstwo, taniec,
a także sporty zimowe czy wodne.
najmłodszych labirynty i plątaninki,
obrazki do wyszukiwania różnic,
kolorowanki, krzyżówki, zagadki i rebusy.

215×205 mm / 144 stron

WIELKA KSIEGA
,

MODY
ISBN 978-83-8108-743-8

Cena 27,99 zł

WIELKA KSIĘGA

Bawięsię
i uczę

nIe tylko

POJAZDÓW
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.

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka
Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga zabaw

Bawięsię
i uczę

Wielka księga
przedszkolaka
Bawięsię
i uczę

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

Wielka księga
pierwszaka

Wielka księga przyrody

W książce znajdują się uwielbiane przez

Zobacz też publikacje:

Wielka księga
przyrody
-

-

Wielka Księga Zwierząt

sportowych. Krótkie informacje na temat

a
k
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kontynentach i w różnych środowiskach.
Z książki miłośnicy przyrody dowiedzą
się wielu interesujących informacji
o największych i najszybszych zwierzętach
świata, mieszkańcach krain polarnych,
afrykańskich sawann, europejskich lasów
i łąk, a także zwierzętach domowych
i hodowlanych.
Ponadto w publikacji znajdują się
między innymi labirynty, zadania na
spostrzegawczość, wyszukiwanie różnic
i podobieństw, krzyżówki czy wiersze
i opowiadania znanych autorów, które
z pewnością staną się inspiracją do
poznawania pasjonującego świata
zwierząt.

Autor: Magdalena Marczewska
215×205 mm / 144 stron

Oprawa: twarda

indeks 882046

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8108-832-9

www.mac.pl

ISBN: 978-83-8108-743-8

Indeks: 882214

Indeks: 882046

Cena: 27,99 zł

Cena: 27,99 zł
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Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Zapowiedź – wrzesień
K ATA RZ Y

„Baśnie, których nie czytano dziewczynkom” to zbiór piętnastu

i jednej nocy”. Wywodzą się m.in. z tradycji hiszpańskiej,
rosyjskiej, niemieckiej, francuskiej, brytyjskiej, ormiańskiej,
pendżabskiej, chińskiej, arabskiej i południowoafrykańskiej.
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Grimm, Aleksandra Afanasjewa czy choćby w „Baśniach tysiąca

W R o bacz k ow i e

baśni ludowych z całego świata, które możemy znaleźć u braci

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

a

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.

Choć są osadzone w tak odmiennych kulturach, łączy je postać

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?

głównej bohaterki – zawsze jest to kobieta.

Na te oraz inne pytania odpowie ta niezwykle mądra, pięknie
opowiedziana i zilustrowana, książeczka. I chociaż porusza bardzo poważny temat, może stanowić dla rodziców świetny punkt
wyjścia do rozmów z dzieckiem, a nawet „zabawy w bezpieczeństwo”.

Autor: Myriam Sayalero
Ilustracje: Mikołaj Rejs
Wiek: od 12 lat

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-7874-824-3

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-7874-328-6

Patronat honorowy:

indeks 890163

indeks 890565

165×235 mm / 248 stron
Oprawa: twarda

W Robaczkowie
W Robaczkowie dawno nie było tak

W Robaczkowie.
Wielki pożar łąki

Gdy Pola się zgubi

ISBN: 978-83-8141-083-0
Indeks: 890985

nerwowo. A wszystko to z powodu

W Robaczkowie nastała jesień.

dla zagubialskich: 1. Nie szukam.

Cena: 44,99 zł

zbliżającego się Święta Łąki. Maluchy

Spokój jesiennych porządków

Czekam; 2. Nie mogę wchodzić autom

dostały ważne zadanie – przygotować

zakłócił jednak pożar, który wybuchł

w drogę; 3. Do pomocy gotowe służby

przedstawienie „Skarby łąki”. Tylko jakie

na łące. Mieszkańcy miasteczka

mundurowe; 4. Ktoś nieznany? Nie

skarby można znaleźć na łące? I co

natychmiast pospieszyli na pomoc

ufamy; 5. Kontakt do mamy? W bucie

zrobić, jeśli znajdują się tam rzeczy, które

swoim sąsiadom. Niestety łąka została

zapisany; 6. Mam być widziana, a nie

skarbami wcale nie są – na przykład

doszczętnie spalona, a domki jej

schowana! Tylko czy będzie o nich

zardzewiałe puszki, torby foliowe i inne

mieszkańców zniszczone. Gdzie się

pamiętać, kiedy naprawdę się zgubi?

śmieci? Pięknie zilustrowana opowieść

teraz podzieją?

Patronat:

o tym, że nasze zachowanie ma wpływ

Pola doskonale zna sześć zasad

Autor: Gabriela Rzepecka-Weiss

na środowisko i że wszyscy powinniśmy

Autor: Katarzyna Biegańska

Ilustracje: Magdalena Kozieł-Nowak

szanować przyrodę.

Ilustracje: Monika Suska

230×270 mm / 32 strony

279×339 mm / 64 strony

Oprawa: twarda

Autor: Katarzyna Biegańska

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-328-6

Ilustracje: Monika Suska

ISBN: 978-83-8141-085-4

Indeks: 890263

279×339 mm / 64 strony

Indeks: 891032

Cena: 24,99 zł

Oprawa: twarda

Cena: 34,99 zł

ISBN: 978-83-7874-824-3
Indeks: 890163

Patronat:

Patronat:

Cena: 29,99 zł
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motyla z czarnymi kropkami?
pokrzywnika – pomarańczowego
Skąd się wzięła nazwa rusałki
Czy czerwonolicy żółw może zaprzyjaźnić
się z żółwiem błotnym?

w zielonych

Dlaczego gdy świeci słońce, dżdżownice nie powinny wybierać się na wycieczki?
Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące świata przyrody znajdziesz
w pełnych humoru i ciepła „Bajkach w zielonych spodenkach”.
Opowiadania zawarte w książce są zaproszeniem do spojrzenia
z zachwytem i szacunkiem na zwierzęta, rośliny, wodę i słońce, do odkrycia,
jak ciekawy i fascynujący jest świat, w którym żyjemy
i który powinniśmy szanować.

sukienkach
Cena 14,99 zł

Anna Mikita

w zielonych
spodenkac h

978-83-8108-329-4

indeks 880801

Polecamy również:

w zielonych spodenkach

pojawi się Ognisty Smok?

B

Cena 14,99 zł

są niebieskie?

Anna Mikita
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N
A
D

Polecamy również:

B

Y

Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące świata przyrody znajdziesz
w pełnych humoru i ciepła „Bajkach w zielonych spodenkach”.
Opowiadania zawarte w książce są zaproszeniem do spojrzenia
z zachwytem i szacunkiem na zwierzęta, rośliny, wodę i słońce, do odkrycia,
jak ciekawy i fascynujący jest świat, w którym żyjemy
i który powinniśmy szanować.

w zielonych spodenkach

się Ognisty Smok?

Dlaczego gdy świeci słońce, dżdżownice nie powinny wybierać się na wycieczki?

B

o pomoże ślimakowi, gdy na łące pojawi

Anna Mikita

są niebieskie?

las?
Czy wiewiórki sadzą
Dlaczego żaby moczarowe na wiosnę

Kto pomoże ślimakowi, gdy na łące

Polecamy również:
las?
Czy wiewiórki sadzą
Dlaczego żaby moczarowe na wiosnę

motyla z czarnymi kropkami?
pokrzywnika – pomarańczowego
d się wzięła nazwa rusałki
Czy czerwonolicy żółw może zaprzyjaźnić
się z żółwiem błotnym?

B

W

zące świata przyrody
ukienkach” Anny Mikity.
ajkę o Niezwyciężonym Kamieniu” oraz
rodność w przyrodzie, a także podkreślają,
da i powietrze – są tak samo istotne.
, zwierzęta, a nawet góry w atrakcyjny sposób
ę, dlaczego należy szanować zasoby Ziemi,
ądnie i świadomie robić zakupy.
ążka dla dzieci i rodziców,
y i chcą je ocalić.

w zielonych sukienkach

hodem ma wpływ na środowisko?

warto planować zakupy?

Anna Mikita

E

B

yjących w niej zwierząt?

W
O
N

Anna Mikita

cieszy, gdy wieje wiatr?

lory?

ogą się jeszcze do czegoś przydać?
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Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

B

Zęby

Anna Mikita

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o zębach, ale nie wiecie, kogo zapytać! 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 i inne, ważne informacje.

w zi el onyc h
sp od en ka ch

978-83-8108-329-4

indeks 880801

Bajki w zielonych sukienkach

Bajki w zielonych spodenkach

„Bajki w zielonych sukienkach” Anny

Czy wiewiórki sadzą las? Dlaczego

Mikity to opowiadania o tematyce

żaby moczarowe na wiosnę

ekologicznej. W sposób dający wiele

są niebieskie? Skąd się wzięła

radości przybliżają dziecku otaczający

nazwa rusałki pokrzywnika –

je świat i jego problemy. Pomagają

pomarańczowego motyla z czarnymi

dostrzec i zrozumieć elementy tworzące

kropkami? Odpowiedzi na te i inne

środowisko naturalne oraz czynniki

pytania dotyczące świata przyrody

mające wpływ na jego jakość.

znajdziesz w „Bajkach w zielonych

Ale pycha! Pełno smaków
dla dzieciaków

Autor: Wojciech Grajkowski

ISBN: 978-83-7874-924-0

Ilustracje: Wojciech Stachyra

Indeks: 890649

245×260 mm / 32 strony

Cena: 29,99 zł

Patronat:

spodenkach”. Opowiadania zawarte

Przepisy, które możesz zestawiać ze

Autor: Anna Mikita

w książce są zaproszeniem do

sobą na różne sposoby. Skomponuj

235×165 mm / 88 stron

spojrzenia z zachwytem i szacunkiem

całodniowe menu, a jeśli się

Oprawa: miękka

na świat, w którym żyjemy i który

rozmyślisz, zmień je w całości lub

Łukasz ratuje misia, czyli jak udzielać pierwszej pomocy

ISBN: 978-83-7873-822-0

powinniśmy szanować.

tylko częściowo. 36 przepisów na

Mały Łukasz jest świadkiem, jak jego mama udziela pierwszej pomocy starszemu panu,

sałatki, zupy, naleśniki, przekąski

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

Autor: Anna Mikita

i inne dania ułożono tak, aby

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

235×163 mm / 128 stron

przygotowanie z nich potraw było

pierwszej pomocy na swoim misiu.

Oprawa: miękka

łatwe i przyjemne dla każdego

ISBN: 978-83-8108-329-4

dziecka, a wszystkie składniki – łatwo

Indeks: 880801

dostępne.

Indeks: 881179
Cena: 14,99 zł

Cena: 14,99 zł
Autor: Katarzyna Biegańska
150×300 mm / 30 stron
Oprawa: miękka, na spirali
ISBN: 978-83-7874-825-0

Książka powstała przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem.
Autor: Izabela Michta

ISBN: 978-83-7874-993-6

Ilustracje: Anna Gensler

Indeks: 890690

230×270 / 32 strony

Cena: 29,99 zł

Patronat:

Indeks: 890164
Cena: 19,99 zł
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Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Bestseller
Bestseller

Gdzie

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!

Rozgwiazdo,

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

gdzie

jest

kę, na której rozkaz naukowcy od lat zużywają surowce naturalne, niszczą ziemię, płoszą zwierzynę, wycinają lasy i zaśmiecają środowisko – jednym słowem

jesteś?

