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Odwiedź naszą stronę 

internetową

www.dwukropek.com.pl  
i korzystaj z przywilejów!

Bądź na bieżąco  

z nowościami na naszym 

profilu na Facebooku

Obserwuj nas również  

na Instagramie

:Dla internautów



Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

:Czytanie książek 
to najpiękniejsza 
zabawa, jaką sobie 
ludzkość wymyśliła
– napisała Wisława Szymborska. Dla nas w  wukropku to również najpiękniejsza praca, 

bo przecież na czytaniu w dużej mierze polega. Czytaniu, pisaniu, dyskutowaniu – czasami 

burzliwym! – o książkach dla Was. Wyszukiwaniu i tworzeniu tych, które będą najmilszą 

niespodzianką, najcenniejszym wspomnieniem, największym WOW! Które poprowadzą Was 

prosto w opowieść, aby na chwilę znaleźć się w innej rzeczywistości, oderwać od tego, co 

trudne i szare. 

Z książkami, które publikujemy, zaprzyjaźniamy się na długo przed tym, nim trafią do 

druku, każdą traktujemy wyjątkowo, dbamy, by pod naszymi skrzydłami rozwinęła 

cały swój potencjał. A potem z radością wypuszczamy je w świat, na spotkanie z Wami, 

Czytelniczkami i Czytelnikami. Dwukropek to przecież „znak zapowiadający nową treść” 

i taki jest właśnie nasz cel: danie Wam nowych, wciągających opowieści, które zachwycą 

i rozbawią, oraz pomogą rozwinąć miłość do czytania na całe życie.

*Materiał ma charakter reklamowy. Wydawca zastrzega, że parametry finalnie mogą ulec zmianie.
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3Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

:Dla 
młodszych 
dzieci 3-5

lat
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Zapowiedź

:Już wkrótce kolejne części!

:Seria znakomitych picture booków pomagających  
w samoregulacji emocjonalnej! Podpowiadają, w jaki 
sposób dziecko może radzić sobie z różnymi emocjami.
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3-5
lat:Dla młodszych dzieci

Naprawdę chcę krzyczeć! 
Co robisz, kiedy chce Ci się krzyczeć? Pozwalasz ujść swojej złości czy 

trzymasz ją w sobie? Tupiesz? Liczysz do dziesięciu? A może skaczesz w górę 

i w dół jak piłka? W tej prześmiesznej historii pewna mała dziewczynka 

odkrywa różne sposoby radzenia sobie z gniewem. 

Tekst: Simon Philip
Ilustracje: Lucia Gaggio�i
Tłumaczenie: Magdalena Jakuszew
265×228 mm / 40 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891762
Cena: 34,99 zł

Nowość
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– Nunku, myślisz, że jak się śpi, to też się wtedy tęskni?
– Nie wiem… Nigdy jeszcze za nikim nie tęskniłem.
– Ja też.

Minęła jesień. Niedźwiadek i jeżyk długo się nie widzieli, bo przy-
gotowywali schronienia na zimę: Nunek zbierał liście, a Niedźwia-
dek urządzał legowisko. Czy przyjaciele będą musieli rozstać się na 
wiele tygodni? Czy znajdą sposób, by za sobą nie tęsknić?

To wzruszająca opowieść o tym, że tęsknota jest dobra, bo pozwala 
nam zrozumieć, kto i dlaczego jest dla nas ważny.

Tytuł: Niedźwiadek idzie spać
Autor: Monika Kamińska
Ilustracje: Agnieszka Wajda
Kierownik redakcji: Katarzyna Biegańska
Redakcja: Magdalena Marczewska 
Korekta: Joanna Rutkowska-Marchewka
Skład i łamanie: Paweł Kowalski

Text © Copyright by Monika Kamińska, 2022
Illustrations © Copyright by Agnieszka Wajda, 2022
© Copyright for the edition by Juka-91, 2022

ISBN: 978-83-8141-499-9

 www.dwukropek.com.pl

Wydawnictwo Juka-91 Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 118
02-230 Warszawa
Infolinia 800 650 300
kontakt@dwukropek.com.pl

indeks 891753

ISBN 978-83-8141-499-9
Cena 39,99 zł

MONIKA KAMIŃSKA

Niedźwiadek idzie spać. 
Tom 4
Minęła jesień. Niedźwiadek 

i jeżyk długo się nie widzieli, bo 

przygotowywali schronienia na zimę: 

Nunek zbierał liście, a Niedźwiadek 

urządzał legowisko w jaskini. Czy 

przyjaciele będą musieli rozstać 

się na wiele tygodni? Czy znajdą 

sposób, by za sobą nie tęsknić? To 

wzruszająca opowieść o tym, że 

tęsknota jest dobra, bo pozwala 

nam zrozumieć, kto i dlaczego jest 

dla nas ważny.

Tekst: Monika Kamińska
Ilustracje: Agnieszka Wajda
220×270 mm / 24 strony 
Wydanie kartonowe
Indeks: 891753
Cena: 39,99 zł

Nowość
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Niedźwiadek szuka 
przyjaciół. Tom 1
Tekst: Monika Kamińska
Ilustracje: Agnieszka Wajda
220×270 mm / 24 strony 
Wydanie kartonowe
Indeks: 891526
Cena: 34,99 zł

Niedźwiadek chce 
pomagać. Tom 2
Tekst: Monika Kamińska
Ilustracje: Agnieszka Wajda
220×270 mm / 24 strony 
Wydanie kartonowe
Indeks: 891527
Cena: 34,99 zł

Niedźwiadek się boi. 
Tom 3
Tekst: Monika Kamińska
Ilustracje: Agnieszka Wajda
220×270 mm / 24 strony 
Wydanie kartonowe
Indeks: 891752
Cena: 34,99 zł

:Historie pełne ciepła, uczuć 
i prawdziwej przyjaźni.
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Tekst: Gabriela Rzepecka-Weiß
Ilustracje: Magdalena Kozieł-Nowak
230×270 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891047
Cena: 24,99 zł

Pola doskonale zna wszystkie 

-

-

ISBN 978-83-7874-328-6

indeks 890565

Cena 24,99 zł
Patronat honorowy:

Pola na plaży

Bestseller

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

Gdy Pola się zgubi

Pola w lesie
Pola z rodzicami jadą na wycieczkę do lasu. Dziewczynka dowiaduje się między 

innymi, że: TYLKO BRUDASY ZAŚMIECAJĄ LASY, POŻAR ŁATWO WZNIECIĆ W LESIE, 

BO WIATR OGIEŃ SZYBKO NIESIE, LEŚNYCH ZWIERZĄT NIE KARMIMY, BO IM JESZCZE 

ZASZKODZIMY, czyli poznaje zasady odpowiedniego zachowania w lesie – takiego, 

które nie uprzykrza życia jego mieszkańcom. 

Tekst: Gabriela Rzepecka-Weiß
Ilustracje: Magdalena Kozieł-Nowak
230×270 mm / 32 strony 

Oprawa: twarda
Indeks: 891754
Cena: 34,99 zł
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Moja krew ma moc 
Adaś jest wesołym przedszkolakiem: uwielbia 

dinozaury, swojego psa Szalika i grę w piłkę. 

Ale pewnego dnia zauważa, że brakuje mu sił. 

Zaniepokojona mama idzie z nim do lekarza, który 

stawia diagnozę: chłopiec ma anemię. To dlatego, 

że jadł za dużo słodyczy. Co zrobić, żeby jego krew 

odzyskała utraconą moc? Jest na to sposób: dieta 

bogata w produkty zawierające żelazo. „Moja krew 

ma moc” to doskonała książka dla wszystkich 

przedszkolaków, ale przede wszystkim dzieci ze złymi 

nawykami żywieniowymi. W szczegółowy, ale bardzo 

przyjazny i humorystyczny sposób przeprowadza 

najmłodszych czytelników przez takie etapy, 

jak: pobieranie krwi, wizyta u lekarza, spotkanie 

z dietetykiem aż do trwałej zmiany jadłospisu. 

Książka nie straszy, ale uczy. Dzięki niej dzieci 

dowiedzą się, jak istotną funkcję pełnią czerwone 

krwinki, jak ważne dla organizmu jest żelazo, a jak 

bezwartościowe – śmieciowe jedzenie. Kolorowe 

ilustracje sprawią, że nawet te dzieci, które nie lubiły 

warzyw, wykorzystają zawarte w książce przepisy 

i zamienią bezwartościowe produkty na pyszne 

i zdrowe kule mocy! Z żelazem, oczywiście.

Tekst: Justyna Wodowska
Ilustracje: Magdalena Jakubowska
230×270 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891973
Cena: 39,99 zł

-
-
-

Anemia wywołana niedoborem żelaza jest najczęstszą przyczyną niedokrwistości w wieku 
dziecięcym. Niedobór żelaza wpływa na rozwój dziecka, jego zachowanie, zdolność do nauki  
i odporność. Dlatego tak ważne jest zapobieganie deficytom tego składnika. Żelazo znajduje 
się nie tylko w mięsie, rybach i jajach, ale również w warzywach i owocach, które dodatkowo  
ułatwiają jego wchłanianie. 

cena 39,99 zł
ISBN 978-83-8141-461-6

indeks 891973



10

3-5
lat:Dla młodszych dzieci

Szalona gra w rób to, co ja! 
Franek i Felek to dwa bardzo wesołe urwisy. Franek ma 

nieprawdopodobnie zabawne pomysły, a Felek zawsze chętnie 

dołącza się do zabawy, bo lubi robić to, co brat. Razem są jak 

dwa wulkany energii. Mama i tata ledwo za nimi nadążają. 

A wieczorem niełatwo zagonić chłopców do łóżek, niełatwo… 

Dlatego właśnie rodzice chłopców wymyślili niezwykłą zabawę 

na dobranoc. Teraz, co wieczór, gdy słońce chowa się pod kołdrą 

nocy, a na niebie uśmiecha się księżyc i rozbłyskuje pierwsza 

gwiazdka, w domu zaczyna się SZALONA GRA W RÓB TO, CO JA.

Tekst: Gabriela Rzepecka-Weiß
Ilustracje: Piotr Stachera
230×270 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891831
Cena: 34,99 zł

Gabriela Rzepecka-Weiß

G
abriela Rzepecka-W

eiß

ilustracje: Piotr Stachera

-

cena 34,99 zł
ISBN 978-83-8141-452-4

indeks 891831

Kopciuch nie przypomina innych psów. 
Nie ma obroży. Nikt nigdy go nie czesze. 

Nie ma nawet swojego człowieka.
Aż do chwili, kiedy znajduje nie dziesięć, nie sto, ale całą furę kości!

Co to za dziwne wykopalisko?
Bardzo dużo kości to krzepiąca opowieść o przyjaźni 

nie tylko dla wielbicieli psów 
i... dinozaurów.

Kopciuch zwykle robi to, co umie najlepiej – 

kopie i kopie, i kopie...

Przeczytaj również:

indeks 891758 

Cena 34,99 zł

ISBN 978-83-8141-482-1

–  W mojej jaskini będzie najwięcej  RZECZY na świecie!

Duży brązowy miś znalazł dla siebie idealną jaskinię, ale  
nie czuł się w niej jak w domu, więc zaczął zapełniać ją 

różnymi rzeczami. W końcu sam z trudem się w niej mieścił, 
nie mówiąc o tym, że nie mógł do niej zaprosić przyjaciół. 

Czy te wszystkie rzeczy były mu naprawdę potrzebne?

ISBN 978-83-8141-437-1

indeks 891759

cena 34,99 zł

K

K

K

Bardzo dużo kości
Kopciuch to bezdomny i samotny piesek. A przynajmniej 

tak było do dnia, w którym znalazł głęboko zakopane 

pod ziemią nie dziesięć… nie dwadzieścia, ale BARDZO 

DUŻO KOŚCI! Skąd one się tam wzięły? Ciepła opowieść 

o przygodzie i przyjaźni dla wszystkich miłośników psów 

i dinozaurów na całym świecie.

Tekst i ilustracje: Yuval Zommer
Tłumaczenie: Katarzyna Biegańska
247×287 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891758
Cena: 34,99 zł
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W TEJ

NIE MA

WILKA

ISBN 978-83-8141-480-7

ZŁEGO

indeks 891750
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W tej bajce NIE MA SMOKA. 
Ani jednego.

NIE MA SMOKA.

indeks 890252

W TEJ

BAJCE

NIE
MA

SMOKA

ISBN 978-83-7874-851-9
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Przeczytaj również:

W tej bajce NIE MA SMOKA. 
Ani jednego.

NIE MA SMOKA.

indeks 890252
zlecenie 70262

W TEJ

BAJCE

NIE
MA

SMOKA

ISBN 978-83-7874-851-9
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W tej bajce nie ma złego wilka
Zły wilk znów się spóźnił. Trzy małe świnki się 

złoszczą, babcia Czerwonego Kapturka też jest bardzo 

poirytowana. Ale jak wilk ma być w dwóch bajkach 

jednocześnie? Ma tego DOŚĆ. Postanawia, że NIE BĘDZIE 

WIĘCEJ ZŁEGO WILKA w żadnej bajce! Czy bajkowi 

bohaterowie poradzą sobie bez niego? A może odkryją, 

że mimo wszystko potrzebują złego wilka?

Tekst: Lou Carter
Ilustracje: Deborah Allwright
Tłumaczenie: Katarzyna Biegańska
279×339 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891750
Cena: 34,99 zł

W tej bajce nie ma smoka
Opowieść o smoku, który uciekł z bajki o królewnie 

i wędruje przez inne bajki, pragnąc zostać ich bohaterem 

i znaleźć swoje miejsce. Niestety, nikt go nie chce: ani 

Ciastek, ani Złotowłosa, ani Trzy świnki, ani Czerwony 

Kapturek, ani Jaś (ten od fasoli). Odpowiedź jest zawsze 

taka sama: W TEJ BAJCE NIE MA SMOKA. Czyżby? A co, jeśli 

zły olbrzym zdmuchnie słońce i tylko smok będzie umiał je 

na nowo rozpalić?

Tekst: Lou Carter
Ilustracje: Deborah Allwright
Tłumaczenie: Katarzyna Biegańska
279×339 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 890252
Cena: 19,99 zł
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Gdzie jest Pulpo?
Tekst: Barbara Gawryluk
Ilustracje: Joanna Rusinek
230×270 mm / 40 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891690 / cena: 34,99 zł

Krokodylom wstęp wzbroniony
Tekst: Heather Pindar
Ilustracje: Susan Batori
Tłumaczenie: Katarzyna Biegańska
260×265 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891755 / cena: 34,99 zł

Sir Borys Krzepki i kapryśna królewna
Tekst: Marc Starbuck
Ilustracje: Becka Moor
Tłumaczenie: Katarzyna Biegańska
245×274 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891791 / cena: 34,99 zł

Mała dziewczynka zwierza się babci ze swoich lęków – boi się piratów, potworów, 

wielkiego psa sąsiada, wampirów. Babcia oswaja po kolei lęki dziewczynki, 

proponując jej za każdym razem, aby wyobraziła sobie jakąś zabawną sytuację.  

Owo wypowiedziane przez babcię „Wyobraź sobie!” pomaga przezwyciężyć 

dziecięce lęki i niepokoje. Przecież piraci nie będą tacy straszni, jeśli odłożą 

szpady i zaczną bawić się lalkami! No i jak tu bać się wampira ze smoczkiem  

w buzi? Albo psa z tortem na głowie?

Tekst wielokrotnie nagradzanej irlandzkiej autorki z pięknymi ilustracjami Elīny 

Brasliņy to krzepiąca opowieść o sile wyobraźni i humoru w walce ze strachem.

Wyobraź sobie!
Patricia Forde

Ilustracje
Elīna Brasliņa

indeks 891751

Cena 29,99 zł

ISBN 978-83-8141-418-0

Wyobraź sobie
Tekst: Patricia Forde
Ilustracje: Elina Braslina
Tłumaczenie: Dominika Ciechanowicz
250×205 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891751 / cena: 29,99 zł
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Teraz możesz posłuchać 

piosenek Inspektora 

Krokodyla i Emoludków 

Susanna Isern · Mónica Carretero

EMOCJE,

O UCZUCIACH

EM
O

CJE, 
O

 UCZ
UCIA

CH

ISBN 978-83-8141-294-0

indeks 891410

Cena 39,99 zł

ROZPOZNAJ, ZMIERZ I KONTROLUJ SWOJE UCZUCIA

SUSANNA ISERN
Ilustracje MÓNICA CARRETERO

INSPEKTORA  KROKODYLA
UCZUCIOMETR 

 

 

 Strach       Zaskoczenie    
    

W
st

yd
   

   
   

   
   

W
st

rę
t 

   
   

   
   

 M
iło

ść

    
    

      
Zawiść             Zazdrość            Złość              S

m
u

tek
            R

adość

 wysoka           wysoka     
    

   w
ys

ok
a 

   
   

   
  w

y
so

k
a 

   
   

   
 w

ys
oka

    
    

  w
ysoka               wysoka          w

ysoka         
    w

y
so

k
a            w

ysoka

średnia        średnia     
   ś

re
dn

ia
   

   
  ś

re
d

n
ia

   
   

  ś
re

dn
ia

    
 średnia              średnia      średn

ia         śred
n

ia
       średnia

niska         niska     
    

 n
is

ka
   

   
   

n
is

k
a 

   
   

  n
is

ka

    
   n

iska               niska        niska          n
isk

a         n
iska

ISBN 978-83-7874-927-1

indeks 890671

Cena 39,99 zł
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INSPEKTOR KROKODYL I EMOLUDKI POMOGĄ NAM 

ZIDENTYFIKOWAĆ I ZMIERZYĆ EMOCJE.

