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ASTRONAUCI 
Stanisław Lem 
420 stron | Literackie | oprawa miękka | 9788308063620  | Cena: £9.50 
 
Astronauci to jedna z najsłynniejszych powieści Lema, wydana po raz pierwszy w 1951 

roku – z konieczności częściowo respektująca polityczne kanony epoki i dlatego przez 

wiele lat skazana przez autora na zapomnienie. Jej niebywały sukces zawdzięcza 

jednak Lem swojemu wyjątkowemu talentowi, który nawet w tak mrocznych i trudnych 

dla artystów czasach potrafił stworzyć dzieło oryginalne i daleko wychodzące poza 

horyzonty ówczesnych decydentów. W tej pierwszej powieści Lema o podróży 

międzyplanetarnej jest ładunek nieprzeciętnej wyobraźni i wiary w to, że mądrość 

weźmie w końcu górę nad politycznym szaleństwem. Obraz Wenus, przygotowującej 

się do ataku na Ziemię, ale zniszczonej wcześniej wskutek bratobójczej wojny, jest do 

dziś poruszającą wizją skutków, do jakich wiedzie prymitywny praktycyzm i żądza władzy  

BAJKI ROBOTÓW  
Stanisław Lem 
221 stron | Literackie | oprawa miękka | 9788308048894 | Cena: £7.50 
 
Dawno, dawno temu, gdzieś za Cieśniną Andromedzką żyli sobie Palibaba-intelektryk, 

Królewna Elektrina i robot Automateusz... 

Nowe wydanie jednej z najsłynniejszych książek Stanisława Lema! 

Bajki robotów po raz pierwszy ukazały się w 1964 roku. Od tego czasu nieustannie 

bawią i zadziwiają swą oryginalnością. Lem, jak sugeruje już sam tytuł, połączył w tej 

książce światy na pozór sobie obce: baśniową akcję przeniósł w kosmos, a księżniczki i 

czarodziejów zamienił na inteligentne i przede wszystkim obdarzone uczuciami 

maszyny. Powstał w ten sposób utwór wymykający się wszelkim klasyfikacjom, dzieło, 

które może być czytane przez młodszych czytelników, ale także przez wymagających 

miłośników fantastyki naukowej, skrzące się błyskotliwym humorem i arcyzabawną groteską. W świecie 

lemowskich robotów nie brakuje istot wrażliwych i dobrych, ale są też tacy, którzy za wszelką cenę chcą 

narzucić pozostałym swoją wizję rzeczywistości. Czy to nam czegoś nie przypomina?  

CYBERIADA 
Stanisław Lem 
506 stron | Literackie | oprawa miękka | 9788308055281 | Cena: £9.99 
 
Nowa edycja popularnej książki Stanisława Lema, którą autor uważa za swój prywatny 

wkład w poetykę literatury science fiction. Nikt bowiem nie skrzyżował w taki sposób 

przyszłościowej fantastyki z baśnią i filozoficzną powiastką, nikt nie sporządził takiego 

stopu materii "naukowo-technicznej" z baśniowym sztafażem przedstawionego świata.  

Cyberiada - zabawny melanż tradycyjnej baśni i literatury science fiction z 

konstruktorami w roli czarowników i cudami, które są tam tylko niebywale rozwiniętą 

inżynierską sprawnością - stanowi swego rodzaju przestrogę przed brakiem umiaru, 

etyki i zbytnią wiarą we wszechmoc inżynierii. 

Nowe wydanie słynnego dzieła Stanisława Lema to także nowa okładka - zaprojektował 

ją jeden z najbardziej cenionych grafików młodego pokolenia Przemysław Dębowski. 

CZŁOWIEK Z MARSA 
Stanisław Lem 
182 strony | oprawa miękka | Literackie | 9788308063613 | Cena: £7.50 
 
Człowiek z Marsa to pierwsza, na wiele lat zapomniana powieść Lema. Jej tematem 

jest „wojna światów” toczona przez ludzi w hermetycznie zamkniętym laboratorium z 

przybyłym z Marsa cyborgiem. W warstwie odnoszącej się do techniki i technologii, a 

także na płaszczyźnie literackiej autor nawiązuje do klasyków gatunku, takich jak 

między innymi H.G. Wells. Książkę czyta się z prawdziwym zainteresowaniem – 

dociekliwi czytelnicy odkryją tu wątki, które Lem podejmie w późniejszej twórczości.  

DZIABEŁ I ARCYDZIEŁO TEKSTY PRZEŁOMOWE 
Stanisław Lem 
592 strony | Literackie | oprawa miękka | 9788308068090 | Cena: £11.99 
 
Świat oczami Lema 

Nauka, literatura i wizje przyszłości, z których wiele stało się rzeczywistością 

Diabeł i arcydzieło to tom, który zawiera m.in. nieznane dotąd teksty Stanisława 

Lema i ujawnia nie tylko jego literacki geniusz, ale i profetyczny potencjał. 

Pełne erudycji wywody, swobodne żonglowanie wiedzą z najróżniejszych dziedzin 

oraz wyjątkowe poczucie humoru autora urzekną zarówno koneserów jego 

twórczości, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z Lemem. Mimo 

upływu lat rozważania krakowskiego pisarza nadal inspirują i posiadają nie mniejszą 

energię niż książki najpoczytniejszych współczesnych historyków i myślicieli, którzy 

starają się opisać możliwe drogi rozwoju ludzkości. 

Dzięki tej książce czytelnik dowie się, jak Lem rozumiał erozję kultury, dlaczego uważał, że nie można 

skopiować ludzkiego umysłu i jakie zastosowania widział dla matematyki jako nauki. 

EDEN 
Stanisław Lem 
424 strony | oprawa miękka | Literackie | 9788308061749 | Cena: £9.99 
 
Napisany w 1958 roku Eden otwiera epokę dojrzałej twórczości science fiction Lema. Co 

zatem sprawia, że powieść nadal czyta się z niesłabnącym zainteresowaniem? Z 

pewnością niezwykła wyobraźnia autora, który tworzy zmysłowe, bogate wizje 

planetarnej natury i kultury, a zarazem umiejętnie dozuje napięcie, pozwalając 

tajemnicom Edenu odsłaniać się stopniowo, z dramatycznym napięciem. 

 

Polityczne porządki na planecie przypominają czytelnikom wizje Orwella, ale ważniejszy 

jest tam sceptycyzm co do szans wzajemnego poznania: już sama odmienność 

stosowanych technologii sprawia, że przybysze i miejscowi do końca nie potrafią się 

porozumieć. 
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DZIENNIKI GWIAZDOWE II 
Stanisław Lem  
284 strony | Literackie | oprawa miękka | 9788308063606 | Cena: £8.80 

Ijon Tichy, "kosmiczny wędrowiec", bohater opowiadań Stanisława Lema, powraca, żeby 

znowu przemierzać wszechświat w poszukiwaniu nowych wyzwań. 

Do Dzienników gwiazdowych II weszły te przygody, które nie znalazły się w wyborze 

Jerzego Jarzębskiego z 1999 roku. Czytelnicy znajdą pośród nich m.in. przesławną 

"podróż ósmą", wspomnienia Ijona i rozważania dotyczące pożytku ze smaków. Żaden 

z Lemowych cykli nie powstawał tak długo: trzydzieści lat dzieli pierwsze opowieści od 

ostatniej. Błyskotliwe i pełne humoru, skłaniają do refleksji i dostarczają rozrywki na 

najwyższym poziomie.   

DZIENNIKI GWIAZDOWE 
Stanisław Lem  
388 stron | Literackie | oprawa miękka | 9788308070307 | Cena: £9.50 

Czego możemy się nauczyć od kosmitów? W cyklu opowiadań pisanych przez ponad 

trzydzieści lat Stanisław Lem udowadnia, że bardzo wiele. 

Bohater Dzienników gwiazdowych, Ijon Tichy, niczym Guliwer obcuje z różnymi 

istotami pozaziemskmi. Podczas swych licznych wojaży międzyplantetarnych 

podróżnik poznał rozmaite obce cywilizacje, stworzone tak przez istoty myślące, jaki i 

przez zaawansowane roboty. 

Zaskakujące, ale kosmici mieszkający na oddalonych w przestrzeni (czasem także 

czasie) planetach mają więcej wspólnego z nami, niż mogłoby się wydawać... 

FIASKO 
Stanisław Lem 
432 strony | oprawa miękka | Literackie | 9788308063507 | Cena: £9.99 

Ziemska wyprawa próbuje porozumieć się z cywilizacją odległej planety Kwinty. 

Wszystkie wysiłki okazują się jednak bezcelowe, gdyż Kwintanie wszelkimi siłami bronią 

się przed kontaktem. Lem niezwykle pomysłowo wyposażył w technikę swych 

kosmonautów, ale nie pomogło im to w realizacji odwiecznych marzeń ludzkości o 

wymianie doświadczeń z braćmi w rozumie. Obcość pozostanie więc – jak zawsze u 

Lema – nieprzenikalna, a ludzie owinięci na wieczność w swoje mitologie. 

Fiasko, ostatnia powieść Lema, miejscami gorzka i pesymistyczna, podsumowuje 

najistotniejsze wątki jego pisarstwa. 

GŁOS PANA 
Stanisław Lem  
342 strony | Literackie | oprawa miękka | 9788308073155 | Cena: £9.99 

Klasyczne dzieło Stanisława Lema 

Jedna z najlepszych powieści o kontakcie z obcą cywilizacją w historii literatury 

fantastycznej. 

Uczeni przypadkiem odkrywają, że na Ziemię dociera z kosmosu sygnał, który może być 

komunikatem od rozumnych istot. Jednym z naukowców, którzy mają za zadanie 

rozkodowanie tajemniczego impulsu neutrinowego, jest sławny matematyk Piotr E. 

Hogarth. Ale jak odczytać przesłanie, skoro nie wiadomo nawet, czy nadawcy 

rzeczywiście istnieją? A jeśli istnieją, kim są i jakie mają wobec ludzkości zamiary? 

Głos Pana, który powstał tuż po powieści Solaris, to popis kunsztu pisarskiego Lema: brak w tej książce 

awanturniczej akcji, ale zmagania uczonych z tajemnicą poruszają i przykuwają uwagę bardziej niż w niejednej 

powieści przygodowej, a dotknięcie Nieznanego prowokuje do zadania najważniejszych pytań o istotę świata i 

naturę człowieka. 

KATAR 
Stanisław Lem  
256 stron | Literackie | oprawa miękka | 9788308061824 | Cena: £8.80 

Klasyczne dzieło Stanisława Lema 

Jedna z najlepszych powieści o kontakcie z obcą cywilizacją w historii literatury 

fantastycznej. 

Katar to z pozoru klasyczna powieść detektywistyczna, w której czytelnik wraz z 

głównym bohaterem - amerykańskim kosmonautą na przedwczesnej emeryturze -

  próbuje rozwiązać serię tajemniczych zgonów. Jednak jak można rozwikłać tajemnicę, 

kiedy do puli podejrzanych trafiają prawa natury, takie jak teoria chaosu czy 

prawdopodobieństwo? Być może życie każdego człowieka zależy od całkowitego 

przypadku i na nic się ma ingerencja w przyszłość. 

Powieść w mistrzowski sposób łączy w sobie elementy wartkiej akcji wraz z refleksją na temat zagrożeń 

cywilizacyjnych i zalążkami pojęcia "globalizacji" którym Lem wyprzedził swoją epokę. Świat, jaki widzi i 

opisuje Lem jest wynikiem gry przypadku i sumą rachunku prawdopodobieństwa. 

KONGRES FUTUROLOGICZNY 
Stanisław Lem 
202 strony | oprawa miękka | Literackie | 9788308070314 | Cena: £8.50 

Kongres futurologiczny, którego narratorem i bohaterem jest znany doskonale 

czytelnikom Lema — choćby z Wizji lokalnej, Pokoju na Ziemi i Dzienników 

gwiazdowych — Ijon Tichy, przedstawia antyutopijną wizję społeczeństwa przyszłości. 

Futurologiczny koszmar ukazany został w obrazie świata, którego materialną i 

duchową nędzę maskują halucynacje wywołane działaniem środków chemicznych. 

Środki te, rozpylone w powietrzu, sprawiają, że postrzegana ,,rzeczywistość” jawi się 

mieszkańcom owego świata w postaci sielankowych projekcji ich marzeń i pragnień. 

Lem posłużył się tu po mistrzowsku alegorycznym chwytem, którego sens — po 

dwudziestowiecznych doświadczeniach totalitarnej propagandy i masowych 

eksperymentów socjotechnicznych — nie wymaga szczególnych objaśnień. 
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NIEZWYCIĘŻONY 
Stanisław Lem 
208 stron | Literackie | oprawa miękka | 9788308060377 | Cena: £7.50 

Niezwyciężonego to wymarzony i niemal gotowy scenariusz wielkiego batalistycznego 

filmu. Stanisław Lem nie byłby jednak sobą, gdyby w dynamiczną akcję książki, pełną 

wybuchów i rozbłysków, nie wplótł ważnych pytań o naturę tego, z czym zmaga się 

załoga statku kosmicznego. Mechaniczne urządzenia - także te stworzone przez czło-

wieka - nastawione są w Niezwyciężonym na odruchową walkę aż do samozatraty. To 

do istoty myślącej należy zrozumieć obcość i wyzwolić się z fatalizmu zniszczenia. 

"Niezwyciężony", krążownik drugiej klasy, największa jednostka, jaką dysponowała baza 

w konstelacji Liry, szedł fotonowym ciągiem przez skrajny kwadrant gwiazdozbioru. 

Osiemdziesięciu trzech ludzi załogi spało w tunelowym hibernatorze centralnego pokła-

du. Ponieważ rejs był stosunkowo krótki, zamiast pełnej hibernacji zastosowano pogłębiony sen, w którym 

temperatura ciała nie opada poniżej dziesięciu stopni. W sterowni pracowały tylko automaty. W ich polu widze-

nia, na krzyżu celowniczym, leżała tarcza słońca, niewiele gorętszego od zwykłego czerwonego karła. Kiedy jej 

krąg zajął połowę szerokości ekranu, reakcja anihilacyjna została wstrzymana. Przez jakiś czas w całym statku 

panowała martwa cisza. Bezdźwięcznie działały klimatyzatory i maszyny cyfrowe. Ustała najdelikatniejsza 

wibracja, towarzysząca emisji świetlnego słupa, który przedtem wypadł z rufy i jak nieskończonej długości 

szpada, zanurzona w mroku, popychał odrzutem statek. >Niezwyciężony< szedł z tą samą szybkością przy-

świetlną, bezwładny, głuchy i pozornie pusty.      

GOLEM XIV 
Stanisław Lem 
208 stron | oprawa miękka | Literackie | 9788308073957 | Cena: £8.80 

Najbardziej nieodgadniona książka Stanisława Lema 

W Golemie XIV Stanisław Lem zabiera czytelników w jedną ze swoich najbardziej 

niezwykłych i odważnych literackich przygód. Obdarzony świadomością superkompu-

ter, nieskończenie przewyższający inteligencją człowieka, wygłasza przed naukowca-

mi wykłady. Losy Golema obserwujemy od powstania aż do zagadkowego odejścia ze 

świata ludzi. Sztuczna inteligencja stworzona przez ludzką żądzę panowania nad 

wszystkim, co istnieje, zaskakuje jednak swoich konstruktorów. Komputer, a tym sa-

mym Lem, z rozmachem godnym biblijnych proroków, przeprowadza miażdżącą kryty-

kę człowieczeństwa, stworzonej przez homo sapiens kultury i złudzeń na temat me-

chanizmów ewolucji. Golem przedstawia oszałamiającą wizję rozwoju sztucznej, mechanicznej inteligencji, 

która ostatecznie może przekroczyć granice kosmosu i dostępnego ludziom rozumowania. Lem dokonuje w 

swym dzieje czegoś niespotykanego – w fascynujący literacko sposób próbuje oddać myśli superkompute-

ra. Stwarza na oczach czytelników dialog ludzkości i ludzkiego rozumu z „nieludzkością” i Rozumem, który 

znajduje się już poza naszymi możliwościami poznania. Jest to w końcu także zapis dialogu Lema z samym 

sobą. I to może jest w Golemie XIV najbardziej inspirujące. Czy w świecie coraz bardziej rządzonym przez 

algorytmy wizja Lema okaże się prorocza? 

OGRÓD PRZEMIENIENIA 
Stanisław Lem 
658 stron | oprawa miękka | Literackie | 9788308064320 | Cena: £11.99 

Opowiadania Stanisława Lema 

w subiektywnym wyborze Tomasza Lema, syna pisarza 

Odkrywanie Lema nigdy się nie kończy. Do jego opowiadań zawsze można wracać i 

mieć pewność, że odnajdziemy w nich nowe wątki i pokusimy się o nowe interpretacje. 

To lektura pełna wiedzy i genialnych pomysłów, podtekstów filozoficznych, 

zmuszająca do zastanowienia, ale też w wielu fragmentach nadzwyczaj 

zabawna.  Czytając teksty Lema nie sposób nie zadać sobie pytań, skąd pisarz czerpał 

inspiracje i czy jego inwencja twórcza miała jakiekolwiek granice? 

Niniejszy tom ma wyjątkowy charakter – wyboru tekstów dokonał syn pisarza, Tomasz Lem. Obok opowiadań 

znanych z różnych cykli czytelnik odnajdzie tu także teksty, które nawet dla „lemologów” stanowią nie lada 

gratkę. Młodzieńcze powiadanie Ogród ciemności wcześniej ukazało się jedynie w prasie, a utwór Czarne i 

białe po raz pierwszy publikowany jest w książce Stanisława Lema. 

Pewien eklektyzm niniejszego zbioru spowodowany jest względami osobistymi. Na przykład bez Ogrodu 

ciemności moja przyszła matka nie zainteresowałaby się Stanisławem Lemem jako kandydatem na męża i nie 

mógłbym napisać tych kilku słów. Natomiast Czarne i białe to opis alegorycznego snu, który przyśnił się ojcu w 

Wiedniu w okresie, kiedy pożegnał się już z beletrystyką — zaskakująco odległy od jego literackiego emploi. 

Pomiędzy tymi dwoma biegunami znalazły się opowiadania zarówno młodzieńczego jak i dojrzałego Lema. To 

oczywiście subiektywna ocena, ale odnoszę wrażenie, że w tym zestawieniu nawet utwory znane czytelnikowi 

ukazują swoje nowe, zaskakujące oblicze. Tomasz Lem 

SUMMA TECHNOLOGIAE 
Stanisław Lem  
520 stron | Literackie | oprawa miękka | 9788308073339 | Cena: £12.50 

Legendarne dzieło Lema. Synteza myśli człowieka ery techniki i nauki. Prorocza wizja 

rozwoju świata, która spełnia się na naszych oczach. Co się stanie, gdy cywilizacja 

wyzwoli się z ograniczeń materialnych i technologicznych? Jakie będą etyczne i 

filozoficzne konsekwencje rozwoju technologii? Czy sztuczna inteligencja zastąpi 

człowieka? Summa technologiae po raz pierwszy ukazała się w 1964 roku. Lem, 

zafascynowany różnymi dziedzinami nauki i techniki, chciał w niej zawrzeć – 

oczywiście w swoim niepowtarzalnym stylu – najważniejszą wiedzę i wyzwania 

człowieka współczesnego. Kilkaset lat wcześniej podobny cel przyświecał św. 

Tomaszowi z Akwinu, który w dziele Summa theologiae dokonał syntezy człowieka 

średniowiecza. Lem widział przyszłość, która teraz staje się naszą rzeczywistością. Wirtualna rzeczywistość w 

książce nazwana została „fantomatyką”. Sztuczna inteligencja – „intelektroniką”, z kolei przechowywanie i 

wyszukiwanie informacji – „ariadnologią”.  

Nowa Technologia oznaczać będzie całkowitą władzę człowieka nad sobą samym, nad własnym organizmem, 

co z kolei umożliwi realizację takich odwiecznych marzeń, jak pożądanie nieśmiertelności, a może nawet — 

odwracania procesów uważanych obecnie za nieodwracalne (jak procesy biologiczne, a w szczególności — 

starzenia się). Inna rzecz, że cele te może okażą się fikcyjne, jak złoto alchemików. Jeśli nawet człowiek może 

wszystko, to na pewno nie w dowolny sposób. Jeśli tego zapragnie, osiągnie w końcu każdy cel — ale wcześniej 

pojmie może, że cena, jaką przyszłoby zapłacić, czyni osiągnięcie tego celu absurdem. (fragment książki) 
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OPOWIEŚĆ O PILOCIE PIRXIE 
Stanisław Lem 
460 stron | Literackie | oprawa miękka | 9788308070543 | Cena: £11.20 

Stanisław Lem planował dwa, może trzy opowiadania o pilocie Pirxie. Ku radości 

czytelników powstało ich więcej. Dzięki temu możemy dziś obcować z jednym z 

najsłynniejszych bohaterów literatury science-fiction. 

Kim jest Pirx? Jest jednym z nas. Nie ma w sobie nic z herosa i zdarza mu się wpadać 

w panikę. W decydujących momentach jednak dzięki inteligencji, a czasem dzięki 

łutowi szczęścia, udaje mu się znaleźć wyjście z opresji. 

Pirx dojrzewa z każdym kolejnym opowiadaniem. Razem z nim dojrzewają problemy, 

którym musi stawić czoła. Ale nie tylko to stanowi o wartości tych przygód - w każdym 

opowiadaniu pilot udowadnia, że człowiek ma szansę w konfrontacji z bezkresnym i zimnym kosmosem. Pilot 

Pirx pokazuje, że nasze słabości czasem mogą być naszą siłą. 

PAMIĘTNIK ZNALEZIONY W WANNIE 
Stanisław Lem 
340 stron | Literackie | oprawa miękka | 9788308063248 | Cena: £9.99 

Pamiętnik znaleziony w wannie jest jedną z najbardziej zagadkowych książek Lema. 

Czyta się jak zabawną satyrę na przeżarty wiarołomstwem świat nowoczesnego 

wywiadu, ale jak wszystkie teksty w świecie szpiegów – jest tekstem szyfrowanym. 

Uważny czytelnik odkryje tu krytykę totalitarnego państwa, ale też paraboliczną 

przypowieść o sytuacji człowieka zagubionego w kosmosie znaków, które produkuje 

społeczeństwo, kultura, literatura, świat fizyczny i biologia. I tak groteska i drwina 

przemieniają się niepostrzeżenie – w filozofię.  