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

słoń?

czony władca mówi: DOŚĆ i postanawia wydać córkę za mąż za tego, kto zaprowadzi w królestwie ekologiczny ład i porządek.

Cena: 29,99 zł

ISBN 978-83-7874-116-9

ISBN 978-83-8141-052-6

ISBN 978-83-7874-872-4

indeks 890565

indeks 890339

CENA 24,99 ZŁ
ISBN 978-83-7874-979-0

Patronat honorowy:

Cena 24,99 zł
Cena 19,99 zł

Księżniczka
Zielinka

Kotwica w górę!

Mónika Carretero

cje Barroux świadczą
utora, który nie tylko
siążki. Dla dzieci
białe. Zawsze mądre
rem wielokrotnie
cie. Czytelnicy we
nadzie czy Chinach
tego cieszymy się,
poznać je
lnicy.

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!

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

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

Alicia Acosta

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.

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?

Księżniczka Zielinka

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?

Rozgwiazdo, gdzie jesteś?

Gdzie jest słoń?

papuga, a gdzie
rzew? Dokąd teraz
k zwyczajna zabawa
ę czymś znacznie
ający się krajobraz
mi, stawia przed nami
ząt ma nieustająca
tny sposób pokazuje
o środowiska zwierząt
st, wycinanie lasów
ę śmieci.
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Alicia Acosta
MónicaAcosta
Carretero
Alicia

Mónika Carretero

indeks 890580
Alicia Acosta
Mónica Carretero

indeks 890982

Gdzie jest słoń?

Rozgwiazdo, gdzie jesteś?

Gdzieś daleko. Bajka eko

Książka pokazuje, jakie są konsekwencje

„Rozgwiazdo, gdzie jesteś?” to opowieść,

W Królestwie Niezielencji nie dzieje się

niszczenia naturalnego środowiska

która zwraca uwagę małego czytelnika

dobrze. A wszystko to przez sterty śmieci.

zwierząt przez wycinanie lasów.

na zanieczyszczenie mórz i oceanów.

Jest ich tyle, że król i królowa nie mogą

Dynamicznie zmieniający się krajobraz

Ryby i inne morskie stworzenia są powoli

się przez nie przedrzeć do tronu. Dzieje

i ukryte w nim zwierzęta subtelnie

wypierane ze swojego naturalnego

się to z winy kapryśnej królewny Brajki.

sugerują nam niezmiernie istotne

środowiska przez wszechobecne śmieci

zagadnienie – jaki wpływ na siedliska

gromadzące się w oceanie. Wieloryb,

Autor: Izabela Skorupka

i życie zwierząt ma ekspansja człowieka.

zdenerwowany tym śmietniskiem,

Ilustracje: Anna Gensler

Tumtum. Dudniący słoń

Maleńki pirat

Księżniczka Zielinka

Żył sobie kiedyś bardzo duży słoń. Jego

Pewnego razu był sobie kapitan piratów

Jeśli zmęczyły Wwas historie

kroki dudniły: TuUuM! TuUuM! I tak

tak maleńki, że wiatr porywał go przy

o księżniczkach wiecznie czekających na

właśnie miał na imię – Tumtum. Jego

najlżejszym podmuchu. Kiedy podczas

swego księcia, poznajcie żabkę Zielinkę

kroki słychać było z bardzo daleka,

bitwy z innymi, złymi piratami maleńki

– prawdziwą księżniczkę, która pragnie

a kiedy się zbliżał, zwierzęta uciekały

kapitan zniknął, wszyscy myśleli, że

pomagać innym i zostać wspaniałym

przerażone. Tumtum czuł się samotny,

przepadł bez wieści. Okazuje się jednak,

kapitanem piratów! „Księżniczka Zielinka”

aż nadszedł dzień, w którym wszystko

że bycie maleńkim czasami pomaga.

to zabawna opowieść o szalonych

się zmieniło.

wyrzuci te nieczystości na ląd

230×270 mm / 32 strony

Autor: Anya Damirón

Autor: Stephane Barroux

i z szerokim uśmiechem powróci do

Oprawa: twarda

Ilustracje: Pablo Pino

Ilustracje: Stephane Barroux

morza. Tylko czy w naturze to możliwe?

ISBN: 978-83-7874-116-9

245×275 / 60 stron

Indeks: 890565

Oprawa: twarda

Cena: 24,99 zł

ISBN: 978-83-8141-019-9

245×275 mm / 32 strony
Oprawa: twarda

Autor: Stephane Barroux

ISBN: 978-83-7874-871-7

Ilustracje: Stephane Barroux

Indeks: 890338

245×275 mm / 32 strony

Cena: 19,99 zł

Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7874-872-4
Indeks: 890339

Indeks: 890974
Patronat:

Cena: 34,99 zł

Patronat:

przygodach i odnalezionym szczęściu.
Autor: Alicia Acosta
Ilustracje: Mónica Carretero
250×250 mm / 36 stron
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-8141-052-6
Indeks: 890982
Cena: 29,99 zł

Patronat:

Autor: Hollie Hughes
Ilustracje: Deborah Allwright
268×269 / 32 strony
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7874-979-0
Indeks: 890703
Cena: 24,99 zł

Patronat:

Cena: 19,99 zł
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Prawie... Bo jest jeszcze... szalona kaczka! Nosi

się rozpoznawać, mierzyć i regulować swoje UCZUCIA w prosty
sztuczną szczękę, spódniczkę baletnicy i wierzy,Naucz
i zabawny sposób dzięki UCZUCIOMETROWI inspektora Krokodyla.

że jest prawdziwą śpiewaczką operową.

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

Uczuciometr inspektora Krokodyla

UCZUCIOMETR

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

INSPEKTORA KROKODYLA

sposoby na kontrolowanie emocji. Niezwykła książka – zarówno dla dzieci, jak i dla ich
rodziców. Za pomocą skonstruowanego przez siebie przyrządu, uczuciometru, Inspektor

ROZPOZNAJ, ZMIERZ I KONTROLUJ SWOJE UCZUCIA

Krokodyl wyjaśni nam, co czujemy w określonych sytuacjach i dlaczego. Wspaniałe
ilustracje, wzbogacone o czytelną instrukcję rozpoznawania uczuć, oraz niezwykle ciekawe

INSPEKTORA KROKODYLA
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spokoju mieszkańców prawie nic nie zakłóca.
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Bulbona oraz Alberta. W tej sielskiej krainie
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na skraju Mrocznego Lasu. Poznajcie Irka, Bartka,
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W książkach składamy wizytę gromadce

Bestseller
UCZUCIOMETR

Opowieści z Krainy Potworów
Powrót do Krainy Potworów

opowiadania będą zachętą do rozmowy o emocjach, które przeżywamy każdego dnia.

SUSANNA ISERN
Ilustracje MÓNICA CARRETERO

Książkę rekomenduje:

Autor: Susanna Isern

ISBN: 978-83-7874-927-1

Ilustracje: Monica Carretero

Indeks: 890671

246×260 mm / 96 stron / oprawa: twarda

Cena: 39,99 zł

Cena 39,99 zł
ISBN 978-83-7874-927-1

Patronat:

indeks 890671

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

Marcin Pałasz

Marcin Pałasz

163×235 mm / 96 stron

163×235 mm / 104 stron

wełnistoszczypcy jest intruzem? Poznajcie niesamowitych mieszkańców

Oprawa: twarda

Oprawa: twarda

Zabawne wierszyki Patrycji Wojtkowiak-Skóry zostały pięknie zilustrowane

ISBN: 978-83-7874-293-7

ISBN: 978-83-7874-318-7

Indeks: 800158

Indeks: 800247

Cena: 29,99 zł

Cena: 29,99 zł

o wężynce lub pąkli? Wiecie, jak wygląda zmieraczek plażowy? I dlaczego krab

naszych wód: morświna, śledzia i fokę, a także ciernika i sercówkę.

przez rosyjską artystkę Olgę Demidovą.

Bałtyckie zwierzaki
Czy wiesz, ile wspaniałych zwierząt żyje w Bałtyku? Zapraszamy do odkrycia
Czy wiecie, ile wspaniałych zwierząt żyje w Bałtyku? Czy kiedykolwiek słyszeliście
niesamowitych
mieszkańców morza. Poznasz nie
tylko morświna, śledzia, mewę
Patrycja Wojtkowiak-Skóra – gdynianka, autorka książek,
o wężynce lub pąkli? Wiecie, jak wygląda zmieraczek plażowy? I dlaczego krab

wełnistoszczypcy jest intruzem? Poznajcie niesamowitych mieszkańców
piosenek i scenariuszy animacji dla dzieci. Nie przez przypadek
czy fokę,
ale także babkę, wężynkę, a nawet krewetkę
bałtycką! Zabawne wierszyki

urodzona 5 listopada, czyli w Międzynarodowym Dniu Postaci

naszych wód: morświna, śledzia i fokę, a także ciernika i sercówkę.

Zabawne wierszyki Patrycji Wojtkowiak-Skóry zostały pięknie zilustrowane
Bajek. Uważa, że morze
jest pełne bajek, a plaża mogłaby zostały przepięknie
pani zPatrycji
Wojtkowiak-Skóry
zilustrowane przez Olgę
przez rosyjską artystkę Olgę Demidovą.

z powodzeniem zastąpić salę lekcyjną. Mama Jagody i Wojtka, z którymi uwielbia

Demidovą i sprawiają, że książka o bałtyckich zwierzakach jest wyjątkowa.

odkrywać tajemnice przyrody.

Nie czekaj, aż dorośniesz

Olga Demidova – absolwentka wydziału sztuki użytkowej,
a także animacji w Moskwie. Od lat ilustruje książki dla dzieci.

Zbiór historii z życia dwójki rodzeństwa – Adama, ucznia klasy III, i jego młodszej siostry,

Autor:Pracowała
Patrycja
Wojtkowiak-Skóra
z wydawcami na całym świecie. Stara się mieć zawsze

Patrycja Wojtkowiak-Skóra – gdynianka, autorka książek,
ISBN: 978-83-8141-066-3
piosenek i scenariuszy animacji dla dzieci. Nie przez przypadek

Ady. Paweł Beręsewicz w lekki i zabawny sposób opowiada nam o różnych sprawach:

pozytywne nastawienie i dostrzegać cudowność drobiazgów
Ilustracje:
Olga Demidova

Indeks: 890689
z Bajek. Uważa, że morze jest pełne bajek, a plaża mogłaby

w codziennej rutynie. Chciałaby, aby ci, którzy patrzą na jej ilustracje,

o tych błahych – że nie należy się bać dentysty i można chodzić spać z kurami, i tych

odczuwali
szczęście i spokój.
279×339
mm

/ 32 strony / oprawa: twarda

urodzona 5 listopada, czyli w Międzynarodowym Dniu Postaci

z powodzeniem zastąpić salę lekcyjną. Mama Jagody i Wojtka, z którymi uwielbia

tajemnicezł
przyrody.
Cena:odkrywać
34,99

całkiem poważnych – że wcale nie trzeba być dorosłym, żeby zmieniać świat na lepsze.

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

Autor: Paweł Beręsewicz

ISBN: 978-83-7874-319-4

163×235 mm / 80 stron

Indeks: 800273

Oprawa: twarda

Cena: 24,99 zł

pozytywne nastawienie i dostrzegać cudowność drobiazgów

Patronat:

ISBN 978-83-8141-066-3

w codziennej rutynie. Chciałaby, aby ci, którzy patrzą na jej ilustracje,
odczuwali szczęście i spokój.