Tytuł oryginalny: MI PRIMER EMOCIONÓMETRO 
Tekst: Susanna Isern
Ilustracje: Mónica Carretero
Przekład z języka angielskiego: Katarzyna Biegańska 
Kierownik redakcji: Katarzyna Biegańska
Korekta: Magdalena Marczewska 
Skład i łamanie: Paweł Kowalski

Susanna Isern · Mónica Carretero

Mój pierwszy 
uczuciometr 

indeks 891863

ISBN 978-83-8141-421-0

Cena 34,99 zł

MI PRIMER EMOCIONÓMETRO 
© Text: Susanna Isern, 2021   
© Illustrations: Mónica Carretero, 2021  
© NubeOcho, 2021 

Copyright for the Polish edition © Wydawnictwo Juka-91, 2022.  
Polish translation rights arranged through S.B.Rights Agency – 
Stephanie Barrouillet

www.dwukropek.com.pl
Wydawnictwo Juka–91 Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 118
02–230 Warszawa
infolinia 800 650 300
kontakt@dwukropek.com.pl

ROZPOZNAJ, ZMIERZ I KONTROLUJ SWOJE UCZUCIA

SUSANNA ISERN
Ilustracje MÓNICA CARRETERO

INSPEKTORA  KROKODYLA
UCZUCIOMETR 
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ISBN 978-83-7874-927-1

indeks 890671

Cena 39,99 zł
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Susanna Isern · Mónica Carretero

EMOCJE,

O UCZUCIACH

EM
O

C
JE, 

O
 UC

Z
UC

IA
C
H

ISBN 978-83-8141-294-0

indeks 891410

Cena 39,99 zł Susanna Isern · M
ónica C

arretero
M

ój pierw
szy uczuciom

etr 

W
YSO

KA
N

ISKA

Dla mnie 
Tekst: Zack Bush
Ilustracje: Gregorio De Lauretis
Tłumaczenie: Katarzyna Huzar-Czub
228×228 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891670 / cena: 34,99 zł

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

Ponad 
60 tysięcy 

sprzedanych 
egzemplarzy

Bestseller 

Rozśpiewane emocje, czyli piosenki o uczuciach
Tekst: Susanna Isern
Ilustracje: Mónica Carretero
Tłumaczenie: Barbara Bardadyn, Katarzyna Biegańska
275×255 mm / 52 strony / oprawa: twarda 
Indeks: 891410 / cena: 39,99 zł

Mój pierwszy uczuciometr
Tekst: Susanna Isern
Ilustracje: Mónica Carretero
Tłumaczenie: Katarzyna Biegańska
200×200 mm / 22 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891863 / cena: 34,99 zł

3-5
lat:Dla młodszych dzieci

:Rozpoznaj, 
zmierz  
i kontroluj 
swoje emocje!
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Tosia i Julek robią siku
Tekst: Magdalena Boćko-Mysiorska
Ilustracje: Dorota Prończuk
190×200 mm / 18 stron / wydanie kartonowe
Indeks: 891039/ cena: 24,99 zł

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

tekst © Copyright by Magdalena Boćko-Mysiorska, 2020
© Copyright by Wydawnictwo JUKA-91, 2020

ISBN 978-83-8141-203-2

indeks 891425

CENA 24,99 zł

Coraz częściej chcemy budować z dziećmi relacje oparte na 
bliskości, zaufaniu i zrozumieniu, a także na szacunku i bez-
warunkowej miłości, które pozwolą im wzrastać w zdrowym 
poczuciu własnej wartości, prowadzącym do spełnionego 
życia. Dziś wiemy, że aby tak się stało, dzieci potrzebują przede 
wszystkim naszej obecności i uważności, przyjęcia ich takimi, 
jakie są, z całym wachlarzem indywidualnych cech, postaw  
i emocji. Towarzyszenia im w ćwiczeniu nowych umiejętności 
bez stawiania zbyt wysokich wymagań i ciągłego pospieszania. 
Wciąż zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób podążać za 
potrzebami dziecka, a przy tym zadbać o siebie. To niełatwe  

w świecie pełnym napięć, wyzwań i oczekiwań. Seria książek  powstała, by ułatwić 
nam to zadanie. By nieść wsparcie rodzicom i opiekunom w dokonywaniu wyborów bliskich 
dzieciom, sercu i rodzicielskiej intuicji. 

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

Seria (Nie) tacy sami powstała z potrzeby 

serca – zarówno Autorki, jak i Wydawcy. 

Magdalena Boćko-Mysiorska, świetna 

polska pedagożka, terapeutka, trenerka 

i blogerka, promotorka rodzicielstwa bliskości 

i porozumienia bez przemocy, stworzyła 

książki – i dla dzieci, i dla rodziców – jakich do 

tej pory nie było na polskim rynku.

Tosia i Julek się kąpią
Tekst: Magdalena Boćko-Mysiorska
Ilustracje: Dorota Prończuk
190×200 mm / 18 stron / wydanie kartonowe
Indeks: 891040 / cena: 24,99 zł

Tosia i Julek idą do przedszkola
Tekst: Magdalena Boćko-Mysiorska
Ilustracje: Dorota Prończuk
190×200 mm / 18 stron / wydanie kartonowe
Indeks: 891425 / cena: 24,99 zł
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Tekst: Magdalena Boćko-Mysiorska
Ilustracje: Dorota Prończuk
Kierownik redakcji: Katarzyna Biegańska
Korekta: Melanż
Skład i łamanie: Paweł Kowalski

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

Coraz częściej chcemy budować z dziećmi relacje oparte na 
bliskości, zaufaniu i zrozumieniu, a także na szacunku i bez-
warunkowej miłości, które pozwolą im wzrastać w zdrowym 
poczuciu własnej wartości, prowadzącym do spełnionego 
życia. Dziś wiemy, że aby tak się stało, dzieci potrzebują przede 
wszystkim naszej obecności i uważności, przyjęcia ich takimi, 
jakie są, z całym wachlarzem indywidualnych cech, postaw  
i emocji. Towarzyszenia im w ćwiczeniu nowych umiejętności 
bez stawiania zbyt wysokich wymagań i ciągłego pospieszania. 
Wciąż zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób podążać za 
potrzebami dziecka, a przy tym zadbać o siebie. To niełatwe  

w świecie pełnym napięć, wyzwań i oczekiwań. Seria książek  powstała, by ułatwić 
nam to zadanie. By nieść wsparcie rodzicom i opiekunom w dokonywaniu wyborów bliskich 
dzieciom, sercu i rodzicielskiej intuicji. 

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

ISBN 978-83-8141-204-9

indeks 891426

CENA 24,99 zł

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

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

ISBN 978-83-8141-316-9

indeks 891523

CENA 24,99 zł

Coraz częściej chcemy budować z dziećmi relacje oparte na 
bliskości, zaufaniu i zrozumieniu, a także na szacunku i bez-
warunkowej miłości, które pozwolą im wzrastać w zdrowym 
poczuciu własnej wartości, prowadzącym do spełnionego 
życia. Dziś wiemy, że aby tak się stało, dzieci potrzebują przede 
wszystkim naszej obecności i uważności, przyjęcia ich takimi, 
jakie są, z całym wachlarzem indywidualnych cech, postaw  
i emocji. Towarzyszenia im w ćwiczeniu nowych umiejętności 
bez stawiania zbyt wysokich wymagań i ciągłego pospieszania. 
Wciąż zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób podążać za 
potrzebami dziecka, a przy tym zadbać o siebie. To niełatwe  

w świecie pełnym napięć, wyzwań i oczekiwań. Seria książek  powstała, by ułatwić 
nam to zadanie. By nieść wsparcie rodzicom i opiekunom w dokonywaniu wyborów bliskich 
dzieciom, sercu i rodzicielskiej intuicji. 

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

Tosia i Julek idą do lekarza
Tekst: Magdalena Boćko-Mysiorska
Ilustracje: Dorota Prończuk
190×200 mm / 18 stron / wydanie kartonowe
Indeks: 891524 / cena: 24,99 zł

Tosia i Julek myją zęby
Tekst: Magdalena Boćko-Mysiorska
Ilustracje: Dorota Prończuk
190×200 mm / 18 stron / wydanie kartonowe
Indeks: 891523 / cena: 24,99 zł

Tosia i Julek uczą się dzielić
Tekst: Magdalena Boćko-Mysiorska
Ilustracje: Dorota Prończuk
190×200 mm / 18 stron / wydanie kartonowe
Indeks: 891426 / cena: 24,99 zł

Tosia i Julek czekają na brata
Tekst: Magdalena Boćko-Mysiorska
Ilustracje: Dorota Prończuk
190×200 mm / 18 stron / wydanie kartonowe
Indeks: 891525 / cena: 24,99 zł

:Seria „Nie tacy sami” 
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Katarzyna Miller – psycholożka, psychoterapeutka, felietonistka Zwierciadła, poetka, 
pisarka, a teraz także autorka książek dla dzieci. 

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

ISBN 978-83-8141-121-9

indeks 891036

Polecamy również:

3

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

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

ISBN 978-83-8141-122-6

indeks 891037

Polecamy również:

3

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

Moc uczuć. Strach
Tekst: Katarzyna Miller
Ilustracje: Katarzyna Nowowiejska
190×190 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891534
Cena: 24,99 zł

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

Ciężarówka i przyczepka 
wiozą choinkę
Tekst: Anastazja Orłowa
Ilustracje: Olga Demidova
200×200 mm / 30 stron / wydanie kartonowe
Indeks: 891678 / cena: 34,99 zł

Ciężarówka i przyczepka 
jadą do miasta
Tekst: Anastazja Orłowa
Ilustracje: Olga Demidova
200×200 mm / 30 stron / wydanie kartonowe
Indeks: 891677 / cena: 34,99 zł

Anastazja Orlowa

Anastazja Or owaAnastazja Or owa

Ciężarówka i przyczepka
Tekst: Anastazja Orłowa
Ilustracje: Olga Demidova
200×200 mm / 30 stron / wydanie kartonowe
Indeks: 891676
Cena: 34,99 zł

Anastazja Or  owa
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Ciężarówka i przyczepka 
jadą do miasta
Tekst: Anastazja Orłowa
Ilustracje: Olga Demidova
200×200 mm / 30 stron / wydanie kartonowe
Indeks: 891677 / cena: 34,99 zł

Bałtyckie zwierzaki
Tekst: Patrycja Wojtkowiak-Skóra
Ilustracje: Olga Demidova
279×339 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890689
Cena: 34,99 zł

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

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

wełnistoszczypcy jest intruzem? Poznajcie niesamowitych mieszkańców  

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

Zabawne wierszyki Patrycji Wojtkowiak-Skóry zostały pięknie zilustrowane  

przez rosyjską artystkę Olgę Demidovą.

ISBN 978-83-8141-066-3

Cena: 34,99 zł

indeks 890689

Patrycja Wojtkowiak-Skóra – gdynianka, autorka książek,  

piosenek i scenariuszy animacji dla dzieci. Nie przez przypadek 

urodzona 5 listopada, czyli w Międzynarodowym Dniu Postaci  

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

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

odkrywać tajemnice przyrody.

Olga Demidova – absolwentka wydziału sztuki użytkowej,  

a także animacji w Moskwie. Od lat ilustruje książki dla dzieci. 

Pracowała z wydawcami na całym świecie. Stara się mieć zawsze 

pozytywne nastawienie i dostrzegać cudowność drobiazgów  

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

odczuwali szczęście i spokój.

Szpilka
Tekst: Ilaria Guarducci
Ilustracje: Ilaria Guarducci
Tłumaczenie: Ewa Westwalewicz-Mogilska
195×260 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891530 / cena: 34,99 zł

euro 14

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

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

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

�nché Spino si ritrova morbido e rosa 
come una caramella gommosa! 

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

Ilaria Guarducci

Łukasz ratuje misia, czyli jak 
udzielać pierwszej pomocy
Tekst: Izabela Michta
Ilustracje: Anna Gensler
230×270 / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890690 / cena: 29,99 zł

BestsellerNowe wydanie

Świat w piżamie
Tekst: Justyna Drobkiewicz
Ilustracje: Anna Simeone
230×270 mm / 64 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891537
Cena: 34,99 zł

Maleńki pirat
Tekst: Alicia Acosta
Ilustracje: Mónica Carretero
Tłumaczenie: Katarzyna Biegańska
250×250 mm / 36 stron / oprawa: twarda 
Indeks: 890982 / cena: 29,99 zł

Alicia Acosta
Mónica CarreteroAlicia Acosta

Mónika Carretero

A
licia A

co
sta    M

ó
n

ik
a C

arretero

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

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

ISBN 978-83-8141-052-6

indeks 890982

Alicia Acosta
Mónica Carretero

Bestseller

Apsik! czyli bitwa na smarki
Tekst: Alicia Acosta
Ilustracje: Mónica Carretero
Tłumaczenie: Katarzyna Biegańska
250×250 mm / 36 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891042 / cena: 29,99 zł

A
licia A

co
sta 

  M
ó

n
ica C

arretero

Pewnego razu maleńki pirat znalazł butelkę z  listem. Ktoś na wyspie Apsik wzywa 
pomocy, więc dzielny kapitan rusza na ratunek! Gdy piraci przybywają na miejsce, 
zostają zaatakowani przez… nosy.

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

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

ISBN 978-83-8141-138-7

indeks 891042

APSIK !

Alicia Acosta
Mónica Carretero

A
PSIK

! cz
y

li bitw
a

 na
 sm

a
rk

i
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Szaty dla króla
Tekst: Peter Bently
Ilustracje: Claire Powell
Tłumaczenie: Katarzyna Biegańska
245×274 mm / 28 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891673
Cena: 29,99 zł

Głosuj na prezydenta! 
Kogo wybiorą zwierzęta? 
Tekst i ilustracje: André Rodrigues, Larissa 
Ribeiro, Paula Desgualdo i Pedro Markun
Tłumaczenie: Paweł Nęcka
205×205 mm / 48 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891035 / cena: 29,99 zł

G
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ISBN 978-83-8141-141-7

Cena 29,99 zł

indeks 891035

 w i r  zwierz a

GLosuj 

na prezydenta!

Bestseller

Zęby
Tekst: Wojciech Grajkowski
Ilustracje: Wojciech Stachyra
245×260 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890649
Cena: 29,99 zł

Księżniczka Zielinka
Tekst: Hollie Hughes
Ilustracje: Deborah Allwright
Tłumaczenie: Marcin Brykczyński
268×269 / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890703 / cena: 24,99 zł

Księżniczka
Zielinka

K
siężniczka Z

ielinka

Kotwica w górę!

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

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

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

Oto Zielinka – prawdziwa księżniczka, 
która pragnie pomagać innym.

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

kapitanem piratów! 

indeks 890580

CENA 24,99 ZŁ

ISBN 978-83-7874-979-0

Tumtum. Dudniący słoń
Tekst: Anya Damirón
Ilustracje: Pablo Pino
Tłumaczenie: Barbara Bardadyn
245×275 / 60 stron / oprawa: twarda
Indeks: 890974 / cena: 34,99 zł

narysował

napisała

Pani K. zaczyna od now
a

A
nna Kam

iński

Pani K. zaczyna od nowa
Tekst: Anna Kaminski
Ilustracje: Przemysław Szukaj
230x250 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891263
Cena: 24,99 zł
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W jaskini brązowego misia
Tekst / ilustracje Yuval Zommer
Tłumaczenie: Katarzyna Biegańska
260×260 mm / 32 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891759
Cena: 34,99 zł
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   CHOINKA

JESTEM, JAKA JESTEM

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

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

CO TO JEST TEN SNIEG?

Co to jest
ten Snieg?

-

-

ISBN 978-83-8141-375-6

indeks 891466

CENA 34,99 zł

Co to jest
TEN SNIEG?

-

W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie 
lis i zając wspólnie wyruszają 

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

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

Za chmurami
-

Za chmurami -

Za chm
uram

i 

indeks 891444

ISBN 978-83-8141-227-8

-

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

pozar LAKi
 KATARZYNA BIEGANSKA’

W RO
BACZK

OWIE .

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

W Robaczkowi e

KATARZYNA BIEGANSKA

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

’

W
 Ro

baczkow
ie

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

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

ISBN 978-83-7874-824-3

indeks 890163

Cena 24,99 zł

W Robaczkowie. 
Wielki pożar łąki
Tekst: Katarzyna Biegańska
Ilustracje: Monika Suska
279×339 mm / 64 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891032
Cena: 34,99 zł

Bestseller Bestseller

3-5
lat:Dla młodszych dzieci
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:Dla dzieci

Tekst i ilustracje: Kai Pannen
Tłumaczenie: Emilia Skowrońska
170×240 mm / 96 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891990
Cena: 34,99 zł

Z pajęczyny się urwałeś? 
1 grudnia w pajęczą sieć zaplątuje się 

mucha. Pająk chce zjeść ją na święta 

i początkowo nawet nie zamierza się do 

niej odzywać, bo „z jedzeniem się przecież 

nie rozmawia!”, ale każdego dnia mucha 

coraz skuteczniej przekonuje pająka, by 

ją uwolnił. I tak przez 24 rozdziały, aż do 

Wigilii, wspólnie przeżywają najróżniejsze 

zabawne przygody – na przykład pająk 

zamawia… pizzę. Zamówienie dostarcza… 

biedronka, którą pająk również chce 

pożreć, ale mucha grozi, że jeśli pająk 

to zrobi, ona przestanie jeść i do Wigilii 

będzie bardzo chuda, więc nie będzie 

z niej pysznej tłustej świątecznej pieczeni. 

W Wigilię pająk uwalnia również muchę, bo 

stwierdza, że spędził z nią najpiękniejszy 

adwent w życiu i że przyjaciół się nie zjada.

Nowość

6-8
lat
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:Dla dzieci

W grudniu po południu, czyli 
trochę inny kalendarz adwentowy

Ekspres grudniowy, czyli odjazdowy kalendarz adwentowy
Czy kalendarz adwentowy może być pociągiem? Oczywiście. I to takim, który 

dowiezie nas do świąt… ekspresowo! Tym razem na dwudziestu czterech 

adwentowych stacjach zatrzyma się nasz bohater, jego młodszy brat, a także 

rodzice, dziadkowie i kuzyni. A tyle jest do zrobienia: karmnik dla ptaków 

i domek z piernika, słodki upominek dla Mikołaja i pachnący igliwiem stroik. 

Nie zabraknie również pomysłów na aktywne spędzanie czasu. A jeśli dodamy 

do tego humor, zabawne dialogi i pełne radości oczekiwanie na Gwiazdkę, 

nie pozostanie nam nic innego, jak wsiąść do pociągu. Zapraszamy w podróż 

ekspresem do świąt!

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

Tekst: Ewelina Włodarczyk
Ilustracje: Anna Łazowska
230×270 mm / 64 strony / oprawa: twarda
Indeks: 892088
Cena: 44,99 zł

:Premiera
listopad 

2022

6-8
lat
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:Dla dzieci

See you in

Manhattan

Walizka pełna marzeń
Dziewięcioletnia Zuzia marzy o podróży 

samolotem. Kupuje wspaniałą walizkę, 

pakuje się, jedzie na lotnisko i… tu 

wszystko się komplikuje. „Walizka 

pełna marzeń” to książka łącząca 

elementy obyczajowe i fantastyczne. 

Akcja dzieje się dwutorowo: 

poznajemy przygody Zuzy oraz 

losy walizeczki i umieszczonych 

w niej przedmiotów. Obecne są 

w niej elementy współczesnego 

świata dzieci: robienie wszystkiemu 

zdjęć telefonem, wrzucanie selfie 

do internetu, komentowanie ich, 

zbieranie lajków itd. Autorka zręcznie 

wprowadza ciekawostki na temat 

pracy lotniska, zagubionego bagażu, 

a także z niezwykłą delikatnością 

i wyczuciem porusza kwestie społeczne 

ważne z punktu widzenia dzieci: 

relacje z rodzeństwem, nawiązywanie 

przyjaźni, stosunek do osób starszych. 

A jeśli dodamy do tego wartkie dialogi, 

poetycki język, żarty i ciekawostki, 

doskonale ożywione przedmioty oraz 

znakomicie przedstawione dziecięce 

zachowania i uczucia, to mamy wręcz 

idealną książkę!