PLANETA LEMA. FELIETONY PONADCZASOWE 
Stanisław Lem 
588 stron | Literackie | oprawa miękka | 9788308062470 | Cena: £11.20 

Pierwsze wydanie najlepszych felietonów Stanisława Lema 

Klasyk literatury fantastycznej, myśliciel, futurolog. Powieściopisarz, autor dyktand i 

w pewnym stopniu także rysownik. Kim jeszcze był Stanisław Lem? Ta książka 

dowodzi, że krakowski pisarz mistrzostwo osiągnął w jeszcze jednej dziedzinie - w 

pisaniu felietonów. Planeta LEMa to wybór najlepszych felietonów wybitnego 

twórcy. Imponuje w nich przede wszystkim skala podejmowanych tematów - 

znajdziemy tu teksty, które dotyczą socjologii, informatyki, rozwoju cywilizacji, 

polityki, historii, literatury... Zaskakujące, idące pod prąd komentarze Lema 

zaintrygują czytelników zainteresowanych polityką i historią. Z kolei miłośnicy 

literatury odnajdą wiele arcyciekawych interpretacji. I wreszcie to, z czym kojarzymy pisarza - futurologia. Jak 

wiele z prognoz Lema się sprawdziło? I czy, biorąc pod uwagę jego sceptycyzm i brak wiary w moralny postęp 

ludzkości, to nie powód do niepokoju? Dlatego właśnie są to felietony najlepsze - wciąż aktualne, fascynujące 

i prowokujące do myślenia. Dodatkowo błyskotliwie napisane. Książkę tworzą starannie wybrane felietony z 

wcześniej wydanych zbiorów Krótkie zwarcia, Moloch, Rasa drapieżców, Dylematy i Sex Wars. 

POKÓJ NA ZIEMI 
Stanisław Lem 
368 stron | Literackie | oprawa miękka | 9788308061916 | Cena: £8.80 

Ostatnia wielka przygoda Ijona Tichego 

Pokój na Ziemi toczy się w nieodległej przyszłości, kiedy ziemskie mocarstwa 

postanowiły wyekspediować swe arsenały i fabryki nowej broni na Księżyc, aby tam 

ewoluowały samopas, pozostawiając Ziemię w stanie pokoju i dobrobytu. Lęk przed 

tym, co się na Księżycu z tych arsenałów urodziło, popycha jednak organizacje 

międzynarodowe do wysłania na Księżyc Ijona Tichego w supertajnej miski, aby 

dowiedział się, co zaszło na bezludnym globie. 

Bohaterowi zdarza się tam jednak osobliwy przypadek: rozcięcie wielkiego spoidła 

łączącego półkule mózgowe, co sprawia, że staje się  psychicznie rozdwojony. Tichy 

nie wie, że nosi w sobie tajemnicę, na którą czyhają wszystkie ziemskie wywiady. 

Pokój na Ziemi to ostatnia z obszernych książek Lema, których bohaterem jest gwiezdny podróżnik Ijon Tichy, 

znany z takich arcydzieł jak Dzienniki gwiazdowe i Kongres futurologiczny 

POWRÓT Z GWIAZD 
Stanisław Lem 
400 stron | Literackie | oprawa miękka | 9788308061756 | Cena: £9.99 

Powrót z gwiazd to historia astronauty, który na skutek paradoksu czasowego 

Einsteina powrócił z wyprawy w Kosmos na Ziemię, gdzie tymczasem minęło półtora 

stulecia. Astronauta próbuje zrozumieć i zaakceptować ziemską cywilizację, która 

zrezygnowała z podejmowania ryzyka na rzecz bezpieczeństwa i dostatku. 

Fascynująca wizja Ziemi jako "obcej planety", na której - by żyć tam dalej - trzeba na 

nowo doświadczyć na sobie problemów sensu egzystencji, dobra i zła, swobody i 

zniewolenia, agresji i miłości. 

SOLARIS 
Stanisław Lem 
460 stron | Literackie | oprawa miękka | 9788308070512 | Cena: £9.50 

Najsłynniejsza powieść Stanisława Lema w nowym wydaniu! Dzieło przetłumaczone na 

kilkadziesiąt języków i dwukrotnie przeniesione na ekran. 

W Solaris Stanisław Lem podejmuje jeden z najpopularniejszych tematów literatury 

fantastycznej - temat Kontaktu. Z obcą cywilizacją, odmienną formą życia, a może po 

prostu z Nieznanym, tego Lem jednoznacznie nie dopowiada. Być może 

dlatego Solaris po kilkudziesięciu latach od pierwszego wydania wciąż fascynuje. 
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WIZJA LOKALNA 
Stanisław Lem 
476 stron | oprawa miękka | Literackie | 9788308073162 | Cena: £11.20 

Stanisław Lem - pisarz, myśliciel, futurolog. Jego książki zostały przetłumaczone na 

ponad 40 języków. Maestrią kreowania odległych światów zaskakuje i zadziwia kolejne 

pokolenia czytelników. 

Wizja lokalna jest jedną z najoryginalniejszych powieści Lema. Z pozoru satyra 

polityczna, w rzeczywistości jest to niezwykle poważna intelektualnie próba 

skonstruowania modelu przyszłej cywilizacji. Jak zapewnić jej równowagę, 

bezpieczeństwo, a jednostkom poczucie sensu egzystencji? Jak technologią wkroczyć 

w kompetencje Natury lub Boga? I jak poradzić sobie z pustką i cierpieniem, których 

wprawdzie opiekuńcza, lecz zimna i bezosobowa technologia nie potrafi usunąć z życia mieszkańców planety? 

Na te pytania – i na wiele innych – musi sobie odpowiadać Ijon Tichy, zwiedzając odległą Encję. 

WYSOKI ZAMEK 
Stanisław Lem 
226 stron | oprawa miękka | Literackie | 9788308070161  | Cena: £8.20 

Najbardziej osobista książka Stanisława Lema 

Autoportret z okresu dzieciństwa i dorastania 

Wysoki Zamek powstał w okresie największych triumfów pisarskich Lema jako autora 

fantastyki, ale do niej nie należy. Jest autoportretem pisarza z okresu dzieciństwa, 

dociekliwą, nie oszczędzającą siebie, ale też pełną humoru historią o rodzeniu się i 

kształtowaniu jego osobowości, inteligencji i wyobraźni. Na tle panoramy 

międzywojennego Lwowa Lem czyni siebie samego bohaterem opowieści o 

dojrzewaniu - nie mniej atrakcyjnej i pełnej zaskoczeń niż fantastyczne fabuły. Bo też po co zagląda się w 

dzieciństwo? Najpierw z przyczyn sentymentalnych i dla rekonstrukcji minionego świata. Potem jednak po to, 

by siebie - dojrzałego - zrozumieć i w centrum panoramy zbudować Wysoki Zamek sensu, pomnik przymierza 

między dawnymi a nowymi laty. 

SZPITAL PRZEMIENIENIA 
Stanisław Lem 
328 strony | oprawa miękka | Literackie | 9788308063514 | Cena: £8.80 

Szpital Przemienienia to powieść, od której zaczyna się droga pisarska Stanisława 

Lema. Jest inna niż pozostałe, bo współczesna, a nawet „wojenna”. A przecież udało 

się w niej autorowi – na małej przestrzeni odciętego od świata szpitala 

psychiatrycznego – zainscenizować dramat człowieka jako istoty dziwacznie rozdartej 

między umysł i ciało. Przy tym desperacko poszukującej sensu egzystencji i próbującej 

ocalić swój etyczny instynkt w obliczu nowego europejskiego nihilizmu, atakującego od 

zewnątrz i od środka, pod postacią choroby duszy. Wbrew pozorom najważniejsze 

książki fantastyczne Lema mają tu, w Szpitalu Przemienienia, swoje korzenie.  

ŚLEDZTWO 
Stanisław Lem 
286 strony | oprawa miękka | Literackie | 9788308061817 | Cena: £8.80 

Szpital Przemienienia to powieść, od której zaczyna się droga pisarska Stanisława 

Lema. Jest inna niż pozostałe, bo współczesna, a nawet „wojenna”. A przecież udało 

się w niej autorowi – na małej przestrzeni odciętego od świata szpitala 

psychiatrycznego – zainscenizować dramat człowieka jako istoty dziwacznie rozdartej 

między umysł i ciało. Przy tym desperacko poszukującej sensu egzystencji i próbującej 

ocalić swój etyczny instynkt w obliczu nowego europejskiego nihilizmu, atakującego od 

zewnątrz i od środka, pod postacią choroby duszy. Wbrew pozorom najważniejsze 

książki fantastyczne Lema mają tu, w Szpitalu Przemienienia, swoje korzenie.  

TAKO RZECZE LEM.  
ZE STANISŁAWEM LEMEM ROZMAWIA STANISŁAW BEREŚ 
Stanisław Lem, Stanisław Bereś 
580 stron | oprawa miękka | Literackie | 9788308065730 | Cena: £12.50 

„Tako rzecze Lem jest pasjonującą i barwną opowieścią o życiowych losach i arty-

stycznej drodze Stanisława Lema, o jego miejscu w polskiej i światowej literaturze; 

przynosi rozważania na temat sytuacji nauki i kultury na przełomie XX i XXI wieku 

oraz miejsca człowieka w tworzonej przez niego cywilizacji; roztrząsa podstawowe 

kwestie polityczne, społeczne i moralne, jakie stawia przed nami obecny — wrzący 

jak lawa — świat; pragnie zgłębić tajemnice kosmosu i prawa, jakie nim rządzą; 

rozważa możliwości i ograniczenia poznawcze istoty ludzkiej; formułuje filozoficzną 

diagnozę aktualnego dorobku myślowego i kulturowego ludzkości”. Stanisław Bereś 

„Jest to książka pod wieloma względami niezwykła, jeden z niewielu tak pełnych i wielostronnych portretów 

intelektualnych pisarza i myśliciela, jakie zna literatura polska. Oddajmy na początek sprawiedliwość rozmówcy 

Lema: Bereś jest w swej roli doskonały, nienarzucający się, choć stale obecny, dobrze do trudnego dialogu przy-

gotowany, więc i dociekliwy, czasem krytyczny, nigdy jednak nie próbuje wyeksponować zbytnio siebie, poprze-

stając na dyskretnej inspiracji”. Jerzy Jarzębski, „Tygodnik Powszechny” 

FANTASTYCZNY LEM 
Stanisław Lem 
512 stron | oprawa miękka | Literackie | 9788308062104 | Cena: £11.20 

Piętnaście najlepszych opowiadań mistrza literatury science fiction! 

Top fifteen. Najlepsze z najlepszych. Piętnaście prezentowanych tu opowiadań 

Stanisława Lema wybranych zostało w drodze plebiscytu wśród czytelników, z 

udziałem samego autora oraz wybitnego lemologa i krytyka literackiego, Jerzego 

Jarzębskiego, którzy wskazali swoje ulubione teksty. 

Wszystkie opowiadania ułożono według miejsca zajmowanego w czytelniczym 

rankingu, który zadecydował o pozycji trzech pierwszych utworów. Są to: Simon 

Merril: "Sexplosion", Trzej elektrycerze i Alistar Waynewright: "Being Inc.". Im dalej w 

spisie treści, tym większa stosunkowo rola pisarza i krytyka w ich doborze. 

Jedno jest pewne - teksty pochodzące z różnych cykli i tomów zebrane obok siebie brzmią jeszcze mocniej i 

pełniej. To utwory nadal żywe, pełne fantastycznych pomysłów, groteskowego humoru, nieoczekiwanych 

rozwiązań fabularnych i głębokich podtekstów filozoficznych. 
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WSZYSCY JESTEŚMY KOSMITAMI (100LEM) 
Krzysztof Kochański 
144 strony | oprawa twarda | Literatura | 9788376729527 | 10+ | Cena: £6.50 
 
Ten zbiór opowiadań dla dzieci to prawdziwy kosmos! 

Przedstawiamy Wam pierwszą tak szczegółową relację z przyszłości, którą autor 

spisał po wielu rozmowach ze swoimi informatorami. Są nimi Ziemianie i nie 

Ziemianie, w każdym razie – młodzi mieszkańcy naszej galaktyki. Na pewno jesteście 

ciekawi, co u nich (i u nas) słychać za te tysiąc lat. 

„Była to na pewno prawdziwie egzotyczna wycieczka – śmieje się Krzysztof 

Kochański. – Ale i pouczająca. Zapraszam was na tę międzyplanetarną podróż!” 

AWARIA (100LEM) 
Joanna Wachowiak 
128 stron | oprawa twarda | Literatura | 9788376729787 | 8+ | Cena: £6.50 
 
Dom Tymka, Maćka i Anity jest fortecą naszpikowaną elektroniką. Wszystkowiedzący 

komputer Pina beznamiętnym głosem informuje, kiedy należy zamówić mleko albo 

opuścić żaluzje, włącza ogrzewanie i pokazuje obraz z kamery przed domem. 

Gdy w święta do rodziny trafia przypadkiem Evo, najnowszej generacji robot osobisty, 

nawet Pina nie może sobie z nim poradzić. Nagle wszystko wywraca się do góry 

nogami, usterka goni usterkę, telefony są niedostępne, a dom staje się dla rodzeństwa 

pułapką. 

Czy człowiek jest w stanie przechytrzyć maszyny? I kto stoi za tajemniczą awarią? 

KOSMICZNE PRZYGODY BRUMA I GRUMA (100LEM) 
Krzysztof Kochański 
88 stron | oprawa twarda | Literatura | 9788376729695  | 9+ | Cena: £5.90 
 
Planeta Bruma i Gruma jest mała, ciasna i zagracona. Od biedy można się na niej 

bawić w chowanego... ale nie da się zabłądzić. Dwaj przyjaciele postanawiają więc 

wyruszyć w kosmos aby choć trochę urozmaicić codzienność. 

Dzięki rakiecie zbudowanej z niepotrzebnych szpargałów i napędzanej 

odkurzaczem, odwiedzą niezwykłe planety i zamieszkujące je istoty – każda z nich 

ma inny problem, ale pomysłowym, zawsze chętnym do działania podróżnikom 

udaje się pomóc im dobrą radą. 

Czy jest lepszy pomysł na kosmiczną nudę niż przyjaźń i przygoda? Sami zobaczcie!  

GEORGE I WIELKI WYBUCH 
Lucy i Stephen Hawking 
344 strony | oprawa twarda | ZYSK | 9788382021882  | 9+ | Cena: £11.20 
 
Kosmiczny rollercoaster George’a i Annie to gwarancja niezapomnianej zabawy! 

Już lada chwila ma się rozpocząć jeden z największych eksperymentów naukowych 

wszech czasów, a George i Annie mają miejsca w pierwszym rzędzie! Eric, tata Annie, 

udaje się do Wielkiego Zderzacza Hadronów, by zbadać początki istnienia 

Wszechświata - Wielki Wybuch. Jest przekonany, że dzięki superkomputerowi 

Kosmosowi nic nie może pójść źle… do czasu gdy George i Annie nie odkrywają spisku, 

który ma na celu zniszczenie nauki! Tak rozpoczyna się kolejna niesamowita przygoda. 

Ta wciągająca opowieść zawiera również eseje profesora Stephena Hawkinga i innych 

wybitnych fizyków o podróżach w czasie i Wielkim Wybuchu. 

GEORGE I TAJNY KLUCZ WSZECHŚWIATA 
Lucy i Stephen Hawking 
352 strony | oprawa twarda | ZYSK | 9788382020908  | 9+ | Cena: £11.20 
 
Znany fizyk i bestsellerowy autor Stephen Hawking i jego córka Lucy w swojej fascynu-

jącej książce wyjaśniają czytelnikom w każdym wieku, czym jest wszechświat. 

Ucieczka Freddy’ego, niesfornej świnki George’a, staje się początkiem niezwykłej przy-

gody. Chłopiec poznaje swoich sąsiadów, Annie i jej ojca Erica, a dzięki nim i superinteli-

gentnemu komputerowi Kosmosowi tajemnice wszechświata, począwszy od atomów, 

poprzez planety i ich księżyce, gwiazdy, galaktyki, na czarnych dziurach skończywszy. 

Wyrusza w podróż do najodleglejszych zakątków wszechświata. Co by się jednak stało, 

gdyby Kosmos dostał się w nieodpowiednie ręce? George, Annie i Eric nie zamierzają 

się o tym przekonywać. Wynika z tego wspaniała przygoda, która w prosty sposób wyjaśnia tajemnice nauki. 

GEORGE I NIEZNISZCZALNY KOD 
Lucy i Stephen Hawking 
392 strony | oprawa twarda | ZYSK | 9788382021899 | 9+ | Cena: £11.20 
 
George i Annie wyruszają w kosmiczną podróż, aby ocalić Wszechświat 

Na świecie zaczynają się dziać naprawdę dziwne rzeczy. Banki rozdają pieniądze, 

sklepy nie mogą pobierać opłat za swoje produkty i ludzie mają jedzenie za darmo, a 

samoloty nie chcą latać. Wygląda na to, że ktoś włamał sie do wszystkich największych 

i najlepszych komputerów świata. 

Aby dowiedzieć się, kto za tym wszystkim stoi, George i jego najlepsza przyjaciółka 

Annie muszą wybrać się w kosmos dużo dalej niż kiedykolwiek wcześniej. 

GEORGE I POSZUKIWANIE KOSMICZNEGO SKARBU 
Lucy i Stephen Hawking 
352 strony | oprawa twarda | ZYSK | 9788382021875 | 9+ | Cena: £11.20 
 
George bardzo się zasmucił na wieść, że jego przyjaciółka Annie i jej ojciec przeprowa-

dzają się do Stanów Zjednoczonych, gdzie Eric ma rozpocząć nową pracę przy progra-

mie lotów kosmicznych – będzie szukać oznak życia we Wszechświecie. Na szczęście 

rozłąka nie trwa zbyt długo. Kiedy dziewczynka stwierdza, że kontaktują się z nią ko-

smici, by przekazać jej ostrzeżenie, George rusza na pomoc. On, Annie, superinteligent-

ny komputer Kosmos i Emmett, nowy irytujący kolega, udają się n a poszukiwanie 

kosmicznego skarbu po całej Galaktyce i nie tylko.  

Lucy Hawking dzięki doświadczeniu, jakie zyskała podczas lotów w stanie nieważko-

ści, i wywiadom z astronautami doskonale oddała realia programu lotów kosmicznych. Książka zawiera do-

datkowo eseje Stephena Hawkinga oraz jego kolegów fizyków o najnowszych teoriach na temat podróży po 

Wszechświecie. 

ROK LEMA  

 
Rok 2021 to Rok Stanisława Lema, ogłoszony z okazji 100-lecia urodzin tego znakomite-
go pisarza gatunku literatury science fiction, wizjonera i filozofa. Dla uczczenia tej rocz-
nicy powstała w Wydawnictwie Literatura seria 100LEM. Znakomici Autorzy puszczą 
wodze fantazji! Czekają Was wędrówki w czasie, spotkania z obcą cywilizacją i sztucz-
ną inteligencją. Poznacie też zagrożenia, jakie mogą z tych spotkań wyniknąć (a mogą!). 
Ale – jak znakomity patron serii, Stanisław Lem – okraszą te opowieści humorem, bo 
potrzebny nam dystans do siebie i wszechświata. Wszak dla obcych cywilizacji, to my 
jesteśmy KOSMITAMI!!  
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Podręczniki i książki
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Cykl podręczników dla ucznia do nauki języka polskiego  

poza Polską dla dzieci 5-9 lat 

Przyjaciele z Piórnika  

Przyjaciele z Piórnika to kompletny cykl dla dzieci 5-9-letnich, przygotowany 

specjalnie z myślą o dzieciach polonijnych. Przystosowany jest to zajęć 

prowadzonych w polskich szkołach sobotnich i w nauczaniu domowym, 

uwzględnia problemy typowe dla dzieci dwujęzycznych. Oparty jest na 

nowatorskim wykorzystaniu metod, technik i strategii nauczania, adekwatnych do 

wieku, zainteresowań i poziomu językowego dzieci. Jedyny taki na świecie. Ma 

doskonałe recenzje i opinie, a autorka cyklu, Małgorzata Małyska, posiada 

wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i nauczycielami polonijnymi, ale 

najważniejsze dzieci lubią Kredkę, Ołówek, Pióro i Długopis!  

 

„Przyjaciele z piórnika” umożliwiają rozwijanie wszystkich sprawności językowych 

poprzez ciekawe i nowatorskie wykorzystanie metod, technik i strategii 

nauczania, adekwatnych do wieku, zainteresowań i poziomu językowego dzieci. 

Koncepcja cyklu, tematyka książek, dobór tekstów literackich, zadania dla 

uczniów oraz sytuacje edukacyjne opisane w konspektach zajęć, oprócz realizacji, 

zawartych w podstawie programowej, wymagań szczegółowych i ogólnych w 

zakresie rozwijania w zakresie rozwijania kompetencji językowych, sprzyjają 

również kształtowaniu kompetencji kluczowych.  

 

Dlaczego warto? 
 Cykl, który łączy wszystkie kompetencje: kluczowe i językowe 
 Konsekwentna  strategia nauczania 
 Holistyczne podejście 
 Obudowa metodyczna 
 Zgodny z podstawą programową  
 Program dostosowany do siatki 

zajęć w szkołach sobotnich 

ZAMÓWIENIA SZKOLNE: www.literka.org  

SKLEP: www.literka.co.uk 
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Podręcznik dla ucznia  cz. 1-3  | Cena: £8.50 (każda część) 

Zeszyt  dla ucznia „Kredkowanka” | £2.30 

Zeszyt dla ucznia „Trening z Ołówkiem” | Cena: £2.70  

Zeszyt dla ucznia „Trening z Piórem” | Cena: £2.70  

Zeszyt dla ucznia „Trening z Długopisem” cz. 1-3 | Cena: £2.50 (każda część) 

Lekcje z … (KONSPEKTY ZAJĘĆ) w wersji papierowe | cz.1-3  | Cena: £13.00 (każda część) 

Lekcje z … (KONSPEKTY ZAJĘĆ) w wersji PDF | Cena: £9.00 (każda część) 

Materiały do pobrania na www.literka.org:  program nauczania, karty pracy, piosenki 

DYPLOMY UKOŃCZENIA  
Cena: £0.50  

Przyjaciele z Piórnika dla Nauczyciela 

Wszystkie ćwiczenia i aktywności z Figlarnej Kredki są szczegółowo omówione i opatrzone komen-

tarzem metodycznym, co pozwala nauczycielowi łatwo i w krótkim czasie przygotować atrakcyjne 

zarówno w treści, jak i w formie, zajęcia. Podręcznik metodyczny wychodzi poza ramy książki dla 

ucznia i nauczyciel znajdzie w nim mnóstwo pomysłów na zróżnicowane formy aktywności: pla-

stycznej, muzycznej, ruchowej, które pomogą dzieciom w sposób naturalny przyswoić nowe umie-

jętności językowe i będą stymulować ich rozwój. Lekcje z …., podobnie jak książka dla ucznia, skła-

dają się z trzech części i zawierają łącznie 36 szczegółowych i uporządkowanych konspektów zajęć. 