Cena: 34,99 zł

indeks 890689
ISBN 978-83-8141-066-3

Cena: 34,99 zł

indeks 890689
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Wielcy naukowcy

Bestseller

Wielcy wynalazcy

Seria poświęcona wybitnym postaciom, których nazwiska zapisały się

W publikacji Wielcy wynalazcy w lekki i zabawny sposób przedstawiono sylwetki

w dziejach świata. Trzeci tom, – Wielcy naukowcy przedstawia sylwetki

naukowców i wynalazców oraz historie ich największych odkryć. Książka jest

ponad trzydziestu słynnych naukowców i ich wspaniałe dokonania. Były

doskonałym uzupełnieniem wiedzy o te fakty i ciekawostki, których nie obejmuje

redaktor naczelny National Geographic Marcin Jamkowski, dziennikarz

program szkolny. Publikacja jest drugą częścią serii „Wielcy ludzie”. Dodatkowym

i podróżnik, w niezwykle interesujący sposób przybliża osiągnięcia zarówno

atutem tej interesującej publikacji są świetne ilustracje Macieja Szymanowicza.

myślicieli epoki starożytnej, jak i wybitnych umysłów czasów nowożytnych.
Patronat:

Autor: Marcin Jamkowski

ISBN: 978-83-7874-547-1

Ilustracje: Maciej Szymanowicz

Indeks: 800561

250×290 / 120 stron / oprawa: twarda

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

Wielcy odkrywcy
Pierwszy tom serii Wielcy ludzie poświęcony jest sylwetkom dwudziestu sześciu
podróżników oraz historii ich największych odkryć geograficznych. Odkrywcy zostali
dowcipnie i pięknie sportretowani przez byłego redaktora naczelnego polskiej edycji
National Geographic i wybitnie uzdolnionego ilustratora Karola Banacha „Wielcy
odkrywcy” stanowią początek niezwykłej kolekcji.
Autor: Marcin Jamkowski

ISBN: 978-83-7874-323-1

Ilustracje: Karol Banach

Indeks: 800278

250×290 mm / 120 stron / oprawa: twarda

Cena: 49,99 zł

Patronat:
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Jaś Wiadomy zmienia świat

Polska naj

Czym jest Czerwona księga gatunków zagrożonych? Dlaczego przed Gwiazdką nie można

To niezwykły przewodnik dla dzieci. Zawiera opis miejsc w Polsce, które warto zobaczyć

adoptować psa ze schroniska? Czy cyrk bez zwierząt ma sens? Nad tymi wszystkimi

na własne oczy. I są to zarówno obiekty przyrodnicze, jak i dzieła ludzkich rąk. Dzięki

pytaniami głowi się rodzina Wiadomych – Jaś, Zosia oraz mama i tata. Wraz z nimi czytelnicy

przewodnikowi dzieci odwiedzą najciekawsze polskie muzea, nowoczesne centra naukowe,

odwiedzą gospodarstwo ekologiczne, schronisko dla zwierząt, Puszczę Białowieską, cyrk,

a także poznają miejsca, w których można się wspaniale bawić.

a nawet… ciocię Helę. I dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy.
Autor: Anna Olej-Kobus

ISBN: 978-83-7874-994-3

Autor: Marcin Pałasz

Ilustracje: Agnieszka Suszczyńska

Indeks: 890710

163×235 mm / 176 stron

163×235 / 160 stron / oprawa: zintegrowana

Cena: 24,99 zł

Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7874-294-4
Indeks: 800159

Patronat:

Cena: 34,99 zł

Mateusz na tropie Świętego Graala

Poradnik młodego podróżnika

Czy w legendzie o Świętym Graalu jest choć ziarno prawdy? Czym jest św. Graal – kielichem,

Czym się różni podróżowanie od turystyki? Czy turysta może być podróżnikiem, a podróżnik –

kociołkiem druidów czy może tajemną wiedzą? Siedmioletni Mateusz, niczym Indiana Jones,

turystą? Jak się przygotować do podróży bliskiej, a jak – do dalekiej? Co zabrać ze sobą? Na te

w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie, udaje się w podróż przez niemal całą Europę

i inne pytania odpowie nasz poradnik. Po jego przeczytaniu i nabyciu wiedzy, najlepiej dzięki

i wszędzie szuka tropów, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu zagadki. A przy okazji zwiedza

praktyce (podczas wyjazdów), każdy może stać się ekspertem w sprawach podróży.

i świetnie się bawi.
Autor: Krzysztof Kobus

ISBN: 978-83-7874-995-0

Autor: Mateusz Pyrek

ISBN: 978-83-7874-823-6

Ilustracje: Agnieszka Suszczyńska

Indeks: 890711

Ilustracje: Agnieszka Suszczyńska

Indeks: 890162

163×235 / 160 stron / oprawa: zintegrowana

Cena: 24,99 zł

163×235 mm / 168 stron / oprawa: twarda

Cena: 39,99 zł

Patronat:
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100 sukienek. Jeśli magia działa
100 sukienek. Jeśli duch istnieje

Zagubieni na pustyni strachu
Zagubieni w dżungli zagłady

W zaczarowanym zamku jest tajemnicza szafa z setką

Bohaterem książki jesteś Ty. Znalazłeś się na pustyni.

sukienek, których nikt nie nosi, choć te wręcz proszą się,

Musisz zdecydować, gdzie spędzić noc, jak chronić

aby ktoś je przymierzył. Młodsza królewska prasowaczka,

się przed palącym słońcem, jak ustrzec się dzikich

zwana Słodką Buźką, ma zamiar to zrobić. Kiedy po

zwierząt. Podejmujesz ryzyko. Możesz przeżyć lub zginąć.

raz pierwszy wkłada jedną z nich, zaczynają się czary.

Wszystko zależy od Twoich wyborów i wiedzy o życiu na

Okazuje się, że każda sukienka ma moc, która dowolną

pustyni. Co Ci podpowie intuicja? Czy uda Ci się pokonać

osobę może zmienić w kogoś innego. Buźka wplątuje się

przeciwności losu i bezpiecznie przejść przez pustynię?

w niebezpieczną przygodę, w której sukienki okażą się

Przekonaj się sam!

bardzo pomocne.

Autor: Susan Maupin Schmid

Autor: Susan Maupin Schmid

150×216 mm / 312 stron

150×216 mm / 288 stron

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7874-818-2

ISBN: 978-83-7874-873-1

Indeks: 890153

Indeks: 890285

Cena: 24,99 zł

Cena: 24,99 zł

Robert
Kimmel
Smith

th
mmel Smi
Robert Ki

rodzicami
nie trwa
ziadek
c jest
Peter kocha
ć swój pokój.
ć wojnę!
rastyczne
iadek jest
oddać się,

Autor: Tracey Turner

Autor: Tracey Turner

128×197 mm / 128 stron

128×197 mm / 128 stron

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7874-675-1

ISBN: 978-83-7874-599-0

Indeks: 800566

Indeks: 800565

Cena: 19,99 zł

Cena: 19,99 zł

Wojna z dziadkiem

Zamieniłem brata przez internet

Peter bardzo się cieszy, że z nim i jego rodzicami zamieszka ukochany dziadek. Radość nie trwa jednak

Któż czasem nie marzył o tym, by pozbyć się swojego brata lub swojej siostry? Jonny’emu

zbyt długo, bo okazuje się, że dziadek zamieszka w pokoju Petera, a chłopiec jest zmuszony przenieść

to marzenie może się za chwilę spełnić. Dzięki stronie www.zamianarodzenstwa.pl ma

się na poddasze. Peter kocha swojego dziadka, ale pragnie odzyskać swój pokój. Nie ma wyboru –

szansę wymienić swojego starszego brata, Teda, na kogoś innego. Okazuje się jednak,

musi wypowiedzieć wojnę!

że każdy kolejny zamiennik jest dziwniejszy od poprzedniego. Co więcej – Jonny zaczyna

była prawda…
Gdyby tylko to
siostrę!
eniłabym swoją
Od razu wymi
Ola, lat 8

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?

tęsknić za Tedem. Tylko czy uda się go odzyskać?

lami.
ko?

Autor: Robert Kimmel Smith
145×203 / 176 stron
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7874-728-4
Indeks: 800572
Cena: 29,99 zł

36

Ale super! Nie
zastanawiałb
minuty. Zam
ieniłbym obu ym się ani
swoich brac
i.
Maciek, lat
11

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

Patronat:

Patronat:

Autor: Jo Simmons

ISBN: 978-83-7874-875-5

145× 203 mm / 304 strony

Indeks: 890253

Oprawa: twarda

Cena: 29,99 zł

CENA 29,99 ZŁ
ISBN 978-83-7874-875-5

indeks 890253
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Rupieciarz i kapsuła
czasu

Rupieciarz jedzie
na obóz

Zakręcona Cassidy. Geniusz z przypadku
Zakręcona Cassidy. Gwiazda reportażu

Hal nienawidzi lekcji historii,

Hal Rifkind, pseudonim

Poznajcie jedenastoletnią Cassidy i jej rodzinę – mamę

a na dodatek nauczyciel,

Rupieciarz, jedzie na obóz.

w ciąży, krępującego tatę, obciachowego brata i gryzącego

pan Tupkin, zadaje uczniom

Nie jest to jakiś zwykły

wszystko psa. Do tego to okropne imię... Nie mogło być

zadanie prowadzenia

obóz, ale obóz historyczny.

gorzej. Życie Cassidy jest pasmem nieustających porażek.

dzienników, które następnie

Obozowicze muszą nauczyć

A właściwie było – do czasu, gdy testy wykazały, że Cassie

zostaną zamknięte w kapsule

się ubijać masło, uprawiać

jest... absolutnym geniuszem. Czy najbliżsi wreszcie zaczną ją

czasu. Jeszcze gorzej jest,

kukurydzę, dźwigać

doceniać, a życie nabierze sensu?

kiedy tata każe Halowi zabrać

wodę ze strumienia, a za

do szkoły stary wózek na

niewykonanie obowiązków

zakupy, przez co zyskuje

czekają ich surowe kary.

on przydomek Rupieciarz.

W wypełnionym zdjęciami

Autor: L. A. Campbell

Dzienniczek Hala to zabawna

Autor: L. A. Campbell

i rysunkami pamiętniku

145×203 mm / 224 strony

kronika beznadziejnego,

145×203 mm / 248 stron

Hal opowiada o swoich

Oprawa: twarda

zdaniem chłopca, roku

Oprawa: twarda

przygodach na obozie

ISBN: 978-83-7874-420-7

szkolnego.

ISBN: 978-83-7874-421-4

w Jamestown, gdzie czas

Indeks: 800421

Indeks: 800422

zatrzymał się 400 lat temu.

Cena: 29,99 zł

Cena: 29,99 zł

Autor: Tamsyn Murray

Autor: Tamsyn Murray

130×198 mm / 224 strony

130×198 mm / 240 stron

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7874-320-0

ISBN: 978-83-7874-321-7

Indeks: 800275

Indeks: 800276

Cena: 24,99 zł

Cena: 24,99 zł

Gustaw Gloom i szafa koszmarów

Gustaw Gloom i czarny porywacz

W drugiej części przygód Gustawa Glooma Lord Obsydian poszukuje tajnej szafy

Fernie gubi się w rezydencji Gloomów po tym, jak jej kot okazuje się ścigany przez swój cień. Fernie

koszmarów, której zamierza użyć, by uwolnić najbardziej przerażające i pełne grozy cienie.

odkrywa bibliotekę pełną książek, których nigdy nie napisano, galerię dziwacznych posągów oraz widzi,

Fernie i Gustaw za wszelką cenę usiłują temu zapobiec, a przy okazji Fernie odkrywa

jak jej własny cień bierze udział w uczcie. W ślad za Fernie udaje się Porywacz, który chce zabrać ją do

tajemniczą przeszłość Gustawa i jego zaginionych rodziców.