Tekst: Liliana Bardijewska
Ilustracje: Agnieszka Potocka
140×190 mm / 112 stron / oprawa: twarda
Indeks: 892063
Cena: 34,99 zł

:Premiera
listopad 

2022
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:Dla dzieci

WIELKI SKOK NA grobowiec

ILUSTRACJE: SARAH HoRNE

WSZECHMOCNY

Ra Wszechmocny. Wielki skok na grobowiec 
Ojej! Złodzieje włamali się do starożytnego grobowca i ukradli wiele cennych rzeczy. Obrabowali nie tylko mumię faraona, 

ale również mumię przodka Ra Wszechmocnego. Ale nie bójcie się… Ra Wszechmocny, kot faraona, już działa. Wraz ze swymi 

wiernymi towarzyszami, skarabeuszem Cheprim i kotką Miu, zaprzyjaźnia się z młodym artystą pracującym w grobowcach 

i wpada na trop wielu upiornych tajemnic. Tu potrzeba naprawdę wielkiego detektywa, pościgów o północy oraz odrobiny 

szczęścia, aby złapać winowajców i odnaleźć skradzione skarby.

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

Tekst: A. B. Greenfield
Ilustracje: Sarah Horne
Tłumaczenie: Katarzyna Biegańska
140×210 mm / 272 strony 
Oprawa: twarda
Indeks: 891980
Cena: 34,99 zł

:Premiera
listopad 

2022

6-8
lat
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Bestseller

Tata Oli nie umie przegrywać
Tekst: Thomas Brunstrøm
Ilustracje: Thorbjørn Christo©ersen
Tłumaczenie: Edyta Stępkowska
210×250 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891829 / cena: 29,99 zł

Tekst: Thomas Brunstrøm
Ilustracje: Thorbjørn Christo©ersen
Tłumaczenie: Edyta Stępkowska
210×250 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891830 / cena: 29,99 zł

Tata Oli zostaje youtuberem 
Tata Oli poznaje świat social mediów i postanawia zostać jutuberem. Żeby zdobyć sławę, robi pranki, 

wymyśla głupie czelendże i wrzuca krindżowe filmiki, czym irytuje całą rodzinę. Niestety, mimo 

desperackich prób zrobienia kariery, jego kanał na YouTubie obserwują tylko trzy osoby. Czy bycie 

jutuberem to na pewno dobry pomysł na sukces?

Nowość

:Dla dzieci 6-8
lat



27Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

:Seria „Tata Oli“ Bestseller

THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

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

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

– rozmarzył się tata.
      To okropnie irytujące, kiedy dorośli 

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

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

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

pójść spać. 
Tylko czy to się uda?

Tata O
li już nie chce być dorosły

ISBN 978-83-8141-104-2

indeks 891041

Cena 29,99 zł

Tata Oli już nie chce być 
dorosły
Tekst: Thomas Brunstrøm
Ilustracje: Thorbjørn Christo©ersen
Tłumaczenie: Edyta Stępkowska
210×250 mm / 32 strony 
Oprawa: twarda
Indeks: 891041 / cena: 29,99 zł

Zwariowane wakacje 
taty Oli
Tekst: Thomas Brunstrøm
Ilustracje: Thorbjørn Christo©ersen
Tłumaczenie: Edyta Stępkowska
210×250 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891152 / cena: 29,99 zł

Z tatą Oli  
na biwaku
Tekst: Thomas Brunstrøm
Ilustracje: Thorbjørn Christo©ersen
Tłumaczenie: Edyta Stępkowska
210×250 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891388 / cena: 29,99 zł

Obciachowe pomysły 
taty Oli
Tekst: Thomas Brunstrøm
Ilustracje: Thorbjørn Christo©ersen
Tłumaczenie: Edyta Stępkowska
210×250 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891532 / cena: 29,99 zł

THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

Zwariowane 
       wakacje
          taty Oli

Zwariowane wakacje taty O
li

– Jedziemy na biwak. 
Rozbijemy obóz, będziemy spać 

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

zostają w domu!
Tata Oli uważa, że ona i Edek powinni 

spędzać więcej czasu na świeżym 
powietrzu. Dlatego wpada na genialny 
pomysł – organizuje najprawdziwszą 

wyprawę biwakową! Na miejscu 
okazuje się jednak, że natura może być 

prawdziwym wyzwaniem, a nawet 
zagrożeniem! Czy wszyscy  

wrócą do domu  
cali i zdrowi? 

Z tatą O
li na biwaku

ISBN 978-83-8141-181-3

indeks 891388

Cena 29,99 zł

THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

Z tatą Oli 
na biwaku

Kiedy tata Oli
był mały

K
iedy tata O

li był m
ały

ISBN 978-83-8141-362-6

indeks 891704

Cena 29,99 zł

THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

– Kiedy ja byłem mały, 
kładliśmy się spać godzinę po 

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

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

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

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

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

wersję ze wspomnieniami babci.  
Co okaże się prawdą?

Kiedy tata Oli był mały
Tekst: Thomas Brunstrøm
Ilustracje: Thorbjørn Christo©ersen
Tłumaczenie: Edyta Stępkowska 
210×250 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891704 / cena: 29,99 zł

Tata Oli
     jest choryTata O

li jest chory

ISBN 978-83-8141-295-7

indeks 891533

Cena 29,99 zł

THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

– Tato, dlaczego już jesteś 
w domu? Nie powinieneś być  

w pracy? – dziwi się Ola.
Tata próbuje coś powiedzieć, ale Ola nie 

rozumie ani słowa, bo tata cały czas kaszle.
- Przeziębiłeś się? - pyta Ola.
– Gorzej. Mam... męską grypę.

Tata Oli zachorował na najgorszą grypę  
na świecie. Córka opiekuje się tatą  

i spełnia wszystkie jego zachcianki. Przynosi 
mu koc, przygotowuje posiłki, kupuje 

smakołyki, czyta książki…  
Ale tata czuje się coraz gorzej  

i spisuje testament. 

Tata Oli jest chory
Tekst: Thomas Brunstrøm
Ilustracje: Thorbjørn Christo©ersen
Tłumaczenie: Edyta Stępkowska
210×250 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891533 / cena: 29,99 zł

THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN
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Gwiazdka 
z tatą Oli

carlsen.dk

S
allys far k

ringler

Det er snart jul, 
og Sallys far har travlt. I år 
skal julen nemlig være helt 

perfekt, faktisk den bedste jul 
nogensinde! Men tingene bliver 

selvfølgelig ikke helt, som Sallys 
far vil – verdens største juletræ 

har lidt svært ved at være i 
lejligheden, risalamanden 
bliver brun og julemanden 

har vist nok brækket 
benet ...

Gwiazdka z tatą Oli
Tekst: Thomas Brunstrøm
Ilustracje: Thorbjørn Christo©ersen
Tłumaczenie: Edyta Stępkowska
210×250 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891429 / cena: 29,99 zł

Obciachowe pomysły
        taty Oli 

ISBN 978-83-8141-355-8

indeks 891532

Cena 29,99 zł

O
bciachow

e pom
ysły taty O

li

Ktoś dzwoni do drzwi.  
To Stefek, kolega Oli. 

– Ola, przyszedł twój chłopak! – ryczy tata. 
Ola od razu robi się czerwona. Ona i Stefek  

NIE są parą. Tylko się przyjaźnią. 
– Wyluzuj, staruszku – gasi tatę Stefek.

Tata Oli jest bardzo dobrym tatą, ale czasami  
ma naprawdę żenujące pomysły. Gdy gra  
z kolegami w piłkę nożną albo pokazuje 

Stefkowi zdjęcia córki z dzieciństwa,  
Ola ma ochotę zapaść się pod ziemię.  

Pewnego dnia postanawia  
dać tacie nauczkę…

THOMAS BRUNSTRØM I THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

Tata Oli przeklina
Tekst: Thomas Brunstrøm
Ilustracje: Thorbjørn Christo©ersen
Tłumaczenie: Edyta Stępkowska
210×250 mm / 32 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891686 / cena: 29,99 zł

6-8
lat
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Ella w teatrze
Tekst: Timo Parvela
Ilustracje: Katarzyna Koczubiej-Pogwizd
Tłumaczenie: Iwona Kiuru
140×190 mm / 48 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891736
Cena: 24,99 zł

Tekst: Timo Parvela
Ilustracje: Katarzyna Koczubiej-Pogwizd
Tłumaczenie: Iwona Kiuru
140×190 mm / 48 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891739
Cena: 29,99 zł

Ella na wycieczce klasowej
Tekst: Timo Parvela
Ilustracje: Katarzyna Koczubiej-Pogwizd
Tłumaczenie: Iwona Kiuru
140×190 mm / 48 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891737
Cena: 24,99 zł

ISBN 978-83-8141-423-4

indeks 891736

Cena 24,99 zł

Klasa Elli ma przygotować spektakl z okazji 

Bożego Narodzenia.

Pan postanowił, że zanim zaczną ćwiczyć do 

świątecznego przedstawienia, całą klasą pójdą 

do teatru. Może dzięki temu zdołają się na-

uczyć czegoś z gry aktorskiej?

– Przyszliśmy pogło… pogło… pogłośnić Dzie-

ciątko – obwieścił mędrzec, który pierwszy stanął 

przed żłóbkiem. 

– Przestań się śmiać, ty przerośnięta mewo, albo 

powyrywam ci skrzydła! – dobiegł zza kulis płaczli-

wy głos Samppy i po chwili trzeci mędrzec, szlocha-

jąc, dotarł do Betlejem. 

E
lla

 w
 te

a
trze

Tim
o Parvela

ISBN 978-83-8141-459-3

indeks 891737

Cena 24,99 zł

Klasa Elli jedzie na wycieczkę, nic jednak nie przebiega zgodnie z pla-

nem. Pan zostawia na parkingu torbę z pieniędzmi, więc nie może zapłacić 

za bilety do muzeum. Pate zakleszcza się w autobusie, a podczas obiadu  

w restauracji dochodzi do totalnego zamieszania.

– Z czego wyjdzie coś śmiesznego? – spytał Tuukka, który stał 

przede mną.

– Z pana dziecka – wyjaśniłam.

– Pan będzie miał śmiesznego niemowlaka, podaj dalej – po-

wiedział Tuukka do Samppy.

– Pan wiezie w las śmierdzącego robaka – przekazał Samppa Tiinie.

– Pan niesie w torbie śpiącego prosiaka – szepnęła Tiina do Patego.

E
lla

 n
a

 w
y

cie
czce

 k
la

so
w

e
j

Tim
o Parvela

ISBN 978-83-8141-367-1

indeks 891735

Cena 24,99 zł

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

– To co teraz? – zastanawiał się Samppa, gdy pan już poszedł do domu.

– Jakoś musimy się dowiedzieć, gdzie i kiedy – powiedziała Hanna.

– I co, i jak – zgodził się Tuukka.

– I jak dużo, i jak bardzo – dodałam.

– Że co? – nie zrozumiał Pate.

Mam na imię Ella. Chodzę do pierwszej klasy. Mamy fajną klasę i fajnego nauczyciela. A raczej mieliśmy, bo pan już 

nie jest taki jak kiedyś. Przedtem pan zawsze mówił rozsądnie. Zadawał dużo lekcji i kazał nam być cicho, kiedy ktoś 

w klasie hałasował. Potem wszystko się zmieniło. Pewnego dnia pan powiedział na tablicę tabelka. Zapomniał nam 

zadać pracę domową i nie zauważył, że Tuukka i Samppa przez całą lekcję wymieniali się zdjęciami hokeistów. A 

potem pojawił się list...

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

:Dla dzieci

Ella i wykończyciel
Nadeszły wakacje. Ella i jej przyjaciele jadą na kolonie. Na miejscu okazuje się, że 

wychowawcą będzie… ich pan nauczyciel (z czego wszyscy bardzo się cieszą), na 

którego czyha okrutny wykończyciel (czym wszyscy bardzo się martwią). Trzeba 

działać! Czy skomplikowana akcja ratunkowa z udziałem Patego, latarki, keczupu, 

prześcieradła oraz… barana pomoże ocalić pana?

6-8
lat

:Żeński odpowiednik Mikołajka. 
Kolejne tomy w przygotowaniu!

ISBN 978-83-8141-493-7

indeks 891739

Cena 24,99 zł

Nadeszły wakacje. Ella i jej przyjaciele jadą na kolonie. Na miejscu oka-

zuje się, że wychowawcą będzie… ich pan nauczyciel (z czego wszyscy 

bardzo się cieszą), na którego czyha okrutny wykończyciel (czym wszyscy 

bardzo się martwią). Trzeba działać! Czy skomplikowana akcja ratunkowa 

z udziałem Patego, latarki, keczupu, prześcieradła oraz… barana pomoże 

ocalić pana?

– Nauczyciel ma znowu objawy szantażu, podaj dalej – 

szepnęła do mnie Hanna.

– Nie podam. Jak tak powiem, to ktoś i tak usłyszy, że wykoń-

czyciel ma zjawy w garażu – odszepnęłam jej w odpowiedzi.

– Naprawdę? Kto to jest wykończyciel? – spytała. 

– Daj spokój, szkoda zachodu – powiedziałam.

– Z Zachodu? – zdziwiła się Hanna.

E
lla

Tim
o Parvela

Cena 29,99 zł

:Premiera
listopad 

2022



29Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

:Dla dzieci

Przemys aw Hytro

Nic nie zapowiadało, że wakacje Szymona i Oliwki będą wyjątkowe. Aż do 
pewnej wtorkowej nocy... bo wtedy na leśnej polanie ląduje wehikuł tempo-
ralny w kształcie starego kalosza. Dzieciaki przez przypadek zostają wplą-
tane w niezwykłe przygody czasonurków: naukowca Jakuba Klekotka i jego  
mechanicznej asystentki Eureki. Dowiadują się, że Jakub Klekotek ściga ba-
rona von Bombaryna, który usiłuje zbudować urządzenie kontrolujące czas. 
Jak się okazuje, mężczyźni byli niegdyś przyjaciółmi. Jakub próbuje powstrzy-
mać byłego kolegę przed uruchomieniem jego złowrogiego wynalazku, który 
może poplątać linię czasu i sprowadzić na wszechświat katastrofę. 

W trakcie szalonej podróży dziwnym wehikułem dzieci przemierzają histo-
ryczne epoki. Cofają się do średniowiecza i jeszcze wcześniej – do ery dino-
zaurów. Lądują na Księżycu w dniu przybycia tam pierwszych ludzi. Słuchając 
opowieści Eureki, poznają gigantyczne miasta przyszłości. 

Czego nauczy Oliwkę i Szymona podróż kaloszem przez czas? 

Wyruszcie razem z nimi na tę niezwykle pasjonującą wyprawę!

indeks 891862

ISBN 978-83-8141-445-6
Cena 34,99 zł

MAGAZYN    LITERACKI

Poznaj nagradzaną serię 
opowieści Przemysława Hytrosia 

o Zaginionym Kontynencie

Tekst: Przemysław Hytroś
Okładka: Katarzyna Doszla
170×240 mm / 256 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891862
Cena: 34,99 zł

Kaloszem przez czas 
Powieść dla młodszych dzieci autora serii 

o Zaginionym Kontynencie Przemysława 

Hytrosia. Nic nie zapowiadało, że wakacje 

Szymona i Oliwki będą wyjątkowe. Aż do pewnej 

wtorkowej nocy... bo wtedy na leśnej polanie 

ląduje wehikuł temporalny w kształcie starego 

kalosza. Dzieciaki przez przypadek zostają 

wplątane w niezwykłe przygody czasonurków: 

naukowca Jakuba Klekotka i jego mechanicznej 

asystentki Eureki. Dowiadują się, że Jakub 

Klekotek ściga barona von Bombaryna, który 

usiłuje zbudować urządzenie kontrolujące 

czas. Jak się okazuje, mężczyźni byli niegdyś 

przyjaciółmi. Jakub próbuje powstrzymać byłego 

kolegę przed uruchomieniem jego złowrogiego 

wynalazku, który może poplątać linię czasu 

i sprowadzić na wszechświat katastrofę. 

W trakcie szalonej podróży dziwnym wehikułem 

dzieci przemierzają historyczne epoki. Cofają 

się do średniowiecza i jeszcze wcześniej – do 

ery dinozaurów. Lądują na Księżycu w dniu 

przybycia tam pierwszych ludzi. Słuchając 

opowieści Eureki, poznają gigantyczne miasta 

przyszłości. Czego nauczy Oliwkę i Szymona 

podróż kaloszem przez czas? Wyruszcie razem 

z nimi na tę niezwykle pasjonującą wyprawę!

6-8
lat
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Krew
Tekst: Wojciech Grajkowski
Ilustracje: Agata Szargot
230×270 mm / 48 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891430
Cena: 34,99 zł

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

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

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

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

– Muszę uratować świat!

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

indeks 891396

ISBN 978-83-8141-296-4

Cena 34,99 zł

Joanna Krzyżanek

Joanna K
rzyżanek

Ale pycha! Pełno smaków 
dla dzieciaków
Tekst: Katarzyna Biegańska
Ilustracje: Agnieszka Serwicka
150×300 mm / 30 stron / oprawa: miękka, na spirali
Indeks: 890164 / cena: 19,99 zł

Magiczna podróż Flory
Tekst: Gabriela Rzepecka-Weiß
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
230×270 mm / 32 strony 
Oprawa: twarda
Indeks: 891528
Cena: 34,99 zł

Flora wraz z rodzicami i swoją najlepszą przyjaciółką 
Polą wyjeżdża do dziadków na wieś. Podróż jest długa 

i monotonna, dlatego rodzice po kolei wymyślają 
magiczne krainy, przez które jedzie wesoły busik. 

Najpierw przez park jurajski pełen dinozaurów, i przez 
Krainę Krasnoludów. Potem auto zmienia się w statek 

UFO i zmierza ku innej galaktyce, ale w rezultacie 
ląduje w dolinie, w której mieszka troll. Jeszcze tylko 

wizyta u Indian, spotkanie z niedźwiedziami polarnymi, 
nurkowanie z homarem i rozdymką i podróż dobiega 

końca, a babcia i dziadek witają podróżników.

Cena: 34,99zł

indeks 891528

ISBN 978-83-8141-440-1

:Dla dzieci

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

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

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

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

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

przewodniczką to z pewnością będzie wspaniała przygoda!
Juniorowo Elżbieta Manthey

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

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

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

Hej! Jestem Anka AfrykAnka i cieszę się, że lubisz 
zwierzęta tak jak ja! Pracuję jako przewodniczka 
 w Afryce, a w tej książce zabieram cię na wspólne 
odkrywanie sekretów zwierząt z całego świata! 
Zajrzyj też do innych moich książek:  serii 
"Podróżowniki", "Polska NAJ. Księga miejsc 
 wyjątkowych" oraz na mój blog: www.afrykanka.pl

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

6-8
lat

Bestseller



31Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!