Dodatkowe materiały wykorzystywane w trakcie zajęć można pobrać ze strony Wydawnictwa.  
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OBRAZKI ORTOGRAFICZNE 
Maria Czubek  
oprawa miękka | 72 strony | 150 x 150 mm | Ad Punctum 
Cena: £3.70 

Książki z serii „Obrazki orograficzne”, to dowód na to, że 

wyobraźnia plastyczna przydaje się w nauce ortografii. 

Zgromadzone w nich rysunki oparte są na zaskakujących 

skojarzeniach, których zrozumienie pomaga w analizie 

trudnej pisowni i ułatwia trwałe zapamiętanie narysowa-

nych słówek. Krótkie teksty, towarzyszące obrazkom intry-

gują i pomagają w wizualizacji słówek. Książki zachęcają 

do tworzenia własnych rysunków pomagających zrozu-

mieć i zapamiętać zawiłości polskiej pisowni. Doskonała 

pomoc dla uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych, 

którzy nie lubią wkuwać na pamięć reguł ortograficznych i 

trudnych wyrazów.  

W każdej książce znajdziemy 34 obrazki. Towarzyszy im 

zapis skojarzeń, które rządziły obsadzaniem liter w róż-

nych rolach.  

O Autorce:  

Maria Czubek—redaktor i grafik, współpracuje z wydawnic-

twami edukacyjnymi przy składzie, redagowaniu książek, 

broszur, czasopism. Autorka „Moich obrazków ortograficz-

nych”, „Ortografii z duszą”, „Krówek ortograficznych”.  

Współautorka ćwiczeń do książek z cyklu „Przyjaciele z 

Piórnika”.  Opracowała również ich layout i sformatowała 

do druku. Współautorka materiałów edukacyjnych w ra-

mach projektu Włącz Polskę! 

RYSUJĘ ZWIERZAKI JEDNĄ RĘKĄ 
Maria Czubek , Małgorzata Małyska 
oprawa miękka | 72 stron | 150 x 150 mm | AD Punctum | Cena: £3.50 

Rysuję zwierzaki jedną kreską to książeczka dla dzieci i dorosłych. Bohaterami obrazków i rymowanek są zwierzaki. Zadanie 

polega na tym, by rysować je bez odrywania ręki. 

Rysowanie ułatwi słuchanie, a potem powtarzanie rymowanek z pamięci. Zabawę można zacząć od wodzenia palcem po 

rysunku w książce, rysowania w powietrzu, na czyichś plecach...Gdy już ręka zapamięta, co po czym rysować, warto 

wyposażyć się w ulubiony ołówek, pisak lub długopis oraz duży plik kartek (by móc robić kolejne próby) i rysować, rysować, 

rysować. Co ćwiczymy? Płynność ruchów ręki, a przede wszystkim ich planowanie (praksję - zdolność wykonywania ruchów 

celowych), cierpliwość... Przy okazji uczymy się rysować zwierzaki i powtarzać wierszyki z pamięci. 

Zachęcam do poznania nowej książki. Małgorzata Małyska 

Obrazki ortograficzne z h lub ch 
9788393821969 

Obrazki ortograficzne z ż lub rz 
9788393821952 

Obrazki ortograficzne z u lub ó 
9788393821976 

Ortograficzne piktogramy 
9788393821983  

Narysuj wyraz 
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CUDACZEK WYŚMIEWACZEK 
Julia Duszyńska 
oprawa miękka | 112 stron | Nasza Księgarnia | 9788310131850 | Cena: £4.50 

Cudaczek-Wyśmiewaczek, licho malusie i cieniutkie jak igła, mieszkał w 

domku, co to nie był ani duży, ani mały, tylko w sam raz. Nie jadł i nie 

pił, tylko śmiechem żył. Śmiał się i śmiał do rozpuku, a brzuszek 

pęczniał mu i pęczniał, aż napęczniał jak ziarnko grochu. Wtedy 

Cudaczek był syty i zadowolony. Obrażalska, Złośnicki, Beksa, pan Byle-

jak, unikająca grzebienia Kasia i inne dzieci dostarczały złośliwemu 

skrzatowi wielu powodów do szyderczego śmiechu. Wredne licho tylko 

nim się żywiło i trudno było się od niego uwolnić. Koniecznie 

sprawdźcie, jak dzieciaki sobie z tym poradziły! "Cudaczek-

Wyśmiewaczek" to ulubiona lektura wielu pokoleń dzieci! 

PAMIĘTNIK CZARNEGO NOSKA 

Janina Porazińska 

oprawa miękka | 128 stron | Wilga | 9788328046184 | Cena: £4.20 

Miś zwany Czarnym Noskiem bardzo nudził się na sklepowej witrynie, 

marzył, żeby jakieś miłe i grzeczne dziecko zabrało go do domu. 

Życzenie misia spełniło się, jego opiekunką została mała 

dziewczynka. I tak zaczynają się niezwykłe przygody Czarnego Noska, 

który co rusz trafia w nowe tarapaty. Klasyczna, przedwojenna 

opowieść Janiny Porazińskiej, która wzruszy i rozbawi współczesne 

dzieci. 

BABCOCHA 
Justyna Bednarek 
oprawa twarda | 128 stron | Poradnia K | 5+ | 9788366005044 | Cena: £8.99 

 Nowa książka utytułowanej autorki Justyny Bednarek z 

mistrzowskimi ilustracjami Daniela de Latoura - ich wspólne 

"Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" otrzymały nagrodę dla 

Najlepszej Książki Dziecięcej "Przecinek i Kropka" oraz Nagrodę 

Literacką Miasta Stołecznego Warszawy. Zdobyły też nominację do 

tytułu Książka Roku IBBY i do Najpiękniejszej Książki Roku. Teraz 

utalentowany duet stworzył opowieść o Babcosze - zabawnej i 

przyjaznej ludziom czarownicy, która umie cofnąć czas, zamienić 

żołędzie w złote dukaty, a siebie - w muchę. Babcocha zaprzyjaźnia 

się z Bernardettą i wspólnie podróżują na chmurze, a także okiełznują orzechowe Licho. Przygody 

Babcochy spodobają się wszystkim czytelnikom od lat 6 do 100!  

CUKIERKU, TY ŁOBUZIE! 
Waldemar Cichoń 
oprawa twarda | 60 stron | Żwakowskie | 7+ | 9788394351854  | Cena: £7.99 

Cukierek, pręgowany dachowiec z plamką na nosie, jest najbardziej 

wyjątkowym kotem na świecie: skacze weterynarzom po głowie, jeździ 

na mecze hokejowe ze swoim małoletnim właścicielem, walczy ze 

swetrami udającymi potwory, pomaga w odrabianiu zadań domowych 

(oraz przystrajaniu choinki na Święta), i robi wiele innych rzeczy, których 

koty zazwyczaj nie potrafią. Słodkie imię jest mylące: niezwykły 

czworonóg zajmuje się głównie jedzeniem, spaniem i rozrabianiem. Ceni 

dobrą zabawę oraz niezależność, i oczywiście niechcący nieustannie 

przysparza kłopotów mieszkającej z nim rodzinie.  

DZIEWCZYNKA Z PARKU 
Barbara Kosmowska  
oprawa miękka | 128 stron | Wilga | 9+ | 9788328051416 | Cena: £4.99 

Ta zima jest dla Andzi zupełnie inna niż wszystkie poprzednie. Pół 

roku temu zdarzyło się coś strasznego - umarł jej tata. Dziewczynka 

tęskni za wszystkim, co dawniej składało się na życie rodziny: za grą 

w chińczyka, rozmowami przy stole i za brzoskwiniowym sernikiem 

leczącym smutek. Nie jest łatwo poradzić sobie z cierpieniem, ale 

Andzi pomaga pamięć o pewnej tajemnicy powierzonej przez tatę. 

Może również liczyć na kolegę Jeremiasza, który przywraca uśmiech 

na jej twarzy.  Czy dziewczynka zdradzi chłopcu swój sekret?  

KTO Z WAS CHCIAŁBY ROZWESELIĆ PECHOWEGO NOSOROŻCA  
Leszek Kołakowski 
oprawa twarda | 36 stron | wyd. Muchomor | 9788389774866 | Cena: £7.89 

Napisana w 1966 roku, zatrzymana przez cenzurę bajka,której morał 

podpowiada, by zaakceptować samego siebie w takiej postaci, w 

jakiej występujemy na co dzień.  
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POMPON W RODZINIE FISIÓW 
Joanna Olech 
oprawa twarda | 125 strony | Literatura | 8+ | 9788376726465 | Cena: £6.50 

W rodzinie Fisiów, która, jak my wszyscy, smoki zna tylko jako baśniowe i 

dawno wymarłe – niespodzianie w łazience pojawia się mały, zielony 

osobnik, który przedstawia się jako smocze dziecko. Jest bardzo delikat-

ny, z czasem porasta zrogowaciałą skórą, o którą dba, smarując ją naj-

droższym kremem na zmarszczki mamy. Jest nietaktowny, nie umie się 

zachować, ma dziwne upodobania kulinarne i niesamowite pomysły, a 

mimo to Gniewosz i Malwina go uwielbiają. 

A kiedy na zjeździe blogerów dostaje nagrodę – cała rodzina puchnie z 

dumy. 

Zaprzyjaźnijcie się z nim, a nie zaznacie nudy! 

BEZU-BEZU I SPÓŁKA 
Grzegorz Kasdepke 
oprawa twarda | 80 stron | Literatura | 5+ | 9788376726199 | Cena: £5.99 

 Zbiór prześmiesznych opowiadań Grzegorza Kasdepke, w których 

wspomina swoje pierwsze lata w szkole podstawowej. Ta książka aż 

kipi od absurdalnych pomysłów małych chłopców, przesycona jest ich 

niewymuszonym poczuciem humoru i swoistym dla ich wieku 

sposobem widzenia świata. Znajdziecie tu także kilka fotek z młodości 

autora, które bardzo uwiarygadniają tę opowieść…  

A TO HISTORIA! OPOWIADANIA Z DZIEJÓW POLSKI 
Kazimierz Szymeczko  
oprawa twarda | 168 stron | Literatura | 7+ | ISBN: 9788376723464 | Cena: £5.99 

Historynek, Wierszynek i Militarek lubią się kłócić. A mają o co –  

w końcu jest wiele faktów w historii Polski (od pradziejów po współcze-

sność), naszej sztuce i literaturze, o które można się spierać do rana. A 

że bystre z nich mole książkowe, złośliwe i dowcipne – to dobrze się 

tych utarczek słucha. 

NIESAMOWITE PRZYGODY DZIESIĘCIU SKARPETEK (CZTERECH PRAWYCH I 
SZEŚCIU LEWYCH) 
Justyna Bednarek 
oprawa twarda | 128 stron | Poradnia K | 5+ | 9788363960131 | Cena: £8.99 

Czy nie zastanawiało Was, gdzie znikają wrzucone do pralki skarpetki? 

Bo jest faktem, że znikają, skoro wsadzamy je parami, a wyjmujemy 

pojedyncze. Przynajmniej w domu Małej Be. Otóż zaginione skarpetki 

ruszają w świat, robią zawrotne kariery i mają świetne przygody: zostają 

gwiazdami filmowymi, detektywami, mysimi mamami albo po prostu 

uszczelniają wronie gniazdo.  

RANY JULEK! O TYM JAK JULIAN  ZOSTAŁ POETĄ 
Agnieszka Frączek 
oprawa twarda | 80 stron | Literatura | 7+ | 9788376728087 | Cena: £5.99 

Opowieść o Julku – niezłym ziółku. O budowaniu bardzo skom-
plikowanych, do niczego niesłużących maszyn i urządzeń. O hodowli 
zaskrońców w pudełku, zaklinaniu kamieni i… nieudanym wysadzeniu w 
powietrze pewnej łódzkiej kamienicy. To właśnie dzięki wielu swoim 
pasjom Julek został poetą. I to takim poetą: 

że choćby przyszło tysiąc pisarzy 
i każdy tysiąc strof by wysmażył, 
i każdy nie wiem, jak się nadymał, 
nikt nie dogoni Julka Tuwima. 

Rany Julek! to napisana ze swadą historia dzieciństwa Juliana Tuwima. 
Znajdziecie tu wiele historii z jego życia poprzeplatanych wierszami i żartami. A wszystkie tak 
barwne i wybuchowe, jak mikstury chemiczne małego Juliana. 

AFRYKA KAZIKA 
Łukasz Wierzbicki 
oprawa twarda | BIS | 6+ | 9788375515329 | Cena: £7.60 

Opowiadania zostały napisane na podstawie reportaży Kazimierza No-

waka, który w latach trzydziestych XX wieku przemierzył Afrykę na rowe-

rze. Barwne spotkania z mieszkańcami Afryki, mrożące krew w żyłach, a 

niekiedy zabawne przygody, które zdarzyły się naprawdę, pozwolą po-

znać młodemu czytelnikowi tego niezwykłego podróżnika. Nowe popra-

wione wydanie zostało uzupełnione o dwa dodatkowe opowiadania i 

kilka nowych ilustracji. Do książki dołączona jest mapa Afryki z zazna-

czoną trasą podróży Nowaka. Kazimierz Nowak – pionier polskiego re-

portażu. W latach 1931-1936 jako pierwszy człowiek na świecie przebył 

samotnie kontynent afrykański z północy na południe i z powrotem (40 tys.km pieszo, rowerem, 

konno oraz czółnem). Wyczyn ten został zapomniany na kilkadziesiąt lat.   
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NIEZBYT TĘGA KSIĘGA 
Grzegorz Janusz 
oprawa twarda | 96 stron | Adamada | 9788381180405 | Cena: £6.50 

Uwaga! Nie oceniajcie tej książki po tytule. Może to i rzeczywiście 

niezbyt tęga księga, ale za to ilu rewelacji można się z niej dowiedzieć! 

Prawdziwa alfa i omega! Niejedna encyklopedia mogłaby się spalić ze 

wstydu i niejeden słownik zadrżałby jak osika, gdyby wyszło na jaw, że 

tak mało wiedzą. tylko tutaj poznacie prawdziwą historię słonia, który 

nadepnął sobie na ucho. Tylko tu znajdziecie odpowiedź na nurtujące 

ludzkość pytanie: gdzie jest yeti? Tylko stąd dowiecie się, jak zrobić lwa 

w konia, a tym samym zwyciężyć czkawkę.  

A NIECH TO GĘŚ KOPNIE 
Marta Guśniowska 
oprawa twarda | 96 stron | Tashka | 9788364634352 | Cena: £9.99 

Nie taka Gęś zwykła… 

Jeśli spodziewacie się kolejnej historyjki dla dzieci, napakowanej morałami i z 

banalnym happy endem – zapomnijcie o tym. Kolejna historia pomyślana przez 

Martę Guśniowską to zaskakująca i niebanalna opowieść. 

Nieco gapowata, ale serdeczna i uparta Gęś to postać rozpisana tak, że trudno 

jej nie polubić. Ma dziewczęcy urok, godny podziwu dystans do siebie, 

autoironię i otwartość wobec otoczenia.  

Największą jednak zaletą naszej Gęsi jest to, że – nietypowo dla swojego 

gatunku – niechętnie się szarogęsi. Ma natomiast zupełnie inny atrybut – 

olbrzymią, pierzastą, okrągłą i czarną… depresję.  

BROMBA I INNI 
Maciej Wojtyszko 
oprawa twarda | 132 strony | Ezop | 9788365230119 | Cena: £5.99 

Uwaga! Uwaga! Tylko tutaj znajdziesz najnowsze wiadomości z życia 

Bromby i innych. Jak Pciuch schwytał R.O.B.A.K.A., który bezprawnie 

kopiował się do folderów? Kim są rodzice Filwinki i Meandra? Kto i 

dlaczego jest autorem portretów w niniejszej książce? Jeśli chcesz 

być dobrze poinformowany - musisz ją przeczytać, bo to całkiem 

inna "Bromba i inni"! 

Jak głosi radio Fuma: "Musisz, musisz. Zaraz się skusisz!". I nie pożałujesz! 

W TO MI GRAJ. BAJKI MUZYCZNE 
Justyna Bednarek 
oprawa twarda | 154 strony | Poradnia K | 9788363960452 | Cena: £7.99 

Zaproszenie do cudownego świata muzyki, w którym królują wrażliwość 

i fantazja. 

Autorka bestsellerowych „Niewiarygodnych przygód dziesięciu 

skarpetek” i „Pięciu sprytnych kun” napisała cudowne bajki, które 

przenoszą w świat muzycznych fantazji. Motywem przewodni każdej z 

dwunastu bajek są najsłynniejsze kompozycje muzyki poważnej. – 

Chopina, Mozarta, Ravela i innych. Każda historia w bajkowej konwencji 

”opowiada” jego treść.. Każda bajka zakończona jest portretem 

kompozytora i jego życiorysem co dodaje jej waloru edukacyjnego. 

Mistrzostwo Justyny Bednarek i Józefa Wilkonia czynią z tej książki unikalne dzieło. 

ŁOPIANOWE POLE 
Katarzyna Ryrych 
oprawa twarda | 32 strony | Adamada | 9788374208383 | Cena: £7.60 

Dzieci ze zwykłego podwórka są świadkami zupełnie niezwykłych 

wydarzeń. 

Ktoś zamienia się w żabę, w skarpetkach rosną dziury, tajemniczy pan 

przechadza się z burzową chmura na sznurku, huśtawka ożywa, a z 

pudełka Dory ucieka nuda. 

Czy za tym wszystkim mogą stać pewna pani i jej kot? 

DZIADEK I NIEDŹWIADEK 
Łukasz Wierzbicki  
oprawa twarda | 162 strony | Pointa | 8+ | ISBN: 9788392499138 | 
Cena: £9.30 

Książka pod honorowym patronatem pani generałowej Ireny Anders, 

niezwykle ciekawie i zabawnie opowiada prawdziwą historię 

niedźwiedzia Wojtka - czworonożnego przyjaciela żołnierzy z Armii 

Andersa, który przebył z nimi cały szlak bojowy przez Iran, Irak, Palestynę, 

Egipt do Włoch. Brał udział w bitwie pod Monte Cassino, pomagał nosić 

ciężkie skrzynie z amunicją, dzięki czemu został uwieczniony w 

oficjalnym emblemacie 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii 2. Korpusu 

Polskiego. "Wspaniała, ciepła opowieść o niedźwiedziu-żołnierzu, 

niezapomniana lekcja historii, która brzmi jak bajka… 

14



Poznawanie świata
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ATLAS POLSKI DLA DZIECI 
32 strony | 202x285mm | oprawa twarda | wyd. Fenix | 7+ | ISBN: 9788379321742 | 
Cena: £2.99 
 
Dzięki temu wspaniałemu atlasowi najmłodsi wybiorą się na pierwszą w swo-

im życiu samodzielną podróż po Polsce. Z każdą stroną książki będą bogatsi 

o wiedzę o coraz to innych rejonach naszego kraju. Oprócz tego przepłyną się 

wielkimi rzekami, zdobędą górskie szczyty i odwiedzą polskie miasta. Czytel-

ne i kolorowe mapy oraz ilustracje sprawią, że twoje dziecko stanie się eks-

pertem z geografii Polski.  

ATLAS POLSKI DLA DZIECI 
32 strony | 283 x 209 mm | oprawa twarda | wyd. Fenix | 7+ | ISBN: 9788379324781 | 
Cena: £3.99 
 

Dzięki temu wspaniałemu atlasowi najmłodsi wybiorą się na pierwszą w swo-

im życiu samodzielną podróż po Polsce. Z każdą stroną książki będą bogatsi 

o wiedzę o coraz to innych rejonach naszego kraju. Oprócz tego przepłyną 

się wielkimi rzekami, zdobędą górskie szczyty i odwiedzą polskie miasta. 

Czytelne i kolorowe mapy oraz ilustracje sprawią, że twoje dziecko stanie się 

ekspertem z geografii Polski.  

ILUSTROWANY ATLAS POLSKI DLA DZIECI 
46 stron | 285 x 202 mm | oprawa twarda | wyd. Sfinks | 7+ | ISBN: 9788379323845 | 
Cena: £4.99 
 
Ten niezwykle obszerny atlas zabierze dzieci na pierwszą w ich życiu wyprawę 

po świecie. Zwiedzą wszystkie kontynenty, poznają państwa, ich mieszkań-

ców i kulturę. Na dłużej zagoszczą w Europie, gdzie dowiedzą się wiele o tam-

tejszych krajach oraz zabytkach. Bardzo dokładna wycieczka po Polsce po-

zwoli odkryć wszystkie regiony naszego kraju, elementy jego krajobrazu, mia-

sta, faunę, florę oraz folklor. Czytelne i kolorowe mapy, mnóstwo ilustracji, 

wiele informacji i ciekawostek sprawią, że czas spędzony z tą książką to nie-

zwykle przyjemna lekcja geografii oraz wspaniała zabawa.  

ATLAS EUROPY DLA DZIECI 
oprawa twarda | 123 x 197 mm | 32 strony | Wyd. Dragon | ISBN: 9788381723190 | 
Cena: £2.99 
 
Atlas Europy dla dzieci to wyjątkowa książka edukacyjna prezentująca naj-

ważniejsze informacje o naszym kontynencie oraz liczne ciekawostki o eu-

ropejskich zabytkach i przyrodzie. Wybrane kraje przedstawione są mapach, 

a towarzyszą im ciekawostki i quizy. 

ATLAS POLSKI DLA DZIECI 
32 strony | 290 x 215 mm | oprawa twarda | wyd. SBM | 7+ | ISBN: 9788380595989 | 
Cena: £2.99 
 
Atlas Polski dla dzieci to książka, w której znajdziesz mnóstwo informacji o 

naszym kraju. Poznasz miejsce Polski w Europie, dowiesz się, jakie są polskie 

miasta i województwa, krainy geograficzne, jeziora, góry, rzeki, parki narodo-

we, zwierzęta i rośliny oraz atrakcje turystyczne. Przejrzyste mapy, ilustracje i 

zdjęcia pomogą ci w zdobywaniu wiedzy o twoim kraju.  

ATLAS EUROPY DLA DZIECI 
32 strony | 202x285mm | oprawa twarda | wyd. Fenix | 7+ | ISBN: 9788379322916 | 
Cena: £2.99 
 
Ten wspaniały atlas pozwoli poznać dzieciom wszystkie zakątki naszego 

kontynentu. Najmłodsi znajdą w nim podstawowe informacje o europejskich 

krajach i ich mieszkańcach. Przystępne opisy, wzbogacone kolorowymi ma-

pami i pięknymi zdjęciami, sprawią, że twoje dziecko z chęcią będzie przeglą-

dać kolejne strony. Z pewnością jego uwagę przykują liczne ciekawostki, do-

tyczące tradycyjnych potraw, najciekawszych miejsc i wybitnych postaci po-

chodzących z poszczególnych państw Europy. Czas spędzony przy tej książ-

ce to idealne połączenie zabawy i nauki.  