Krainy Cieni. Fernie i Gustaw muszą go powstrzymać, zanim ten porwie ich rodziny.

Autor: Adam-Troy Castlo

Autor: Adam-Troy Castlo

130×195 mm / 256 stron

130×195 mm / 232 strony

Oprawa: twarda

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-726-0

ISBN: 978-83-7874-678-2

Indeks: 800570

Indeks: 800569

Cena: 29,99 zł

Cena: 29,99 zł
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Bestseller

Hotel Winterhouse

Fionn nie jest zachwycony perspektywą spędzenia wakacji na wyspie u dziadka, którego

Jedenastoletnia Elizabeth Somers zostaje wysłana na święta Bożego Narodzenia do hotelu o nic

prawie nie zna. Kiedy jednak po raz pierwszy stawia stopę na Arranmore, zaczynają się

niemówiącej nazwie Winterhouse. Początkowo nieufna Elizabeth zaprzyjaźnia się z 11-letnim

dziać dziwne rzeczy. Raz na pokolenie Arranmore wybiera nowego Strażnika Burz, który

Freddym i szybko odkrywa, że hotel ma wiele uroku, a największe wrażenie robi na niej ogromna

dzięki swojej mocy chroni wszechobecną na wyspie magię przed wrogami. Nadszedł czas,

biblioteka. Wkrótce dziewczyna znajduje magiczną książkę z zagadkami, której nie można zmusić

by dziadek Fionna, skryty i ekscentryczny staruszek, ustąpił miejsca nowemu Strażnikowi.

do powrotu na biblioteczne półki. Książka jednak pomaga poznać tajemnice hotelu. A im bardziej

Jednak coś ukrytego głęboko pod ziemią czai się, by do tego nie dopuścić.

Elizabeth się w nie zagłębia, tym bardziej zaczyna zdawać sobie sprawę, że w niewyjaśniony
sposób sama jest powiązana z nim i jego mieszkańcami.

da w konkursie
Are My Bag)
middle-grade
8 roku!

Autor: Catherine Doyle

ISBN: 978-83-7874-996-7

145×203 / 320 stron

Indeks: 890929

Oprawa: twarda

Cena: 39,99 zł

Autor: Ben Guterson
149×216 mm / 384 strony
Oprawa: twarda

Patronat:

ISBN: 978-83-7874-926-4
Indeks: 890651
Cena: 39,99 zł

Wojownicy zaginionej fali
Fionn Boyle, bohater „Wyspy Strażnika Burzy” ponownie znajduje się w centrum walki

Sekrety hotelu Winterhouse

o przetrwanie wyspy Aranmore. Fionn Boyle był Strażnikiem Burzy w Arranmore przez

Po powrocie do hotelu Winterhouse na kolejne święta Elizabeth i Freddy ponownie zagłębiają się

zaledwie sześć miesięcy, kiedy tysiące przerażających Duszobójców
Morrigany
przybyło
przybyli
przerażający Duszobójcy Morrigany.

w rozwiązanie zagadki Rileya S. Grangera. Pozostawił po sobie dziwne artefakty, między innymi

a Fionn nie wie, jak ich powstrzymać.
na wyspę. Pustynni wyznawcy złej czarodziejki, pragną wskrzesićprzywódczynię,
przywódczynię,
Nieswoją
może wykorzystać
swoich magicznych zdolności,

magiczną księgę, którą Gracella Winters próbowała wykorzystać do własnych niegodziwych

Teraz chłopiec może polegać
tylko na przyjaciołach i wraz
a Fionn nie wie, jak ich powstrzymać. Magia go opuściła wraz z zanikiem
pamięci
z nimi próbować pomóc dobremu czarodziejowi Dagdzie

celów. Przyjaciele podążają tropem wskazówek, ściągając na siebie uwagę podejrzanego gościa

istnieją.
Gdy Fionn rozpoczyna poszukiwania
dziadka. Teraz Fionn może polegać tylko na przyjaciołach i wraz stworzenia
z nimi
próbować
pomóc

hotelowego – Elany Vesper. Czy Elana jest tylko pionkiem, czy też ważnym graczem w spisku?

Dagdzie i jego drużynie.

Tajemnica, przygoda, zwycięstwo przyjaźni, to wszystko znajduje się w tak długo oczekiwanej

Fionn Boyle był Strażnikiem Burzy na Arranmore
przez zaledwie sześć miesięcy, kiedy na jego ukochaną wyspę
Wyznawcy złej czarodziejki pragną wskrzesić swoją

ponieważ zniknęły wraz z utratą pamięci przez dziadka.

i jego drużynie. Niestety, nikt nie wierzy, że te wszystkie magiczne
zaginionej armii, inni wyspiarze przygotowują się
do inwazji. Rozpoczyna się bitwa
o ocalenie Arranmore.

kontynuacji „Hotelu Winterhouse”.
Autor: Catherine Doyle

ISBN: 978-83-8141-051-9

145×203 mm / 340 stron

Indeks: 890983

Oprawa: twarda

Cena: 39,99 zł

Patronat:

Autor: Ben Guterson
149×216 mm / 384 strony
Oprawa: twarda
Cena 39,99 zł
ISBN 978-83-8141-051-9
ISBN 978-83-7874-418-4

indeks 800420
zlecenie 70251

34,99 zl
indeks 890983
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ISBN: 978-83-8141-006-9

Patronat:

Indeks: 890712
Cena: 39,99 zł
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Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Bestseller
Karina Yan Glaser

RODZINA ZE 141 ULICY

I sa spędza wakacje na obozie muzycznym, a Jessie, Oliver, Hiacynta

Pod powierzchnią tonącego w świetle Nowego Jorku
kryje się targ pełen tajemnic. Ivy Sparrow i jej brat Seb
przybyli tu z Londynu, aby pomóc przyjacielowi odnaleźć
zaginioną siostrę. Okazuje się jednak, że nie tylko oni jej
szukają. Aby znaleźć Rosie przed innymi, będą musieli
wykazać się nie lada sprytem
i wielką odwagą.

JENNIFER BELL

Cena 39,99 zł
ISBN 978-83-8141-067-0

Cena 39,99 zł

ZE 141 ULICY i ukryty ogród

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

i ukryty ogród

RODZINA

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.

ISBN 978-83-8141-068-7

indeks 890967

indeks 890986

Niezwyczajni.
Tajemnicza moneta

Niezwyczajni.
Zagadkowa klepsydra

Niezwyczajni.
Zamarznięta luneta

Rodzina ze 141 ulicy

Rodzina ze 141 ulicy
i ukryty ogród

Przygoda w Greenglass House

Rodzina Vanderbeekerów od zawsze

Kiedy babcia zostaje przewieziona

Ivy i jej brat Seb wracają do tajemniczego

Po ostatnich emocjonujących

mieszkała w kamienicy przy 141 Ulicy. Ta

Ukochany sąsiad Vaderbeekerów,

nie dzieje, bo nadeszła zima. O tej porze

do szpitala, wnuki – Ivy Sparrow

podziemnego miasta Lundinor

wydarzeniach Ivy, Seb i Valian wierzą, że

kamienica to praktycznie kolejny członek

pan Jeet, trafia do szpitala

roku nawet przemytnicy nie pojawiają

i jej brat Seb nie przeczuwają, co ich

i stwierdzają, że coś się zmieniło...

pokonali wrogów – swoich i Lundinoru

ich rodziny. Kiedy więc ich zgryźliwy

w ciężkim stanie. Aby pomóc, ci

się w hotelowych progach. Dlatego

czeka. Po powrocie ze szpitala zastają

Tam, gdzie wcześniej były brukowane

– na zawsze. Ale ich przygoda dopiero

gospodarz postanawia nie przedłużać

postanawiają stworzy magiczny

dwunastoletni Milo, syn gospodarzy,

splądrowany dom, a tajemnicze pióro

uliczki, place, sklepy, teraz rosną

się zaczyna... Ivy i Seb nie mogą się

dzierżawy, pięcioro rodzeństwa ma jede-

ogród w całym Harlemie, aby po

planuje spędzić ferie na cudownym

pisze złowieszczą wiadomość na

bujne wiosenne kwiaty, ale przy tym

doczekać, by dołączyć do Valiana

naście dni na przekonanie przerażające-

wyjściu ze szpitala mógł spędzać

nicnierobieniu. Ale już pierwszej nocy

ścianie w kuchni.

wszystkim coś mrocznego buzuje tuż

w Nubrook,zdumiewającym targu

go właściciela, aby pozwolił im pozostać

czas w pięknym otoczeniu.

niespodziewanie dzwoni hotelowy

pod powierzchnią ziemi... Ivy i Seb

ukrytym pod Nowym Jorkiem. Nie ma

w ukochanym domu.

rozumieją, że trafili na spisek, który może

jednak czasu na rozkoszowanie się

sprowadzić nieszczęście na każdego

widokami - muszą odnaleźć zaginioną

z Niezwyczajnych.

siostrę Valiana, Rosie.

Autor: Jennifer Bell
145×203 / 368 stron
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7874-980-6

W zajeździe Greenglass House nic się

dzwonek.

Autor: Karina Yan Glaser

Autor: Karina Yan Glaser

Autor: Kate Milford

140×210 mm / 304 strony

140×210 mm / 344 strony

140×210 mm / 376 stron

Oprawa: twarda

Oprawa: twarda

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-978-3

ISBN: 978-83-8141-068-7

ISBN: 978-83-8141-084-7

Indeks: 890709

Autor: Jennifer Bell

Autor: Jennifer Bell

Indeks: 890708

Indeks: 890967

Indeks: 890702

Cena: 39,99 zł

145×203 / 400 stron

145×203 / 384 stron

Cena: 39,99 zł

Cena: 39,99 zł

Cena: 39,99 zł

Oprawa: twarda

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8141-010-6

ISBN: 978-83-8141-067-0

Indeks: 890713

Indeks: 890986

Cena: 39,99 zł

Cena: 39,99

Patronat:
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Patronat:

Patronat:

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

ISBN 978-83-7874-826-7

Z

D
BRO

TAJEMNICE DOMU HANDLOWEGO SINCLAIRS!

NA

PIERWSZEJ

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.

Taylor Rose

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

ZBRODN A PIERWSZEJ KLASY

Taylor Rose

ich historie spotkają się pod koniec książki.

indeks 890165

Autor: Katherine Woodfine

w tomie pod tytułem
Szpiedzy

Herbatka z arszenikiem,
tom 2

Zbrodnia pierwszej
klasy, tom 3

Autor: Robin Stevens

Autor: Robin Stevens

Autor: Robin Stevens

145×203 mm / 344 strony

145×203 mm / 368 stron

145×203 mm / 380 stron

Oprawa: twarda

Oprawa: twarda

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-417-7

ISBN: 978-83-7874-418-4

ISBN: 978-83-7874-826-7

Indeks: 800419

Indeks: 800420

Indeks: 890165

Cena: 34,99 zł

Cena: 34,99 zł

Cena: 34,99 zł

145×203 mm / 336 stron

w Petersburgu!

Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7874-819-9

Cena 39,99 zł
ISBN 978-83-7874-819-9

Katherine Woodfine
indeks 890156

BA

Da
Daisy Wells i Hazel Wong spędzają święta
Bożego Narodzenia w zaśnieżonym Cambridge.
Hazel liczy na przytulne biblioteki i herbaciarnie –
ale w ponurych klatkach schodowych
dostojnego Kolegium Świętej Magdaleny
czai się niebezpieczeństwo. Dwa dni przed świętami
Bożego Narodzenia ginie dziedzic ogromnej fortuny.