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

Zgubiłem babcię  
w supermarkecie
Tekst: Joe Simmons
Ilustracje: Nathan Reed
Tłumaczenie: Anna Kłosiewicz
145×203 mm / 304 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891789 / cena: 34,99 zł

 
-

 

-

 

-

 
 

ISBN 978-83-8141-326-8

indeks 891538

Cena 29,99 zł

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

Kuku Król i klątwa mumii
Tekst / ilustracje: Adam Stower
Tłumaczenie: Magdalena Korobkiewicz
125×177 mm / 256 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891649
Cena: 29,99 zł

:Dla dzieci 6-8
lat

:Dla małych 
poszukiwaczy 
przygód

:Gwarancja 
pozytywnych 
wrażeń, emocji  
i wartkiej akcji!
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Britfield. Utracona korona
Sierociniec Weatherly to straszne miejsce, w którym dzieci nie tylko się nie szanuje i nieustannie karci, lecz także każe się im ciężko 

pracować. Kiedy Tom dowiaduje się, że być może jego rodzice żyją, za wszelką cenę pragnie ich znaleźć… Wydostanie się z pełnego 

okrucieństw sierocińca nie będzie jednak łatwe. Nikt nigdy stąd nie uciekł. Dozorca, pan Speckle i jego pies stróż, Zefir, są czujni 

i niezbyt przyjaźni. Tom i Sarah potrzebują planu. Ryzyko jest duże. Czy uda im się przeżyć i osiągnąć upragniony cel? „Britfield. 

Utracona korona” to coś więcej niż zwykła książka. To opowieść, która wciągnie dzieci i rodziców na całym świecie. 

Tekst: C.R.Stewart
Tłumaczenie: Natalia Laprus
145×203 mm / 304 strony 
Oprawa: twarda
Indeks: 891974
Cena: 39,99 zł

:Dla starszych dzieci

:Po opublikowaniu siedmiu tomów 
serii Britfield planowany jest cykl 
adaptacji filmowych!

Nowość

9-12
lat
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Roryk. Nieśmiały detektyw. Sprawa zaginionej perły 
Roryk nie jest typowym detektywem: wstydzi się przesłuchiwać świadków, jest zbyt nieśmiały, by rozmawiać 

z informatorami, i zdecydowanie zbyt uprzejmy, by zadręczać podejrzanych pytaniami o alibi. Ma za to własną, ściśle tajną metodę, 

dzięki której do tej pory udawało mu się rozwiązywać nawet najtrudniejsze zagadki. Po prostu dotyka różnych przedmiotów i widzi, co 

się z nimi wcześniej działo. Ale czasami to nie wystarcza i musi je… polizać. Dlatego zawsze nosi przy sobie płyn do płukania ust. Tym 

razem nieśmiały detektyw zajmuje się sprawą pewnej miliarderki, w której willi zniknęła perła. A ponieważ każdy mieszkaniec domu – 

od sekretarki po lokaja – skrywa jakiś sekret, nie da się uniknąć przesłuchań. Roryk z pomocą dwunastoletniej Matyldy podejmuje się 

najtrudniejszej sprawy w swojej karierze…

NIEŚMIAŁY DETEKTYW

Sprawa  

zaginionej perly–

Tekst: Oliver Schlick
Tłumaczenie: Emilia Skowrońska
145×203 mm / 320 stron 
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Indeks: 892146
Cena: 39,99 zł

:Dla starszych dzieci

Nowość

9-12
lat
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Kot Marian i odwiedzacze
Życie Baltazara Synala, dwunastoletniego chłopca z Wrocławia, ulega nagłej przemianie, gdy okazuje się, że jego własny kot potrafi 

mówić, co więcej – jest jednym z wielu kotów zajmujących się ochroną ludzi przed potworami z innych wymiarów. Kot Łatek, który sam 

każe tytułować się Marianem i ma wyjątkowo wredne usposobienie, uświadamia Baltazarowi, że koty i niektórzy ludzie mogą podróżować 

między światami oraz posiadać niezwykłe zdolności o tajemniczej nazwie „moc Przed”, które jednym pozwalają dokonywać czynów 

spektakularnych, a innym… Cóż, tych mniej widowiskowych… Świat widziany z perspektywy inteligentnego, acz złośliwego kota, wisielczy 

humor, wartkie dialogi, zaskakujące zwroty akcji, nietuzinkowi bohaterowie i zapowiedź epickiej przygody fantasy w rodzimych klimatach 

czynią z tej wciągającej powieści prawdziwy majstersztyk.

Tekst: Krzysztof Zapotoczny
Okładka: Przemysław Szukaj
145×203 mm / 464 strony 
Oprawa: twarda
Indeks: 891972
Cena: 44,99 zł

Nowość
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Baśnie zimowe
„Baśnie zimowe” to skarbnica opowieści sławiących piękno zimy, które rozgrzeją nasze 

serca podczas długich mroźnych wieczorów. Ta wspaniała książka zawiera wybór zimowych 

baśni z całego świata - od Ameryki Północnej poprzez Europę, aż po Azję. Poznamy ludowe 

opowieści między innymi z Syberii, Szkocji, Francji, Rosji, Norwegii, Polski i Meksyku 

przepięknie zilustrowane przez Zannę Goldhawk. Uczta dla wszystkich pokoleń!

Tekst: Dawn Casey
Ilustracje: Zanna Godhawk
Tłumaczenie: Katarzyna Biegańska
245×275 mm / 96 stron 
Oprawa: twarda
Indeks: 892019
Cena: 54,99 zł

:Premiera
listopad 

2022
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Tekst: Margaret Peterson Haddix
Tłumaczenie: Monika Wiśniewska
145×203 mm / 352 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 892003
Cena: 39,99 zł

Obcy. Sekrety Greystonów
Uprowadzenie trójki rodzeństwa to wstrząsający news, a co dopiero, gdy dzieli się imiona i daty urodzin z porwanymi dziećmi! To odkrycie 

wywraca świat Greystonów do góry nogami, a jakby tego było mało, ich mama znika w tajemniczych okolicznościach. Z jak wielkim ryzykiem 

wiąże się jej odszukanie? Dokąd prowadzi mroczny tunel odkryty za sekretnymi drzwiami w gabinecie mamy? Sprawdź, przygoda czeka. 

Świat Greystonów jest poukładany. Chess to obrońca młodszego rodzeństwa, Emma kocha matematykę, a Finn robi to, w czym jest najlepszy 

– niemądrze się zachowuje i pozwala się uwielbiać. Są szczęśliwą rodziną – tylko ich troje oraz mama. Ale wszystko się zmienia, kiedy do 

Greystonów docierają wieści o trójce porwanych dzieci. Chess, Emma i Finn są zaszokowani zaskakującymi podobieństwami, które ich łączą 

z nieznajomymi. Tamta trójka ma takie same pierwsze i drugie imiona. Dzieci są w tym samym wieku. Daty urodzin mają identyczne. Kim 

właściwie są ci „obcy”? Nim Greystonowie zdążą wypytać o to swoją mamę, ta nagle wyjeżdża w podróż służbową, a dzieci zostają pod 

opieką pani Morales i jej córki, Natalie. Tymczasem pozostawione przez nią zagadkowe wskazówki prowadzą do zawiłych szyfrów, ukrytych 

pomieszczeń i niebezpiecznego sekretu, który wywróci świat rodzeństwa do góry nogami.

SeKrEtY G
rEySt

OnÓW

ObCy

MaRgArEt PeTeRsOn HaDdIx

:Premiera
listopad 

2022

9-12
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Ilustracje PAOLA ESCOBAR
TAMZIN MERCHANT

-

 Umys l miej zawsze otw
arty 

i bystry, a pod palcami niechaj magia iskrzy !

Ilustracje PAOLA ESCOBAR
TAMZIN MERCHANT

-

 Umys l miej zawsze otw
arty 

i bystry, a pod palcami niechaj magia iskrzy !

Ilustracje PAOLA ESCOBAR
TAMZIN MERCHANT

  M
istrzowie, laczcie sie !  

Niec
h magia rozswietli cien!

Kapelusznicy
Tekst: Tamzin Merchant
Ilustracje: Paola Escobar
Tłumaczenie: Martyna Tomczak
145×203 mm / 400 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891512
Cena: 39,99 zł

Tekst: Tamzin Merchant
Ilustracje: Paola Escobar
Tłumaczenie: Elżbieta Pawlik
145×203 mm / 400 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891513
Cena: 39,99 zł

:Premiera
grudzień 

2022
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Strażnicy Map 
Kordelia Hatmaker uchroniła Anglię przed wojną z Francją, powstrzymała diaboliczne 

plany lorda Witloofa, uratowała króla i księżniczkę Georginę, przyczyniła się do odbudowy 

Domu Cechów, nadal jednak nie odnalazła ojca. Mimo wszystko wierzy, że z pomocą frag-

mentu mapy, którą znalazła w jego lunecie, uda jej się odkryć, co tak naprawdę się stało. 

W trakcie tych poszukiwań trafia na trop tajnego stowarzyszenia Strażników Map 

 i musi przekonać rzemieślnicze rody do współpracy – nie tylko po to, by sprowadzić ojca 

do domu, lecz by ocalić Esencję Magii, bez której po prostu przestaną istnieć.



40

:Dla starszych dzieci 9-12
lat

Tekst: Natasha Farrant
Tłumaczenie: Dominika Ciechanowicz
145×203 mm / 320 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891697
Cena: 39,99 zł

Dzieci z Zamkowej Skały
Alice została wysłana do niezwykłej szkoły 

z internatem w Szkocji! Wszyscy wciąż 

tylko mówią o wielkim wyzwaniu, jakim 

jest bieg na orientację, podczas którego 

uczniowie pozostają bez nadzoru przez całe 

trzy dni!. Alice widzi w tym swoją szansę. 

Poza szkołą może podjąć się tajnej misji. 

Musi tylko przekonać swoich kolegów 

z drużyny, porządnego Jessego i psotnika 

Fergusa, by wyruszyli wraz z nią przez dzikie 

szkockie wyżyny i wyspy w poszukiwaniu 

legendarnego zamku…

:Premiera
listopad 

2022
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karin
erlandsson

 

POSK�MIACZ�
PTA�W

Legenda o źrenicy oka. Poskramiaczka ptaków 
Miranda i Syrsa przygotowują się do zimy w północnych regionach króle-

stwa. Miranda, nie tak dawno poławiaczka pereł, teraz doskonale wspina się 

na korony drzew, a Syrsa uczy się trudnej sztuki uzdrawiania. Odnalezione 

szczęście nie trwa jednak zbyt długo, ponieważ wraz z zimą nadciąga też 

nowe niebezpieczeństwo. A kiedy pojawia się jeszcze Iberis, przyjazne do tej 

pory miasteczko zmienia się nie do poznania…

Tekst: Karin Erlandsson
Tłumaczenie: Anna Czernow
140×190 mm / 320 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891747
Cena: 44,99 zł

Legenda o źrenicy oka. 
Poławiaczka pereł
Tekst: Karin Erlandsson
Tłumaczenie: Anna Czernow
145×203 mm / 256 stron 
Oprawa: twarda
Indeks: 891746
Cena: 44,90 zł

:Premiera
grudzień 

2022
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Guśka, Ptyś i Leonek spędzają wakacje  
u ciotki w Bolesławcu. Ciotka z racji wie-
ku (około trzydziestu lat) zaczyna cierpieć 
na reumatyzm. A może to romantyzm…? 
Dzieci dokładnie nie wiedzą. Niezbyt też 
mogą zajmować się tak nieistotnymi tema-
tami, bo mają na głowie ważniejsze sprawy.  
Stary poniemiecki dom ciotki okazuje się 
wcale nie taki nieciekawy, jak na początku 
zakładały, a mijani w progu włamywacze, 
zmumifikowane szczury, bardzo zaangażo-
wany (i dla niektórych przystojny) policjant 
spowodują, że ostatnie, na co będą mogły 
liczyć dzieci, to nuda. No i ktoś w końcu 
musi odnaleźć skarb Rozalii von Bonin, czyli 
poprzedniej właścicielki domu. 

A wiadomo, że na dorosłych przecież nie 
można liczyć.

ISBN 978-83-8141-486-9

indeks 891976

Guśka, Ptyś i Leonek zostają w domu 
ciotki Marty. Do końca wakacji jest jeszcze 
trochę czasu, a oni nie dowiedzieli się naj-
ważniejszego – jak w piwnicy znalazł się ten 
dziwny szkielet. Sprawa nie daje im spokoju. 
W wyniku poszukiwań trafiają na ukryte po-
mieszczenie, które okazuje się windą, oraz 
na tajemniczy, pięknie rzeźbiony globus. 
W dodatku wokół domu ciotki znów zaczy-
nają się kręcić dziwni ludzie, którzy ewi-
dentnie czegoś szukają. I tylko babcia Zosia 
wie, że może chodzić o agatową komnatę –  
a to oznacza kłopoty. 

W co tym razem wpakują się rezolutne 
dzieciaki i czy wyjdą z tego cało? Czy Marta 
i Marek nadążą za ich szalonymi pomysłami?

Bolesławiecka ekipa śledcza kolejny raz 
rusza do akcji!

Gnomon i tajemnica 
starego domu
Tekst: Iwona Banach
Okładka: Adam Pękalski 
145×203 mm / 320 stron 
Oprawa: twarda
Indeks: 891668
Cena: 34,99 zł

Tekst: Iwona Banach
Okładka: Adam Pękalski 
145×203 mm / 304 strony 
Oprawa: twarda
Indeks: 891976
Cena: 34,99 zł

Agatowa komnata 
Guśka, Ptyś i Leonek zostają w domu ciotki Marty – do końca wakacji jest jeszcze trochę 

czasu, a oni nie dowiedzieli się najważniejszego: jak w piwnicy znalazł się ten dziwny 

szkielet? Sprawa nie daje im spokoju. W wyniku poszukiwań znajdują ukryte pomieszcze-

nie, które okazuje się windą, oraz tajemniczy pięknie rzeźbiony globus. Wokół domu ciotki 

znów zaczynają się kręcić dziwni ludzie, którzy ewidentnie czegoś szukają. I tylko jedna 

starsza pani wie, że może chodzić o agatową komnatę – a to oznacza kłopoty.

9-12
lat
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ZEMSTA BESTIIZEMSTA BESTII

indeks 891971

ISBN 978-83-8141-485-2

Bethany postanawia być dobra. Ale że trudno być 
dobrym w pojedynkę, nie waha się wciągnąć 

w to Ebenezera. Problem polega na tym, 
że żadne z nich nie wie, jak się do tego zabrać. 

Czy wystarczy sprzedać pamiątki po bestii, 
a zarobione pieniądze oddać dzieciakom 

z sierocińca? A może za radą sympatycznej 
staruszki powinni ugotować zupę i zrobić pranie? 

Odbestwianie nie jest tak łatwe, 
jak przypuszczali, szczególnie że bestia 

okazuje się nie do końca martwa 
i ma wobec nich swoje plany…

ZEMSTA 
BESTII

Bethany i Bestia. Zemsta Bestii
Bethany postanawia być dobra. Ale że trudno być dobrym w pojedynkę, nie waha 

się wciągnąć w to Ebenezera. Problem w tym, że żadne z nich nie wie, jak się do tego 

zabrać. Czy wystarczy sprzedać pamiątki po bestii, a zarobione pieniądze oddać dziecia-

kom z sierocińca? A może, za radą sympatycznej staruszki, powinni ugotować zupę  

i zrobić pranie? Odbestwianie nie jest tak łatwe, jak przypuszczali, szczególnie że bestia 

okazuje się nie do końca martwa i ma wobec nich swoje plany…To już drugi tom bogato 

ilustrowanej, mrocznej, a zarazem zabawnej serii książek dla bestyjek w wieku od 9 lat!

Tekst: Jack Meggi�-Phillips
Ilustracje: Isabelle Follath
Tłumaczenie: Magdalena Korobkiewicz
140×190 mm / 272 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891971
Cena: 39,99 zł

Bethany i Bestia
Tekst: Jack Meggi�-Phillips
Ilustracje: Isabelle Follath
Tłumaczenie: Magdalena Korobkiewicz
140×190 mm / 256 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891698
Cena: 34,99 zł

:Dla starszych dzieci 9-12
lat
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:Dla starszych dzieci

indeks 891700

ISBN 978-83-8141-495-1
CENA 39,99 zł

Flora znowu się zakochała! Tym razem obiektem jej uczuć jest Zach – 
przystojniak z gitarą i skomplikowanym życiem osobistym. Bluebell 
ma pierwszego w życiu chłopaka, ale jeszcze nie wie, „czy to jest przy-
jaźń, czy to jest kochanie”. Nawet Twig jakoś wyrósł i próbuje zaim-
ponować koleżance z klasy. Tylko Jas niezmiennie pielęgnuje swój 
osobliwy wewnętrzny światek, co pozwala jej odnaleźć spokój w zwa-
riowanej codzienności rodzinki Gadsbych, gdzie w butach znajduje 
się kocie bobki, a w kuchni – dymiące przypalone ciasto. Już wkrótce 
życie ich wszystkich po raz kolejny wywróci się do góry nogami. 

Pamiętniki Bluebell Gadsby. Miłość Flory
W swoim filmowym pamiętniku nastoletnia Bluebell portretuje burzliwą codzienność rodziny Gadsbych: szkolne 

troski, szczurze i kocie kłopoty, zakochania i zerwania, szalone radości i głębokie smutki. Gdy zajrzysz do ich 

świata, zechcesz zostać na dłużej! Flora znowu jest zakochana! Tym razem obiektem jej uczuć jest Zach – 

chłopak z gitarą o skomplikowanej sytuacji rodzinnej. Bluebell też ma pierwszego w życiu chłopaka, ale nie jest 

pewna, „czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie”. Nawet Twig jakoś wyrósł i próbuje zaimponować koleżance 

z klasy. Tylko Jas pielęgnuje swój własny wewnętrzny światek, co pozwala jej odnaleźć spokój w zwariowanej 

codzienności rodzinki Gadsbych, gdzie w butach można znaleźć kocie bobki, a w kuchni dymi przypalające się 

ciasto. Już wkrótce ich życie po raz kolejny wywróci się do góry nogami.

Tekst: Natasha Farrant
Okładka: Karolina Liczman
Tłumaczenie: Monika Wiśniewska
145×203 mm / 288 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891700
Cena: 39,99 zł

Pamiętniki Bluebell Gadsby. 
Czas po Iris
Tekst: Natasha Farrant
Okładka: Karolina Liczman
Tłumaczenie: Monika Wiśniewska
145×203 mm / 312 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891699 / cena: 39,99 zł

9-12
lat
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:Dla starszych dzieci

K ATA R Z Y N A R YG I E L

Ula i Felek to współcześni nastolatkowie, których naprawdę wiele różni. 
Ona bez trudu nawiązuje przyjaźnie, on z kolei uchodzi za dziwaka, bo lubi 
się uczyć. Chociaż Ula i Feliks się nie cierpią, muszą razem napisać pracę  
z języka polskiego. Spotykają się w czasie Nocy Muzeów w Muzeum Cho-
pina. I tam zaczyna się ich prawdziwa przygoda: przenoszą się w czasie! 
Okazuje się, że przetrwanie w Warszawie sprzed stuleci nie jest wcale ta-
kie proste. Po pierwszym szoku Ula i Felek próbują odgadnąć, kto wysłał 
ich w tę podróż do przeszłości. Zanim to odkryją, przyjdzie im zmierzyć 
się z tajemniczym Pistoriusem, będą gośćmi króla Zygmunta III Wazy, po-
rozmawiają z Fryderykiem Chopinem, z Julianem Różyckim przejdą się po 
słynnym bazarze i przeżyją dramatyczne chwile z Krisem – fotografem po-
wstania warszawskiego.