ATLAS ŚWIATA DLA DZIECI 
oprawa twarda | 200x280 mm | 32 strony | Wyd. Fenix | ISBN: 9788379321759 |  
Cena: £3.20 
 
Dzięki temu wspaniałemu atlasowi najmłodsi wybiorą się na pierwszą w 

swoim życiu samodzielną podróż po świecie. Z każdą stroną książki będą 

bogatsi o wiedzę o coraz to innych rejonach naszego globu. Zwiedzą 

wszystkie kontynenty, poznają państwa i ich mieszkańców, roślinność 

oraz zwierzęta różnych zakątków świata. Czytelne i kolorowe mapy oraz 

ilustracje sprawią, że twoje dziecko stanie się ekspertem z geografii.  

ILUSTROWANY ATLAS ŚWIATA DLA DZIECI 
46 stron | 285 x 202 mm | oprawa twarda | wyd. Sfinks | 7+ | ISBN: 9788379323845 | 
Cena: £4.99 
 
Ilustrowany atlas świata wydawnictwa Sfinks w interesujący sposób przeka-

zuje najważniejsze informacje o poszczególnych kontynentach. Teksty i ma-

py wzajemnie się uzupełniają na mapach zaznaczono ukształtowanie terenu, 

rzeki i jeziora oraz państwa. Wśród wielu rysunków nasze pociechy znajdą 

podobizny sławnych ludzi, a w rozdziale o przyrodzie charakterystyczne dla 

danego kontynentu zwierzęta i rośliny.  
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Przyroda Polski.  
W lesie 
ISBN: 9788380592292   

Przyroda Polski. 
Zwierzęta 
ISBN: 9788380592285  

Moja przyroda.  
Kamuflaż zwierząt 
ISBN: 97883805978

Moja przyroda.  
Dzieci zwierząt 
ISBN: 9788380592285  

Moja przyroda.  
Ślady zwierząt 
ISBN: 9788380597839  

Moja przyroda.  
Domy zwierząt 
ISBN: 9788380596030   

Atlas Polski dla dzieci 
ISBN: 9788380595989  

Polska. Elementarz dla dzieci 
ISBN: 9788378454274  

Atlas świata dla dzieci 
ISBN: 9788380595996  

Oprawa twarda | 32-48 stron | A4 | 
papier kredowy | SBM | 7+ |  
Cena: £2.99 

II wojna światowa. 
Historia wydarzeń 
ISBN: 9788380597815   

Polska niepodległa 
ISBN: 9788380599840   

II wojna światowa. 
Wiersze patriotyczne 
ISBN: 9788380597822  

Oprawa twarda | 32 strony | A4 |  
papier kredowy | SBM | 7+ |  
Cena: £2.50 

PRZYRODA POLSKI 

NAGRODY SZKOLNE  

Poradnik wędrowca 
ISBN: 9788366325166  

Szlak polskich gór 
ISBN: 9788366325159  

Kim oni są?  
Naukowcy i wynalazcy 
ISBN: 9788380597709  

Kim oni są?  
Wielcy artyści 
ISBN: 9788380597716  
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MAPY DLA DZIECI 
96 stron | 241 x 300mm | oprawa twarda | wyd. SBM | 7+ | 
ISBN: 9788380596283 | Cena: £6.50 

Książka zawiera opisy 18 najważniejszych miast Polski, będących stolicami 

lub głównymi miastami województw. Opisane atrakcje i ciekawe miejsca 

zaznaczone są na mapach. 

POZNAJ SWÓJ KRAJ! 

Poznaj swój kraj!  Polska przyroda 
Oprawa miękka | ISBN: 9788377138816 
Oprawa twarda | ISBN: 9788377138809  

Poznaj swój kraj!  Polska historia 
Oprawa miękka | ISBN: 9788377139769 
Oprawa twarda | ISBN: 9788377139752  

Poznaj swój kraj!  Polska moja ojczyzna 
Oprawa miękka | ISBN: 9788377131589   
Oprawa twarda | ISBN: 9788377132500  

GÓRY POLSKI. MAPY DLA DZIECI 
96 stron | 241 x 300mm | oprawa twarda | wyd. SBM | 7+ | 
ISBN: 9788380598072 | Cena: £6.50 

Książka zawiera opisy górzystych rejonów Polski. Opisane atrakcje i cieka-

we miejsca zaznaczone są na mapach. Wybierz się na wycieczkę w Biesz-
czady, Pieniny lub Tatry. Zdobywaj szczyty, poznawaj zwierzęta i rośliny 

oraz odwiedzaj zabytki położone wysoko w górach.  

ATLAS ŚWIATA DLA DZIECI 
96 stron | 241 x 300mm | oprawa twarda | wyd. SBM | 7+ | 
ISBN: 9788380596276 | Cena: £6.50 

Atlas świata dla dzieci Książka zawiera podzielone tematycznie opisy 

wszystkich kontynentów. Znajdziesz tu rozdziały o państwach świata, geo-
grafii, roślinach, zwierzętach, architekturze, ludziach, kuchni i sporcie. Opi-

sane atrakcje i ciekawe miejsca są pięknie zilustrowane i zaznaczone są na 

mapach.  

REGIONY POLSKI. MAPY DLA DZIECI 
96 stron | 241 x 300mm | oprawa twarda | wyd. SBM | 7+ | 
ISBN: 9788380597921 | Cena: £6.50 

Książka zawiera opisy wartych odwiedzenia regionów Polski. Opisane 

atrakcje i ciekawe miejsca zaznaczone są na mapach. Wybierz się w po-
dróż na Mazury, Mazowsze lub w Tatry.  

MIASTA EUROPY MAPY DLA DZIECI 
96 stron | 241 x 300mm | oprawa twarda | wyd. SBM | 7+ | 
ISBN: 9788380598058 | Cena: £6.50 

Książka zawiera opisy najbardziej malowniczych miast Europy. Opisane 

atrakcje i ciekawe miejsca zaznaczone są na mapach. Wybierz się na wy-
cieczkę do Paryża, Barcelony czy Rzymu.  

ATLAS ZWIERZĄT DLA DZIECI 
96 stron | 241 x 300mm | oprawa twarda | wyd. SBM | 7+ | 
ISBN: 9788380597914 | Cena: £6.50 

Dlaczego ryś lubi kryjówki? Jak szybko potrafi biec zebra?  

W których rejonach Polski można spotkać salamandrę plamistą?  
Jeśli interesują cię zwyczaje zwierząt - zajrzyj do tej książki. 

Znajdziesz tu wiele ciekawostek, wspaniałe ilustracje i pasjonujące opisy 

wielu gatunków zamieszkujących zarówno te odległe, jak i bliskie nam rejo-
ny świata.  

112 stron | 230 x 275 mm |  
wyd. Aksjomat | wiek: 7-12 | 

oprawa twarda | Cena: £6.50 
oprawa miękka | Cena: £4.50 
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KSIĘGA WIEDZY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
oprawa twarda | 160 stron | A4 | IBIS | 7+ | ISBN: 9788366136915 | 
Cena: £5.99 

Księga wiedzy w pytaniach i odpowiedziach to niezwykła książka dla młodych 
odkrywców. Zaprezentowano tu wybrane gatunki ssaków, ptaków, gadów czy płazów, 
a także wiele roślin, gdyż nie sposób w jednej publikacji opisać bogactwa świata 
zwierząt i roślin. Również przyszli artyści oraz Ci, którym piękno sztuki nie jest 
obojętne, znajdą tu coś dla siebie. Przyszłych lekarzy i pasjonatów medycyny i biologii 
z pewnością zainteresują informacje na temat budowy człowieka: układu nerwowego, 
szkieletu, zmysłów czy rozmnażania. Miłośnicy podróży i pasjonaci historii znajdą tu 
wiele przydatnych informacji z geografii i, historii oraz na temat wyprawy Magellana 
czy o odkryciu biegunów. To także doskonała pozycja dla miłośników muzyki i filmu 

oraz młodych naukowców, a także dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś o kosmosie…  

KSIĘGA WIEDZY 
oprawa twarda | 64 strony | A4 | Arti | 7+ | ISBN: 9788377405673  | 
Cena: £3.99 

Tajemnice świata, od piramid egipskich do skomplikowanych procesów dotyczących 
ludzkiego ciała, opisane oryginalnie z barwnymi zdjęciami i atrakcyjną grafiką. Lektura 
niezwykle ciekawa dla zainteresowanych zdobywaniem wiadomości. Wyrusz z nami w 
podróż przez wieki i różne dziedziny nauki, aby zafascynować się wiedzą!  

KSIEGA PYTAŃ 
oprawa twarda | 305x220 mm | 64 strony | Wyd. Arti | ISBN: 9788377405680  
Cena: £3.99 

Mnóstwo pytań i odpowiedzi uzupełnionych ilustracjami i objaśnieniami z różnych dzie-
dzin: zwierzęta, historia, nauka, technologia, Wszechświat, przyroda, geografia i ciało 
człowieka. Fascynująca lektura pozwalająca odkryć odpowiedzi na najdziwniejsze i 
najciekawsze pytania!  

ENCYKLOPEDIA DLA DZIECI 
oprawa twarda | 224 strony | Arystoteles | 219x212 mm | 7+ | ISBN: 9788380382794 | 
Cena: £8.99 

Choć świat widziany oczami dziecka jest kolorowy, przyjazny i zaskakujący, skrywa w 
sobie wiele tajemnic i zagadek, które należy stopniowo odkrywać. W końcu na tym 
polega uczenie się. Pytanie, jak zachęcić dziecko do nauki. Jak wytłumaczyć mu 
skomplikowane zjawiska? W jaki sposób zainteresować go tematyką, której nie 
poświęcało dotąd żadnej uwagi? Z pomocą przychodzi niniejsza Encyklopedia. Pozycja 
ta z pewnością nauczy, rozbawi, zaspokoi ciekawość. Poszerzy zdobytą już wiedzę, 
rozwinie zainteresowania, zaskoczy, aktywuje kreatywność i dziecięcą fantazję. 
Odpowie na najczęściej zadawane przez najmłodszych pytania: „dlaczego?”, „kto?”, 
„jak?”, „kiedy? I „gdzie?”.  

MOJA PIERWSZA ENCYKLOPEDIA OBRAZKOWA 
oprawa twarda | 48 stron | 295x255 mm | Zielona Sowa | 4-5 lat | 
ISBN: 9788378450139 | Cena: £6.50 

Bogato ilustrowana encyklopedia dla przedszkolaków. Wspólnie z dzieckiem 
odkrywajcie otaczający go świat! Strona po stronie maluch pozna kolejne hasła 
związane z domem, przedszkolem, przyrodą, miastem i wsią! Kolorowe i urocze 
obrazki ułatwią dziecku poznawanie nowego słownictwa. Książka zawiera ponad 
500 haseł z różnych dziedzin!  

ENCYKLOPEDIA PRZYRODY 
oprawa twarda | 192 strony | Wilga | 266x214 mm | 6-8 lat | ISBN: 9788328073197 | 
Cena: £8.99 

Czym jest fotosynteza? Do czego służą kwiaty? Dlaczego ziemia wygląda tak a nie 
inaczej? Jak wędrowały kontynenty? Czym jest dziura ozonowa? Co to jest efekt 
cieplarniany? Na wszystkie pytania i wiele więcej odpowie Encyklopedia przyrody. 

To prawdziwe kompendium wiedzy o zwierzętach i roślinach, Ziemi i ewolucji oraz 
ekologii, które zaciekawi nie tylko najmłodszych. 

ENCYKLOPEDIA PRZYRODY 
oprawa twarda | 192 strony | Wilga | 266x214 mm | 6-8 lat | ISBN: 9788328072114 | 
Cena: £8.99 

Encyklopedia nauki to kompendium wiedzy dla dzieci w wieku 6–8 lat. Przedstawia 
ona najciekawsze informacje i ciekawostki o Kosmosie, technice, odkryciach i 
wynalazkach, architekturze, pojazdach i transporcie, komputerach i nowych 
technologiach. 

Tekst został napisany łatwym do zrozumienia językiem, idealnym dla młodych 
czytelników. 

MOJA PIERWSZA ENCYKLOPEDIA 
oprawa twarda | 128 stron | Fenix | 7+ | ISBN: 9788379323746 | Cena: £3.99 

Moja pierwsza encyklopedia to pozycja, która zadowoli wszystkich spragnionych wiedzy 
o świecie. Znajdują się w niej interesujące informacje z wielu dziedzin. Nie brakuje tu 
również pięknych zdjęć, ilustracji, map i wykresów. Dzięki tej wspaniałej publikacji 
poznasz tajemnice kosmosu, poczytasz o zwierzętach i roślinach, a także dowiesz się, 
jak funkcjonuje ciało człowieka.
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ENCYKLOPEDIA DLA DZIECI 
oprawa twarda | 160 stron | 301x231 mm | Dragon | 7+ | ISBN: 9788381727655 Cena: 
£9.99 

Odkrywaj świat z encyklopedią, przygotowaną specjalnie dla Ciebie! Znajdziesz w niej 
mnóstwo wiadomości, ciekawostek, zdjęć, map i ilustracji. W części poświęconej 
Polsce poznasz najciekawsze fakty z naszej historii, świąteczne tradycje, zaglądniesz 
do polskiej kuchni, odwiedzisz najpiękniejsze miasta, poznasz przedstawicieli świata 
roślin i zwierząt. W kolejnych rozdziałach dowiesz się, co słychać u naszych 
europejskich sąsiadów i co wypada o nich wiedzieć, a potem wybierzesz się w 
fascynującą podróż po pozostałych kontynentach. Czeka cię także wyprawa w 
kosmos i wycieczka w odległą przeszłość, kiedy rodziło się życie na Ziemi. Poznasz 
fascynujące dinozaury, dowiesz się, jak rozwijał się człowiek i jak działa jego 

organizm. Nie zabraknie też wiedzy o najważniejszych dziedzinach kultury i sztuki. 

ENCYKLOPEDIA DLA DZIECI 
oprawa twarda | 320 stron | 267x225 mm | Centrum Edukacji Dziecięcej | 6+ | 
ISBN: 9788327105486 Cena: £10.99 

Dlaczego magnes przyciąga? Czym różnią się gady od płazów? Jak wyglądali 
pierwsi ludzie? Dlaczego samoloty unoszą się w powietrzu? Jak działa silnik? 
Czy można spacerować w kosmosie? Jakie zwierzę jest najmniejsze na świecie? 
Ile kości znajduje się w ludzkim ciele?  
Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedzi w tej książce. Książka zawiera 
ponad 1000 wspaniałych zdjęć i ilustracji, najważniejsze informacje dotyczące 
Ziemi i Kosmosu, mapy świata i flagi państw oraz mnóstwo ciekawostek. 
Wiadomości zebrano w rozdziałach: Kosmos, Nasza planeta, Świat roślin i zwierząt, 
Ciało człowieka, Dzieje ludzkości, Nasza codzienność, Nauka, Technika, Mapy 

świata, Polska, Flagi państw świata. 

ENCYKLOPEDIA DLA DZIECI. ŚWIAT BEZ TAJEMNIC 
oprawa twarda | 160 stron | A4 | IBIS | 7+ | ISBN: 9788366729919 | 
Cena: £5.99 

Świat skrywa wiele zagadek i tajemnic, które szczególnie mogą fascynować dzieci. W 
tej książce znajduje się mnóstwo odpowiedzi na nie zawsze łatwe dziecięce pytania. 
Publikacja podzielona jest na sześć rozdziałów: Natura, Życie świata, Nauka, Historia, 
Świat oraz Technika. Każdy z nich zawiera mnóstwo szczegółowych informacji, które 
z pewnością zainteresują każdego dociekliwego, młodego czytelnika. Całość 
uzupełniają kolorowe ilustracje. Świetna propozycja na nagrody dla uczniów szkół 
podstawowych.  

ŚWIAT. ENCYKLOPEDIA WIEDZY 
oprawa twarda | 400 stron | 245x175 mm | Fenix | ISBN: 9788379324095 | 
Cena: £10.99 

Encyklopedia jest nieocenionym źródłem wiedzy o świecie. Można w niej wyszukać 
odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. W tej publikacji znajdziesz informacje o 
wszechświecie, naszej planecie, faunie i florze, ludzkim organizmie, historii 
powszechnej oraz naukowych i kulturalnych dokonaniach człowieka. Zgromadzone tu 
wiadomości zostały opracowane w przystępny sposób, a ponadto wzbogacono je 
licznymi ilustracjami, które ułatwią przyswojenie tego ogromu wiedzy.  

ENCYKLOPEDIA ILUSTROWANA 
oprawa twarda | 224 strony | 175 x 245 mm | Fenix | 9+ | ISBN: 9788379323838 | 
Cena: £4.99 

Encyklopedia ilustrowana to wspaniała publikacja, która zaspokoi głód wiedzy każdego 
czytelnika. Dzięki niej poznasz informacje z wielu dziedzin, poczytasz m.in. o 
wszechświecie, naszej planecie, ekologii, historii i ciele człowieka, a także o kulturalnych 
oraz naukowych zdobyczach ludzkości. Nie brakuje tu również ciekawostek ze świata 
roślin i zwierząt, a wszystko to zostało wzbogacone kolorowymi zdjęciami, mapami i 
wykresami, które z pewnością uprzyjemnią przyswojenie ogromu wiedzy zgromadzonej 
w tej książce.  

ENCYKLOPEDIA NAUKA I ŚWIAT 
400 stron | 305x215 mm | oprawa twarda | wyd. Fenix | ISBN: 9788379323357 | 
Cena: £9.99 

Przedstawiamy "Encyklopedię. Nauka i świat", książkę, która zawiera informacje z prze-

różnych dyscyplin, takich jak: świat natury, ciało człowieka, wszechświat, nasza planeta, 

historia, sport, kontynenty, kultura i sztuka, religia i filozofia, nauka i technika oraz wybitni 

ludzie. Bezlik informacji zawartych w "Encyklopedii" pozwoli znaleźć Ci odpowiedzi na 

wiele nurtujących pytań, a także wesprze w rozwiązywaniu zadań domowych. Publikacja 

ta otworzy drzwi do zadziwiającego świata nauki, a każdy jej kolejny dział to zbiór naj-

ważniejszych faktów i nowinek. Dodatkowo barwna szata graficzna, urozmaicona efek-

townymi ilustracjami, pomoże zapamiętać i lepiej zrozumieć czytaną treść.  

ENCYKLOPEDIA NATURY 
160 stron | 300x230 mm | oprawa twarda | wyd. Dragon | ISBN: 9788381723343 | 
Cena: £9.99 

"Encyklopedia natury" to książka adresowana głównie do uczniów szkół gimnazjal-

nych, a także osób zainteresowanych otaczającym nas światem. Kompendium wiedzy 

obejmuje informacje na temat Układu Słonecznego, początków naszej planety i czyn-

ników wpływających na jej kształt. Prezentuje występujące na Ziemi rośliny i zwierzę-

ta. Zamieszczone w książce liczne zdjęcia i schematy porządkują wiedzę i ułatwiają 

jej przyswojenie.  

ŚWIAT PRZYRODY  
256 stron | 280x214 mm | oprawa twarda | wyd. Dragon | ISBN: 9788378877448 | 
Cena: £10.99 

„Świat przyrody” to książka adresowana głównie do uczniów szkół podstawowych, a 

także osób zainteresowanych otaczającym nas światem. Kompendium wiedzy obej-

muje informacje na temat Układu Słonecznego, Ziemi, geografii Polski czy parków 

narodowych. Prezentuje występujące na Ziemi rośliny i zwierzęta. Przybliża zagadnie-

nia związane z ekologią, ekosystemem oraz biologią człowieka. Dodatkowo w książce 

zamieszczono liczne zdjęcia i schematy porządkujące wiedzę i ułatwiające jej przy-

swojenie. 
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MAŁY POCZET KRÓLÓW DLA DZIECI 
Piotr Rowicki 
oprawa twarda | 48 stron | 217x275mm | Wyd. IBIS | ISBN 9788365952455 | 
Cena: £3.50 

Mały poczet królów dla dzieci to książka, która w oryginalny sposób opowiada o 
losachpolskich władców. Sympatyczny błazen Częstośmiech oprowadza czytelników 
po kartachhistorii. Dziecko pozna polskich królów i książęta. Książka dostosowana 
jest do poziomu dziecka, uczęszczającego do szkoły podstawowej. Publikacja jest 
doskonałym uzupełnieniem szkolnych lekcji historii."  

ZNAK ORŁA. HISTORIA POLSKI W OPOWIEŚCIACH DLA DZIECI 
Dorota Skwark 
128 stron | 275 x 215 mm | oprawa twarda | Jedność | 7+ | ISBN: 9788379719709 
Cena: £3.99 

Książka przeznaczona dla najmłodszych czytelników. Krótkie opowieści o ważnych 
wydarzeniach i postaciach przeplatają się z faktami i ciekawostkami z życia Polaków 
na przestrzeni dziejów. Piękne ilustracje pomogą dzieciom poznać i zrozumieć odległy 
dla nich czas. Książka przybliża maluchom podstawowe pojęcia związane z historią, 
patriotyzmem i ojczyzną. Każdy, kto lubi słuchać, oglądać i poznawać znajdzie w tej 
książce kawałek polskiej historii dla siebie.  

DAWNO TEMU W POLSCE 
oprawa twarda | 32 strony | 281x201 mm | Fenix | 6+ | ISBN: 9788379324446 | 
Cena: £3.99 

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądało codzienne życie w dawnej Polsce? 
Wiecie, w co wierzyli ówcześni Polacy? Jakie zawody najczęściej wykonywali? Co jedli i 
pili? Jak się ubierali? W jaki sposób dokonywali zakupów? Jak podróżowali i spędzali 
czas wolny? A może chcielibyście dowiedzieć się, jak prezentowały się średniowieczne 
miasta i wsie? Te informacje, a także i mnóstwo innych ciekawostek znajdziecie właśnie 
w tej książce. Niezwykle barwne ilustracje pozwolą pobudzić wyobraźnię i zachęcą do 
zgłębiania wiedzy historycznej.  

ENCYKLOPEDIA MŁODEGO PATRIOTY 
oprawa twarda | 60 stron | 285x205 mm | Arystoteles | 6+ | ISBN: 9788380383982 | 
Cena: £3.50 

Kim była królowa Jadwiga? Jakie święto obchodzimy 11 listopada? Gdzie znajdowała 
się pierwsza stolica Polski? Kto namalował Panoramę Racławicką? Jak brzmi cały tekst 
Roty? Czym zasłużył się Witold Pilecki? Ilu było polskich noblistów? Czy Ignacy Krasicki 
był księdzem? Kiedy został wydany Pan Tadeusz? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań 
znajdziecie, Drodzy Czytelnicy, w poniższej książce. Mamy nadzieję, że to małe 
kompendium najważniejszych zagadnień patriotycznych okaże się pomocne dla 
każdego młodego patrioty.  