BRUDNA
GRA

rzed Daisy tajemnice,
ą, a to nie ułatwia śledztwa.
ą? Czy uczennice znowu będą
iecznie w Deepdean?
ostanie wykryty?
ty?

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.

E
E RT
MI

E
LN

SDZIEDZICTWO

z Hazel doszłyśmy do wniosku, że powinniście się dowiedzieć, jak założyć 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.

ToTo […] 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 detektywistyczne z prawdziwego zdarzenia? Jak stworzyć listę podejrzanych?
W jaki sposób badać miejsce zbrodni? Jak ustalać fakty? Jak przesłuchiwać świadków? Tego oraz wielu innych ciekawych rzeczy
dowiecie się z poradnika napisanego specjalnie dla wszystkich
przyszłych detektywów!

ISBN 978-83-8141-050-2

indeks 890714

34,99 zl

IT
KOW
A
M

Cena: 39,99 zł

E

S

Śledztwa panny Rose. Koty i kamerdynerzy
Rose Raventhorpe mieszka w Yorke , jest córką lorda Fryderyka i lady Konstancji Baron

PRZESTEPSTWA

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

indeks 890715

34,99 zł

Bardzo brudna gra,
tom 4

Śmiertelne dziedzictwo,
tom 5

Smakowite
przestępstwa, tom 6

Autor: Robin Stevens

Autor: Robin Stevens

Autor: Robin Stevens

145×203 mm / 368 stron

145×203 mm / 368 stron

145×203 mm / 368 stron

Oprawa: twarda

Oprawa: twarda

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-920-2

ISBN: 978-83-8141-007-6

ISBN: 978-83-8141-050-2

Indeks: 890580

Indeks:890714

Indeks: 890715

Cena: 34,99 zł

Cena: 34,99 zł

Cena: 34,99 zł
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Patronat:

Indeks: 890156

WWitajcie, kandydaci na detektywów! To znowu ja, Daisy Wells. Razem

CZYLI JAK ZOSTAC DETEKTYWEM
ISBN 978-83-8141-007-6

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

Jest guwernantką księcia Arnafii Alexa i jego starszej siostry Anny. Obie mają oddzielne misje, ale

KLASY

Zbrodnia nie przystoi
damie, tom 1

O
RDZ

Kontynuacja przygód bohaterek serii Tajemnice domu handlowego Sinclairs. Sophie zostaje

przykrywką w Arnovii, maleńkim kraju, wciśniętym między Niemcy, Szwajcarię i Austro-Węgry.

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

34,99 zł

– 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.

Paryż w ogniu

sprawcy, prawdopodobnie sama znajdzie się w niebezpieczeństwie. Tymczasem Lil pracuje pod

Kolejne przygody
duetu Taylor i Rose

SMAKOWITE PRZESTEPSTWA

żna, że Daisy i Hazel
bie bez pomocy.
wistycznego Wells & Wong
nie: Fasolka, Kitty i Lavinia.

Nowe przygody bohaterek serii

SMIERTELNE DZIEDZICTWO

dzieje się dobrze.
dzi do zbrodni – ginie
, kolejna ucieka,
staje uprowadzona!
w szkole okropne plotki.

:Od 9 lat

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

– 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.

BARDZO BRUDNA GRA

poddam was średniowiecznym
k ujawnicie istnienie Towarzyspytała Fasolkę.
asolka zakryła usta dłońmi.
ie prowadzić śledztwo, to my
ział – oświadczyła Kitty. – Tak

:Od 9 lat

śledztwo w tym niebezpiecznym, nieznanym jej środowisku lokajów i odkryć, kto jest
winien zabójstwa Argyle’a?
Patronat:

Autor: Janine Beacham
140×210 / 264 strony
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-8141-008-3

Patronat:

Indeks: 890707
Cena: 34,99 zł
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:Od 9 lat

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Pawie piórko. Tajemnice Domu Handlowego Sinclairs
Do Londynu zawitało Boże Narodzenie. Sophie i Lil jednak nie spędzą świątecznego czasu
w miłej atmosferze. Gdy na światło dzienne wyjdą mroczne tajemnice Winter Hall, nasze
nieustraszone bohaterki staną wobec zagadki jeszcze bardziej zaskakującej niż poprzednie!
Czy z pomocą przyjaciół uda im się na czas odkryć prawdę i udaremnić przerażający spisek?
Autor: Katherine Woodfine
215×205 mm / 352 strony
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-8141-020-5

Patronat:

Indeks: 890386
Cena: 39,99 zł

Pozytywka. Tajemnice Domu
Handlowego Sinclairs

Szmaragdowy smok
Tajemnice Domu Handlowego
Sinclairs

śmierci ojca Sophie Taylor ma właśnie

Cały Londyn żyje zbliżającym się

Z wystawy domu handlowego Sinclairs,

rozpocząć pracę jako ekspedientka

balem debiutantek, a Sophie i Lil znowu

w którym pracują Sophie i Lil, zostaje

w najbardziej luksusowym domu

wplątują się w niebezpieczną przygodę.

skradziony cenny obraz przedstawiający

towarowym na świecie. Dom Handlowy

Panna Veronica Whiteley, debiutantka

smoka. Stanowi on część kolekcji i jest

Sinclairs był owiany legendą jeszcze

z wyższych sfer, zwraca się do nich

bardzo stary, a jego kolory są niezwykle

przed otwarciem. Ale w jego przeddzień

z prośbą o odnalezienie skradzionej

intensywne – został namalowany

ze sklepu zostaje skradziony bezcenna,

broszki w kształcie brylantowej ćmy.

szmaragdową zielenią. O kradzież zostaje

nakręcana pozytywka. Podejrzenie

Broszka jest nie tylko bardzo cenna –

posądzona niewinna kustoszka wystawy.

natychmiast pada na Sophie. Przy

brylant, z którego jest wykonana, kryje

Nasze bohaterki usiłują jej pomóc

wsparciu swoich nowych przyjaciół,

pewną tajemnicę. Na drodze Sophie

i rozwiązać zagadkę – znaleźć sprawcę

Billy’ego oraz Lilian, Sophie postanawia

po raz kolejny staje niebezpieczny

tajemniczego przestępstwa.

odkryć, kto jest sprawcą kradzieży.

i przyprawiający o dreszcze Baron.

Autor: Katherine Woodfine

Autor: Katherine Woodfine

145×203 mm / 328 stron

145×203 / 352 strony

Oprawa: twarda

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7874-892-2

ISBN: 978-83-7874-628-7

Indeks: 890410

Indeks: 890411

Cena: 39,99 zł

Cena: 39,99 zł
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Autor: Katherine Woodfine
145×203 / 352 strony
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7874-928-8
Indeks: 890412
Cena: 39,99 zł

Tuzin tajemnic. 12 niezwykłych zagadek kryminalnych
Antologia 12 opowiadań najlepszych brytyjskich autorek powieści kryminalnych, między
innymi Robin Stevens – autorki serii Zbrodnia niezbyt elegancka, czy KKatherine
at h e r i n e W Woodfine
oodfine
Clementine Beauvais * Elen Caldecott

– autorki serii Tajemnice domu handlowego Sinclairs. Autorki: Robin
* SusieStevens,
Day *Julia GoldingKatherine
* Frances Hardinge
Woodfine, Sally Nicholls, Helen Moss, Caroline Lawrence, Harriet

* Caroline Lawrence * Helen Moss *Sally Nicholls
* Kate Pankhurst
* Harriet
Whitehorn
Whitehorn,
Elen
Caldecott,
*Robin Stevens

- - - - - - -Golding.
--------------------------Frances Hardinge, Susie Day, Kate Pankhurst, Clementine Beauvais, Julia
Dwanaście straszliwych zbrodni…
Na pozór zupełnie
nieprawdopodobnych…
Czy uda się je wyjaśnić?

Autor: Katherine Woodfine

Dwanaście historii wchodzących
w skład tego zbioru to opowieści
o morderstwach, spiskach, truciznach,
porwaniach, włamaniach i sabotażach.

145×203 mm / 328 stron
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7874-820-5
Indeks: 890157

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

Patronat:
Cena: 39,99 zł
ISBN 978-83-7874-820-5

NIEZWYKŁYCH
ZAGADEK KRYMINALNYCH

Londyn 1909 roku. Osamotniona po

Drogocenna ćma
Tajemnice Domu Handlowego
Sinclairs

NIEZWYKŁYCH
ZAGADEK
KRYMINALNYCH

P O D

R E D A K C J Ą

Kathe r ine W ood f ine

Cena: 39,99 zł
indeks 890157
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:Od 9 lat
Bestseller

:Od 9 lat

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Bestseller

Peter Nimble i magiczne oczy

Jonat ha n Au x i e r

10-letni niewidomy Peter Nimble jest bezdomnym sierotą-złodziejaszkiem. Pewnego razu

Królestwa i uratować jego mieszkańców. Chłopiec wyrusza w pełną przygód, niebezpieczną
wyprawę, u kresu której być może odkryje swoje przeznaczenie.

wyjścia. Oprócz tego, że Nan jest najlepszym spośród kominiarczyków, jest też… jedenastoletnią
dziewczyną. Kiedy Nan znalazła się w płonącym kominie, była pewna, że nadszedł kres jej dni.
i potwór z sadzy

Au x i e r

Autor: Jonathan Auxier
145×203 mm / 392 strony

Nan Sparrow całe dnie spędza na czyszczeniu kominów. Jest to śmiertelnie niebezpieczna
i słabo płatna praca, ale cóż robić? Kominiarczyki, takie jak Nan, po prostu nie mają innego

i potwór z sadzy

na tajemniczą wyspę. Tam otrzymuje niezwykle trudne zadanie – ma udać się do Zaginionego

Nan Sparrow J o n a t h a n

kradnie szkatułkę z trzema parami magicznych oczu. Kiedy je przymierza, zostaje przeniesiony

Nan Sparrow i potwór z sadzy

Oprawa: twarda

Jednak zamiast oczekiwanej śmierci nadchodzi coś zupełnie… nieoczekiwanego.
Autor: Jonathan Auxier

ISBN: 978-83-7874-925-7

145×203 mm / 368 stron

Indeks: 890650

Oprawa: twarda

Cena: 39,99 zł

ISBN: 978-83-7874-325-5
Indeks: 800322

Patronat:

Cena: 39,99 zł

Sophie Quire. Ostatnia strażniczka książek
Minęły dwa lata od chwili, kiedy Peter Nimble i sir Spląt uratowali Leszczynowe Królestwo.
Teraz zostają ponownie wezwani przez profesora Placka, który zleca im nową misję – muszą
odnaleźć Sophie Quire. Sophie niewiele widziała poza czterema ścianami księgarni, gdzie naprawia stare książki i marzy o ucieczce od swojego nudnego życia. Ale kiedy dziwny chłopiec
i jego nie mniej dziwny towarzysz składają jej wizytę i pokazują rzadką, tajemniczą księgę,
Sophie decyduje się wkroczyć na nową ścieżkę przygód.
Autor: Jonathan Auxier

Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7874-729-1
Indeks: 800573

Nocny ogrodnik

Jonat ha n Au x i e r

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
Czternastoletnia Molly i jej młodszy brat Kip uciekają z sierocińca
i podejmują
pracę
srebrzystym światłem.
Nie poruszał się, ale przekręcił
głowę i patrzył
na nich złowrogo.

– I tak ożyła legenda… – mruknęła Hester zduszonym głosem.
w posiadłości państwa Windsorów. Od początku są jednak zaniepokojeni
zachowaniem
– 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.
i wyglądem członków rodziny oraz obecnością wielkiego drzewa,
prawie
zrośniętego

Czternastoletnia Molly i jej młodszy brat Kip nie chcą trafić do sierocińca.