„Strażnik Klejnotu” to coś więcej niż wciągająca powieść przygodowa. Dzięki osadzeniu 
akcji w Warszawie i wypełnieniu fabuły magią, co rusz spotykamy znane miejsca i posta-
cie, zarówno z historii, jak i te ze świata legend. A to oznacza, że się uczymy. Ale uwaga! 
Uczymy się w sposób najlepszy z możliwych: przez zabawę i przez poczucie uczestnictwa 
w przygodzie. Jeśli dodamy do tego płynące z opowieści wartości, takie jak cud absolut-
nie niespodziewanej przyjaźni czy genialne przełamywanie stereotypów (pomysł z ba-
zyliszkiem Bazylim to rewelacja!) - nie pozostaje mi nic innego poza stwierdzeniem, że 
jestem totalnie zachwycony, a mówiąc nieco inaczej - pełen WOLI i OCHOTY, żeby polecić 
tę książkę Wam wszystkim! 

Przemysław Staroń
Psycholog, Nauczyciel Roku 2018,  

Finalista Teacher Global Prize 2020

indeks 891654

ISBN 978-83-8141-354-1
CENA 39,99 zł

MAGAZYN    LITERACKI

Strażnik Klejnotu
Tekst: Katarzyna Rygiel
Okładka: Przemysław Szukaj
145×203 mm / 464 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891654 / cena: 39,99 zł

Wszystkie zaułki przeszłości
Tekst: Katarzyna Rygiel
Okładka: Przemysław Szukaj
145×203 mm / 464 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891744 / cena: 39,99 zł

9-12
lat

:Warszawska powieść przygodowa  
z elementami fantasy!

„Strażnik klejnotu”, „Wszystkie zaułki przeszłości” to książki przygodowe z elementami fantasy. Ich bohaterowie 

to Ula i Felek, dwunastolatkowie chodzący do tej samej klasy, którzy niespodziewanie trafiają do przeszłości. A ta 

jest zaskakująca, bo jak się odnaleźć na królewskim dworze, ulicach osiemnastowiecznej Warszawy, na koncercie 

Chopina i podczas bombardowania stolicy?! A jeśli dołączymy do tego intrygę Syreny i Sawy, otrzymamy po-

wieść wielowątkową, pełną przygód, zaskoczeń i wzruszeń.
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Utracone .  Odzyskane
RODZINA  ZE  141 ULICYRODZINA ZE 141 ULICY

Karina Yan Glaser

R
ODZINA

 ZE 141 ULICY

ISBN 978-83-8141-487-6

Bestsellerowa seria New York Timesa!  

Rodzina ze 141 Ulicy powraca w kolejnej odsłonie.  
Tym razem młodzi Vanderbeekerowie ścigają się z czasem,  

aby uratować cukierniczy biznes swojej mamy.  

Dla Vanderbeekerów ferie wiosenne nie mogły zacząć się lepiej.  
Isa wraca z obozu, Oliver buduje domek na drzewie, a Laney,  
Jess i Hiacynta są podekscytowane, że mogą pomóc mamie,  

która stanęła przed niebywałą szansą – będzie bohaterką artykułu 
w znanym czasopiśmie. Jednak nieoczekiwana wizyta urzędnika 

miejskiego obraca ich plany w proch, a co gorsza – zagraża biznesowi 
mamy. Rodzeństwo znowu musi zewrzeć szyki, 

aby stawić czoło przeciwnościom losu. 

indeks 891790

Utracone. Odzyskane

Rodzina ze 141 ulicy. 
Utracone. Odzyskane
W Harlemie czuć pierwszy powiew 

jesieni, a młodzi Vanderbeekerowie 

pomagają panu Beidermanowi w 

przygotowaniach do nowojorskiego 

maratonu. Poza tym w ich wspólnym 

sąsiedzkim ogrodzie zamieszkuje 

pewna tajemnicza osoba. Odkrycie jej 

prawdziwej tożsamości wywraca ich 

świat do góry nogami. Dowiadują się, 

co to znaczy opiekować się kimś w 

sytuacji bez wyjścia.

Tekst: Karina Yan Glaser
Tłumaczenie: Dominika Pietrachowicz
140×210 mm / 368 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891790
Cena: 39,99 zł

:Dla starszych dzieci

Historia rodziny 

Vanderbeekerów 

wciąga bez reszty,  

rozśmiesza  

i wzrusza. 

9-12
lat
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Rodzina ze 141 ulicy rusza na 
ratunek!
Tekst: Karina Yan Glaser
Tłumaczenie: Dominika Pietrachowicz
145×203 mm / 344 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891049
Cena: 39,99 zł

ISBN  978-83-8141-068-7

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

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

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

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

indeks 890967

RODZINA  ZE  141 ULICY
i ukryty ogród

i ukryty ogród

Karina Yan Glaser

RODZINA ZE 141 ULICY

R
OD ZIN A

 ZE  14 1 U LIC Y
R

OD ZIN A ZE  14 1 U LIC Y

Rodzina ze 141 ulicy
Tekst: Karina Yan Glaser
Tłumaczenie: Dominika Pietrachowicz
140×210 mm / 304 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890708
Cena: 39,99 zł

Rodzina ze 141 ulicy 
i ukryty ogród
Tekst: Karina Yan Glaser
Tłumaczenie: Dominika Pietrachowicz
140×210 mm / 344 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890967
Cena: 39,99 zł

:Seria „Rodzina ze 141 ulicy” 9-12
lat

:Seria znajduje się na 
prestiżowej liście Notable 
Children’s Books magazynu 
„The New York Times!"
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K a t h e r i n e  W o o d f i n e

Taylor Rose

W NOWYM JORKU

Czwarty i ostatni tom serii Taylor & Rose 
autorstwa bestsellerowej brytyjskiej 

autorki Katherine Wood�ne!

TAJEMNICE DOMU HANDLOWEGO SINCLAIRS!

Sophie i Lil wspólnie z przyjaciółmi płyną do Nowego 
Jorku eleganckim liniowcem oceanicznym, by stawić 
czoła członkom przestępczej organizacji i wyrównać 

stare rachunki. Na pokładzie parowca spotkają dawnych 
wrogów i dawnych przyjaciół; w Nowym Jorku poznają 

zarówno świat bogatych amerykańskich przedsiębiorców, 
jak i robotników. Jakie niebezpieczeństwa będą  

na nich czyhać w luksusowych wnętrzach hotelu  
Waldorf-Astoria, a jakie w portowym 

wesołym miasteczku? 

Detektywi będą musieli wykorzystać wszystkie 
swoje umiejętności, by odkryć podły plan 
Czarnego Smoka, uratować ukochanego 

przyjaciela i ocalić miasto przed zagładą…

indeks 891544

ISBN 978-83-8141-481-4

Cena 39,99 zł

T ay l or
R

os e
W NOWYM JORKU

Tekst: Katherine Woodfine
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
Tłumaczenie: Ewa Westwalewicz-Mogilska 
145×203 mm / 352 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891544
Cena: 39,99 zł

Zmierzch w Nowym Jorku
Czwarty i ostatni tom serii „Taylor i Rose” 

autorstwa bestsellerowej brytyjskiej 

autorki Katherine Woodfine! Sophie i Lil 

wspólnie z przyjaciółmi płyną do Nowego 

Jorku eleganckim liniowcem oceanicznym, 

by stawić czoła członkom przestępczej 

organizacji i wyrównać stare rachunki. 

Na pokładzie parowca spotkają dawnych 

wrogów i dawnych przyjaciół; w Nowym 

Jorku poznają zarówno świat bogatych 

amerykańskich przedsiębiorców, jak 

i robotników. Jakie niebezpieczeństwa będą 

na nich czyhać w luksusowych wnętrzach 

hotelu Waldorf-Astoria, a jakie w portowym 

wesołym miasteczku? Detektywi będą 

musieli wykorzystać wszystkie swoje 

umiejętności, by odkryć podły plan 

Czarnego Smoka, uratować ukochanego 

przyjaciela i ocalić miasto przed zagładą…

:Dla starszych dzieci 9-12
lat
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Taylor Rose

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

T ay l or
R

os e

Nowe przygody bohaterek serii 

TAJEMNICE DOMU HANDLOWEGO SINCLAIRS!

Kolejne przygody 
duetu Taylor i Rose  

w tomie pod tytułem 
Szpiedzy  

w Petersburgu!

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

dla brytyjskiego wywiadu. Niespodziewanie  
zostaje uprowadzony następca tronu Arnovii.  

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

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

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

indeks 890156

ISBN 978-83-7874-819-9

Cena 39,99 zł

Paryż w ogniu!
Tekst: Katherine Woodfine
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
Tłumaczenie: Ewa Westwalewicz-Mogilska
145×203 mm / 336 stron / oprawa: twarda
Indeks: 890156 / cena: 39,99 zł

T ay l or
R

os e

Taylor Rose

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

W
 PETERSBURGU

Poznaj wcześniejsze 
przygody Sophie 

Taylor i Lilian Rose 
w tomie pod tytułem 

Paryż w ogniu!

Nowe przygody bohaterek serii 

TAJEMNICE DOMU HANDLOWEGO SINCLAIRS!

Sophie Taylor po brawurowej akcji na paryskim lotnisku 
dociera do Rosji. W tajemniczym i niebezpiecznym 

Petersburgu, w którym aż wrze od groźby wybuchu 
strajków studentów i robotników, zatrudnia się w sklepie 

jubilerskim, by szpiegować hrabiego von Wildersteina. 
Niestety do Lil nie docierają żadne informacje o przyjaciółce, 

dlatego postanawia odszukać Sophie na własną rękę. Czy 
tajne agentki odszyfrują tożsamość prawdziwego wroga? 

Czy mogą ufać dotychczasowym współpracownikom? 
Czy uda im się wykorzystać swoje zdolności, by ujawnić 

prawdziwych szpiegów w przeddzień wybuchu rewolucji?

indeks 890984 

ISBN 978-83-8141-095-3

Cena 39,99 zł

Szpiedzy w Petersburgu
Tekst: Katherine Woodfine
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
Tłumaczenie: Ewa Westwalewicz-Mogilska
145×203 mm / 368 stron / oprawa: twarda
Indeks: 890984 / cena: 39,99 zł

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

T ay l or
R

os e

Nowe przygody bohaterek serii 

TAJEMNICE DOMU HANDLOWEGO SINCLAIRS!

Poznaj 
wcześniejsze 

przygody 
Sophie i Lil 

Sophie Taylor i Lilian Rose wracają do Londynu. Wiedzą 
już, że w Biurze Tajnej Służby działa podwójny agent. 

Sophie zostaje wysłana do Wenecji, by odszukać ostatni 
obraz Benedetto Cassellego. Zawarta na nim wskazówka 
ma pomóc w odnalezieniu miejsca ukrycia tajnej broni, 

której poszukuje brytyjski rząd i… Fraternitas.

W Wenecji trwa karnawał, ale Sophie, Mei i Jack nie mają 
ochoty na zabawę. Muszą dostać się tam, gdzie nie powinni, 

odczytać stare mapy, a nawet wejść do grobowca. 

Czy uda się im zdemaskować podwójnego agenta, 
uniknąć śmierci i odnaleźć wskazówki? 

indeks 891441

ISBN 978-83-8141-293-3

Cena 39,99 zł

W WENECJI

W WENECJI

Taylor Rose

Czarny Smok w Wenecji
Tekst: Katherine Woodfine
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
Tłumaczenie: Ewa Westwalewicz-Mogilska
145×203 mm / 320 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891441 / cena: 39,99 zł

:Seria „Taylor i Rose Tajne Agentki” 9-12
lat

:Bestsellerowa seria 
kryminałów!
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Zbrodnia 
nie przystoi damie 
Tom 1
Tekst: Robin Stevens
Tłumaczenie: Magdalena Korobkiewicz
145×203 mm / 344 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 800419
Cena: 34,99 zł

Herbatka 
z arszenikiem 
Tom 2
Tekst: Robin Stevens
Tłumaczenie: Magdalena Korobkiewicz
145×203 mm / 368 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 800420
Cena: 34,99 zł

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

PIERWSZEJ
KLASY

ZBRODN A

BRODN A PIERW
SZEJ KLASY

Z

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

34,99 zł

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

podróżują słynnym Orient Expressem. Dziewczęta  
od samego początku wiedzą, 

że każdy z pasażerów pierwszej klasy 
ma coś do ukrycia, ale najbardziej intrygująca

jest plotka o szpiegu podróżującym tym samym pociągiem. 

W czasie kolacji z jednego z przedziałów 
dobiega mrożący krew w żyłach krzyk. 

Kiedy siłą udaje się otworzyć drzwi, okazuje się, 
że pasażerka została zamordowana, cenny naszyjnik 

skradziony, a zabójca rozpłynął się w powietrzu. 

Daisy i Hazel pierwszy raz w życiu 
mają do czynienia z tak trudną zagadką. 

W dodatku muszą rywalizować z innymi detektywami, 
którzy są równie zdeterminowani, 

by rozwiązać sprawę.

po

wę.

Bardzo brudna gra 
Tom 4
Tekst: Robin Stevens
Tłumaczenie: Magdalena Korobkiewicz 
145×203 mm / 368 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 890580
Cena: 34,99 zł

BRUDNA
GRA

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

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

W dodatku ktoś rozsiewa w szkole okropne plotki. 

Sprawa jest tak poważna, że Daisy i Hazel  
nie poradzą sobie bez pomocy.  

Do Towarzystwa Detektywistycznego Wells & Wong 
dołączają więc nowe członkinie: Fasolka, Kitty i Lavinia.

Od kiedy Hazel ma przed Daisy tajemnice,  
ich stosunki bardzo się psują, a to nie ułatwia śledztwa.  

Czy Daisy i Hazel się pogodzą? Czy uczennice znowu będą 
mogły  czuć się bezpiecznie w Deepdean? 

Czy morderca zostanie wykryty? 

BARDZO BRUDNA GRA

indeks 890580

ISBN 978-83-7874-920-2

CENA 34,99 zł

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

34,99 zl

Daisy Wells i Hazel Wong spędzają święta 
Bożego Narodzenia w zaśnieżonym Cambridge. 

Hazel liczy na przytulne biblioteki i herbaciarnie – 
ale w ponurych klatkach schodowych 

dostojnego Kolegium Świętej Magdaleny 
czai się niebezpieczeństwo. Dwa dni przed świętami 
Bożego Narodzenia ginie dziedzic ogromnej fortuny. 

Towarzystwo Detektywistyczne postanawia 
przyjrzeć się bliżej sprawie i odkrywa, 

że doszło do morderstwa. 

W obliczu ostrej rywalizacji ze strony 
konkurencyjnej agencji Daisy i Hazel muszą 

wykorzystać całą swoją przebiegłość i odwagę, 
by schwytać zabójcę.cę.

Da

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

Bestseller

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

:Dla starszych 
dzieci

9-12
lat
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:Seria „Zbrodnia 
niezbyt elegancka” 

PRZESTEPSTWA
SMAKOW

ITE

CZYLI JAK ZOSTAC DETEKTYWEM

PRZESTEPSTWA
S
M

A
KOW

IT
E

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

34,99 zł

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

 

.

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

W

To
Smakowite 
przestępstwa,  
czyli jak zostać  
detektywem 
Tom 6
Tekst: Robin Stevens
Tłumaczenie: Magdalena Korobkiewicz
145×203 mm / 368 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 890715
Cena: 34,99 zł

NA

BRODN
 A

  NA  RECEPTE
Z

BRO
DN A

RECEPTE

-
 

Kiedy ukochany dziadek Hazel umiera, Daisy Wells 
towarzyszy swojej przyjaciółce w podróży  
do jej rodzinnego domu w Hongkongu.  

Na miejscu Hazel dowiaduje się, że ma młodszego brata. 
Zanim zdąży oswoić się z nowym członkiem rodziny,  

zostaje wrobiona w morderstwo! 

Daisy i Hazel muszą teraz współpracować  
jak nigdy wcześniej, konfrontując się z niebezpiecznymi 

gangami i tajemniczymi podejrzanymi,  
aby rozwiązać zagadkę morderstwa i oczyścić imię Hazel, 

zanim będzie za późno…

indeks 891048

ISBN 978-83-8141-169-1

34,99 zl

K

o...

Zbrodnia  
na receptę 
Tom 7
Tekst: Robin Stevens
Tłumaczenie: Magdalena Korobkiewicz
145×203 mm / 328 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891048
Cena: 34,99 zł

W

RAMPY
SWIATLACH

SMIER
C

 

 

 

Hazel Wong i Daisy Wells wybierają się do teatru Rue  
w Londynie, aby zmierzyć się z zupełnie nowym 

wyzwaniem: aktorstwem. A że mają pechowy zwyczaj 
pakowania się w niebezpieczne przygody, wkrótce 
staje się jasne, że pojawią się kłopoty, tym razem  

na deskach teatru. 

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

Towarzystwo Detektywistyczne musi rozwiązać  
zagadkę przestępstwa, zanim morderca  

uderzy ponownie.