ELEMENTARZ PATRIOTY  
CZYLI KOCHAM POLSKĘ 
Grzegorz Strzeboński, 
Patrycja Wojtkowiak-Skóra 
oprawa twarda | 64 strony | 210x210 mm 
| Greg | 6+ | ISBN: 9788375177626 |  
Cena: £4.50 

Przedstawiamy książkę, która będzie 
idealnym punktem wyjścia do rozmów 
o Polsce i o tym, co to znaczy być 
Polakiem. Wielu dorosłych myśli, 
że te tematy zbyt trudne dla małych 

dzieci, ale Elementarz patrioty, czyli kocham Polskę dowodzi, że wcale 
tak nie jest! Zawarte w nim treści przedstawione są a pomocą wesołych, 
łatwo wpadających w ucho wierszyków, uzupełnione pięknymi 
ilustracjami, zdjęciami i mapami. 

Znajdują się tutaj informacje o polskich zwyczajach i tradycjach, 
ważnych i sławnych Polakach, najbardziej znane polskie legendy, opisy 
najważniejszych wydarzeń z historii Polski. Wprowadzająca część 
książki wyjaśnia zaś w ciekawy, obrazowy sposób, co to właściwie jest 
patriotyzm, co to jest ojczyzna i naród, a także czy patriotą może być 
również mały czytelnik Elementarza... 

Ważne tematy nie muszą być trudne ani nudne! 

ELEMENTARZ DOBRYCH MANIER 
Grzegorz Strzeboński,Karolina Zatoń 
oprawa twarda | 64 strony | 210x210 mm 
| Greg | 6+ | ISBN: 9788375175677 |  
Cena: £4.50 

Dobre maniery to podstawa! Ale jak 
nauczyć się tych wszystkich zasad? Z 
pomocą przyjdzie Elementarz dobrych 
manier - książka zawierająca krótkie, 
zabawne wierszyki przedstawiające 
sposoby radzenia sobie w różnych 
sytuacjach. 

Każdemu wierszykowi towarzyszy kolorowa ilustracja lub zdjęcie oraz 
komentarz z dodatkowym wyjaśnieniem - nie tylko, jak się zachowywać, 
ale również dlaczego. Może on stanowić cenną pomoc albo stać się 
punktem wyjścia do ciekawych rozmów z dzieckiem. 

Mały czytelnik dowie się, jak sobie radzić w wielu codziennych 
sytuacjach, w których może znaleźć się już kilkulatek - jak witać się z 
dorosłymi, a jak z innymi dziećmi; co zrobić, jeśli przez przypadek 
zniszczyło się cudzą rzecz; dlaczego nie powinno się pokazywać na 
nikogo palcem; jak postępować, gdy jest się na kogoś bardzo złym; 
dlaczego nie należy opierać łokci na stole podczas jedzenia; i znajdzie 
odpowiedzi na jeszcze wiele pytań dotyczących tego, jak się zachować 
w niemal każdej sytuacji.  

ELEMENTARZ MĄDREGO DZIECKA 
oprawa twarda | 64 strony | 210X210 mm 
| Greg | 6+ | ISBN: 9788375175370 |  
Cena: £4.50 

Świat jest fascynującym miejscem i 
powoduje, że dzieci ciągle mają kolejne 
pytania dotyczące praktycznie 
wszystkiego, co je otacza. Przedstawiamy 
książkę, która odpowiada na wiele z nich, 
a dzięki swojej wszechstronności 
zaciekawi każdego malucha. 

Proste i łatwe do zrozumienia wierszyki podzielone na grupy tematyczne 
prezentują ciekawe zagadnienia z wielu dziedzin - są tu informacje o 
kosmosie i Ziemi, o Polsce i jej najważniejszych miastach, o polskich 
zwierzętach, o porach roku i zjawiskach przyrody, o dobrych manierach i 
zasadach bezpieczeństwa. 

Wierszykom towarzyszą kolorowe ilustracje oraz zdjęcia, dzięki którym 
książka jest bardzo dopracowana estetycznie, ciekawa i różnorodna 
graficznie. Mali czytelnicy na pewno będą wielokrotnie wracać do 
Elementarza mądrego dziecka - bo przecież to bardzo miło być mądrym! 
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oprawa twarda | 48 stron | 282x195 mm | Zielona Sowa | wiek 9-11 lat | Cena: £2.99 

POLSKIE PARKI NARODOWE 
ISBN: 9788380599802  

SKARBY POLSKI 
ISBN: 9788380599826 

SKARBY NATURY 
ISBN: 9788380592827 

SKARBY TECHNIKI 
ISBN: 9788380599802 

SKARBY UNESCO 
ISBN: 9788380599833 

Polska. Podróż po regionach 
ISBN: 9788376520551 

oprawa twarda | 60 stron | 209x212 mm | 9+ | SBM | Cena: £3.99 

Poznaj Polskę poznaj świat 
ISBN: 9788376521572  

Przyroda Polski 
ISBN: 9788376521770  

Podróż przez epoki. 
Literatura, sztuka, moda 
ISBN: 9788376521732  

Historie Dzieł. Od Bóg się 
rodzi… do Sukiennic 
ISBN: 9788376521534  

oprawa twarda | 48 stron | 235x300mm | Biały Kot | Cena: £3.50 

Oto Polska.  
Najwybitniejsi ludzie   
ISBN: 9788381542661 

Oto Polska.  
Najważniejsze wydarzenia 
ISBN: 9788381542692  

Oto Polska.  
Największe odkrycia i wynalazki 
ISBN: 9788381542678  

Oto Polska.  
Najciekawsze miejsca 
ISBN: 9788381542685 
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KOCHAM POLSKĘ. HISTORIA POLSKI DLA NASZYCH DZIECI 
Joanna i Jarosław Szarkowie 
oprawa twarda | 304 strony | A4 | Rafael | ISBN: 9788375692174  | Cena: £8.99 

Kocham Polskę. Historia Polski dla naszych dzieci to zaproszenie dzieci do 

przygody z historią, tradycją, dziejami i bohaterami narodowymi. Książka ta 

nie tylko dostarcza naszym dzieciom konkretnej wiedzy, ale zaszczepia w 
nich zalążki miłości do swojego kraju, szacunku do Ojczyzny i jej bohaterów 

oraz świadomości i poczucia dumy z bycia Polakiem. Jesteśmy przekonani 

o ogromnej wychowawczej wartości pielęgnowania w naszych dzieciach
pamięci historycznej i miłości do Ojczyzny.

KOCHAM POLSKĘ. ELEMENTARZ DLA DZIECI  
Joanna i Jarosław Szarkowie  
oprawa twarda | 225 stron | A4 | Rafael | ISBN: 9788375691931 | Cena: £8.99 

Wielkie, zbiorcze wydanie na zakończenie pierwszej edycji jednej z 

najbardziej popularnych serii wydawniczej dla dzieci "Kocham 

Polskę". "Kocham Polskę" to propozycja dla rodziców, którzy swoim 
pociechom chcą przekazać wiedzę o Polsce, jej historii, tradycji, 

bohaterach, ważnych wydarzeniach i miejscach, którzy chcą zaszczepić w 

nich zalążki patriotyzmu i miłości do swojego kraju. Rekomendowana dla 
dzieci w wieku 5-9 lat. 

KOCHAM POLSKĘ. 100 LAT ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
Joanna Wieliczka-Szarkowa 
80 stron | 205x290mm | oprawa twarda | wyd. Rafael | 7+ | SBN: 9788365889393 | 
Cena: £4.50 

 Wydanie jubileuszowe Kocham Polskę wpisane jest w setną rocznicę od-
zyskania przez nasz kraj niepodległości. Młody czytelnik z kart tej pięknie 
ilustrowanej książki dowie się, dlaczego jego ojczyzna na 123 lata zniknęła 
z mapy Europy, pozna bohaterskich obrońców kraju, prawdziwych patrio-
tów walczących o niepodległą Rzeczpospolitą i wydarzenia bliskie sercu 
każdego Polaka.Ta wspaniała lekcja patriotyzmu uwrażliwi młode pokole-
nie na wartości, dzięki którym Polska ma szansę trwać jako wolne i nie-
podległe państwo. 

KOCHAM POLSKĘ.  NASZA WSPANIAŁA OJCZYZNA
Joanna i Jarosław Szarkowie  
oprawa twarda | 230 stron | A4 | Rafael | ISBN: 9788375696004 Cena: £8.99 

Nasza wspaniała Ojczyzna jest zaproszeniem do podróży po Polsce. Od-

wiedzimy nasze wsie, miasta, przemierzymy szlaki górskie, wodne, burszt-

ynowe i wulkaniczne. Zawitamy do starych zamków oraz pałaców. 
Będziemy podziwiać klasztory, kościoły i sanktuaria. Będziemy tropić 

rzadkie ptaki i zwierzęta zamieszkujące puszcze i lasy. Zagościmy u 

Kaszubów, Kurpiów, Górali, Ślązaków, a nawet u polskich Tatarów. Nie 
ominiemy bitewnych pól i miejsc, w których tworzyła się nasza historia.  

KOCHAM POLSKĘ. 1939-2019. 80-LECIE WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ  
Joanna Wieliczka-Szarkowa 
80 stron | 205x290mm | oprawa twarda | wyd. Rafael | 7+ | ISBN: 9788366250482  | 
Cena: £5.50 

 Wydanie pamiątkowe „Kocham Polskę” wpisane jest w 80. rocznicę wy-
buchu drugiej wojny światowej. W niniejszym tomie zebraliśmy: 
– opisy bohaterskich czynów Polaków broniących swej ojczyzny;– przed-
stawienia najważniejszych bitew i kampanii przeprowadzonych przez pol-
skich żołnierzy;– liczne ciekawostki i nieznane fakty z okresu drugiej woj-
ny światowej. Młody czytelnik z kart tej pięknie ilustrowanej książki pozna
największych bohaterów narodowych, okręty, samoloty oraz... niezwykłe

KOCHAM POLSKĘ.  LEGENDY POLSKIE
Joanna Szarkowa 
oprawa twarda | 56 stron | A4 | Rafael | ISBN: 9788366560383 | Cena: £6.50

Pięknie ilustrowana książka z serii „Kocham Polskę” wprowadza dzieci w 

świat naszych narodowych legend - czyli barwnych i przygodowych historii, 

z których możemy wyciągnąć wartościowe oraz pouczające treści. W 
połączeniu z uroczymi ilustracjami i kolorową edycją rozpalą wyobraźnię 

najmłodszych oraz z zachęcą ich do czytania i słuchania. Legendy 

wspaniale ukazują jak kształtował się nasz kraj i jak kształtowała się polska 
świadomość narodowość. 

KOCHAM POLSKĘ.100-LECIE CUDU NAD WISŁĄ
Joanna i Jarosław Szarkowie 
oprawa twarda | 32 stron | A4 | Rafael | ISBN: 9788366560291 | Cena: £3.50

Wydanie pamiątkowe w 100-lecie Cudu nad Wisłą to kolejna pozycja z cyklu 

„Kocham Polskę” przygotowana dla najmłodszych miłośników historii 

naszej ojczyzny autorstwa państwa Szarków. Setna rocznica bitwy war-
szawskiej stała się pretekstem do ukazania w jubileuszowej odsłonie wydar-

zeń obrazujących zmagania odrodzonej Polski z bolszewikami.„Kocham 

Polskę” to znakomite kompendium wiedzy o naszym kraju.  

Dzięki wysokim walorom edukacyjnym kolekcja może się stać znakomitą 

szkołą patriotyzmu dla najmłodszych. 

KOCHAM POLSKĘ.  LUBIĘ, KIEDY BABCIA OPOWIADA.  
NA WOJENNYCH ŚCIEŻKACH 
Elżbieta Śnieżkowska-Bielak 
oprawa twarda | 56 stron | A4 | Rafael | ISBN: 9788366560239 | Cena: £4.50

Lubię, kiedy babcia opowiada to bardzo ciepło i z dużym wyczuciem 

opowiedziane najtrudniejsze chwile naszej najnowszej historii. Najmłodsi, 
żyjący dziś w bezpiecznych domach, pełnych rodzinnego szczęścia, mają 

okazję posłuchać wspomnień swoich bliskich o ich dzieciństwie, które 

nieraz miało dramatyczny przebieg, pełen trudności i niebezpieczeństw. 

Opowieści te są nie tylko barwnymi wspomnieniami; przede wszystkim to 
najlepsza lekcja prawdziwej historii naszego kraju.  
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POLSKA. WIELCY POLACY  
32 strony | 276x210 mm | 9+ | oprawa twarda | wyd. Omnibus | 9788366462250 
Cena: £3.50 

Polska to seria książek dla dzieci, w których w bardzo przystępny sposób opisano waż-
ne zagadnienia dotyczące polskiej administracji, władz państwowych, instytucji, a także 
zaprezentowano sylwetki najwybitniejszych Polaków, którzy zapisali się w historii na-
szego kraju. W książce Polska. Wielcy Polacy znajdują się informacje o najznamienit-
szych rodakach – noblistach, politykach, artystach, duchownych, lekarzach, podróżni-
kach, muzykach, sportowcach, naukowcach, królach. Krótkie, lecz ciekawe teksty wzbo-
gacone zostały materiałem zdjęciowym oraz ilustracyjnym.  

WYBITNI POLACY  
64 strony | 210x310mm | oprawa twarda | wyd. Fenix | 9788379323036 | 
Cena: £3.99 

Najważniejsze wydarzenia oraz ciekawostki z życia prywatnego i działalności publicznej 
mężów stanu, burzliwe dzieje pisarzy, skandale ze świata artystów, kulisy prowadzenia 
wojen, tajemnice świata nauki. Książka Wielcy Polacy prezentuje żywy, barwny i reali-
styczny obraz życia najwybitniejszych spośród wybitnych. Publikacja łączy w sobie 
prostotę i przystępność leksykonu oraz walory biografii wzbogaconej licznymi cieka-
wostkami i fotografiami. Pozycja ta będzie świetną pomocą dydaktyczną, przyda się 
także wszystkim, którzy chcą poznać bądź uporządkować fakty związane z życiem i 
działalnością wielkich Polaków.  

POLSCY NOBLIŚCI  
72 strony | 276x212mm | 10+ | oprawa twarda | wyd. Horyzonty | 9788366729735  
Cena: £3.99 

Polscy nobliści to książka, która przybliża sylwetki polskich laureatów Nagrody Nobla, 
na jej kartach opisano osiągnięcia zarówno rdzennych Polaków, jak emigrantów, którzy 
pochodzili z Polski. Znajdziemy tutaj krótki biogram noblisty oraz najważniejsze infor-
macje o jego osiągnięciach. Warto po nią sięgnąć i poznać niezwykłe historie życia tych 
ludzi, które często mogłyby być gotowym scenariuszem filmowym. Poza noblistami 
z wielkiej siódemki w tej publikacji przeczytasz też m.in. o: Albercie Michelsonie, Roal-
dzie Hoffmannie, Isaacu Singerze, Józefie Rotblacie czy Szimonie Peresie.  

LEKSYKON NOBLISTÓW  
256 stron | 277x212 mm | oprawa twarda | wyd. Horyzonty | ISBN: 9788366729551| 
Cena: £8.50 

lfred Nobel sformułował swój testament w sposób jasny: cały jego majątek miała otrzy-
mać Szwedzka Akademia Nauk, której zadaniem byłoby dysponowanie pieniędzmi 
zgodnie z wolą spadkodawcy. Jak można było jednak przewidzieć, testament próbowa-
li podważyć zarówno krewni zmarłego, jak i wiele osób ze Szwecji oraz pozostającej 
z nią wówczas w unii Norwegii. Nie cofano się nawet przed zarzutami, że z uwagi na 
stan umysłu Nobel nie był w stanie wyrazić swojej woli w sposób świadomy. Prawdzi-
wą batalię o realizację testamentu zmarłego stoczyli jego bratanek Emanuel Nobel oraz 
współpracownik – Regnar Sohlmann. Jak wiadomo, obaj walkę tę ostatecznie wygrali. 
W 1900 roku powstała Fundacja Nobla, która zarządza spadkiem, przeznaczając odset-
ki od zgromadzonych pieniędzy na fundowanie corocznych Nagród Nobla.  

POLSKIE WYNALAZKI XX i XXI WIEKU 
80 stron | 210x270 mm | oprawa twarda | wyd. Ibis | ISBN: 9788366462267 | 
Cena: £4.99 

Polskie wynalazki techniki XX i XXI wieku to książka, która ma na celu przedstawienie 
niezwykłych osiągnięć nauki i techniki obecnego i minionego stulecia. W publikacji, 
poza wynalazkami i zdobyczami, opisano pokrótce sylwetki wynalazców i odkrywców 
lub historię powstania obiektu. W książce zaprezentowano m.in. wycieraczki samo-
chodowe, ręczny wykrywacz min, grubościomierz ultradźwiękowy, sztuczną kość, 
niebieski laser, symulator kolejowy, ceramiczną płytę gazową czy pojazd księżycowy 
LRV. Publikacja wzbogacona jest o interesujące zdjęcia i ilustracje.  

ODKRYCIA I WYNALAZKI 
64 stron | 260x235 mm | oprawa twarda | Jedność | 9+ | ISBN: 9788381441117 | 
Cena: £6.99 

Ta 64-stronicowa, oryginalna książka zaprasza w fascynującą podróż do świata od-
kryć i wynalazków. Spodoba się zwłaszcza nieco starszym uczniom szkoły podstawo-
wej.  Młodzi naukowcy, dzięki kolorowym stronom tego tomiku, poznawać będą pa-
sjonujące fakty dotyczące odkryć i wynalazków. Obejrzą z bliska zadziwiające maszy-
ny, pojazdy, konstrukcje i wehikuły, słowem odkrycia techniczne, które zmieniły świat: 
od koła, po nowoczesne samochody i odrzutowce. Ta wyjątkowa encyklopedia, mają-
ca formę ilustrowanego pamiętnika pełnego zapisków, wycinków z czasopism, rysun-
ków i zdjęć, łączy w sobie tradycyjny sposób przekazywania wiedzy z nowoczesnymi 
środkami wyrazu i atrakcyjną szatą graficzną, przykuwającą uwagę młodego czytelni-

ka i rozbudzającą jego wyobraźnię. Przewodnikiem dla wszystkich spragnionych wiedzy odkrywców będzie 
Profesor Geniusz, który serdecznie zaprasza do wspólnej naukowej zabawy!  

POLSKA. ELEMENTARZ DEMOKRACJI 
32 strony | 276x211 mm | oprawa twarda | wyd. Ibis | 7+ | ISBN: 9788366263017 | 
Cena: £4.99 

Polska to seria książek dla dzieci, w których w bardzo przystępny sposób opisano 
ważne zagadnienia dotyczące polskiej administracji, władz państwowych, instytucji, 
a także zaprezentowano sylwetki najwybitniejszych Polaków, którzy zapisali się 
w historii naszego kraju. W książce Polska. Elementarz demokracji można znaleźć 
informacje dotyczące demokracji, obowiązków i praw polskiego obywatela, wymiaru 
sprawiedliwości i samorządów. Przedstawiono tu również rolę prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Sejmu i Senatu, a także poruszono tematy związane z opieką zdro-
wotną, ochroną środowiska, rodzicielstwem i finansami publicznymi.  

POLSKA. SYMBOLE NARODOWE I PATRIOTYCZNE  
60 stron | 290 x 210 mm | oprawa twarda | Arystoteles | ISBN: 9788380382299 | 
Cena: £3.50 

Zgodnie z artykułem 1 Ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
o pieczęciach państwowych orzeł biały, biało-czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego 
są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostają one pod szczególną ochroną pra-
wa, a otaczanie ich czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela.
Symbolami narodowymi są także miejsca i wydarzenia z historii, które odegrały w dzie-
jach państwowości bardzo ważną rolę i stały się znakiem patriotyzmu i polskości. 
Wszystkie symbole narodowe służą formowaniu się tożsamości i jedności narodowej 
oraz ich podtrzymywaniu.
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POZNAJEMY. ATLAS POLSKI 
oprawa twarda | 136 stron | 298x210 mm | Demart | ISBN: 9788379123278 | 
Cena: £5.99 

Niniejszy atlas ukazuje na mapach i w komentarzach Polskę na tle świata i Europy, obraz 
środowiska, charakterystykę ludności i społeczeństwa, analizy gospodarcze, dzieje 
naszego kraju na osi czasu, informacje o regionach Polski.  

GEOGRAFIA. DOOKOŁA POLSKI 
oprawa twarda | 60 stron | 290x210 mm | Arystoteles| ISBN: 9788380383869 | 
Cena: £3.99 

Oddajemy do rąk Czytelników niezwykle interesującą publikację, która pokazuje 
geografię Polski w dwóch ujęciach – przyrodniczym oraz społeczno-gospodarczym. W 
krótkiej formie omawiamy tu zagadnienia dotyczące miejsca Polski w Europie i na 
świecie oraz krajów sąsiednich; geografię fizyczną, w tym m.in. przeszłość geologiczną, 
ukształtowanie powierzchni, hydrologię czy klimat naszego kraju; krainy geograficzne, 
w odniesieniu do których podkreślono pasowy układ rzeźby terenu Polski; geografię 
gospodarczą, z uwzględnieniem problematyki ludności, rolnictwa, różnych gałęzi 
przemysłu oraz turystyki. Czytelnik znajdzie w opracowaniu także aktualny podział 
administracyjny kraju i najnowsze dane statystyczne.  

ENCYKLOPEDIA GEOGRAFII POLSKI 
144 stron | 290x210mm | oprawa twarda | wyd. Dragon | ISBN: 9788378873747 | 
Cena: £8.50 

Encyklopedia geografii Polski zawiera olbrzymi zasób wiedzy o otaczającym nas śro-
dowisku i o procesach, które doprowadziły do jego obecnego kształtu. Stanowi znako-
mitą pomoc naukową dla uczniów, którzy interesują się geografię naszego kraju.  

POLSKA MOJA OJCZYZNA 
oprawa twarda | 60 stron | 280x215 mm | Multico | ISBN: 9788377634585 | 
Cena: £9.99 

Polska – moja ojczyzna to wiedza o państwie polskim w pigułce. Książka bardzo 
pomocna w szukaniu odpowiedzi na wiele pytań o nasz kraj. 
• Jak zorganizowane jest państwo polskie?
• Co to jest i jak działa władza ustawodawcza i wykonawcza?
• Co to jest konstytucja i jakie były dzieje polskiej demokracji?
• Jak wygląda podział administracyjny Polski?
• Gdzie znajdują się stolice województw i największe polskie miasta?
• Które polskie zabytki szczycą się światową rangą?
• Kto z naszych rodaków zapisał się w historii jako wielka postać?