Podejmująsię
pracę wtajemnicza
posiadłości państwa Windsorów.
Jednak od samegorobi się
z rezydencją. Kiedy okazuje się, że nocą w posiadłości pojawia
postać,

naprawdę niebezpiecznie…
Autor: Jonathan Auxier

ISBN: 978-83-7874-852-6

145×203 mm / 400 stron

Indeks: 890254

Oprawa: twarda

Cena: 39,99 zł

Patronat:

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.

Cena: 39,99 zł

Jonat ha n
Auxier

145×203 mm / 480 stron

Bestseller

Bestseller

ISBN 978-83-7874-852-6

Cena: 39,99 zł
www.mac.pl
www.juka.edu.pl
indeks 890254
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:Podróżowniki

:Podróżowniki

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Podróżowniki
Podróżowniki to niezwykła seria książek dla dzieci, będących udanym połączeniem przewodnika

Patronat:

i kreatywnego pamiętnika. Dzięki zamieszczeniu w nich zadań dzieci lepiej poznają odwiedzane
miejsca, a także wiele nauczą się o otaczającym je świecie. Autorzy Podróżowników to para
znanych podróżników: Anna i Krzysztof Kobusowie, którzy od lat pokazują, że podróżowanie
z dziećmi to zupełnie nowy wymiar przygody. Tym razem stworzyli oni publikacje, dzięki którym
żadna droga nie będzie się dłużyć, a dzieci zyskają wspaniałą pamiątkę z wyjazdu.

Nowość

•••••••••

••••••••

WARMIA
I MAZURY

•••••••••••••••••••

TOKRZYSKIE

Podróżownik

Bestseller

Bestseller

Bestseller

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

Podróżownik WARSZAWA

Podróżownik

•••••••••

dróżownik

Bestseller

Podróżownik

••••••••••••••••••••••••••

WARSZAWA

Podróżownik
WYBRZEŻE
POLSKI

••••••••••••

••••••••••••

••

-----------

ej dotąd nie było!

-----------

że jest stolicą Polski.
rusz śladami Chopina,
a i odwiedź niezwykłe
zawy i odkryj, skąd
rzygodę!

Warszawa

Uniwersalny

Wybrzeże Polski

Warmia i Mazury

Karkonosze

Tatry i Pieniny

Autor: Anna i Krzysztof Kobusowie

Autor: Anna i Krzysztof Kobusowie

Autor: Anna i Krzysztof Kobusowie

Autor: Anna i Krzysztof Kobusowie

Autor: Anna i Krzysztof Kobusowie

Autor: Anna i Krzysztof Kobusowie

163×235 mm / 96 stron

163×235 mm / 96 stron

163×235 mm / 96 stron

163×235 mm / 96 stron

163×235 mm / 96 stron

163×235 mm / 96 stron

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-8108-696-7

ISBN: 978-83-7873-993-7

ISBN: 978-83-7873-795-7

ISBN: 978-83-7873-796-4

ISBN: 978-83-7873-996-8

ISBN: 978-83-7873-797-1

Indeks: 882019

Indeks: 7004070

Indeks: 7004040

Indeks: 7004050

Indeks: 7004100

Indeks: 7004060

Cena: 24,90 zł

Cena: 24,90 zł

Cena: 24,90 zł

Cena: 24,90 zł

Cena: 24,90 zł

Cena: 24,90 zł
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:Podróżowniki
Bestseller

Bestseller

Świętokrzyskie

Chorwacja

Autor: Anna i Krzysztof Kobusowie

Autor: Anna i Krzysztof Kobusowie

163×235 mm / 96 stron

163×235 mm / 96 stron

Oprawa: miękka

:Podróżowniki

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Bestseller

Bestseller

Bestseller

Turcja

Grecja

Egipt

Włochy

Autor: Anna i Krzysztof Kobusowie

Autor: Anna i Krzysztof Kobusowie

Autor: Anna i Krzysztof Kobusowie

Autor: Anna i Krzysztof Kobusowie

163×235 mm / 96 stron

163×235 mm / 96 stron

163×235 mm / 96 stron

163×235 mm / 96 stron

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7873-793-3

ISBN: 978-83-8108-002-6

ISBN: 978-83-7873-792-6

ISBN: 978-83-7873-995-1

ISBN: 978-83-7873-794-0

ISBN: 978-83-7873-994-4

Indeks: 7004020

Indeks: 800539

Indeks: 7004010

Indeks: 7004090

Indeks: 7004030

Indeks: 7004080

Cena: 24,90 zł

Cena: 24,90 zł

Cena: 24,90 zł

Cena: 24,90 zł

Cena: 24,90 zł

Cena: 24,90 zł

Bestseller

Patronat:
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:Duże dzieciaki

:Gdy

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Seria książek, która porusza tematy oczywiste dla dorosłych, ale często niezrozumiałe dla dzieci.

rodzice byli dziećmi

Sentymentalna podróż do krainy cudownego dzieciństwa i wspaniałej zabawy. Seria, składająca

W ramach serii ukazały się cztery tytuły:

się z czterech książek, przeznaczona jest dla dzieci, ich rodziców… i rodziców rodziców! Zawiera

• „Czy muszę pracować, czyli po co komu pieniądze?”

wiele ciekawych zadań, gier i zabaw, które nie tylko spodobają się najmłodszym, ale także spra-

• „Czy będę emerytem, czyli po co komu starość?”

wią, że rodzice oraz dziadkowie powrócą pamięcią do swojego dzieciństwa.

• „Czy muszę się zakochać, czyli po co komu miłość?”
• „Czy muszę chodzić do szkoły, czyli po co komu nauka?”

Patronat:

Każdy tytuł dotyczy innego zagadnienia. Przedstawia je w sposób czytelny i przyjazny dla dziecka,
a jednocześnie przekazuje konkretną wiedzę.

Czy muszę
pracować,
czyli po co
komu pieniądze?

54

Czy muszę chodzić
do szkoły,
czyli po co komu
nauka?

Zima

Jesień

Autor: Izabela

Autor: Izabela

Autor: Romek Pawlak

Autor: Romek Pawlak

Łazarczyk-Kaczmarek

Łazarczyk-Kaczmarek

163×235 mm / 48 stron

163×235 mm / 48 stron

163×235 mm / 64 strony

163×235 mm / 64 strony

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7874-301-9

ISBN: 978-83-7874-304-0

ISBN: 978-83-7874-309-5

ISBN: 978-83-7874-308-8

Indeks: 800172

Indeks: 800175

Indeks: 800194

Indeks: 800193

Cena: 14,99 zł

Cena: 14,99 zł

Cena: 19,99 zł

Cena: 19,99 zł

Czy muszę
się zakochać,
czyli po co komu
miłość?

Czy będę emerytem,
czyli po co komu
starość?

Gry i zabawy

Modele

Autor: Izabela

Autor: Izabela

Autor: Romek Pawlak

Autor: Romek Pawlak

Łazarczyk-Kaczmarek

Łazarczyk-Kaczmarek

163×235 mm / 48 stron

163×235 mm / 48 stron

163×235 mm / 64 strony

205×275 mm / 48 stron

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7874-303-3

ISBN: 978-83-7874-302-6

ISBN: 978-83-7874-311-8

ISBN: 978-83-7874-310-1

Indeks: 800174

Indeks: 800173

Indeks: 800196

Indeks: 800195

Cena: 14,99 zł

Cena: 14,99 zł

Cena: 19,99 zł

Cena: 19,99 zł
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:Wielkie księgi
3 6 5 4 3 2 1 7 8 9 2 2 3 4 5 9 0 1

3Bawię
6 5 4się
3 2 1 7 8 9 2 2 3 4 5 9 0 1

Wielka księga matematyki

i uczę 2 3 7 5 9 2 3 0 7 1 3 6 3

2 4 5 6 7 1 2 0 9 3 6 7 8 0 2 1 3 4
3 4 9 0 2 5 4 8 3 6 5 4 3 9 5 3 2 1
6 2 1 3 4 8 7 6 5 4 3 2 9 6 2 7 4 2

dy

4

indeks 880633

70

4 0 4 7 6 3 2 9 4 3 2 8 0 3 3 4 5 5

Bawię się
i uczę

Wielka księga
przedszkolaka
Bawięsię
i uczę

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4

Wielka księga
pierwszaka

indeks 880885

60

Zobacz też publikacje:

3
4 2 9 6 5 1 0 6 9 3 4 8 5 9 8 1 7 2
Wielka księga małego Polaka to znakomita publikacja dla dzieci, które są zainteresowane 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 temat regionów geograficznych czy strojów ludowych. Z pewnością zainteresują je ciekawostki kulinarne i atrakcje turystyczne, które czekają w każdym zakątku Polski. Książka
może być zachętą do rozmowy z dziećmi o patriotyzmie.

3Bawię
6 5 4się
3 2 1 7 8 9 2 2 3 4 5 9 0 1

i uczę 2 3 7 5 9 2 3 0 7 1 3 6 3

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.

Wielka księga

2 4 5 6 7 1 2 0 9 3 6 7 8 0 2 1 3 4
3 4 9 0 2 5 4 8 3 6 5 4 3 9 5 3 2 1

przyrody

6 2 1 3 4 8 7 6 5 4 3 2 9 6 2 7 4 2
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
3 6 5 5 3 2 1 7 8 9 2 2Wielka
3 księga
4 publikacje:
5przyrody
9 0 1
Wielka księga zabaw
-

7 6 5 6 7 9 1 3 4 0 4 3 2 5 6 7 8 1
Wielka

księga

-

przyrody

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

Bawię
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Wielka
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zabaw

Bawię
się
i uczę

Cena

24,99

zł
ISBN 978-83-8108-316-4

Wielka księga
przedszkolaka
Bawię
się
i uczę

9

indeks

Wielka księga

880885

pierwszaka

ISBN 978-83-8108-318-8

3 4 9 0 2 5 4 8 3 6 5 4 3 9 5 3 2 1
120

-

Bawięsię
i uczę

Wielka księga
przedszkolaka

indeks 880885
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Wielka księga
pierwszaka
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ISBN 978-83-8108-317-1

Cena 24,99 zł

9 7 4 3 4 3 2 7 0 8 6 2 0 1 9 7 5 4
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indeks 880744
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1 0 6 9 3 4 8 5 9 8 1 7 2

4 2 9 4 5 1 0 6 9 3 4 8 5 9 8 1 7 2
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indeks 880633

Cena 24,99 zł

www.mac.pl

www.mac.pl

10

indeks 881337

indeks 880886
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Wielka księga

4 0 4 7 6 3 2 9 4 3 2 8 0 3 3 4 5 5
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30
20

Wielka księga

90

3 4 9 0 2 5 4 8 3 6 5 4 3 9 5 3 2 1

4

ISBN 978-83-8108-436-9

ISBN 978-83-8108-319-5

9 7 4 3 4 3 2 7 0 8 6 2 0 1 9 7 5 4

100

7 6 5przyrody
9 7 9 1 3 4 0 4 3 2 5 6 7 8 1

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka
Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga zabaw

Bawię się
i uczę

ISBN 978-83-8108-316-4

matematyki

Zobacz też
publikacje:
110

3 6 5 0 3 2 1 7 8 9 2 Wa
2 k3acj4i 5 9 0 1

Bawięsię
i uczę

4 5 6 9 8 7 6 4 3 2 6 4 5
-

Cena 24,99 zł

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

4 0 4 7 6 3 2 9 4 3Wielka
2 księga
8 0 3 3 4 5 5
przyrody

0

Wielka księg

2 4 5 6 7 1 2 0 9 3 6 7 8 0 2 1 3 4
6 2 1 1 4 8 7 6 5 4 3 2 9 6 2 7 4 2

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.