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

Ha

ca

indeks 891280

ISBN 978-83-8141-230-8

34,99 zl

SM
IERC W

 SW
IATLACH RAM

PY
Śmierć  
w światłach rampy 
Tom 8
Tekst: Robin Stevens
Tłumaczenie: Magdalena Korobkiewicz
145×203 mm / 392 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891280
Cena: 34,99 zł

Śmierć stawia
żagle  
Tom 10
Tekst: Robin Stevens
Tłumaczenie: Magdalena Korobkiewicz
145×203 mm / 400 stron 
Oprawa: twarda
Indeks: 891656
Cena: 34,99 zł

Zbrodnia  
na piątkę
Tom 9
Tekst: Robin Stevens
Tłumaczenie: Magdalena Korobkiewicz
145×203 mm / 384 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891545
Cena: 34,99 zł

9-12
lat
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PONTI

BESTSELLER NEW YORK TIMESA

JAMES PONTI

MAGAZYN    LITERACKI

-

„

-

„

 

-

indeks 891150          

CENA 39,99 zł

ISBN 978-83-8141-177-6

:Dla starszych dzieci

Miejscy szpiedzy. Złote wrota
Tekst: James Ponti
Okładka: Yaoyao Ma Van As
Tłumaczenie: Kaja Makowska
145×203 mm / 384 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891864 / cena: 39,99 zł

Komputer Sterna
Tekst: Robert M. Rynkowski
Okładka: Agata Szargot
145×203 mm / 352 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891684 / cena: 39,99 zł

Miejscy szpiedzy. Miasto świateł
Tekst: James Ponti
Okładka: Yaoyao Ma Van As
Tłumaczenie: Kaja Makowska
145×203 mm / 256 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891150 / cena: 39,99 zł

ISBN  978-83-8141-324-4

indeks 891540

ZeG    RZeG     R

MAGAZYN    LITERACKI

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

Trzynastoletni Karol mieszka na wsi pod Suwałkami. Kiedy jego oj-
ciec trafia do szpitala w Warszawie, chłopiec jest przerażony. Sądzi, 
że życie ojca jest nierozerwalnie związane ze starym zegarem. Za 
wszelką cenę pragnie więc odzyskać rodzinną pamiątkę. W poszu-
kiwaniach pomagają mu koleżanki ze szkoły. Razem odkrywają 
niezwykłe właściwości zegara z pozytywką. Okazuje się, że zegar 
wyprodukowano we Freiburgu jako zegar szczęścia. Czy muzy-
ka płynąca z pozytywki rzeczywiście może sprawić, że będziemy 
szczęśliwi? I czy twórca zegara Johann Krebs był tylko genialnym 
zegarmistrzem, a może kimś więcej? 

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

9-12
lat

:Opowieści pełne 
przygód
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:Dla starszych dzieci

Bestseller

Powrót na Zaginiony Kontynent
Tekst: Przemysław Hytroś
Ilustracje: Agnieszka Wajda
163×235 mm / 296 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891685 / cena: 54,99 zł

Pieśni Zaginionego Kontynentu
Tekst: Przemysław Hytroś
Ilustracje: Agnieszka Wajda
170×210 mm / 248 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891431 / cena: 54,99 zł

napisał 
Przemysław Hytroś

zilustrow
ała Agnieszka Wajda 

Baśnie dla nieustraszonych dziewczynek
Tekst: Myriam Sayalero / Ilustracje: Ricard Lopez
Tłumaczenie: Barbara Bardadyn
163×235 mm / 272 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891671 / cena: 49,99 zł

Baśnie, których nie czytano dziewczynkom
Tekst: Myriam Sayalero / Ilustracje: Mikołaj Rejs
Tłumaczenie: Barbara Bardadyn
165×235 mm / 248 stron / oprawa: twarda
Indeks: 890985 / cena: 44,99 zł

Bestseller

9-12
lat
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:Dla starszych dzieci

Bluecrowne. Opowieść 
o Greenglass House, Tom 3
Tekst: Kate Milford
Okładka: Maciej Szymanowicz
Tłumaczenie: Anna Wicha
145×203 mm / 432 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891046 / cena: 39,99 zł

Złodziejski węzeł,
Tom 4
Tekst: Kate Milford
Okładka: Maciej Szymanowicz
Tłumaczenie: Anna Wicha
145×203 mm / 512 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891541 / cena: 49,99 zł

Bestseller

Przygoda w Greenglass 
House, Tom 1
Tekst: Kate Milford
Okładka: Maciej Szymanowicz
Tłumaczenie: Anna Wicha
140×210 mm / 376 stron / oprawa: twarda
Indeks: 890702 / cena: 39,99 zł

W 
-

-
 
-

-
-

ISBN 978-83-8141-120-2

indeks 890716

Duchy Greenglass House,
Tom 2
Tekst: Kate Milford
Okładka: Maciej Szymanowicz
Tłumaczenie: Anna Wicha 
145×203 mm / 432 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890716 / cena: 39,99 zł

Zapiski bajarza. Opowieść  
o Greenglass House, Tom 5
Tekst: Kate Milford
Okładka: Maciej Szymanowicz
Tłumaczenie: Anna Wicha
145×203 mm / 352 strony / oprawa: twarda 
Indeks: 891856 / cena: 44,99 zł

9-12
lat

:Tajemniczy świat 
Greenglass House
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- -

-

-

indeks 891669

ISBN 978-83-8141-438-8

ZAKLINACZ

TYGRYSÓW

ROCH URBANIAK

Nieunikniona

Ana Cristina Herreros
ilustracje Marcin Minor

Basnie Matki
Smierci

z calego swiata

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

Nieunikniona.  
Baśnie Matki Śmierci  
z całego świata
Tekst: Ana Cristina Herreros
Ilustracje: Marcin Minor
Tłumaczenie: Barbara Bardadyn
163×235 mm / 280 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891683 / cena: 59,99 zł

Opowieść nieznajomego Chińczyka
Tekst: Magdalena Wiśniewska
Ilustracje: Marcin Minor 
162×235 mm / 64 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891657
Cena: 39,99 zł

Maciejka Gwizd
Tekst: Joanna M. Chmielewska
Ilustracje: Marcin Minor
145×203 mm / 192 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891742
Cena: 34,99 zł

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

Podróż Krogulca
Tekst: Natasha Farrant
Okładka: Karolina Piotrowska 
145×203 mm / 320 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891696
Cena: 39,99 zł

9-12
lat
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JENNIFER BELL

W drodze do szkoły Artur, Ren i Cecily są świadkami 
tajemniczej eksplozji. Gdy zaczynają badać jej przyczynę, 
zostają uwięzieni w kabinie na pokładzie Principii – statku 

badawczego dowodzonego przez samego… Izaaka 
Newtona! Zagubieni w 2473 roku w niesamowitej grze 

przygodowej Wonderscape muszą skorzystać z pomocy 
Thomasa Edisona, Mary Shelley i innych historycznych postaci, 

aby znaleźć drogę do domu, zanim skończy im się czas. 

Podróż w nieznane. Wonderscape to spełnienie marzeń 
nie tylko każdego gracza, ale także każdego czytelnika, 

który od lektury oczekuje mocnych wrażeń. Akcja powieści 
nie zwalnia od pierwszych stron i w każdym rozdziale 

wrzuca bohaterów w wir nowych przygód i w nowe miejsca: 
od statku badawczego na oceanie poprzez pustynię, 

japoński ogród, safari aż po nawiedzony labirynt!

JE
N

N
IFE

R
 B

E
LL

ISBN 978-83-8141-297-1

indeks 891442

CENA 39,99 zł

MAGAZYN    LITERACKI

PODRÓŻ W
 NIEZNANE

  PODRÓŻ W  NIEZNANE

K ath er i n e  Wood f i n e

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

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

* Kate Pankhurst * Harriet Whitehorn 
*Robin Stevens

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

indeks 890157

ISBN 978-83-7874-820-5

Cena: 39,99 zł

Wrodzona nieśmiałość Reubena Pedleya sprawia, że najchętniej stałby się niewidzialny dla 
innych. Nie ma przyjaciół i nikt go nie zauważa z wyjątkiem matki, którą chłopiec uwiel-
bia i która uwielbia jego. Oboje mieszkają w ciasnym mieszkaniu, w obskurnym bloku  
w podupadającym, ponurym mieście o nazwie New Umbra. Miasto jest patrolowane przez 
grupki budzących grozę mężczyzn w garniturach, zwanych Kierunkami, na polecenie ta-
jemniczego i niebezpiecznego Smugi, który nieo�cjalnie rządzi New Umbrą. Nie wiadomo 
nawet, czy Smuga jest człowiekiem, czy może organizacją. 

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

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

indeks 891045

ISBN 978-83-8141-139-4

CENA 49,99 zł

Joe Wilson

BEZKRESNYBEZKRESNYBEZKRESNYBEZKRESNY
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ISBN 978-83-8141-092-2

indeks 890975

cena 39,99 zł 

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

MAGAZYN    LITERACKI

Niezliczone sekrety 
Dziesiątej Góry
Tekst: Krista Van Dolzer
Tłumaczenie: Dominika Pietrachowicz
145×203 mm / 296 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891081 / cena: 34,99 zł

Bezkresny
Tekst: Kenneth Oppel
Okładka: Przemysław Szukaj
Tłumaczenie: Katarzyna Rosłan
145×203 mm / 368 stron 
Oprawa: twarda
Indeks: 890975
Cena: 39,99 zł

Podróż w nieznane. 
Wonderscape
Tekst: Jennifer Bell
Tłumaczenie: Irmina Grzegrzółka
145×203 mm / 360 stron / oprawa: twarda 
Indeks: 891442 / cena: 39,99 zł

Tuzin tajemnic.  
12 niezwykłych zagadek  
kryminalnych
Tekst: praca zbiorowa  
pod redakcją Katherine Woodfine
145×203 mm / 328 stron / oprawa: twarda 
Indeks: 890157
Cena: 39,99 zł

Na straży sekretu
Tekst: Trenton Lee Stewart 
Tłumaczenie: Magdalena Witkowska
Ilustracje: Przemysław Szukaj
145×203 mm / 540 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891045 / cena: 49,99 zł

Wyspa, której nie było
Tekst: Joe Wilson
Okładka: Przemysław Szukaj
Tłumaczenie: Dominika Ciechanowicz
145×203 / 256 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891681
Cena: 34,99 zł

9-12
lat
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Bestseller
Peter Nimble  
i magiczne oczy
Cudowne połączenie mitu 

i historii, które trzyma 

czytelników w ogromnym 

napięciu. Booklist

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

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

indeks 890254

ISBN 978-83-7874-852-6

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

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

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

Bestseller

Nagrodzony w 2015 roku tytułem najlepszej dziecięcej książki 

roku według Canadian Library Association.

Nocny ogrodnik
Wspaniała powieść fantasy o sile przyjaźni, potencjale odwagi 

i o tym, jak piękna jest pamięć o bliskich. 

School Library Journal

Tekst: Jonathan Auxier
Okładka: Maciej Szymanowicz
Tłumaczenie: Marta Szelichowska
145×203 mm / 392 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 800322 
Cena: 39,99 zł

Tekst: Jonathan Auxier
Okładka: Maciej Szymanowicz
Tłumaczenie: Jolanta Zubek
145×203 mm / 400 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 890254
Cena: 39,99 zł

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

i  p o twór  z  sadzy

Nan Sparrow
i potw

ór z sadzy
Jo
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Bestseller

Nan Sparrow
i potwór z sadzy
To olśniewająca, ciepła powieść będąca 

rozważaniem na temat bezinteresowności 

i ocalenia. Publishers Weekly

Tekst: Jonathan Auxier
Okładka: Maciej Szymanowicz
Tłumaczenie: Ewa Westwalewicz-Mogilska
145×203 mm / 368 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 890650
Cena: 39,99 zł

Bestseller
Sophie Quire. Ostatnia 
strażniczka książek
Ta słodko-gorzka opowieść 

o dojrzewaniu utwierdzi 

czytelników w przekonaniu, że 

młodzi także mogą coś zmienić, 

jeśli zechcą walczyć o sprawy, na 

których im zależy. 

Tekst: Jonathan Auxier
Okładka: Maciej Szymanowicz
Tłumaczenie: Marta Szelichowska
145×203 mm / 480 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 800573 
Cena: 39,99 zł

:Dla starszych dzieci 9-12
lat
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JENNIFER BELL
Pod powierzchnią tonącego w świetle Nowego Jorku 

kryje się targ pełen tajemnic. Ivy Sparrow i jej brat Seb 
przybyli tu z Londynu, aby pomóc przyjacielowi odnaleźć 
zaginioną siostrę. Okazuje się jednak, że nie tylko oni jej 
szukają. Aby znaleźć Rosie przed innymi, będą musieli 

wykazać się nie lada sprytem  
i wielką odwagą.

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

Musimy się stąd wydostać.

ISBN 978-83-8141-067-0

indeks 890986

Cena 39,99 zł

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

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

Zamarznięta luneta
Tekst: Jennifer Bell 
Ilustracje: Karl James Mountford
Tłumaczenie: Magdalena Witkowska
145×203 mm / 384 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890986 / cena: 39,99

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

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

Pawie piórko
Tekst: Katherine Woodfine
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
Tłumaczenie: 
Ewa Westwalewicz-Mogilska
145×203 mm / 352 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 890386 / cena: 39,99 zł

Szmaragdowy smok
Tekst: Katherine Woodfine
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
Tłumaczenie: 
Ewa Westwalewicz-Mogilska
145×203 mm / 352 strony 
Oprawa: twarda
Indeks: 890412 / cena: 39,99 zł 

9-12
lat
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indeks 800420
zlecenie 70251

ISBN 978-83-7874-418-4

34,99 zl

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

przybyli przerażający Duszobójcy Morrigany. 
Wyznawcy złej czarodziejki pragną wskrzesić swoją  

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

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

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

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

o ocalenie Arranmore.

ISBN 978-83-8141-051-9

indeks 890983

Cena 39,99 zł

indeks 800420
zlecenie 70251

ISBN 978-83-7874-418-4

34,99 zl

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

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

Raz na pokolenie wyspa Arranmore wybiera nowego  
Strażnika Burzy, który dzięki swoim niezwykłym  

i potężnym mocom chroni obecną na wyspie magię 
przed wrogami. Nadszedł czas, by Malachiasz Boyle,  

skryty i ekscentryczny staruszek, ustąpił miejsca  
nowemu Strażnikowi. Jest jednak coś, co nie chce do  

tego dopuścić. Mroczna magia ukryta głęboko  
pod wyspą budzi się, aby ponownie  

wzniecić pradawną wojnę.

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

w 2018 roku!

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

Nominacja do CILIP 
Carnegie Medal!

ISBN 978-83-7874-996-7

indeks 890929
Cena XXXX zł

Wyspa Strażnika Burzy
Tekst: Catherine Doyle 
Tłumaczenie: Katarzyna Biegańska
145×203 / 320 stron / oprawa: twarda
Indeks: 890929 
Cena: 39,99 zł

Wojownicy zaginionej fali
Tekst: Catherine Doyle
Tłumaczenie: Anna Kudelska
145×203 mm / 340 stron / oprawa: twarda
Indeks: 890983
Cena: 39,99 zł

Bitwa Strażnika Burzy
Tekst: Catherine Doyle
Tłumaczenie: Anna Kudelska
145×203 mm / 352 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891543
Cena: 39,99 zł

Tajemne Bractwo  
Pana Benedykta
Tekst: Trenton Lee Stewart
Okładka: Przemysław Szukaj
Tłumaczenie: Kaja Makowska
145×203 mm / 440 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891295
Cena: 39,99 zł

Tajemne Bractwo Pana Benedykta. 
Ryzykowna podróż
Tekst: Trenton Lee Stewart
Okładka: Przemysław Szukaj
Tłumaczenie: Kaja Makowska
145×203 mm / 496 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891408
Cena: 39,99 zł

:Dla starszych dzieci 9-12
lat
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Bestseller

Hotel Winterhouse
Tekst: Ben Guterson
Ilustracje: Chloe Bristol
Tłumaczenie: Anna Anita Wicha
149×216 mm / 384 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890651 
Cena: 39,99 zł

Sekrety hotelu Winterhouse
Tekst: Ben Guterson
Ilustracje: Chloe Bristol
Tłumaczenie: Katarzyna Mironowicz
149×216 mm / 384 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890712 
Cena: 39,99 zł

BEN GUTERSON

ilustracje

ZaGADKA hotelu

indeks 891038

ISBN  978-83-8141-123-3

Elizabeth jest bardzo szczęśliwa, od kiedy zamieszkała  

W hotelu Winterhouse. Niestety jej moce zaczynają się objawiać  

w nieprzewidzianych sytuacjach i do końca nie wiadomo,  

czy dziewczynka potrafi nad nimi zapanować. Zarówno ona  

jak i Freddie ponownie zostają wciągnięci w zasadzkę.  

Hotelowi goście dziwnie się zachowują, niezidentyfikowane siły 

wstrząsają fundamentami Winterhouse, a Elizabeth znowu słyszy 

tajemnicze nawoływanie. Czyżby ktoś w hotelu próbował pomóc  

jej upiornej ciotce powrócić do domu?  

Czy Elizabeth pozna wreszcie całą historię swojej rodziny  

i razem z Freddiem rozwiąże ostatnią zagadkę  

związaną z Winterhouse? 

ZaGADKA hotelu

BEN 
GUTERSON

Zagadka hotelu Winterhouse
Tekst: Ben Guterson
Ilustracje: Chloe Bristol
Tłumaczenie: Maciej Nowak-Kreyer
145×203 mm / 376 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891038 
Cena: 39,99 zł

:Dla starszych dzieci 9-12
lat

Hotel Winterhouse to historia jedenastoletniej Elizabeth, która – co zaskakujące – lubi czytać 

książki i rozwiązywać łamigłówki. Kiedy dostaje zaproszenie do spędzenia świąt w ogromnym 

hotelu, nawet nie podejrzewa, ile zagadek on skrywa. Dziewczynka będzie musiała zmierzyć 

się z tajemniczymi szyframi, obrazami i budzącymi grozę gośćmi hotelowymi. A kiedy w jej 

ręce dostanie się pewna książka, zrobi się naprawdę niebezpiecznie…

:Daj się wciągnąć w wir przygody 
w Hotelu Winterhouse!
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ŚLEDZTWA
ŚLEDZTWA

EMILY LIME
EMILY

LIME

B TI E KLB A
I

DA
VE

D AV E

SH
ELT

ON
SHELTON

MAGAZYN    LITERACKI

ISBN 978-83-8141-179-0

indeks 891294

Cena 39,99 zł

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

O

B
 I  B L  I O T E K

A

Biblioteka. 
Śledztwa Emily Lime
Tekst: Dave Shelton
Tłumaczenie: Anna Kłosiewicz
145×203 mm / 360 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891294
Cena: 39,99 zł

Podejrzany ołówek. 
Śledztwa Emily Lime 
Tekst: Dave Shelton
Tłumaczenie: Anna Kłosiewicz
145×203 mm / 336 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891691
Cena: 39,99 zł

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

POPRZEDNIE ŚLEDZTWA PANNY ROSE RAVENTHORPE
ZNAJDZIECIE TUTAJ:

ISBN 978-83-8141-228-5

indeks 891151

Miecze i upiory
Tekst: Janine Beacham
Ilustracje: Lisa Horton
Tłumaczenie: Magdalena Korobkiewicz
145×203 mm / 280 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891151 / cena: 34,99 zł

W Yorke’u panuje bardzo mroźna zima, a Rose i jej kamer-
dyner Heddsworth są zdani na towarzystwo wyjątkowo 
niemiłego kuzyna Rose, Herberta, i jego równie okropnego  
lokaja, Bixby’ego. 
Kiedy chłopiec o imieniu Orfeusz przerywa uroczyste bożo-
narodzeniowe nabożeństwo w katedrze, oświadczając, że po-
rwano jego siostrę, Rose obiecuje mu pomoc. Rozwiązywanie 

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

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

ISBN 978-83-8141-091-5

indeks 890981

Rubiny i kominiarze
Tekst: Janine Beacham
Ilustracje: Lisa Horton
Tłumaczenie: Magdalena Korobkiewicz
145×203 mm / 264 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890981 / cena: 34,99 zł

Koty i kamerdynerzy
Tekst: Janine Beacham
Ilustracje: Lisa Horton
Tłumaczenie: Magdalena Korobkiewicz
140×210 / 264 strony / oprawa: twarda
Indeks: 890707 / cena: 34,99 zł

:Dla starszych dzieci 9-12
lat

:Rasowy kryminał – z szaleńczym 
tempem, ze skomplikowaną fabułą 
opartą na ciekawej zagadce logicznej  
(z recenzji Kawiarenka Kryminalna).
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Joanna Bachanek     Jacek C
ukrowicz

PATRON HONOROWY PATRONAT MEDIALNY

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

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

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

Joanna Bachanek     Jacek Cukrowicz

indeks 891044

ISBN 978-83-8141-137-0

SUPERGWIAZDA ŚWIATOWEGO FORMATU ZOSTAJE RÓWNIEŻ 

SUPERBOHATEREM!