• Które obszary zaliczamy do pereł polskiej przyrody?
• Jakie są najważniejsze zwyczaje i tradycje ludowe różnych regionów Polski? 

ATLAS HISTORII POLSKI 
140 stron | 216x300mm | oprawa twarda | wyd. Martel | 9788365222886 | 
Cena: £9.99 

Atlas historii Polski to nie jest zwykły atlas. To niezwykłe kompendium przedstawiające 
dzieje Polski od początków kształtowania się państwa polskiego aż po czasy współcze-
sne. W wyjątkowo przystępny i przejrzysty sposób przekazuje najistotniejsze informacje 
dotyczące historii naszego kraju, które każdy młody czytelnik powinien znać. Jednocze-
śnie forma prezentowanych wydarzeń jest bardzo czytelna i atrakcyjna. W książce znaj-
dują się opisy wydarzeń politycznych związanych z kształtowaniem się i rozwojem pań-
stwa polskiego, prezentowane są sylwetki władców i ich najważniejsze dokonania oraz 
zasługi dla kraju, a także biogramy wielu innych wybitnych postaci historycznych. Po-
nadto każdy rozdział zawiera wiele ciekawostek z różnych dziedzin i odwołań do historii 

powszechnej. Dzięki temu łatwo można zorientować się, co działo się w tym samym czasie w Europie i na 
świecie.  

POZNAJEMY. ATLAS HISTORII POLSKI 
oprawa twarda | 104 strony | 298x210 mm | Demart | ISBN: 9788379123803 | 
Cena: £4.99 

Atlas Historii Polski z serii POZNAJEMY to publikacja prezentująca dzieje ziem polskich 
od momentu pojawienia się na nich człowieka aż do czasów zupełnie współczesnych. 
Atlas składa się nie tylko z map, ale również z syntetycznych komentarzy i wielu 
dodatkowych ilustracji: fotografii, reprodukcji obrazów, emblematów, odznaczeń, 
plakatów, wykresów, schematów. Dzięki temu rozwiązaniu książkę można czytać na 
wiele sposobów  

HISTORIA. ATLAS POLSKI  
oprawa twarda | 104 strony | 298x210 mm | Demart | ISBN: 9788374275521 | 
Cena: £4.99 

Atlas, który oddajemy w Państwa ręce, składa się z kilku części. Bez wahania można 
powiedzieć, że jest opowieścią o dziejach naszego kraju przedstawioną w trzech 
wymiarach: za pomocą map, komentarza tekstowego i obrazów. Obok ułożonych 
chronologicznie map, czytelnik znajdzie wpleciony między mapy i ilustracje komentarz, 
będący opowieścią o najważniejszych momentach dziejów naszego kraju. Równie 
ważnym wątkiem opowieści o dawnej Polsce są ilustracje, pokazujące panoramę życia 
politycznego, społecznego, kulturalnego i religijnego. Oczywiście również te przejawy 
aktywności mieszkańców państwa polskiego zostały ujęte chronologicznie. Zdjęcia 
uzupełniają rysunki, wykresy i diagramy. Autorzy tekstów, map oraz twórcy wykresów i 

tabel opierali się na wynikach najnowszych badań historycznych. 

HISTORIA POLSKI 
256 stron | 205x145 mm | oprawa miękka | Poznańskie | 9788379762699 | 
Cena: £9.50 

Historia Polski Jerzego Topolskiego to doskonale napisane kompendium wiedzy doty-
czące dziejów naszego państwa od czasów najdawniejszych po wiek XXI. Jest to 
pierwsza publikacja, która w tak zwięzły a zarazem wyczerpujący sposób przekazuje 
czytelnikowi wiedzę o przeszłości naszego kraju, narodu, społeczeństwa i kultury. 
Napisana przez wybitnego historyka książka przeznaczona jest dla szerokiego spec-
trum czytelników. Uczniowie i studenci znajdą w niej najważniejsze fakty z dziejów 
Polski, natomiast pasjonaci historii – przyjemną lekturę.  

25



PODRÓŻE MARZEŃ Format 300 x 230 mm | 160 stron | oprawa twarda 
Wydawnictwo: Dragon | Cena:  £8.99 

Podróże marzeń. Polska 
ISBN: 9788381723299 

Podróże marzeń. Mazury 
ISBN: 9788381726955  

Podróże marzeń. Europa 
ISBN: 9788381723305 

Podróże marzeń. Świat 
ISBN: 9788381723312 

Podróże marzeń. USA 
ISBN: 9788381723367 

PODRÓŻE MARZEŃ. POLSKA 
oprawa twarda | 96 stron | 336x240 mm | Powerbook | ISBN: 9788366729889  | 
Cena: £4.99 

Jeśli zamykanie oczu i wyobrażanie sobie dalekich podróży przestaje wystarczać, 
można sięgnąć po książkę z serii Podróże marzeń. Składa się ona z dwóch książek, 
w których obok wielu ciekawych informacji zamieszczono piękne fotografie 
przedstawiające potężne budowle, miejsca pamięci, kunsztowne dzieła sztuki i 
piękno natury. 
W niniejszej książce znalazły się opisy najpiękniejszych miejsc w Polsce. W 
pierwszej części czytelnik poznaje uroki najczęściej odwiedzanych miast, ich 
historie i zabytki. Dalej pojawia się przewodnik po zamkach, z wyróżnieniem 
osobliwości znajdujących się w każdym z nich. 
W książce nie pominięto również polskich muzeów i prezentowanych w nich dzieł 
sztuki. 
Czytelnik może tu dowiedzieć się czegoś więcej o Muzeum Narodowym w 

Warszawie, Muzeum Książąt Czartoryskich i wielu innych. Na uwagę zasługują również opisy i zachwycające 
fotografie katedr i kościołów. 

PODRÓŻE MARZEŃ. ŚWIAT  
oprawa twarda | 96 stron | 336x240 mm | Powerbook | ISBN: 9788366729896 | 
Cena: £4.99 

Jeśli zamykanie oczu i wyobrażanie sobie dalekich podróży przestaje wystarczać, 
można sięgnąć po książkę z serii Podróże marzeń. Składa się ona z dwóch 
książek, w których obok wielu ciekawych informacji zamieszczono piękne 
fotografie przedstawiające potężne budowle, miejsca pamięci, kunsztowne dzieła 
sztuki i piękno natury. 
W niniejszej książce znalazły się opisy najpiękniejszych miejsc na świecie. W 
pierwszej części czytelnik poznaje uroki najczęściej odwiedzanych miast, przy 
czym do opisu każdego z nich dołączona jest mapka ze wskazaną lokalizacją. 
Dalej pojawia się przewodnik po zamkach, z którymi związane są pasjonujące 
historie. W książce nie pominięto również światowej klasy dzieł sztuki i muzeów, w 
których się one znajdują. Czytelnik może tu dowiedzieć się czegoś więcej o 
Muzeum Narodowym w Warszawie, Rijksmuseum i wielu innych. Na uwagę 

zasługują również opisy i zachwycające fotografie katedr i kościołów. 

FASCYNUJĄCE… Format 280 x 200 mm | 32 strony | oprawa twarda 
Wydawnictwo: Fenix | Cena:  £3.50 

Świat. Fascynujące miejsca 
ISBN: 9788379324262  

Polska. Fascynujące zabytki 
ISBN: 9788379324231  

Polska. Fascynujące miasta 
ISBN: 9788379324286  

Polska. Fascynujące góry 
ISBN: 9788379324279   

Polska. Fascynujące krajobrazy 
ISBN: 9788379324293  

Polska. Fascynujące krajobrazy 
ISBN: 9788379324255  
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Format 206 x 283 mm | 112 stron | oprawa twarda | Wydawnictwo: SBM |  Cena:  £9.99 

Polskie krajobrazy  
ISBN: 9788380599635  

Cuda Europy  
ISBN: 9788380599611  

Cuda Polski 
ISBN: 9788380599888  

Cuda techniki 
ISBN: 9788380599871   

Cuda świata 
ISBN: 9788380599864    

Cuda natury 
ISBN: 9788380599857    

Cuda Unesco 
ISBN: 9788380599604     

Format 165 mm | 240 stron | oprawa twarda | Wydawnictwo: SBM |  Cena:  £9.99 

Polska.  
1001 najpiękniejszych zakątków  
ISBN: 9788380598553   

Tatry polskie i słowackie  
ISBN: 9788380599093  

Europa. 
1001 najpiękniejszych zakątków  
ISBN: 9788380599925  

Parki narodowe świata  
ISBN: 9788380599109  

Niezwykłe miejsca świata  
ISBN: 9788380599932  

Skarby Unesco  
ISBN: 9788380599116  
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WIELKA KSIĘGA WIEDZY oprawa twarda | 32 strony | 240x290 | Zielona Sowa | 6-8 lat | Cena: £5.50 

WIELKA KSIĘGA WIEDZY. CAŁY TEN ŚWIAT 
ISBN: 9788380738331   

„Cały ten świat” to istna baza informacji o otaczającej nas przyrodzie, zwierzętach, 

człowieku, środkach transportu, muzyce i kosmosie. 

Czy wiesz, jak długo Jerzyki alpejskie potrafią latać bez przerwy? Jak długo rośnie 
mózg człowieka? Który zespół sprzedał najwięcej płyt na świecie? 
W tej księdze znajdziesz mnóstwo wspaniałych faktów i niezwykłych informacji na 
prawie każdy temat. 

WIELKA KSIĘGA WIEDZY. JAK TO POWIEDZIEĆ? 
ISBN: 9788380738348  

„Jak to powiedzieć?” to mnóstwo wyrazów. Wyrazów, których czasami nawet nie 

zapisujemy. Kiedy ostatnio udało Wam się zapisać na kartce dźwięk wydobywający 
się z płynącej motorówki? Zastanawialiście się jakiego koloru jest chleb? A ile zna-
cie określeń miejsca w którym jest bardzo zimno? Z tą księgą poznasz wiele nietu-

zinkowych, niespotykanych, rzadkich i wyjątkowych słów. 

WIELKA KSIĘGA WIEDZY. SKĄD SIĘ BIERZE JEDZENIE 
ISBN: 9788380738355  

Najbardziej obrazkowe encyklopedie, jakie widziałeś! 

W wielkiej księdze wiedzy o nasionach dowiesz się, która roślina potrzebuje wiatru 
aby wyrosła, która rośnie w ciemności, a która tylko pod wodą. Poznaj rośliny i ich 
owoce, sposoby sadzenia i wyrastania. 

Z tej księgi dowiesz się, jak i dlaczego twoje jedzenie wyrasta z ziemi. 

WIELKA KSIĘGA WIEDZY. CO ZA HISTORIA 
ISBN: 9788380738850  

Jak wyglądało życie ludzi w dawnych czasach? W co się ubierali? Jak się przemiesz-

czali? Przyjrzyj się uważnie miastu z naszej książki, jak zmieniało się przez wieki. 
Spotkasz tam różnych ludzi, wykonujących różne zawody – biednych i bogatych, 
służących i marynarzy, wikingów i Rzymian, a nawet pojmanego pirata! „Wielka księ-

ga wiedzy” to ciekawa seria encyklopedii obrazkowych dla dzieci. Każdy tom ma 
temat przewodni. Książki zbudowane są na zasadzie infografik. Wiedza przekazywa-
na jest w sposób ciekawy graficznie i bardzo przystępny, w formie krótkich wypo-
wiedzi i opisów. Książki wypełnione są informacjami, których dziecko nie dowie się 

w szkole. 

GRUNT TO POMYSŁ! WYNALAZKI, KTÓRE ZMIENIŁY ŚWIAT 
Marcin Przewoźniak 
oprawa twarda | 64 strony | Zielona Sowa | 9788381545648 | 9-11 lat | Cena: £6.50 

Wiele wynalazków nie ma swoich ojców. Ich początek ginie w mroku dziejów. Są 
też takie, które mają ojców wielu, będąc wynikiem prac grupy uczonych. Niektóre z 

nich to efekt przypadku. Są w końcu wynalazki, które zrodziły się w umyśle geniu-
szy. O wynalazcach i ich dziełach jest ta książka. Przygotujcie się na wybuchy, 
wypadki, niespodziewane zwroty akcji, zaskakujące rozwiązania niczym w najlep-

szej powieści sensacyjnej!  

MIKOŁAJ KOPERNIK. GENIUSZ, KTÓRY WSTRZYMAŁ SŁOŃCE 
Marcin Przewoźniak 
oprawa twarda | 64 strony | Zielona Sowa | 9788381545655 | 9-11 lat | Cena: £6.50 

„Mikołaj Kopernik. Geniusz, który wstrzymał Słońce” to książka, która w bardzo 
zabawny, lekki sposób opowiada o życiu, dokonaniach i czasach jednego z najwy-

bitniejszych Polaków. Dzięki niej można nie tylko poznać życiorys i dokonania 
Kopernika, ale także dowiedzieć się, jak się ubierał, co jadł, jak mieszkał, z kim 
walczył, gdzie podróżował. Mnóstwo pięknych ilustracji pozwoli poczuć klimat tych 

niezwykłych czasów. 

Fantastyczna propozycja dla wszystkich młodych ciekawskich. 

ODKRYWCY KONTYNENTÓW 
Marcin Przewoźniak 
oprawa twarda | 64 strony | Zielona Sowa | 9788378959977 | 7-9 lat | Cena: £4.50 

Kolejna, po książkach Mikołaj Kopernik. Chłopak, który sięgnął gwiazd oraz Odkryw-
cy grobu faraona pozycja dla dzieci 7-9-letnich o wielkich odkryciach ważnych dla 

dziejów świata. Tym razem poznajemy historię największych odkryć geograficz-
nych dokonywanych pod żaglami. Opowieść o Marco Polo, Vasco da Gamie, 
Krzysztofie Kolumbie, Ferdynandzie Magellanie, Jamesie Cooku i wielu innych, 

którzy ryzykując własne życie, nie bacząc na niedogodności, odkrywają nowe szlaki 
i kontynenty.  

ODKRYWCY GROBU FARAONA 
Marcin Przewoźniak 
oprawa twarda | 64 strony | Zielona Sowa | 9788378958574 | 7-9 lat | Cena: £4.50 

W zabawny i przystępny sposób, z ilustracjami, które są ciekawe dla dziecka, a jed-
nocześnie oddającymi klimat epoki, przedstawieni są bohaterowie – odkrywcy oraz 

zapomniany faraon. Historia prowadzona jest niczym w powieści, dzięki czemu 
informacje podane są w atrakcyjnej formie. Autorem książki jest Marcin Przewoź-
niak, od lat niezwykle popularny autor dziecięcy, twórca takich bestsellerów jak: 

Wielka encyklopedia krasnoludków, Mali piraci czy Poradnik młodego skauta.  
książki cechuje lekki styl i ogromna dawka dobrego humoru.  
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PUSZCZA 
Marcin z Lasu Kostrzyński 
oprawa twarda | 48 stron | Zielona Sowa | 9788381546218 | 6-8 lat | Cena: £7.20 

Witajcie w puszczy! W prastarym, niezwykłym lesie, gdzie przyroda wiedzie praw-
dziwie dzikie życie, niezmącone ludzką ręką. Tu spotkasz zachwycające rośliny i 

zwierzęta, których nierzadko próżno już wypatrywać w innych kompleksach le-
śnych. Posłuchaj, o czym szumią drzewa w puszczy, poznaj codzienne sprawy jej 
małych i dużych mieszkańców, odkryj ich tajemnice. 

Puszcza to połączenie wciągającej opowieści zapalonego przyrodnika, zaskakują-
cych faktów o życiu wyjątkowych roślin i zwierząt oraz mnóstwa ciekawostek doty-
czących tego unikatowego miejsca. W książce znajdują się również przepiękne, 

realistyczne ilustracje autorstwa Justyny Hołubowskiej-Chrząszczak. 

FASCYNUJĄCA NATURA. FAKTY I CIEKAWOSTKI 
oprawa twarda | 256 stron | Zielona Sowa | 9788381545693 | 9-11 lat | Cena: £7.60 

„Fascynująca natura” to książka, która stanowi obszerną encyklopedię przyrodniczą. 

Czytelnicy znajdą w niej wiadomości o przedstawicielach fauny i flory z całego świata, 
podzielone według kontynentów i środowisk, w których występują. Ponadto otrzymają 
garść zaskakujących ciekawostek o wielu gatunkach zwierząt i roślin. Bez wątpienia 

dużym atutem książki są niesamowite, albumowe fotografie – swoiste portrety fascynu-
jącej przyrody.  

PSZCZOŁY 
Andrea Quigley 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 64 stron | Zielona Sowa | 9788381542715 | 6-8 lat | 
Cena: £4.50 

Pszczoły to jedne z najciężej pracujących owadów żyjących na naszej planecie. Prze-
latując z kwiatu na kwiat, przenoszą pyłek, dzięki czemu rośliny, które potem spoży-

wamy, mogą się rozmnażać. Bez pszczół świat byłby zupełnie inny. Odkryj wszystko, 
co powinieneś wiedzieć o pszczołach i ich miejscu w ekosystemie Ziemi przez ekspe-
rymenty, poszukiwania i zadania do wykonania.  

WODA 
Isabel Thomas 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 64 stron | Zielona Sowa | 9788381543262 | 6-8 lat | 
Cena: £4.50 

Woda pokrywa większość naszej planety. To niezbędny element dla każdego życia na 
Ziemi. Dlaczego jest tak niezwykła? Dowiedz się, jak woda wpływa na nasz świat i do 

czego wykorzystujemy ją każdego dnia. Odkryj wodę i poznaj prawa pogody, robiąc 
chmury w słoiku. Stwórz mały staw dla stworzeń w Twoim ogrodzie. 

DRZEWA 
Kevin Warwick 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 64 stron | Zielona Sowa | 9788381542739 | 6-8 lat | 
Cena: £4.50 

Drzewa są ważnym elementem naszej planety. Dlaczego są takie istotne? 

Odkryj, jak zbudowane są drzewa i jakie mamy dzięki nim korzyści. Poznaj wiek drzew 

i dowiedz się, które z nich jest najstarsze. Stwórz drzewo pełne kolorów, ozdabiając je 
pięknymi liśćmi.  

WIATR 
Isabel Thomas 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 64 stron | Zielona Sowa | 9788381543279 | 6-8 lat | 
Cena: £4.50 

Wiatr jest bardzo ważnym elementem naszej planety. Co w nim takiego niezwykłego? 
Dowiedz się, jak wiatr kształtuje nasz świat i jak ludzie nauczyli się okiełznywać jego 

siłę. Odkryj, jak działa wiatr w naturze i jak wykorzystujemy jego siłę każdego dnia. 
Stwórz własną żaglówkę i przekonaj się, jak to jest sterować latawcem.  

PTAKI 
Mike Unwin 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 64 stron | Zielona Sowa | 9788381542722 | 6-8 lat | 
Cena: £4.50 

Ptaki są wszędzie, ale co właściwie robią i dlaczego są tak istotne dla naszej planety? 
Dowiedz się, jak pomagają zapylać rośliny oraz roznosić nasiona. Odkryj wszystko, co 

musisz wiedzieć o naszych pierzastych przyjaciołach i ich miejscu w świecie poprzez 
eksperymenty, badania i praktyczne zadania.  

NIEZWYKŁA PLANETA 
Seria „Niezwykła planeta” zachęci każde dziecko do odkrywania, poznawania i dbania o świat,  

w którym żyjemy. Te książki łączą w sobie różne dziedziny, takie jak kultura, historia, sztuka, rze-
miosło oraz nauka, pomagając dzieciom poznać świat natury przez zbieranie informacji, własną 

twórczość i odkrywanie tajemnic.  

64 stron | 240x185 mm | wyd. Zielona Sowa | wiek: 6-8 lat | oprawa miękka | Cena: £4.50 
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Autor: Dariusz Grochal 
oprawa miękka | 200x190mm | 12 stron | Wyd. Skrzat | Cena: £0.99 

Polskie symbole 
ISBN: 9788379154517 

Polscy wynalazcy 
ISBN: 9788379155323 

Polscy odkrywcy 
ISBN: 9788379155330 

Seria książeczek doskonale łączących wiedzę i pobudzających wyobraźnię. Sięgnij po 

ciekawostki, o których nie miałeś pojęcia! Rozpocznij cudowną przygodę i odkryj swoją 

Ojczyznę – jej symbole, czyny bohaterów oraz wartościowe postaci z dziedziny nauki, 

kultury i historii. Poczuj prawdziwą radość z bycia Polakiem!  

KLUB MAŁEGO PATRIOTY 

Polskie statki 
ISBN: 9788379154531 

Polskie samoloty 
ISBN: 9788379154524 

Polskie pojazdy 
ISBN: 9788379155347 

Polscy zdobywcy 
ISBN: 9788379155569 

Polscy naukowcy 
ISBN: 9788379155576 

Polscy artyści 
ISBN: 9788379155583 

Historia człowieka 
ISBN: 9788380597778 

Muzyka 
ISBN: 9788380597747 

Ludzkie ciało 
ISBN: 9788380597730 

Ziemia 
ISBN: 9788380595958 

Świat zwierząt 
ISBN: 9788380595958 

Architektura 
ISBN: 9788380595958 

Filozofia 
ISBN: 9788366325210  

Religie świata 
ISBN: 9788366325180  

Sport 
ISBN: 9788366325197 

Nowe technologie 
ISBN: 9788366325203 

Malarstwo 
ISBN: 9788366325227 

JAK TO DZIAŁA? 

oprawa twarda 
206 x 283 mm   
32 strony | Wyd. SBM 
Cena: £2.99 
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JAK TO DZIAŁA?  oprawa miękka | 164 x 234 mm  | 80 stron | Wyd. SBM | wiek 4-10 | Cena: £2.20 

Jak to działa? Kosmos  
ISBN: 9788380592254 

Jak to działa? Natura 
ISBN: 9788378459354   

Jak to działa? Historia człowieka 
ISBN: 9788380596245  

Jak to działa? Świat roślin  
ISBN:  9788380596252  

Jak to działa? Technika  
ISBN:  9788378459361  

Jak to działa? Ziemia  
ISBN:  9788380593985  

Jak to działa? Miasto 
ISBN: 9788380595545  

Jak to działa? Ludzkie ciało 
ISBN: 9788380592247  

Jak to działa? Wiem, co jem 
ISBN: 9788380593992  

Jak to działa? Świat zwierząt 
ISBN: 9788380595552  

Jak to działa? Klimat i pogoda 
ISBN: 9788380593855   

Jak to działa? Muzyka 
ISBN: 9788380593848  

Jak to działa? Języki świata 
ISBN: 9788380596368  

Jak to działa?  
Dawne cywilizacje 
ISBN: 9788380596375    

Jak to działa? Dinozaury 
ISBN: 9788380597600  

Jak to działa? Sport 
ISBN: 9788380597662  

Jak to działa? Filozofia 
ISBN: 9788380599345  

Jak to działa? Architektura 
ISBN: 9788380598096  

Jak to działa? Malarstwo 
ISBN: 9788380598089    
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KOMIKSOWE ŁAMIGŁÓWKI PROFESORA BAZGROŁA I ZGRANEJ PACZKI 
Barbara Supeł 
oprawa miękka | 24 strony | Zielona Sowa | 6-8 lat | 9788381546683  |  
Cena: £2.70 

Wyjątkowa i niebanalna seria „Komiksowe łamigłówki” – to swoiste połączenie 

komiksu z zadaniami do wykonania. Tutaj nie ma nudy! Czekają na Ciebie strony z 

zabawami, szyframi, łamigłówkami, które będą przeplatać się z wciągającym i 

zabawnym komiksem do czytania. Zwariowanym i dowcipnym przewodnikiem po 

serii jest niezawodny Profesor Bazgroł! 