50

0 8 1 6 3 4 5 6 9 8 7 6 4 3 Cena
2 24,99
6 zł4 5

3 2 7 0 8 6 2 0 1 9 7 5 4

3 4 9 0 2 5 4 8 3 6 5 4 3 9 5 3 2 1

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka
Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga zabaw

MODY

Zobacz też publikacje:
Wielka księga małego Polaka to znakomita publikacja dla dzieci, które są zainteresowane 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 temat regionów geograficznych czy strojów ludowych. Z pewnością zainteresują je ciekawostki kulinarne i atrakcje turystyczne, które czekają w każdym zakątku Polski. Książka
może być zachętą do rozmowy z dziećmi o patriotyzmie.

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!

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka
Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga przyrody

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.

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka
Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga zabaw

Bawię się
i uczę
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Cena 24,99 zł

ISBN 978-83-8108-316-4
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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.

ISBN 978-83-8108-317-1

3 6 5 5 3 2 1 7 8 9 2 2 3 4 5 9 0 1
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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.

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

8 4 3 1 3 2 3 7 5 9 2 3 0 7 1 3 6 3

6 2 1 3 4 8 7 6 5 4 3 2 9 6 2 7 4 2

Zobacz też publikacje:
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To znakomita publikacja dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zawiera mnóstwo ciekawych propozycji zabaw i aktywności, które sprawią, że czas spędzony z książką będzie wyjątkowo radosny.
Różnorodne zadania są dostosowane do możliwości przedszkolaków i rozwijają wiele umiejętności,
takich jak: spostrzegawczość, logiczne myślenie czy umiejętność liczenia. Dzieci będą mogły nauczyć
się rysować, zagrać w kółko i krzyżyk, pobawić się słowami. Kreatywne zadania takie jak uzupełnianie ilustracji według własnego pomysłu czy rysowanie zakończenia historyjki rozwijają wyobraźnię
i mogą być okazją do zabawy dla wszystkich członków rodziny. W książce znajdują się uwielbiane
przez dzieci labirynty i plątaninki, obrazki do wyszukiwania różnic i podobieństw, krzyżówki. Przedszkolaki będą mogły wykonać z papieru wiatraczek, kwiatek, łódkę, pobawić się tangramem oraz
rozwiązać proste sudoku.
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Wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej, Agnieszki Frączek
i Doroty Gellner w wyjątkowo przyjazny dziecku sposób
przybliżają tematykę ekologiczną, a opowiadania Anny
Onichimowskiej, Anny Mikity, Beaty Szurowskiej i Pawła
Beręsewicza uczą wrażliwości na świat przyrody i z pewnością
staną się inspiracją do jego poznawania.
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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.

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

Wielka księga matematyki

przedszkolaka

6 2 1 1 4 8 7 6 5 4 3 2 9 6 2 7 4 2

„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 zafascynowani 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 książce znajdują się ciekawe zadania na spostrzegawczość, liczenie, uwielbiane przez dzieci labirynty,
obrazki do wyszukiwania różnic, kolorowanki oraz instrukcje, jak narysować samolot czy rakietę.
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matematyki

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

Pogodne wierszyki i opowiadania, których autorami są między innymi Paweł Beręsewicz i Grzegorz
Kasdepke, zachęcą dzieci do rozmowy o tym, dlaczego warto spędzać czas z przyjaciółmi, trzeba nauczyć
się przegrywać i że można się bawić bez… zabawek!
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Do stworzenia oryginalnych projektów mogą posłużyć także ozdobne karty do wycięcia, zamieszczone na końcu publikacji.
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Wielka księga przyrody

księga

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.
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„Wielka księga mody” to publikacja dla kreatywnych fanek mody.
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Która dziewczynka nie marzy o tym, by zostać modelką albo projektantką!

Wielka księga matematyki

Wielka księga zabaw
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Wielka księga przyrody

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.
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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.

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

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!
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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.

ortografii i gramatyki

Wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej, Agnieszki Frączek
i Doroty Gellner w wyjątkowo przyjazny dziecku sposób

Onichimowskiej, Anny Mikity, Beaty Szurowskiej i Pawła
Beręsewicza uczą wrażliwości na świat przyrody i z pewnością
staną się inspiracją do jego poznawania.

każe czy karze?

Bawięsię
i uczę

ISBN 978-83-8108-316-4

bród czy
indeks 880885

Wielka księga
przedszkolaka
Bawięsię
i uczę

Wielka księga

brud?

czasownik

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka
Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga zabaw

ogórek

czy morze?
Cena 24,99 zł
może

Bawięsię
i uczę

żyrafa

Wielka księga

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
żółć

przybliżają tematykę ekologiczną, a opowiadania Anny
gęś

Wielka księga przyrody

Bawięsię
i uczę

Wielka księga
księga

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka
Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga zabaw

Wielka

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.

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

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

Wielka księga
przyrody

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!

-

-

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka
Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga przyrody

Bawięsię
i uczę

i
Wielka księga główkowania

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.

Wielka księga przyrody

Wielka księga matematyki

Wakacji

„Wielka księga główkowania” to propozycja dla starszych przedszkolaków, które chcą doskonalić logiczne myślenie, koncentrację uwagi i umiejętności matematyczne. W książce wszyscy miłośnicy 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.

Bawięsię
i uczę

Wielka księga przyrody

Wielka księga
główkowania

róża

pierwszaka

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-319-5

żółw

indeks 880886

Bawięsię
i uczę

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4

Wielka księga
pierwszaka

ISBN 978-83-8108-514-4

Cena 24,99 zł
indeks 881513
www.mac.pl

indeks 880885

Wielka księga wakacji

Wielka księga zawodów

Wielka księga małego Polaka

Wielka księga pierwszaka

Wielka księga przyrody

Wielka księga główkowania

215×205 mm / 144 strony / oprawa: twarda

215×205 mm / 144 strony / oprawa: twarda

Autor: Joanna Bachanek

215×205 mm / 144 strony / oprawa: twarda

215×205 mm / 144 strony / oprawa: twarda

Autor: Krystyna Kamińska

ISBN: 978-83-8108-377-5

ISBN: 978-83-8108-565-6

215×205 mm / 144 strony / oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8108-199-3

ISBN: 978-83-8108-316-4

Magdalena Marczewska

Indeks: 881249

Indeks: 881514

ISBN: 978-83-8108-317-1

Indeks: 880511

Indeks: 880885

Beata Szurowska

Cena: 24,99 zł

Cena: 24,99 zł

Indeks: 880744

Cena: 24,99 zł

Cena: 24,99 zł

Barbara Tichy

Cena: 24,99 zł

215×205 / 144 strony / oprawa: twarda
ISBN: 978-83-8108-514-4
Indeks: 881513
Cena: 24,99 zł
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:Edukacja

:Ale mądrale!

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Kosmos
Naukowa demolka

Zwierzęta
Naukowa demolka

Jak zostać pisarzem

Uwaga! Oto książka ulegająca

Uwaga! Ta książka ulegnie zniszczeniu!

pełna zadań, które pobudzą

samozniszczeniu! Pełna zabawnych

Każda ze stron wypełniona jest

Twoją wyobraźnię i zachęcą do

i ekscytujących projektów, do których

mnóstwem zadań, które wymagają

bycia twórcą. Baw się wyrazami,

można wykorzystać jej kartki na

rozrywania, składania, cięcia,

wymyślaj niesamowite przygody

różne sposoby. Książkę można

eksperymentowania oraz bazgrania.

i epickie zakończenia! Począwszy od

składać, ciąć, mazać i z nią dowolnie

Czytelnik dowie się wszystkiego

wymyślenia zwariowanych imion

eksperymentować, aby dowiedzieć się

o niepowtarzalnych zwierzętach

bohaterów, poprzez stworzenie

wszystkiego o kosmosie. Przystępne

i roślinach. Przygotujcie się na

doskonałej fabuły, aż po ożywianie

instrukcje i niesamowite ilustracje

spotkanie ze skaczącymi robakami,

swoich postaci, napiszesz historię

sprawiają, że nauka jeszcze nigdy nie

zbudujcie własne dinozaury i stwórzcie

tak ekscytującą, że Twoi przyjaciele

była tak zabawna!

nadmuchiwane ryby.

i rodzina nie będą mogli się od niej

„Jak zostać pisarzem” to książka

oderwać!

1 2 3.
Trzylatek liczy

1 2 3.
Czterolatek liczy

205×275 mm / 24 strony

205×275 mm / 24 strony

+ naklejki

+ naklejki

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7873-973-9

ISBN: 978-83-8108-019-4

Indeks: 880340

Indeks: 880343

Cena: 6,99 zł

Cena: 6,99 zł

ABC.
Trzylatek wie

ABC.
Czterolatek wie

205×275 mm / 24 strony

205×275 mm / 24 strony

+ naklejki

+ naklejki

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-8108-017-0

ISBN: 978-83-8108-020-0

Indeks: 880341

Indeks: 880344

Cena: 6,99 zł

Cena: 6,99 zł

Mały artysta.
Trzylatek koloruje

Mały artysta.
Czterolatek koloruje

Autor: Isabel Thomas

Autor: Isabel Thomas

205×275 mm / 24 strony

205×275 mm / 24 strony

238×305 mm / 64 strony

238×305 mm / 64 strony

Autor: Simon Cheshire

+ naklejki

+ naklejki

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

230×270 mm / 144 strony

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7874-786-4

ISBN: 978-83-7874-787-1

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-8108-018-7

ISBN: 978-83-8108-021-7

Indeks: 800567

Indeks: 800568

ISBN: 978-83-7874-822-9

Indeks: 880342

Indeks: 8880345

Cena: 24,99 zł

Cena: 24,99 zł

Indeks: 890161

Cena: 6,99 zł

Cena: 6,99 zł

Cena: 24,99 zł
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:Ale mądrale!

:Ale mądrale!