– Od zawsze byłem fanem superbohaterów i cieszę się, że mogę współtworzyć ten świetny 
projekt. Podobnie jak piłka nożna łączy różne kultury i ludzi na całym świecie, tak wspaniali 
animowani bohaterowie mogą uczynić to samo. Jestem podekscytowany, że mogę w tym 
projekcie połączyć miłość do futbolu i do superbohaterów oraz podzielić się nim z moimi 
fanami. – Cristiano Ronaldo

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

ISBN 978-83-8141-082-3

INDEKS 891011

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

r o z d z i a ł a c h

O p o w i e ś ć 

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

nocny ekspres

nocny ekspres

n
o
cny ekspres

J  edenastoletnia Danja i jej rodzina jak zwykle w grudniu jadą 

do babci. Ale tym razem nie wszystko jest tak, jak powinno. 

Babcia mówi dziwne rzeczy, zapomina i opowiada o jakimś klu-

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

Tej samej nocy Danja słyszy odgłos pociągu dobiegający z opusz-

czonego toru kolejowego. Po chwili na stację wjeżdża Nocny  

Ekspres i zabiera Danję w zapierającą dech w piersiach przygodę,  

w której czas i przestrzeń rządzą się swoimi prawami. Tylko komu 

podczas tej podróży można zaufać, jak odnaleźć babcię i gdzie jest 

zaginiony klucz?

indeks 891743

CENA 39,99 zł 

ISBN 978-83-8141-372-5

Ostatnia Tchnąca Magią
Tekst: Julie Pike
Tłumaczenie: Maciej Nowak-Kreyer
145×203 mm / 296 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891389
Cena: 39,99 zł

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

Poradnik młodego podróżnika
Tekst: Krzysztof Kobus
Ilustracje: Agnieszka Suszczyńska
163×235 / 160 stron / oprawa: zintegrowana
Indeks: 890711
Cena: 24,99 zł

Stadiony świata 
– ilustrowany przewodnik  
po najpiękniejszych arenach
Tekst: Joanna Bachanek, Jacek Cukrowicz
Ilustracje: Agnieszka Suszczyńska
300×250 mm / 224 strony / oprawa: twarda
Indeks: 891044 / cena: 59,99 zł

Polska naj... Księga miejsc  
wyjątkowych
Tekst: Anna Olej-Kobus
Ilustracje: Agnieszka Suszczyńska
163×235 / 160 stron / oprawa: zintegrowana
Indeks: 890710 / cena: 24,99 zł

Striker Force 7
Tekst: Cristiano Ronaldo
Tłumaczenie: Maciej Nowak-Kreyer
168×259 mm / 104 strony
Oprawa: miękka
Indeks: 891011
Cena: 39,99 zł

9-12
lat
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Bestseller

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

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

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

Wielcy muzycy
Tekst: Robert Janowski
Ilustracje: Maciej Szymanowicz
250×290 mm / 120 stron
Oprawa: twarda 
Indeks: 891010
Cena: 49,99 zł

WIELCY
MUZYCY

Robert Janowski Maciej Szymanowicz

ISBN 978-83-8141-178-3

indeks 891010

CENA: 49,99 ZŁ

W
IELCY M

UZYCY
Robert Janowski

M
aciej Szym

anowicz

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

Czwarty tom Wielcy muzycy przedstawia sylwetki ponad trzydziestu słynnych 
muzyków i zespołów oraz ich wyjątkowe dokonania. Są wśród nich takie gwiazdy jak 
Aretha Franklin, Janis Joplin czy Madonna oraz Prince, Eminem i Elvis Presley. Fani 
Queen, Pink Floyd czy U2 poznają kulisy życia swoich idoli.

Przewodnikiem po barwnym świecie muzyków będzie Robert Janowski.

O ile niemal wszyscy uwielbiamy muzykę, o tyle uzdolnionych muzycznie traktujemy 
w szkole mniej poważnie niż tych, którzy „dobrze się uczą”. A przecież to właśnie oni 
mają szansę stać się architektami rzeczywistości. Przesadzam? Pitagorejczycy wierzyli, że 
Wszechświat wypełniony jest muzyką. Obroty ciał niebieskich, generując cudowne tony, 
tworzą niebiańską muzykę sfer. Całe uniwersum Tolkiena zaczyna się od wykreowanej 
przez święte istoty Wielkiej Muzyki, która wybrzmiewając w Pustce, powoduje, że ta przes-
taje być pustką.

Tak... twórcy muzyki kształtują rzeczywistość na równi z wynalazcami czy naukowcami. 
Dlatego nieustannie trzeba dawać im nadzieję i poczucie, że mogą. A jako że „słowa 
uczą, lecz to przykłady pociągają”, idealnie wskazywać im przykłady malowane słowem. 
Przykłady artystów tworzących piękno w czystym wydaniu, a dzięki pasji, talentowi, pracy  
i wrażliwości – tworzących także historię. A jeżeli do opowieści o nich dodamy jeszcze bajeczną 
oprawę wizualną, trudno o lepszy do tego celu... instrument. „Wielcy Muzycy” to właśnie taki 
instrument. Myślę, że najlepszy z możliwych. Bo będzie muzyką dla Waszych uszu.

Przemysław Staroń
Nauczyciel Roku 2018

Finalista Global teacher Prize 2020

:Seria „Wielcy ludzie” 

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

9-12
lat
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Amelie chodzi do siódmej klasy i do niedawna nie zwra-

cała uwagi na swoje ciało. Ale teraz nie lubi tej osoby w lu-

strze. Osoby, której jest za dużo na dole, a za mało na górze. 

Co jednak robić, kiedy na horyzoncie pojawia się ON – Elias,  

wydarzenie, sensacja? Internet wydaje się idealnym miejscem 

do spotkań z nim i do odkrywania swoich tajemnic. Ale gdzie 

leży granica w odkrywaniu się (także dosłownym), której prze-

kraczać nie warto?

Opowieść z ironią i humorem traktująca o poważnych spra-

wach, z którymi stykają się nastolatki u progu dorastania.  

Relacje z rówieśnikami, pierwsze miłosne fascynacje, kłopoty 

w domu. A w tle nieustannie: internet, media społecznościowe 

i presja idealnego wizerunku.

indeks 891756

Cena 34,99 zł

ISBN 978-83-8141-498-2
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:Dla 
młodzieży

13-16
lat
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Tekst i ilustracje: Dave Shelton
Tłumaczenie: Anna Kłosiewicz
145×203 mm / 256 stron
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Indeks: 892098
Cena: 39,99 zł

Trzynaście krzeseł
Jack, zwabiony delikatnym światłem sączącym 

się zza zasłon w oknie na piętrze, zakrada się 

do tajemniczego opuszczonego domu. Kiedyś 

słyszał o tym miejscu dziwne rzeczy, zupełnie 

niestworzone, a jednak… Nie mógł przestać 

myśleć o tym, co usłyszał i oto teraz stoi przed 

drzwiami, zza których dobiegają przyciszone 

głosy, i próbuje się zdecydować, czy nacisnąć 

klamkę, czy uciec. W końcu ciekawość zwycięża 

– Jack jest ciekawskim chłopcem… Otwiera drzwi 

i odkrywa, że w jednym z pokoi przy dużym 

owalnym stole siedzi dwanaście osób różnej 

płci, w różnym wieku i, jak się wkrótce okaże, 

różnych profesji. Przed każdą stoi płonąca 

świeca. Chłopiec zostaje zaproszony do kręgu 

i nie bez wahania siada na trzynastym krześle, 

żeby zobaczyć, co będzie się działo dalej…

Nowość

13-16
lat:Dla młodzieży

:Tej nocy nie 
zaśniesz...
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Topless
Amelie chodzi do siódmej klasy i do niedawna nie zwracała uwagi na swoje ciało. 

Teraz stwierdza, że nie lubi tej osoby w lustrze. Osoby, której jest za dużo na dole, a za 

mało na górze. Co jednak robić, kiedy na horyzoncie pojawi się ON, na którego widok 

gwałtowniej bije serce? Internet wydaje się bezpiecznym miejscem spotkań z NIM i wza-

jemnego odkrywania swoich tajemnic. Ale gdzie leży granica w odkrywaniu się (także 

dosłownym), której przekraczać nie warto?

Tekst: Ju�a Nymphius
Okładka: Ola Szmida
Tłumaczenie: Justyna Drobkiewicz
145×203 mm / 160 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891756
Cena: 34,99 zł

Nowość Czerwone chustki
Tekst: Roberta Marasco
Okładka: Anna Rudak
Tłumaczenie: Barbara Bardadyn
145×203 mm / 196 stron
Oprawa: twarda
Indeks: 891458
Cena: 34,99 zł

13-16
lat:Dla młodzieży

:Początek dojrzewania, pierwszy stanik, pierwsze 
zauroczenie i pierwszy internetowy hejt.
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13-16
lat:Dla młodzieży

ISBN 978-83-8141-436-4

indeks 891665

W Wenisanie wybuchła wojna między ludźmi a undami. Przyniosła strach, głód i po-
czucie osamotnienia. Na ulicach jest coraz więcej żołnierzy, którym trzeba pokazywać 
przepustki, a walki toczą się niemal w centrum miasta. Agata próbuje odnaleźć się  
w nowej rzeczywistości, choć wie, że tym razem przyjaciele już nie stoją po jej stronie. 
Bo jej słowa przynoszą tylko nieszczęście.
Dlaczego w Wenisanie wybudowano podwójne mosty i z jakiego powodu nie wolno 
wchodzić na ich prawą odnogę? Kim jest tajemnicza Azurra i jak to się stało, że królowa 
znienawidzonych dezerterów okazała się najbliższą Agacie osobą? 

Drugi tom cyklu o Wenisanie to nie tylko wciągająca historia, której akcja toczy się  
w oryginalnym, fantastycznym świecie wykreowanym przez bogatą wyobraźnię Linor 
Goralik. To także – a może przede wszystkim – piękna opowieść o bezsensie wojny  
i potędze miłości, wartości poświęcenia i prawdziwej przyjaźni.

Paweł Laudański
Esensja

Ta historia jest po prostu świetna: wciągająca, bardzo dobrze się ją czyta i przekazuje uni-
wersalne wartości, o których szczególnie teraz nie wolno zapominać. Opowieść o Agacie ma 
nie tylko niezwykle oryginalną konstrukcję świata przedstawionego, lecz także przemawia do 
czytelnika nietuzinkowym językiem. Do tego obraz Rocha Urbaniaka… Trudno o ciekawsze 
połączenie.

Przemek Staroń, 
psycholog, Nauczyciel Roku 2018, 

Finalista Global Teacher Prize 2020

ISBN 978-83-8141-328-2

indeks 891662

„…Taki obraz znajduje się w każdej sypialni koledżu – Weniskajl na górze, jego 
kopia, Weniswajt, na dole, a wokół nich kula, pod której powłoką znajduje trujące 
zielone powietrze, i wszystko to razem tworzy Wenisanę”. 

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

Przesłanie tej książki mówi: nie wierz we wszyst-
ko, w co każą ci wierzyć. Szukaj własnych od-
powiedzi, bo ci, których każą ci się bać, mogą 
okazać się o�arami. Dopiero poznawszy pełen 
obraz, możesz zdecydować, po czyjej stronie chcesz 
się opowiedzieć. 

Agnieszka Sowińska, tłumaczka

Osobliwa. Tak można najkrócej opisać tę opowieść, 
w której autorka zaprasza nas do niesamowitego 
świata. Dwa odmienne miasta, ludzie, którzy boją 
się wody, ptakopodobne stwory i Agata, dziew-
czynka, która poznaje pewną straszną tajemnicę. 
Zanurzcie się w „Zimnych wodach Wenisany”,  
bo naprawdę warto.

Sandra Pętecka, IG @fantastyka_na_luzie

Podwójne mosty Wenisany
Tekst: Linor Goralik
Okładka: Roch Urbaniak
Tłumaczenie: Agnieszka Sowińska
145×203 mm / 224 strony
Oprawa: twarda
Indeks: 891665
Cena: 34,99 zł

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

Tytułowa Wenisana to świat złożony z dwóch miast – Weniskajla i Weniswajta, jednocześnie przypominających 

siebie nawzajem i różniących się między sobą, jak lustrzane odbicie (Weniswajt znajduje się pod wodą). W jednym 

żyją ludzie, w drugim: ptakopodobne gabo oraz ci, którzy się utopili. Dorosłe gabo mogą latać też nad powierzchnią, 

wśród ludzi – przedstawiani są jako niebezpieczne istoty, które tylko czyhają, by wciągnąć jakieś dziecko pod 

wodę... Weniskajl to fantastyczna wersja Wenecji, miasta wśród kanałów, do których nie wolno się nawet zbliżać.
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Magik i złodziejka
Tekst: Anniina Mikama
Okładka: Alexander Jansson
Tłumaczenie: Sebastian Musielak
145×203 mm / 512 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891306 / cena: 49,99 zł

Uczeń kuglarza
Tekst: Anniina Mikama
Okładka: Alexander Jansson
Tłumaczenie: Sebastian Musielak
145×203 mm / 512 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891307 / cena: 49,99 zł

Władcy iluzji
Tekst: Anniina Mikama
Okładka: Alexander Jansson
Tłumaczenie: Sebastian Musielak
145×203 mm / 416 stron / oprawa: twarda
Indeks: 891308 / cena: 49,99 zł

13-16
lat:Dla młodzieży

Znakomita seria, która pod warstwą niezwykłych przygód skrywa ważne pytania 

o przyszłość – ludzkości, technologii, świata, w którym żyjemy. Mechanizacja, 

automatyzacja i elektryfikacja niosą wielkie szanse dla ludzkości, ale mogą 

przynieść też wiele bardzo poważnych zagrożeń. Jednocześnie dlaczego tak 

fascynuje nas magia, choć boimy się wielu zjawisk, których nie rozumiemy? 

Czy wytwór technologii, maszyna może mieć duszę? Czy za kilkaset, może 

kilkadziesiąt lat automaty będą zdolne do perfekcyjnego imitowania ludzkich 

zachowań, także tych wynikających z naszej emocjonalności? I czy z czasem nie 

staną się bardziej ludzkie niż my sami?
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Wielka księga przedszkolaka
Tekst: Praca zbiorowa
215×205 mm / 144 strony / oprawa: twarda 
Indeks: 880510
Cena: 24,99 zł

Wielka księga Bożego Narodzenia 
Tekst: Magdalena Marczewska
215×205 mm / 144 strony / oprawa: twarda 
Indeks: 882529
Cena: 27,99 zł

ISBN 978-83-8108-438-3

indeks 882529

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

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

Bawięsię
uczęi

Wielka
przyrody

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

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

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

--

Wielka
 pierwszaka

Bawięsięuczęi

Bawięsięuczęi

Wielka
przedszkolaka

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

Cena 27,99 złISBN 978-83-8108-743-8

indeks 882046

www.mac.pl

Wielka

W
ielka 

WIELKA  KSIEGA,

M Y
POJAZDÓW

Bawięsię
uczęi

ISBN 978-83-8108-319-5

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

Pogodne wierszyki i opowiadania, których autorami są między innymi Paweł Beręsewicz i Grzegorz 
Kasdepke, zachęcą dzieci do rozmowy o tym, dlaczego warto spędzać czas z przyjaciółmi, trzeba nauczyć 
się przegrywać i że można się bawić bez… zabawek!

indeks 880886

Cena 24,99 zł

Bawięsię
uczęi

Wielka
przyrody

Przyroda jest fascynująca – o tym każdy wie. Jak sprawić, by zaciekawić nią najmłodszych? 
Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w Wielkiej księdze przyrody. To znakomita publikacja  

dla dzieci i ich rodziców. W wyjątkowo przyjazny sposób przybliża najmłodszym świat przyrody. 
Krótkie teksty dostosowane do możliwości percepcyjnych połączono z różnorodnymi zadaniami, 
które rozwijają spostrzegawczość i uczą logicznego myślenia. Rewelacyjne zdjęcia i ilustracje 
sprawiają, że dzieci przez zabawę poznają zwierzęta i rośliny żyjące w różnych środowiskach 
oraz ciekawostki i atrakcje przyrodnicze Polski i nie tylko. W książce znajdują się uwielbiane przez 
najmłodszych labirynty i plątaninki, obrazki do wyszukiwania różnic,  
kolorowanki, krzyżówki, zagadki i rebusy.

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

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

-

-

Wielka
 pierwszaka

Bawięsię
uczęi

Bawięsię
uczęi

Wielka
przedszkolaka

Cena 27,99 zł

www.mac.pl

ISBN 978-83-8108-903-6

Wielka księga sportu
Tekst: Praca zbiorowa
215×205 mm / 144 strony / oprawa: twarda 
Indeks: 882214 
Cena: 27,99 zł

Wielka księga ortografii i gramatyki
Tekst: Urszula Andrasik, Elżbieta Markowska, 
Beata Szurowska
215×205 mm / 144 strony / oprawa: twarda
Indeks: 881515 / cena: 24,99 zł

Wielka księga zawodów
Tekst: Praca zbiorowa
215×205 mm / 144 strony / oprawa: twarda 
Indeks: 881514
Cena: 24,99 zł

Wielka 
księga  

zawodów

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

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

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

Cena 24,99 zł

indeks 881513

www.mac.pl
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Bawięsię
uczęi

Wielka
przyrody

Przyroda jest fascynująca – o tym każdy wie. Jak sprawić, by zaciekawić nią najmłodszych? 
Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w Wielkiej księdze przyrody. To znakomita publikacja  

dla dzieci i ich rodziców. W wyjątkowo przyjazny sposób przybliża najmłodszym świat przyrody. 
Krótkie teksty dostosowane do możliwości percepcyjnych połączono z różnorodnymi zadaniami, 
które rozwijają spostrzegawczość i uczą logicznego myślenia. Rewelacyjne zdjęcia i ilustracje 
sprawiają, że dzieci przez zabawę poznają zwierzęta i rośliny żyjące w różnych środowiskach 
oraz ciekawostki i atrakcje przyrodnicze Polski i nie tylko. W książce znajdują się uwielbiane przez 
najmłodszych labirynty i plątaninki, obrazki do wyszukiwania różnic,  
kolorowanki, krzyżówki, zagadki i rebusy.