Podejmij wyzwanie Profesora Bazgroła i rozwiąż wszystkiej jego łamigłówki i 

zadania: zdobądź licencję detektywistyczną i znajdź dziesięć różnic między 

obrazkami, przejdź mrowisko i zanieś królowej herbatę, na polu kapusty wytrop 

wszystkie żarłoczne gąsienice, wydostań się z syczącego wężowego labiryntu – sprawdź, jakie jeszcze inne 

wyzwania przygotował dla Ciebie ten zwariowany profesor. 

KOMIKSOWE ŁAMIGŁÓWKI PROFESORA BAZGROŁA I NIESFORNEJ SZAJKI 
Barbara Supeł 
oprawa miękka | 24 strony | Zielona Sowa | 6-8 lat | 9788381546676  |  
Cena: £2.70 

Wyjątkowa i niebanalna seria „Komiksowe łamigłówki” – to swoiste połączenie 

komiksu z zadaniami do wykonania. Tutaj nie ma nudy! Czekają na Ciebie strony z 

zabawami, szyframi, łamigłówkami , które będą przeplatać się z wciągającym i 

zabawnym komiksem do czytania. Zwariowanym i dowcipnym przewodnikiem po 

serii jest niezawodny Profesor Bazgroł! 

Podejmij wyzwanie Profesora Bazgroła i rozwiąż wszystkiej jego łamigłówki i 

zadania: wydobądź podwodny skarb z macek ośmiornicy, spróbuj połączyć w pary 

szalone mumie, przejdź zakręcony labirynt, przez morza i oceny dotrzyj do 

pirackiego skarbu, weź lornetkę i wytrop na safari w paski jedną zebrę, która różni się od pozostałych – 

sprawdź, jakie inne wyzwania przygotował dla Ciebie ten zwariowany profesor. 

MEGAKSIĘGA ZABAW DLA KAŻDEGO 
oprawa miękka | 304 strony | Wilga | 6-9 lat | 9788328078796 | Cena: £2.99 

Weź do ręki kolorową kredkę, flamaster albo długopis i zacznij się bawić! 

Łącz kropki, rozwiązuj łamigłówki, odnajduj ukryte obrazki, odkrywaj drogę w 

labiryncie. Z naszą "Megaksięgą zabaw" z pewnością nie będziesz się nudzić! 

KSIĘGA KRZYŻÓWEK I ŁAMIGŁÓWEK 2 
oprawa miękka | 64 strony | 290-203 mm | Wilga | 6-9 lat | 9788328084124 
Cena: £3.50 

W KSIĘDZE KRZYŻÓWEK I ŁAMIGŁÓWEK znajdziesz mnóstwo kreatywnych 

zadań: 

To idealny trening głowy, a przede wszystkim WSPANIAŁA ZABAWA! 

• krzyżówki, 

• wykreślanki, 

• labirynty, 

• sudoku, 

• łamigłówki matematyczne i słowne, 

• łączenie kropek, 

• szukanie różnic 

• i wiele innych. 

#CHALLENGE 
oprawa miękka | 96 stron | 235 x 165 mm | Zielona Sowa | 9+ | 9788380730403 | 
Cena: £4.50 

CHALLENGE! Podejmuj zwariowane i rozwijające kreatywność wyzwania! 

Challenge to zbiór wyzwań, dzięki którym nie będziesz się nudzić! Rodzina, 

przyjaciele, a nawet pies lub pies sąsiada będą też chcieli wziąć w nich udział! 

Co gdybyś podjął wyzwanie i obsługiwał przez cały dzień telefon tylko nosem lub 

łokciem? Albo robił wszystko baaardzo wooolnooo? A może cykał sobie selfie 

tylko w ten sposób, aby widoczne było pół twarzy? Challenge 100% bezpiecznej 

zabawy!  

WIELKA KSIĘGA ZAGADEK I ŁAMIGŁÓWEK 
oprawa miękka | 248 stron | 300 x 240 mm | Greg | 6+ | 9788375178647 | Cena: 
£8.99 

Jeszcze nigdy żadna książka z łamigłówkami nie zapewniała tak wszechstronnej 

i ciekawej rozrywki! Zapraszamy chłopców i dziewczynki w fascynującą podróż 

przez różne miejsca i krainy - od epoki dinozaurów, przez czasy księżniczek i 

rycerzy, po morskie głębiny i nieograniczone przestrzenie kosmosu. 

Można tu znaleźć wszystkie typy zabaw ulubione przez dzieci - labirynty, szukanie 

różnic, łączenie par, dobieranie pasujących elementów, rysowanie i kolorowanie, a 

także krzyżówki, łamigłówki logiczne i szyfry. Zadania prezentują trzy stopnie 

trudności, a więc każde dziecko znajdzie coś dla siebie. A wszystko to w 

oszałamiającej rozmachem i kolorami oprawie graficznej przygotowanej przez 

niezrównaną graficzkę, Nikolę Kucharską. 

Zapraszamy do zabawy, od której nie można się oderwać!  
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BRULION ZABAW Najlepszy kompan dziecka w szkole! 

Kontynuacja bestsellerowej serii Brulionów stylizowanych na zeszyty szkolne z lat 80., wypełnionych pomysłami na spędzenie wolnego czasu. 
Łamigłówki, rysunki, gry – do rozwiązania samodzielnego oraz w towarzystwie przyjaciół z klasy.  
Rodzaj kreatywnego zeszytu, w którym znajdzie się też miejsce na notatki. Genialny prezent dla każdego dziecka. 

BRULION KULTOWYCH ZABAW 
oprawa miękka | 96 stron |  
230x165 mm | IBIS | 9+ | 
9788366462045 |  
Cena: £3.50 

BRULION ZABAW DLA KAŻDEGO 
oprawa miękka | 112 stron |  
230x165 mm | Wilga | 9+ | 
9788328031128 |  
Cena: £2.99 

BRULION ZABAW PODWÓRKOWYCH 
oprawa miękka | 112 stron |  
230x165 mm | Wilga | 9+ | 
9788328042650 |  
Cena: £3.10 

BRULION ZABAW W PODRÓŻY 
oprawa miękka | 96 stron |  
230x165 mm | Wilga | 9+ | 
9788328044258 |  
Cena: £2.99 

BRULION SZKOLNY DLA KAŻDEGO 
oprawa miękka | 112 stron |  
230x165 mm | Wilga | 9+ | 
9788328053236 |  
Cena: £2.99 

GENIUSZ W RODZINIE 

Na nudę, odpoczynek i dobrą zabawę… 

Cykl książek Geniusz w rodzinie sprawdzi 

się w każdej sytuacji. Niemal 50 łamigłó-

wek, zagadek i zadań, przy których trzeba 

ruszyć głową. Z tą książką myślenie nie 

boli, a staje się pasjonującą przygodą. Nie 

wierzycie? Przekonajcie się sami!  

GENIUSZ W RODZINIE.  
NA START 
oprawa twarda | 160 stron | 
246x171 mm | Dragon | 
9788381724111  
Cena: £5.50 

GENIUSZ W RODZINIE.  
NA START 
oprawa twarda | 160 stron | 
246x171 mm | Dragon | 
9788381724128  
Cena: £5.50 

GENIUSZ W RODZINIE.  
EKSPERT 
oprawa twarda | 160 stron | 
246x171 mm | Dragon | 
9788381724135  
Cena: £5.50 

GENIUSZ W RODZINIE.  
MISTRZ 
oprawa twarda | 160 stron | 
246x171 mm | Dragon | 
9788381724142  
Cena: £5.50 
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NIEZWYKŁA NAUKA. UKRYTY ŚWIAT 
| 304 strony | oprawa twarda | Wilga |  ISBN: 9788328074958 | 9+ | Cena: £7.50 

Fizyka? Nuda. Nauka? Nuda. 

Serio? Naprawdę tak myślisz? Przecież wszystko, co dzieje się wokół ciebie – 

od samego rana, kiedy wstajesz, do późnego wieczora, kiedy kładziesz się spać 

(a także nocą, kiedy smacznie śpisz) – to nauka! Codzienność jest naprawdę 

fascynująca! 

Czy wiesz, jak działa twój mózg? To naprawdę ciekawa sprawa. Podobnie jak 

samoloty – wielkie maszyny, które wzbijają się w powietrze. Jest też elektrycz-

ność – bo skąd właściwie jest ten prąd w gniazdku? A GPS? Parę osób mogłoby 

bez niego zabłądzić. 

No i oczywiście wirtualna rzeczywistość, bez której współcześnie świat właści-

wie nie funkcjonuje. Przeczytaj tę książkę, a zaczniesz dostrzegać o wiele, wiele więcej. 

KOSMOS 
Tomasz Rożek 
| 224 strony | oprawa twarda | Wilga |  ISBN: 9788328075979 | 9+ | Cena: £9.99 

Tomasz Rożek, dziennikarz i popularyzator nauki, prowadzi czytelników przez 

labirynt wiedzy. Pisze o zjawiskach, które zachodzą daleko w kosmosie, odległych 

o lata świetlne.

Jaki obiekt we wszechświecie porusza się najszybciej? Czy czarna dziura ma 

dno? Autor odsłania tajemnice, nad którymi badacze głowią się od dawna, ale 

prezentuje również najnowsze odkrycia uczonych. Dowcipnie i przystępnie opisu-

je nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia i procesy, przytacza wiele cieka-

wostek i podaje liczne przykłady z życia codziennego, proponuje wykonanie do-

świadczeń pozwalających pogłębić wiedzę w domowych warunkach. Fascynująca opowieść o wszechświecie, 

galaktykach, planetach, gwiazdach… Tomasz Rożek po raz kolejny opowiada, że nauka da się lubić. 

NAUKA TO LUBIĘ 
Tomasz Rożek 
| 320 stron | oprawa twarda | Wilga |  ISBN: 9788328075214 | 9+ | Cena: £8.99 

Czy wydmy potrafią śpiewać? Od czego zależy kształt piorunów? Kto skonstruo-

wał najprecyzyjniejszy zegar na świecie? Dlaczego gorąca woda zamarza szybciej 

niż zimna? Zawsze się nad tym zastanawialiście, ale wstydziliście się zapytać? To 

lubię autorstwa znanego, cenionego i lubianego dziennikarza Tomasza Rożka 

odpowie na wszystkie te pytania. 

Tomasz Rożek, dziennikarz i popularyzator nauki, prowadzi czytelników przez 

labirynt wiedzy. Odsłania tajemnice, nad którymi badacze głowią się od dawna, ale 

prezentuje również najnowsze odkrycia uczonych. Dowcipnie i przystępnie opisuje 

nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia i procesy, a dzięki licznym przykła-

dom z życia codziennego jego teksty pobudzają wyobraźnię i skłaniają do pogłębiania wiedzy. W poszczegól-

nych rozdziałach znajdują się również propozycje eksperymentów, które z łatwością można przeprowadzić w 

domowych warunkach. Dzięki temu zarówno rodzice, jak i dzieci poczują się niczym prawdziwi odkrywcy. 

Nauka. To lubię to książka familijna dla ciekawego świata czytelnika w każdym wieku. 

EKSPERYMENTY KROK PO KROKU 
Patrycja Zarawska 
| 96 stron | oprawa miękka | Wilga |  ISBN: 9788328068872 | 6-8 lat | Cena: £6.50 

Czy można zważyć gaz? Co dzieje się z rybami w stawie zimą? Czy zamarzają? 

Słyszałeś może o niszczących dla przyrody kwaśnych deszczach? Albo o żrącej 

mocy kwasu z akumulatora? Niektóre substancje mają w sobie wielką moc! 

Nauka otacza nas wszędzie! 35 szalonych eksperymentów, które można wykonać 

w domu, otworzą przed tobą magiczny świat nauki. Nie trzeba specjalistycznych 

przyrządów ani odzieży ochronnej, wystarczy tylko ta książka i ciekawość młodego 

naukowca! 

MŁODY INŻYNIER 
Darren Stobbard, Eddie Reynolds 
| 80 stron | op. zintegrowana | Wilga | ISBN: 9788328071247 | 6-8 lat | Cena: £6.50 

Czy chcesz zrobić własny wykrywacz trzęsień ziemi, rollercoaster, stację kosmicz-

ną czy sztuczną rękę? Z książką Młody inżynier to nic trudnego! Mali naukowcy 

dowiedzą się z niej, jak w praktyce wygląda praca inżyniera, znajdą mnóstwo zadań 

i zagadek do rozwiązania, a także instrukcje, na podstawie których w prosty spo-

sób stworzą własne projekty i wynalazki.  

KSIĄŻKA MĄDRYCH DZIECI 
oprawa miękka | 96 stron | 205 x 290 mm | Greg | 4-6 lat | 9788375179682 | 
Cena: £4.50 

Co było pierwsze - jajko czy kura? Jeśli Wasze dzieci zastanawiały się nad tym choć 

raz, to ta książka jest właśnie dla nich! W środku znajdują się liczne zagadki, 

łamigłówki, labirynty, kodowanie, wyszukiwanki i mnóstwo innych typów zadań, 

uwielbianych przez dzieci. Dodatkowo zadania wzbogacone zostały licznymi 

ciekawostkami o zwierzętach, kosmosie, człowieku, dinozaurach... Z tej książki 

można się naprawdę wiele dowiedzieć, fantastycznie się przy tym bawiąc! Całość 

podzielona jest na interesujące dzieci tematy: moje ciało, dom, sport, zwierzęta, 

przyroda, pojazdy, na budowie. Zarówno dziewczynki, jak i chłopcy, znajdą w niej 

coś ciekawego. 

Gwarancja edukacyjnej rozrywki na długi czas! Szczególnie polecamy dzieciom w wieku od 4 do 6 lat. 
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OPOWIEŚCI NA DOBRANOC DLA MŁODYCH BUNTOWNICZEK. 
100 HISTORII NIEZWYKŁYCH KOBIET 
Elena Favilli, Francesca Cavallo 
oprawa twarda | 212 stron | Debit | 8+ | Cena: £12.50 

Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, historie stu bohaterskich kobiet od 
Elżbiety I po Serenę Williams, to nowe wersje bajek stworzone, by zainspirować 
wszystkie dziewczynki. Książka, zilustrowana przez sześćdziesiąt artystek ze 
wszystkich zakątków świata. Wszystkie historie są utrzymane w konwencji bajki i 
każda składa się z jednostronicowego tekstu oraz portretu. „Każda z tych stu historii 
dowodzi, że wierząc w coś całym sercem, zyskujemy siłę, by zmieniać świat” – 
czytamy w przedmowie. Ten zbiór zainspiruje nie tylko najmłodszych, ale i nieco 
starszych do tego, by wierzyli we własne siły, marzyli odważnie i pielęgnowali w sobie 
wewnętrzną siłę. 

OPOWIEŚCI NA DOBRANOC DLA MŁODYCH BUNTOWNICZEK CZ.2 
100 HISTORII NIEZWYKŁYCH KOBIET 
Elena Favilli, Francesca Cavallo 
oprawa twarda | 212 stron | Debit  | 8+ | Cena: £12.50 

100 nowych opowieści na dobranoc, inspirowanych życiem i przygodami niezwykłych 
kobiet, od Nefretete do Beyonce. Po bestsellerowej części pierwszej, sprzedanej w 
ponad milionie egzemplarzy, Elena Favilli i Francesca Cavallo stworzyły nowy zbiór 
historii niezwykłych kobiet, w całości oparty na sugestiach czytelników ze wszystkich 
stron świata. Wyjątkowy sposób narracji przemienia każdą spisaną tu biografię w bajkę 
i pobudza ciekawość czytelników tak, by chcieli dowiedzieć się więcej o każdej z 
bohaterek. Opowieściom towarzyszą portrety, nad którymi pracowało 70 artystek z 
całego świata. Dodatkowo, książka zawiera ilustrowany glosariusz, dzięki któremu 
dzieci mogą rozszerzać swoje słownictwo, poznając historie bohaterek. 

OPOWIEŚCI DLA CHŁOPCÓW, KTÓRZY CHCĄ BYĆ WYJĄTKOWI 
Ben Brooks 
oprawa twarda | 208 stron | K.E. LIBER | 9+ | 9788364853296  | Cena: £10.99 

Inspirujące opowieści o wspaniałych mężczyznach, stanowiących wzór dla chłopców, 
którzy chcą wyrastać ponad przeciętność.  To przystępnie napisany zbiór 100 historii 
znanych i mniej znanych mężczyzn z przeszłości i współczesności, którzy odważyli 
się wyjść poza schematy i obalić stereotypy, każdy z nich w wyjątkowy sposób! Od 
odkrywców i naukowców, przez filozofów, przyrodników, sportowców, po artystów i 
polityków, jak Stephen Hawking, Barack Obama, Salvador Dali, Ludwig van Beethoven, 
Lionel Messi, Nelson Mandela czy John Lennon, a także wielu innych bohaterów z 
różnych środowisk społecznych i ze wszystkich zakątków świata! Książka pomaga 
uwierzyć chłopcom, że mogą zostać kim tylko chcą! chłopcom przesłanie: męskość 

może mieć wiele znaczeń. 

OPOWIEŚCI DLA CHŁOPCÓW, KTÓRZY CHCĄ BYĆ WYJĄTKOWI 
Ben Brooks 
oprawa twarda | 208 stron | K.E. LIBER | 9+ | 9788364853340 | Cena: £10.99 

Kontynuacja bestsellera „Opowieści dla chłopców, którzy chcą być wyjątkowi” – 
książki stanowiącej zbiór inspirujących opowieści o wspaniałych mężczyznach 
służących za wzór chłopcom, którzy chcą wyrastać ponad przeciętność. Ben Brooks i 
Quinton Winter prezentują wachlarz kolejnych 100 niezwykłych osobowości - 
mężczyzn, którzy nie bali się wyjść poza schemat i stawić czoła przeciwnościom 
losu. Wśród nich znajdują się znani wynalazcy, sportowcy, artyści, pisarze, politycy, 
filozofowie i społecznicy. Prawdziwymi bohaterami książki są jednak zwyczajni – 
niezwyczajni, którzy dedykowali swoje życie innym ludziom, wykazując się 
altruizmem, poświęceniem i wiarą w drugiego człowieka.  

YOUNG POWER 
Justyna Suchecka 
oprawa twarda | 192 stron | Znak | 9+ | 9788324052042 | Cena: £9.99 

Młodzi, odważni, zaangażowani, wytrwali! Udowadniają, że nie trzeba czekać, żeby 
zmienić świat. Piotrek narysował robota z tyłu zeszytu do polskiego. Chyba każdy tak 
czasem robi. Ale on zaszył się potem w garażu rodziców i wprowadził pomysł w życie. 
Po tygodniach stukania, wiercenia i skręcania - na podwórko wjechał podobny do 
marsjańskiego łazika robot: ALISA. Kira wpadła na pomysł „latającego plecaka", jadąc 
ze szkoły zatłoczonym metrem. Zobaczyła unoszący się pod sufitem balonik i 
pomyślała, że na pewno da się wykorzystać hel w produkcji plecaków. Stworzyła 
projekt takiego plecaka, który zdobył tysiące głosów i zwyciężył w konkursie na 
pomysły biznesowe. A to był dopiero początek!  

Poznaj 30 historii o młodych, którzy swoją pomysłowością zadziwiają dorosłych. Zobacz, jak to się robi! 

OPOWIEŚCI DLA DZIECI, KTÓRE CHCĄ BYĆ WYJĄTKOWI 
Ben Brooks 
oprawa twarda | 208 stron | K.E. LIBER | 9-12 | 9788364853234 | Cena: £10.99 

IRENA SENDLEROWA, PAPIEŻ FRANCISZEK, JOANNA D’ARC, JAN CHRISTIAN 
ANDERSEN, WHOOPI GOLDBERG, ANDREA BOCELLI, BJÖRK, ANDY WARHOL …. i 
ponad 100 innych nieprzeciętnych osób, które odważyły się żyć zgodnie ze swoimi 
przekonaniami i walczyć o swoje marzenia! 

Po światowym sukcesie Opowieści dla chłopców, którzy chcą być wyjątkowi, Ben 
Brooks postanowił przedstawić wspaniałe kobiety i wyjątkowych mężczyzn jako 
inspirację dla dziewczynek i chłopców poszukujących wzorców i swojego miejsca 
we współczesnym świecie. 

WIELKA KSIĘGA SUPERMOCY 
Susanna Isern,Bonilla Rocio 
oprawa twarda | 40 stron | Mamania | 6-8 lat | 9788366329829 | Cena: £8.80 

Taniec lub czytanie, poczucie humoru lub kreatywność, zwinność lub matematyka. 
Wszyscy Wszyscy mamy niesamowite moce. Sprawiają, że jesteśmy wyjątkowi i 
niepowtarzalni. 
A jaka jest twoja supermoc? 

Wielka księga supermocy to inspirujący zbiór pięknie ilustrowanych talentów, które 
pozwolą zastanowić się dziecku nad własną tożsamością, kompetencjami oraz 
umiejętnościami, które chciałoby rozwijać.  