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

1 2 3.
Pięciolatek liczy

1 2 3.
Sześciolatek liczy

1 2 3.
Siedmiolatek liczy

Let’s English.
Angielski dla 4-latków

205×275 mm / 32 strony

205×275 mm / 48 strony

205×275 mm / 24 strony

205×275 mm / 24 strony

+ naklejki

+ naklejki

+ naklejki

+ naklejki

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-8108-172-6

ISBN: 978-83-8108-175-7

ISBN: 978-83-8108-178-8

ISBN: 978-83-8108-200-6

Indeks: 880346

Indeks: 880349

Indeks: 880352

Indeks: 880506

Cena: 7,99 zł

Cena: 7,99 zł

Cena: 7,99 zł

Cena: 9,99 zł

ABC.
Pięciolatek wie

A B C.
Sześciolatek wie

A B C.
Siedmiolatek wie

Let’s English.
Angielski dla 5- i 6-latków

205×275 mm / 32 strony

205×275 mm / 48 strony

205×275 mm / 48 strony

205×275 mm / 24 strony

+ naklejki

+ naklejki

+ naklejki

+ naklejki

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-8108-173-3

ISBN: 978-83-8108-176-4

ISBN: 978-8381-081-79-5

ISBN: 978-83-8108-201-3

Indeks: 880347

Indeks: 880350

Indeks: 880353

Indeks: 880507

Cena: 7,99 zł

Cena: 7,99 zł

Cena: 7,99 zł

Cena: 9,99 zł

Mały artysta.
Pięciolatek wycina
i koloruje

Ale przygoda!
Sześciolatek i przyroda

Ale przygoda!
Siedmiolatek i przyroda

205×275 mm / 32 strony

205×275 mm / 32 strony

205×275 mm / 32 strony

+ naklejki

+ naklejki

+ naklejki

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-8108-177-1

ISBN: 978-83-8108-180-1

ISBN: 978-83-8108-174-0

Indeks: 880351

Indeks: 880354

Indeks: 880348

Cena: 7,99 zł

Cena: 7,99 zł

Cena: 7,99 zł
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:Naukowa demolka

:Naukowa demolka

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Szlaczki, raczki i wężyki.
Rysujemy po śladzie

Opowiadanki.
Ćwiczymy mówienie

Sylaboczytanki.
Uczymy się czytać

Literopisanki.
Uczymy się pisać litery

205×275 mm / 24 strony

205×275 mm / 24 strony

205×275 mm / 24 strony

205×275 mm / 24 strony

+ naklejki

+ naklejki

+ naklejki

+ naklejki

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7873-370-6

ISBN: 978-83-7873-977-7

ISBN: 978-83-7873-982-1

ISBN:978-83-7873-985-2

Indeks: 880111

Indeks: 881165

Indeks: 881170

Indeks: 881173

Cena: 6,99 zł

Cena: 6,99 zł

Cena: 6,99 zł

Cena: 6,99 zł

Szlaczki, raczki i wężyki.
Rysujemy po śladzie

Opowiadanki.
Ćwiczymy mówienie

Śladowanki.
Uczymy się pisać

Śladowanki.
Ćwiczymy pisanie

205×275 mm / 24 strony

205×275 mm / 24 strony

205×275 mm / 24 strony

205×275 mm / 24 strony

+ naklejki

+ naklejki

+ naklejki

+ naklejki

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7873-978-4

ISBN: 978-83-7873-979-1

ISBN: 978-83-7873-983-8

ISBN: 978-83-7873-986-9

Indeks: 881166

Indeks: 881167

Indeks: 881171

Indeks: 881174

Cena: 6,99 zł

Cena: 6,99 zł

Cena: 6,99 zł

Cena: 6,99 zł

Szlaczki, raczki i wężyki.
Rysujemy po śladzie

Opowiadanki.
Ćwiczymy mówienie

Przeliczanki.
Umiemy liczyć do 20

205×275 mm / 24 strony

205×275 mm / 24 strony

Przeliczanki.
Pierwsze działania
matematyczne

+ naklejki

+ naklejki

205×275 mm / 24 strony

+ naklejki

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

+ naklejki

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7873-980-7

ISBN: 978-83-7873-981-4

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7873-987-6

Indeks: 881168

Indeks: 881169

ISBN: 978-83-7873-984-5

Indeks: 881175

Cena: 6,99 zł

Cena: 6,99 zł

Indeks: 881172

Cena: 6,99 zł

205×275 mm / 24 strony

Cena: 6,99 zł
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:Bawię się i uczę

:Bawię się i uczę

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Opowiadanki
Trzylatek ćwiczy
mówienie

Kolorowanki
Kreatywne kolorowanki

Kolorowanki
Kreatywne kolorowanki

Wycinanki
Prace twórcze

205×275 mm / 24 strony

205×275 mm / 24 strony

205×275 mm / 24 strony

205×275 mm / 24 strony

+ naklejki

+ naklejki

+ naklejki

+ naklejki

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7873-648-6

ISBN: 978-83-7873-619-6

ISBN: 978-83-7873-659-2

ISBN: 978-83-7873-644-8

Indeks: 1350330

Indeks: 1458000

Indeks: 1550520

Indeks: 1343100

Cena: 5,49 zł

Cena: 5,49 zł

Cena: 5,49 zł

Wycinanki
Kreatywne prace
plastyczne

Opowiadanki
Czterolatek ćwiczy
mówienie

Wycinanki
Kreatywne prace
plastyczne

Opowiadanki
Pięciolatek ćwiczy
mówienie

205×275 mm / 24 strony

205×275 mm / 24 strony

205×275 mm / 24 strony

205×275 mm / 24 strony

+ naklejki

+ naklejki

+ naklejki

+ naklejki

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7873-646-2

ISBN: 978-8378-736-18-9

ISBN: 978-83-7873-658-5

ISBN: 978-83-7873-656-1

Indeks: 1350310

Indeks: 1445000

Indeks: 1550510

Indeks: 1542010

Cena: 5,49 zł

Cena: 5,49 zł

Cena: 5,49 zł

Cena: 5,49 zł

Wycinanki
Prace twórcze

Wycinanki
Prace twórcze

Kolorowanki
Kreatywne kolorowanki

Sprawdzianki
Sprawdziany sześciolatka

205×275 mm / 24 strony

205×275 mm / 24 strony

205×275 mm / 24 strony

205×275 mm / 48 stron

+ naklejki

+ naklejki

+ naklejki

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7873-643-1

ISBN: 978-83-7873-647-9

ISBN: 978-83-7873-652-3

ISBN: 978-83-7873-660-8

Indeks: 1600030

Indeks: 1350320

Indeks: 1458300

Indeks: 1550530

Cena: 7,49 zł

Cena: 5,49 zł

Cena: 5,49 zł

Cena: 5,49 zł

Cena: 5,49 zł

64

65

:Bawię się i uczę
Literopisanki
Kreatywna
nauka pisania

Przeliczanki
Sześciolatek
liczy i oblicza

Doświadczanki
Ciekawe ćwiczenia
przyrodnicze

Ortogramki
Sprytne ćwiczenia
ortograficzne

205×275 mm / 48 stron

205×275 mm / 48 stron

205×275 mm / 32 strony

205×275 mm / 48 stron

+ naklejki

+ naklejki

+ naklejki

ISBN: 978-83-7873-637-0

ISBN: 978-83-7873-641-7

ISBN: 978-83-7873-676-9

Indeks: 7220010

Indeks: 1640800

Indeks: 1642020

Indeks: 1644000

Cena: 7,49 zł

Cena: 7,49 zł

Cena: 7,49 zł

Cena: 7,49 zł

Przeliczanki
Poznawanie matematyki

Główkowanki
Krzyżówki i łamigłówki

Sprawdzianki
Sprawdziany siedmiolatka

205×275 mm / 32 strony

Przeczytanki
Kreatywne ćwiczenia
z literami

205×275 mm / 48 stron

205×275 mm / 48 stron

+ naklejki

205×275 mm / 48 stron

+ naklejki

ISBN: 978-83-7873-636-3

ISBN: 978-8378-736-61-5

ISBN: 978-83-7873-687-5

Indeks: 7220050

Indeks: 1642010

Indeks: 1630270

Indeks: 1600040

Cena: 7,49 zł

Cena: 7,49 zł

Cena: 7,49 zł

Cena: 7,49 zł

Przeliczanki
Ćwiczenia rozwijające
liczenie

Wycinanki
Prace twórcze

Poczytanki
Czytam i rozumiem

205×275 mm /

205×275 mm / 32 strony

Czytankopisanki
Rozwijanie umiejętności
czytania i pisania

205×275 mm / 48 stron

12 kart pracy

+ naklejki

205×275 mm / 48 stron

ISBN: 978-83-7873-673-8

ISBN: 978-83-7873-672-1

ISBN: 978-83-7873-642-4

Indeks: 1650030

Indeks: 1630260

ISBN: 978-83-7873-664-6

Indeks: 1642030

Cena: 7,49 zł

Cena: 7,49 zł

Indeks: 7220020

+ naklejki

Cena: 7,49 zł

66

:Bawię się i uczę

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

ISBN: 978-83-7873-663-9

ISBN: 978-83-7873-638-7

+ naklejki

Cena: 7,49 zł
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:Bawię się i uczę

:Bawię się i uczę

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Wycinanki
Prace twórcze

Przeliczanki
Liczenie do 30

Główkowanki
Twórcze łamigłówki

Sprawdzianki
Sprawdziany ośmiolatka

205×275 mm / 12 kart pracy

205×275 mm / 48 stron

205×275 mm / 32 stron

205×275 mm / 48 stron

+ naklejki

+ naklejki

Indeks: 7220090

ISBN: 978-83-7873-678-3

ISBN: 978-83-7873-689-9

Indeks: 7230050

Cena: 7,49 zł

Indeks: 7220030

Indeks: 7220080

Cena: 7,49 zł

Cena: 7,49 zł

Cena: 7,49 zł

Poczytanki
Czytam i rozumiem

Przeliczanki
Liczenie w zakresie 100

205×275 mm / 32 strony

205×275 mm / 48 stron

Ortogramki
Sprytne ćwiczenia
ortograficzne

Doświadczanki
Ciekawe ćwiczenia
przyrodnicze

+ naklejki

+ naklejki

205×275 mm / 48 stron

205×275 mm / 32 strony

ISBN: 978-83-7873-677-6

ISBN: 978-83-7873-681-3

ISBN: 978-83-7873-665-3

Indeks: 7220000

Indeks: 7220040

Indeks: 7230010

ISBN: 978-83-7873-679-0

Cena: 7,49 zł

Cena: 7,49 zł

Cena: 7,49 zł

Indeks: 7230060

ISBN: 978-83-7873-674-5

ISBN: 978-83-7873-640-0

+ naklejki

Cena: 7,49 zł

Główkowanki
Kreatywne krzyżówki

Ortogramki
Umiejętności ortograficzne
ośmiolatka

Główkowanki
Kreatywne krzyżówki

205×275 mm / 32 strony

Doświadczanki
Ciekawe ćwiczenia
przyrodnicze

+ naklejki

205×275 mm / 32 strony

205×275 mm / 48 stron

+ naklejki

ISBN: 978-83-7873-688-2
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+ naklejki

205×275 mm / 32 strony

ISBN: 978-83-7873-680-6

Indeks: 7220070

ISBN: 978-83-7873-682-0

ISBN: 978-83-7873-683-7

Indeks: 7230070

Cena: 7,49 zł

Indeks: 7220060

Indeks: 7230020

Cena: 7,49 zł

Cena: 7,49 zł

Cena: 7,49 zł
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Tak to się robi:

:Bawię się i uczę
Wycinanki
Kreatywne
prace plastyczne

Przeliczanki
Umiejętności matematyczne
ośmiolatka

205×275 mm / 12 kart pracy

205×275 mm / 48 stron

ISBN: 978-83-7873-675-2

+ naklejki

Indeks: 7230090

ISBN: 978-83-7873-686-8

Cena: 7,49 zł

Indeks: 7230040
Cena: 7,49 zł

Główkowanki
Twórcze łamigłówki
205×275 mm / 32 strony

Przeliczanki
Rozwiązywanie zadań
matematycznych

+ naklejki

205×275 mm / 48 stron

ISBN: 978-83-7873-684-4

+ naklejki

Indeks: 7230080

ISBN: 978-83-7873-685-1

Cena: 7,49 zł

Indeks: 7230030

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.

Polecamy:

A

E SZ

ISBN: 978-83-7873-639-4
Indeks: 7230000
Cena: 7,49 zł
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+ naklejki
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Poczytanki
Czytam i rozumiem
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Cena: 7,49 zł

6 - 8 lat

Głoski, litery, sylaby, wyrazy

Zobacz pełną ofertę na www.logico.pl
Ponad 20 tytułów
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Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

Wydawnictwo Dwukropek
ul. Witosa 76
25-561 Kielce
Dystrybucja GRUPA MAC SA
infolinia 800 650 300
kontakt@dwukropek.com.pl
www.dwukropek.com.pl
handlowy@mac.pl
tel. 665 055 260