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

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

-

-

Wielka
 pierwszaka

Bawięsię
uczęi

Bawięsię
uczęi

Wielka
przedszkolaka

Bawięsię
uczęi

ISBN 978-83-8108-319-5

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

Pogodne wierszyki i opowiadania, których autorami są między innymi Paweł Beręsewicz i Grzegorz 
Kasdepke, zachęcą dzieci do rozmowy o tym, dlaczego warto spędzać czas z przyjaciółmi, trzeba nauczyć 
się przegrywać i że można się bawić bez… zabawek!

indeks 880886

Cena 24,99 zł

ISBN 978-83-8108-514-4

Wielka księga mody
Tekst: Magdalena Marczewska
215×205 mm / 144 strony / oprawa: twarda
Indeks: 881337
Cena: 24,99 zł

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

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

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

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

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

Cena 24,99 złISBN 978-83-8108-436-9

indeks 881337

www.mac.pl

Bawięsię
uczęi

Wielka
przyrody

Przyroda jest fascynująca – o tym każdy wie. Jak sprawić, by zaciekawić nią najmłodszych? 
Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w Wielkiej księdze przyrody. To znakomita publikacja  

dla dzieci i ich rodziców. W wyjątkowo przyjazny sposób przybliża najmłodszym świat przyrody. 
Krótkie teksty dostosowane do możliwości percepcyjnych połączono z różnorodnymi zadaniami, 
które rozwijają spostrzegawczość i uczą logicznego myślenia. Rewelacyjne zdjęcia i ilustracje 
sprawiają, że dzieci przez zabawę poznają zwierzęta i rośliny żyjące w różnych środowiskach 
oraz ciekawostki i atrakcje przyrodnicze Polski i nie tylko. W książce znajdują się uwielbiane przez 
najmłodszych labirynty i plątaninki, obrazki do wyszukiwania różnic,  
kolorowanki, krzyżówki, zagadki i rebusy.

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

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

-

-

Wielka
 pierwszaka

Bawięsię
uczęi

Bawięsię
uczęi

Wielka
przedszkolaka

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

Bawięsię
uczęi

Wielka
przyrody

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

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

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

--

Wielka
 pierwszaka

Bawięsięuczęi

Bawięsięuczęi

Wielka
przedszkolaka

W ka icj

Cena 24,99 złISBN 978-83-8108-317-1

indeks 880744

www.mac.pl

Zobacz też publikacje:
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Bawięsię
uczęi

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-318-8

indeks 880633

Wielka
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Bawięsięuczęi

Wielkaprzyrody

Przyroda jest fascynująca – o tym każdy wie. Jak sprawić, by zaciekawić nią najmłodszych? 

Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w Wielkiej księdze przyrody. To znakomita publikacja  

dla dzieci i ich rodziców. W wyjątkowo przyjazny sposób przybliża najmłodszym świat przyrody. 

Krótkie teksty dostosowane do możliwości percepcyjnych połączono z różnorodnymi zadaniami, 

które rozwijają spostrzegawczość i uczą logicznego myślenia. Rewelacyjne zdjęcia i ilustracje 

sprawiają, że dzieci przez zabawę poznają zwierzęta i rośliny żyjące w różnych środowiskach 

oraz ciekawostki i atrakcje przyrodnicze Polski i nie tylko. W książce znajdują się uwielbiane przez 

najmłodszych labirynty i plątaninki, obrazki do wyszukiwania różnic,  

kolorowanki, krzyżówki, zagadki i rebusy.Wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej, Agnieszki Frączek  

i Doroty Gellner w wyjątkowo przyjazny dziecku sposób 

przybliżają tematykę ekologiczną, a opowiadania Anny 

Onichimowskiej, Anny Mikity, Beaty Szurowskiej i Pawła 

Beręsewicza uczą wrażliwości na świat przyrody i z pewnością 

staną się inspiracją do jego poznawania.

Cena 24,99 złISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

Wielka pierwszaka

Bawięsięuczęi

Bawięsięuczęi

Wielkaprzedszkolaka

To znakomita publikacja dla dzieci chcących rozwijać kompetencje matematyczne.  
Ćwiczenia zawarte w publikacji są dostosowane do możliwości manualnych i percepcyjnych 
starszych przedszkolaków. Dzieci kształtują umiejętności matematyczne, takie jak: przeliczanie, 
umiejętność klasyfikowania, wskazywania różnic i podobieństw. Wykonują obliczenia 
matematyczne, uczą się pisać cyfry, orientacji przestrzennej na kartce papieru, posługiwania 
się pojęciami: dłuższy, krótszy, nad, pod, za, obok, między, prawo, lewo itp. Poznają figury 
geometryczne, rysują symetryczne obrazki na polach kratkowanych, liczą w podanym zakresie, 
rozwiązują także proste zadania tekstowe. Ćwiczenia zawarte w publikacji rozwijają logiczne 
myślenie i koncentrację uwagi. W książce znajdują się uwielbiane przez dzieci labirynty  
i plątaninki, sudoku i tangramy, dzięki czemu nauka matematyki jest także wspaniałą zabawą.

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

W
IELKA  KSIEGA,

M
Y M Y

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

:Seria „Wielkie księgi”
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Wielka księga przedszkolaka
Tekst: Praca zbiorowa
215×205 mm / 144 strony / oprawa: twarda 
Indeks: 880510
Cena: 24,99 zł

Cena 27,99 złISBN 978-83-8108-743-8

indeks 882046

www.mac.pl

Bawięsię
uczęi

Wielka
przyrody

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

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

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

--

Wielka
 pierwszaka

Bawięsięuczęi

Bawięsięuczęi

Wielka
przedszkolaka

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

Cena 27,99 złISBN 978-83-8108-743-8

indeks 882046

www.mac.pl

Wielka

W
ielka 

WIELKA  KSIEGA,

M Y
POJAZDÓW

Bawięsię
uczęi

Wielka
przyrody

Przyroda jest fascynująca – o tym każdy wie. Jak sprawić, by zaciekawić nią najmłodszych? 
Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w Wielkiej księdze przyrody. To znakomita publikacja  

dla dzieci i ich rodziców. W wyjątkowo przyjazny sposób przybliża najmłodszym świat przyrody. 
Krótkie teksty dostosowane do możliwości percepcyjnych połączono z różnorodnymi zadaniami, 
które rozwijają spostrzegawczość i uczą logicznego myślenia. Rewelacyjne zdjęcia i ilustracje 
sprawiają, że dzieci przez zabawę poznają zwierzęta i rośliny żyjące w różnych środowiskach 
oraz ciekawostki i atrakcje przyrodnicze Polski i nie tylko. W książce znajdują się uwielbiane przez 
najmłodszych labirynty i plątaninki, obrazki do wyszukiwania różnic,  
kolorowanki, krzyżówki, zagadki i rebusy.

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

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

-

-

Wielka
 pierwszaka

Bawięsię
uczęi

Bawięsię
uczęi

Wielka
przedszkolaka

Zwierzęta, które żyły na Ziemi przed milionami lat, nadal są fascynujące. Dzięki tej książce dowiesz 

się wielu ciekawostek o dinozaurach: tego, jak się nazywały, jak wyglądały, jak zdobywały pokarm 

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

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

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

cją dla dzieci, które interesują się prehistorią naszej planety.  

Bawięsię
uczęi

ISBN 978-83-8108-319-5

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

Pogodne wierszyki i opowiadania, których autorami są między innymi Paweł Beręsewicz i Grzegorz 
Kasdepke, zachęcą dzieci do rozmowy o tym, dlaczego warto spędzać czas z przyjaciółmi, trzeba nauczyć 
się przegrywać i że można się bawić bez… zabawek!

indeks 880886

Cena 24,99 zł

Cena 27,99 złISBN 978-83-8227-064-8

indeks 882600

www.mac.pl

Wielka księga dinozaurów
Tekst: Praca zbiorowa
215×205 mm / 144 strony / oprawa: twarda 
Indeks: 882600 
Cena: 27,99 zł

Wielka księga zwierząt
Tekst: Magdalena Marczewska 
215×205 mm / 144 strony 
Oprawa: twarda 
Indeks: 882046
Cena: 27,99 zł

Bawięsię
uczęi

Wielka
przyrody

Przyroda jest fascynująca – o tym każdy wie. Jak sprawić, by zaciekawić nią najmłodszych? 
Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w Wielkiej księdze przyrody. To znakomita publikacja  

dla dzieci i ich rodziców. W wyjątkowo przyjazny sposób przybliża najmłodszym świat przyrody. 
Krótkie teksty dostosowane do możliwości percepcyjnych połączono z różnorodnymi zadaniami, 
które rozwijają spostrzegawczość i uczą logicznego myślenia. Rewelacyjne zdjęcia i ilustracje 
sprawiają, że dzieci przez zabawę poznają zwierzęta i rośliny żyjące w różnych środowiskach 
oraz ciekawostki i atrakcje przyrodnicze Polski i nie tylko. W książce znajdują się uwielbiane przez 
najmłodszych labirynty i plątaninki, obrazki do wyszukiwania różnic,  
kolorowanki, krzyżówki, zagadki i rebusy.

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

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885
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-

Wielka
 pierwszaka

Bawięsię
uczęi

Bawięsię
uczęi

Wielka
przedszkolaka

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

Cena 27,99 złISBN 978-83-8108-743-8

indeks 882046

www.mac.pl
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:Seria „Wielkie księgi”

Wielka księga małego Polaka
Tekst: Joanna Bachanek
215×205 mm / 144 strony / oprawa: twarda
Indeks: 880744
Cena: 24,99 zł

Wielka księga matematyki
Autorzy: Magdalena Marczewska,  
Beata Szurowska, Wiesława Żaba-Żabińska
215×205 mm / 144 strony / oprawa: twarda
Indeks: 880663 / cena: 24,99 zł

Wielka księga zabaw
Tekst: Magdalena Marczewska
215×205 mm / 144 strony / oprawa: twarda
Indeks: 880886
Cena: 24,99 zł

Wielka księga wakacji
Autorzy: Magdalena Marczewska,  
Wiesława Żaba-Żabińska,  
Beata Szurowska, Barbara Tichy
215×205 mm / 144 strony / oprawa: twarda
Indeks: 881249 / cena: 24,99 zł
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Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-318-8

indeks 880633
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Bawięsięuczęi

Wielkaprzyrody

Przyroda jest fascynująca – o tym każdy wie. Jak sprawić, by zaciekawić nią najmłodszych? 

Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w Wielkiej księdze przyrody. To znakomita publikacja  

dla dzieci i ich rodziców. W wyjątkowo przyjazny sposób przybliża najmłodszym świat przyrody. 

Krótkie teksty dostosowane do możliwości percepcyjnych połączono z różnorodnymi zadaniami, 

które rozwijają spostrzegawczość i uczą logicznego myślenia. Rewelacyjne zdjęcia i ilustracje 

sprawiają, że dzieci przez zabawę poznają zwierzęta i rośliny żyjące w różnych środowiskach 

oraz ciekawostki i atrakcje przyrodnicze Polski i nie tylko. W książce znajdują się uwielbiane przez 

najmłodszych labirynty i plątaninki, obrazki do wyszukiwania różnic,  

kolorowanki, krzyżówki, zagadki i rebusy.
Wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej, Agnieszki Frączek  

i Doroty Gellner w wyjątkowo przyjazny dziecku sposób 

przybliżają tematykę ekologiczną, a opowiadania Anny 

Onichimowskiej, Anny Mikity, Beaty Szurowskiej i Pawła 

Beręsewicza uczą wrażliwości na świat przyrody i z pewnością 

staną się inspiracją do jego poznawania.

Cena 24,99 złISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885 -

-

Wielka
 pierwszaka

Bawięsięuczęi

Bawięsięuczęi

Wielka
przedszkolaka

To znakomita publikacja dla dzieci chcących rozwijać kompetencje matematyczne.  
Ćwiczenia zawarte w publikacji są dostosowane do możliwości manualnych i percepcyjnych 
starszych przedszkolaków. Dzieci kształtują umiejętności matematyczne, takie jak: przeliczanie, 
umiejętność klasyfikowania, wskazywania różnic i podobieństw. Wykonują obliczenia 
matematyczne, uczą się pisać cyfry, orientacji przestrzennej na kartce papieru, posługiwania 
się pojęciami: dłuższy, krótszy, nad, pod, za, obok, między, prawo, lewo itp. Poznają figury 
geometryczne, rysują symetryczne obrazki na polach kratkowanych, liczą w podanym zakresie, 
rozwiązują także proste zadania tekstowe. Ćwiczenia zawarte w publikacji rozwijają logiczne 
myślenie i koncentrację uwagi. W książce znajdują się uwielbiane przez dzieci labirynty  
i plątaninki, sudoku i tangramy, dzięki czemu nauka matematyki jest także wspaniałą zabawą.

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

Bawięsię
uczęi

Wielka
przyrody

Przyroda jest fascynująca – o tym każdy wie. Jak sprawić, by zaciekawić nią najmłodszych? 
Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w Wielkiej księdze przyrody. To znakomita publikacja  

dla dzieci i ich rodziców. W wyjątkowo przyjazny sposób przybliża najmłodszym świat przyrody. 
Krótkie teksty dostosowane do możliwości percepcyjnych połączono z różnorodnymi zadaniami, 
które rozwijają spostrzegawczość i uczą logicznego myślenia. Rewelacyjne zdjęcia i ilustracje 
sprawiają, że dzieci przez zabawę poznają zwierzęta i rośliny żyjące w różnych środowiskach 
oraz ciekawostki i atrakcje przyrodnicze Polski i nie tylko. W książce znajdują się uwielbiane przez 
najmłodszych labirynty i plątaninki, obrazki do wyszukiwania różnic,  
kolorowanki, krzyżówki, zagadki i rebusy.

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

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885
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-
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Wielka
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Wielka księga przyrody
Tekst: Praca zbiorowa
215×205 mm / 144 strony / oprawa: twarda
Indeks: 880885
Cena: 24,99 zł

Bawięsię
uczęi

ISBN 978-83-8108-319-5

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

Pogodne wierszyki i opowiadania, których autorami są między innymi Paweł Beręsewicz i Grzegorz 
Kasdepke, zachęcą dzieci do rozmowy o tym, dlaczego warto spędzać czas z przyjaciółmi, trzeba nauczyć 
się przegrywać i że można się bawić bez… zabawek!

indeks 880886

Cena 24,99 zł
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Bawięsię
uczęi

ISBN 978-83-8108-319-5

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

Pogodne wierszyki i opowiadania, których autorami są między innymi Paweł Beręsewicz i Grzegorz 
Kasdepke, zachęcą dzieci do rozmowy o tym, dlaczego warto spędzać czas z przyjaciółmi, trzeba nauczyć 
się przegrywać i że można się bawić bez… zabawek!

indeks 880886

Cena 24,99 zł

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

Bawięsię
uczęi

Wielka
przyrody

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

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

Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

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

indeks 880744

www.mac.pl

Zobacz też publikacje:
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Cena 24,99 zł
ISBN 978-83-8108-318-8

indeks 880633
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Bawięsięuczęi

Wielkaprzyrody

Przyroda jest fascynująca – o tym każdy wie. Jak sprawić, by zaciekawić nią najmłodszych? 

Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w Wielkiej księdze przyrody. To znakomita publikacja  

dla dzieci i ich rodziców. W wyjątkowo przyjazny sposób przybliża najmłodszym świat przyrody. 

Krótkie teksty dostosowane do możliwości percepcyjnych połączono z różnorodnymi zadaniami, 

które rozwijają spostrzegawczość i uczą logicznego myślenia. Rewelacyjne zdjęcia i ilustracje 

sprawiają, że dzieci przez zabawę poznają zwierzęta i rośliny żyjące w różnych środowiskach 

oraz ciekawostki i atrakcje przyrodnicze Polski i nie tylko. W książce znajdują się uwielbiane przez 

najmłodszych labirynty i plątaninki, obrazki do wyszukiwania różnic,  

kolorowanki, krzyżówki, zagadki i rebusy.Wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej, Agnieszki Frączek  

i Doroty Gellner w wyjątkowo przyjazny dziecku sposób 

przybliżają tematykę ekologiczną, a opowiadania Anny 

Onichimowskiej, Anny Mikity, Beaty Szurowskiej i Pawła 

Beręsewicza uczą wrażliwości na świat przyrody i z pewnością 

staną się inspiracją do jego poznawania.

Cena 24,99 złISBN 978-83-8108-316-4

indeks 880885

Wielka pierwszaka

Bawięsięuczęi

Bawięsięuczęi

Wielkaprzedszkolaka

To znakomita publikacja dla dzieci chcących rozwijać kompetencje matematyczne.  
Ćwiczenia zawarte w publikacji są dostosowane do możliwości manualnych i percepcyjnych 
starszych przedszkolaków. Dzieci kształtują umiejętności matematyczne, takie jak: przeliczanie, 
umiejętność klasyfikowania, wskazywania różnic i podobieństw. Wykonują obliczenia 
matematyczne, uczą się pisać cyfry, orientacji przestrzennej na kartce papieru, posługiwania 
się pojęciami: dłuższy, krótszy, nad, pod, za, obok, między, prawo, lewo itp. Poznają figury 
geometryczne, rysują symetryczne obrazki na polach kratkowanych, liczą w podanym zakresie, 
rozwiązują także proste zadania tekstowe. Ćwiczenia zawarte w publikacji rozwijają logiczne 
myślenie i koncentrację uwagi. W książce znajdują się uwielbiane przez dzieci labirynty  
i plątaninki, sudoku i tangramy, dzięki czemu nauka matematyki jest także wspaniałą zabawą.

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

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

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

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

Cena 24,99 złISBN 978-83-8108-437-6

indeks 881338

www.mac.pl

Wielka księga nie tylko pojazdów
Tekst: Magdalena Marczewska
215×205 mm / 144 strony / oprawa: twarda
Indeks: 881338
Cena: 24,99 zł

W ka icj

Wielka księga pierwszaka
Tekst: Praca zbiorowa
215×205 mm / 144 strony 
Oprawa: twarda
Indeks: 880511 
Cena: 24,99 zł

Bestseller
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:Seria „Podróżowniki” 

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

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

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

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

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

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

Grecja
Tekst: Anna Kobus
163×235 mm / 96 stron
Oprawa: miękka
Indeks: 7004090
Cena: 24,90 zł
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Wydawnictwo Dwukropek
ul. Witosa 76

25-561 Kielce

Dystrybucja GRUPA MAC S.A.

infolinia 800 650 300

kontakt@dwukropek.com.pl 

www.dwukropek.com.pl

handlowy@mac.pl

tel. 665 055 260

Nasze publikacje kupisz w partnerskiej księgarni

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl

Zeskanuj QR code  

i zobacz pełną ofertę  

Dwukropka