OPOWIEŚCI DLA DZIECI, KTÓRE CHCĄ UWIERZYĆ W SIEBIE 
Alex Rovira,Francesc Miralles 
oprawa twarda | 176 stron | Czarna Owca | 9-12 | 9788381436212 | Cena: £11.99 

Poczucie wartości to potężne narzędzie pozwalające spokojnie iść przez życie. 
Oto 35 inspirujących opowiadań, które stanowią drogowskaz pokazujący dzieciom, jak 
być pewnymi siebie, niezależnymi i pełnymi szacunku dla siebie i innych. Historie uczą, 
jak pielęgnować poczucie wartości w sobie od najmłodszych lat. Dodatkowo 
pobudzają wyobraźnię i poczucie humoru, zwiększają wytrzymałość, miłość i 
akceptację dla samego siebie – takim, jakim się jest. 
Książka skierowana jest do dziewczynek i chłopców w każdym wieku. Dzięki niej staną 
się osobami, które umieją kochać innych, dlatego że nauczyły się kochać samych 
siebie. 
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NELA REPORTERKA 

Nela | Oprawa twarda | 150-170 stron | B5 | National Geographic | 8+ | Cena: £8.90 

Nela to najmłodsza reporterka świata. Dziewczynka w wieku ośmiu lat wydała książkę "10 niesamowitych przygód 

Neli", w której opisuje swoje przygody podróżnicze. Nela odwiedziła wiele krajów świata - m.in. Etiopię, Zanzibar, 

Tajlandię, Kambodżę, Malezję, Indonezję, Peru oraz Chile. Prowadzi w TVP program „Nela Mała Reporterka”, 

prezentując swoim rówieśnikom ciekawostki z całego świata. Jej idolem jest Steve Irwin - podróżnik, przyrodnik i 

prezenter programów podróżniczych.  

Śladami Neli przez dżunglę, 
morza i oceany 

Nela na 3 kontynentach Nela i tajemnice świata Nela na kole 
podbiegunowym 

Nela na tropie przygód 

Nela na wyspie rajskich 
ptaków 

Nela i sekret dalekich 
lądów 

10 niesamowitych 
przygód Neli 

Nela i skarby Karaibów Nela i polarne zwierzęta Nela i tajemnice 
oceanów 

Nela i wyprawa do serca 
dżungli 

Nela i kierunek Antarktyda 
Nela w krainie orek 
Cena: £9.99 
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JESTEŚ WAŻNY, PINKU! KSIĄŻKA O POCZUCIU WŁASNEJ WARTOŚCI DLA DZIECI I 
DLA RODZICÓW TROCHĘ TEŻ  
Urszula Młodnicka-Kornaś, Agnieszka Waligóra  
| 136 stron | oprawa miękka | Sensus |  ISBN: 9788328366404 | Cena: £6.99 

- Cześć, jestem Pink! 
- Cześć, Pinku. Kim jesteś? 
- Nie wiem. 
- Jak to nie wiesz? Zastanów się chwilkę.
- Jestem taki jak wszyscy. 
- Nie, jesteś unikalny. 
Ty też jesteś unikalny, wiesz? Każdy z nas jest. Takiego drugiego Ciebie nie ma ni-
gdzie na świecie. Dlatego jesteś jedyny i niepowtarzalny. Co nie znaczy, że idealny.

Masz zalety i wady. Każdy z nas je ma. To one nas budują. One sprawiają, że jesteśmy wartościowi tacy, jacy 
jesteśmy. Tak jak Pink - Twój nowy przyjaciel. 
Pink to mały stwór, który wciąż rośnie. Jest trochę nieśmiały i nie zawsze pewien, czy to, co myśli i czuje, jest 
dobre. Boi się swoich słabych stron, bo jeszcze nie wie, że powinien je zaakceptować. Zastanawia się, czy jest 
tak samo ważny jak inni. Obserwuje siebie i stara się ze sobą zaprzyjaźnić. 
Pomóż Pinkowi uwierzyć w siebie, a wtedy on pomoże Ci zrobić to samo!  

UWAŻNOŚĆ MAŁEJ ŻABKI + CD  
Eline Snel  
| 184 stron | oprawa miękka | Cojanato |  ISBN: 9788363860240 | Cena: £13.99 

Najnowsza książka Eline Snel, autorki „Uważności i spokoju żabki” i „Mojej supermocy”, 
tym razem dla rodziców dzieci od 18 miesięcy do 4 lat. Oczywiście z nagraniami dla 
rodziców i ich maluchów. Dziecko w wieku od 18 miesięcy do 4 lat nie nauczy się jesz-
cze medytować. Można jednak nauczyć je: 
- zauważać to, co dzieje się w jego ciele, 
- zauważać to, co dzieje się w jego głowie, 
- relaksować się, 
- lepiej spać. 
Od 3 roku życia można zacząć pierwsze ćwiczenia wprowadzające w uważność (jak 
test spaghetti i zwracanie uwagi na oddech). Jak wiadomo, dziecko uczy się przez 
naśladowanie. Nie ma innej możliwości, jeśli pragniemy nauczyć dziecko uważności –

sami musimy ją praktykować, to znaczy umieć wracać uwagą do tu i teraz oraz do ciała i oddechu. Nie zawsze 
jest to łatwe, bo rola rodzica bywa stresująca, a porady i wytyczne, jakie otrzymują młodzi rodzice, często 
sprzeczne ze sobą. To dlatego ta książka uczy rodziców i dzieci świadomości ich emocji i praktyki uważności. 
Uczy trudnej sztuki bycia uważnym rodzicem i proponuje ćwiczenia takie jak masaże i zabawy z najmłodszymi. 
„Uważność małej żabki” to książka, która uczy dzieci i rodziców uważności, harmonii i zaufania.  

MOJA SUPERMOC. UWAŻNOŚĆ I SPOKÓJ ŻABKI + CD 
Eline Snel 
| 120 stron | oprawa miękka | CoJaNaTo |  ISBN: 9788363860240 | Cena: £12.99 

Długo wyczekiwana książka autorki bestsellera „Uważność i spokój żabki”, tym razem 
dla dzieci (od 5 do 10 lat), pełna zabaw, ćwiczeń inspirowanych jogą, zadań rozwijają-
cych świadomość zmysłów, historii do czytania i myślenia, gier, wyzwań, naklejek, 
plakatów i innych cudów. 
Dodatkowo zawiera sześć zupełnie nowych nagrań (do pobrania). 
Dzięki niej dziecko przez zabawę poznaje siebie, uczy się obserwować swoje doznania 
i otoczenie, swoje emocje, pragnienia i marzenia, poznaje tajniki UWAŻNOŚCI. 
Gdy dzieci wykształcą w sobie umiejętność uważnej obecności, podążą ku pogodniej-
szej i szczęśliwszej dorosłości. 
W domu, szkole i przedszkolu dzieci często bywają zestresowane i niespokojne. Eline 
Snel opracowała prostą metodę, która pomaga dzieciom odzyskać spokój i uważność, 

uświadomić sobie, co czuje ich ciało i jakie pojawiają się w nich emocje, a także otworzyć się na innych ludzi. 
Już ponad milion dzieci na całym świecie nauczyło się koncentracji dzięki „metodzie żabki”.  

UWAŻNOŚĆ I SPOKÓJ ŻABKI + CD 
Eline Snel 
| 160 stron | oprawa miękka | CoJaNaTo |  ISBN: 9788363860110 | Cena: £12.50 

Pierwsza książka o medytacji dla dzieci. Ta prosta, przyjazna i skuteczna metoda 
zyskała entuzjastyczne opinie setek tysięcy rodziców, dzieci i pedagogów na całym 
świecie. 
W Holandii niemal w każdej szkole podstawowej jest przeszkolony nauczyciel, który 
codziennie prowadzi z uczniami kilkunastominutowe ćwiczenie uważności. W wielu 
szkołach odbywa się ono jednocześnie dla wszystkich uczniów i w tych właśnie pla-
cówkach efekty, w postaci poprawy dobrostanu dzieci, ich zdolności koncentracji i 
poziomu wzajemnej życzliwości są najbardziej uderzające. Same dzieci przepadają za 
tymi chwilami wyciszenia i spokoju. 
Nauczywszy się je wykonywać, same chętnie sięgają po to narzędzie, kiedy ogarniają 
je trudne emocje. Opanowanie tej sztuki to ogromny kapitał, który procentuje im przez 

całe życie.  

MINDFULNESS DLA DZIECI. POCZUJ RADOŚĆ, SPOKÓJ I KONTROLĘ 
 Carole P. Roman,J. Robin Albertson-Wren 
| 80 stron | oprawa miękka | Sensus |  ISBN: 9788328357426 | Cena: £5.99 

Doskonale wiemy, że najmłodsi potrzebują regularnego treningu fizycznego, nawet 
jeśli nie planują kariery sportowej. Jednak nie tylko mięśnie wymagają ćwiczeń! Rów-
nie ważna jest praca nad mózgiem, żeby wzmacniać i rozwijać te jego części, które 
odpowiadają za podejmowanie decyzji, oraz doskonalić umiejętności zapamiętywa-
nia i przypominania sobie informacji. Wartościowym efektem takiego treningu jest 
także nauka kontroli reakcji "uciekaj lub walcz". Przede wszystkim należy nauczyć się 
uważności. To trudne słowo oznacza bycie świadomym, co jest tu i teraz: co właśnie 
widzimy, słyszymy, odczuwamy i jakich doświadczamy emocji. Uważność pomaga 
przejąć kontrolę nad sytuacją i podjąć najlepszą decyzję w danej chwili. 

Ta książka jest przeznaczona dla najmłodszych czytelników. Przywołuje historie dzieci, które znalazły się w 
trudnej sytuacji i musiały dokonać wyboru - a poradziły sobie z tym dzięki wielu różnym technikom. Te zostały 
opisane głosami samych dzieci, które dzielą się również własnymi ćwiczeniami na uważność, do zastosowa-
nia w różnych okolicznościach życiowych. Ponadto znalazły się tu propozycje świetnych ćwiczeń kształcących 
umiejętność skupiania się na własnych emocjach i rozpoznawania ich. To rzecz, którą młodzi odbiorcy mogą 
przeczytać wspólnie z rodzicami albo samemu po cichu - a potem wypróbować zaprezentowane techniki, a te, 
które polubią najbardziej, stosować jak najczęściej w codziennym życiu.  

TRENING SUPERKONCENTRACJI DLA DZIECI 
 Magdalena Karpińska , Paulina Mechło  
| 128 stron | oprawa miękka | Sensus |  ISBN: 9788328368897  | Cena: £5.99 

Uwaga! Pełna koncentracja!!! 
O tym, jakich szkód może przysporzyć roztrzepanie i brak koncentracji nie trzeba 
chyba przekonywać - wie o tym każdy, komu zdarzyło się zapomnieć o odrobieniu 
zadania domowego czy nie przeczytać lektury. Albo jeszcze gorzej - odrobił zadanie 
źle, bo pracował nieuważnie i cały wysiłek poszedł na marne. Niestety - nasze życie 
jest pełnie różnych "rozpraszaczy". Smartfon, komputer, telewizor, wiele różnych 
obowiązków - wszystko to nie sprzyja koncentracji. Nawet dorosłym ciężko przycho-
dzi skupienie się na jakimś problemie czy zagadnieniu. A dzieci - no cóż, dzieciom 
jest jeszcze trudniej. Bo jak tu się skupić, kiedy na każdym kroku życie podsuwa 
rozmaite rozpraszające nas atrakcje. A tymczasem koncentracja, dobra pamięć, 
spostrzegawczość przydadzą się w szkole i pomogą w życiu. Czy możemy te umie-

jętności wytrenować, tak jak trenuje się mięśnie? Na szczęście odpowiedź brzmi: oczywiście tak. Możemy, w 
dodatku łącząc to z zabawą. Autorki "Treningu superkoncentracji? dla dzieci przygotowały kilkadziesiąt krea-
tywnych zabaw, które pozwolą wzmocnić pamięć, rozwinąć spostrzegawczość i wyćwiczyć koncentrację. W 
treningu będzie nas wspierał przyjacielski Móżdżek. Czasem pomoże, czasem trochę poprzeszkadza, a cza-
sem będzie chciał z nami porozmawiać. A po ukończeniu wszystkich zadań na końcu książki czeka na nas 
zasłużony dyplom...Nie ma zatem na co czekać - do dzieła! 
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SELF-REGULATION. OPOWIEŚCI DLA DZIECI O TYM JAK DZIAŁAĆ GDY EMOCJE 
BIORĄ GÓRĘ  
Agnieszka Stążka-Gawrysiak 
| 128 stron | oprawa twarda | Znak |  ISBN: 9788324052134 | Cena: £9.99 

Naucz swoje dziecko, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach! Razem z przedszkola-
kami, Kubą i Leną, poznajcie proste sposoby na opanowanie się, gdy emocje biorą 
górę. Self-Regulation. Opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje biorą górę 
to historie, które mogą się przytrafić każdemu przedszkolakowi (i rodzicowi!): 
- marudzenie przy kolacji, 
- spory na placu zabaw, 
- nagłe wybuchy złości o błahostki.
Razem z Kubą i Leną dzieci poznają lepsze rozwiązania trudnych sytuacji. Ramki dla 
rodzica pozwalają zrozumieć podejście oparte na metodzie Self-Reg i ułatwiają ko-
rzystanie z niego na co dzień.

Choć rzadko o tym myślimy, dzieci często odczuwają stres. Nowe sytuacje, presja czasu, nagromadzenie 
bodźców ‒ to wszystko sprawia, że trudno im poradzić sobie z napięciem. Na co dzień nie zdajemy sobie spra-
wy, że zwykłe dyscyplinowanie uczy dziecko samokontroli, ukrywania swoich emocji i tłumienia potrzeb. Self-
Regulation to samoregulacja. Opracowana przez prof. Stuarta Shankera metoda Self-Reg pozwala opanować 
nadmierny stres i zlikwidować przyczynę złego samopoczucia, a nie tłumić samo zachowanie, które z niego 
wynika. Dzięki niej mądrze wesprzesz swoje dziecko. Do wspólnego czytania z rodzicami.  

SELF-REGULATION. SZKOLNE WYZWANIA  
Agnieszka Stążka-Gawrysiak 
| 224 strony | oprawa twarda | Znak |  ISBN: 9788324052288 | Cena: £11.50 

Szkolne wyzwania wymagają wsparcia. 
Naucz swoje dziecko, jak sobie radzić, gdy emocje biorą górę, a wszystko wokół się 
zmienia. 

Poznaj historie, które mogą się przytrafić każdemu dziecku w wieku wczesnoszkol-
nym, jego rodzeństwu i opiekunom. Opowiadają o powszechnych trudnościach takich 
jak: 
- organizacja zdalnej nauki w czasie pandemii 
- odreagowywanie emocji po powrocie ze szkoły
- niska samoocena i niechęć do odrabiania prac domowych
- dokuczanie ze strony rówieśników

- silne emocje i zmiana zachowania związana z graniem w gry komputerowe

Ramki dla dorosłych opiekunów pozwalają zrozumieć trudności dziecka i wesprzeć je tak, aby radziło sobie 
coraz lepiej i rozwijało zdolność do samoregulacji (ang. self-regulation), czyli przywracania równowagi w obli-
czu stresorów. Treść ramek powstała we współpracy z dr Jagodą Sikorą, psychologiem dziecięcym i facylita-
torką podejścia Self-Reg. Opowiadania dla dzieci i dorosłych 

12 WAŻNYCH EMOCJI. POLSCY AUTORZY O TYM CO CZUJEMY 
| 128 stron | oprawa twarda | Centrum Edukacji Dziecięcej |   
ISBN: 9788327104373  | Cena: £8.99 

Dwunastu autorów opisało 12 emocji. 

Czuli przy tym radość, gdy ich bohaterowie stawali się dokładnie tacy, jak chcieli. 
Złość, gdy nie mieli dobrych pomysłów. Dumę, gdy napisali świetne opowiadanie. 

Radość i smutek to emocje, które najłatwiej rozpoznać i nazwać. Jest ich jednak 
znacznie więcej. 

Każda z doświadczanych emocji ma znaczenie, każdą przeżywamy inaczej. War-
to je poznać i oswoić.  

STRACH. OPOWIEŚCI O OSWAJANIU LĘKU  
Catherine Dolto,Colline Faure-Poirée 
| 112 stron | oprawa twarda | 5+ | Znak | ISBN: 9788324074983 | Cena: £9.50 

Montessori uczyła dzieci samodzielności przez działanie. Juul pokazywał, jak 
ich słuchać. A doktor Catherine Dolto pomaga dzieciom zrozumieć siebie. 
Nie ma dziecka, które, nie odczuwa strachu. Dzieci boją się ciemności, obcych, 
tego, że nikt ich nie kocha. Strach to potężna i destrukcyjna siła wpływająca na 
całe życie. Potrafi nawet zniszczyć dziecięcy świat. Są jednak sytuacje, w któ-
rych jest niezbędny…Dzięki tej książce twoje dziecko zrozumie, dlaczego ze 
strachu chowa się pod łóżkiem i czasami kłamie, kiedy się boi. Te opowieści 
pomogą mu też odkryć, czym jest asertywność, i że wyznaczanie granic jest 
mądre i potrzebne. Gdy znajdzie klucz do swoich lęków, poczuje się bezpiecz-
niej. A ty będziesz spokojniejsza. Warto je poznać i oswoić.  

CO ROBIĆ, GDY SIĘ ZŁOŚCISZ. TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZŁOŚCIĄ 
Dawn Huebner 
96 stron | oprawa miękka | Levyz | ISBN: 9788394907112 | 6-12 lat | Cena: £8.99 

Zduszenie bądź wyciszenie złości mogą wydawać się kuszącym pomysłem, lecz 
nie są lekarstwem, które znajdziesz w tej książce. Złość to bowiem zdrowa i natu-
ralna emocja. Humorystycznie zilustrowany poradnik psychologiczny dla dzieci Co 
robić, gdy się złościsz nauczy dziecko: 
- samokontroli, 
- technik zarządzania złością opartych na terapii poznawczo-behawioralnej, 
- rozwiązywania konfliktów i znajdowania kompromisu, 
- rozpoznawania iskier złości i wydłużania lontu złości, 
- bezpiecznego pozbywania się złości z ciała.

Autorka unika specjalistycznego żargonu, a wiedzę teoretyczną i praktyczną prze-
kazuje łącząc terapię z zabawą. Zamiast pouczać, inspiruje i zachęca do pracy nad 

rozwojem emocjonalno-społecznym. Poradnik zdobył pierwszą nagrodę w konkursie Mom’s Choice Award i 
rekomendowany jest przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. Książka zawiera aktywizujące ćwi-
czenia oraz wstęp dla rodziców i opiekunów.  

CO ROBIĆ, GDY SIĘ MARTWISZ. TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZŁOŚCIĄ 
Dawn Huebner 
80 stron | oprawa miękka | Levyz | ISBN: 9788394907150  | 6-12 lat | Cena: £6.20 

Co robić, gdy się martwisz to bestsellerowy poradnik psychologiczny dla dzieci w 
wieku 6-12 lat, który w nowatorski sposób edukuje, motywuje i uczy, jak stosować 
poznawczo-behawioralne techniki radzenia sobie z lękiem. Pobudzające wyobraź-
nie metafory wyjaśnią dziecku mechanizm powstawania i zaostrzania się lęku, a 
prosty i pełen ciepła język sprawi, że nauka radzenie sobie z lękiem stanie się przy-
jemna. Książka wzbogacona jest ilustracjami Bonnie Mathews i licznymi ćwicze-
niami, które umożliwią dziecku zwerbalizowanie swoich obaw, a zarazem pobudzą 
je do ekspresji twórczej. To kompletne narzędzie do pracy z dzieckiem, z którego 
skorzystało już wiele dzieci, rodziców i wychowawców. Poradnik został przetłuma-
czony na 21 języków i zdobył Złotą Nagrodę w konkursie National Parenting Publi-
cations Awards.  
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W PUŁAPCE MYŚLI—DLA NASTOLATKÓW 
Autor: Hayes Louise  
| 160 stron | oprawa miękka | 270X200mm | GWP |  ISBN: 9788374898041 | 
Cena: £9.50 

To wyczerpujący poradnik, który został skierowany do młodych ludzi. Wyróżnia 

go lekki i bezpośredni język, a zawarte w nim przykłady, wskazówki i ćwiczenia 

odpowiadają problemom i wyzwaniom, przed jakimi stają młodzi ludzie.  

W pułapce myśli dla nastolatków rozwija (najważniejsze) umiejętności potrzeb-

ne do radzenia sobie z trudnymi, czasem wręcz przytłaczającymi emocjami: 

stresem, brakiem wiary w siebie, wstydem, gniewem czy lękiem. Książka daje 

młodym ludziom jasny przekaz, że nie są w swoich uczuciach osamotnieni, a 

porady w niej zawarte pomagają przejść ten trudny etap życia z podniesioną 

głową. Dzięki książce młodzi ludzie: przezwyciężą trudne emocje związane z okresem dorastania nau-

czą się wykorzystywać siłę uważności w codziennych sytuacjach przestaną szukać w sobie wad i za-

czną rozwiązywać swoje problemy zyskają pewność siebie i poczucie własnej wartości odnajdą warto-

ści, które pomogą stworzyć życie, jakiego pragną.  

To lektura obowiązkowa nie tylko dla młodzieży, ale i rodziców, nauczycieli oraz terapeutów pracujących 

z tą grupą wiekową.  

SZKOŁA BOHATEREK I BOHATERÓW CZYLI JAK RADZIĆ SOBIE Z ŻYCIEM 
Przemek Staroń  
| 300 stron | oprawa twarda | Agora |  ISBN: 9788326836152 |  
Cena: £7.99 

Bycie nastolatkiem to chyba najtrudniejszy okres w życiu. Na każdym kroku pyta-

nia i wyzwania. Świat i to, co w nim teraz dzieje, nie ułatwia sprawy. Szkoła tym 

bardziej nie staje na wysokości zadania i nie daje młodym ludziom wsparcia.  

Przemek Staroń, Nauczyciel Roku 2018, psycholog, nominowany do nauczyciel-

skiego Nobla, czyli Global Teacher Prize, fan Harry'ego Pottera i klocków Lego 

postanowił coś z zrobić. Zebrał od swoich uczniów, sopockich licealistów, pyta-

nia i lęki, z jakimi się borykają. Na przykład o to, czy warto się zakochiwać, co jest 

w życiu ważne, dlaczego wygląd ma takie duże znaczenie, skąd brać siłę do po-

konywania trudności, jak znieść porażkę. Następnie sięgając po historie z literatury, filmu, a nawet gier poka-

zał, jak można sobie z tymi małymi i dużymi wyzwaniami poradzić. Podparł się przy tym wiedzą psycholo-

giczną, której podstawy wykłada w wyjątkowo prosty i zrozumiały sposób. Wplata je w opowieści o znako-

micie znanych czytelnikom bohaterach m.in. serii o Harrym Potterze, Gwiezdnych Wojen, Stranger Things, 

Małego Księcia, Muminków, Avengersów, Władcy Pierścienia. 

Są tu też poruszające historie z jego własnego życia. Szkoła bohaterek i bohaterów to skrzyżowanie powie-

ści przygodowej z poradnikiem i pamiętnikiem. Bawi, wciąga, inspiruje do myślenia. A przede wszystkim 

dostarcza młodym czytelników konkretnych narzędzi radzenia sobie z trudnościami.  

Książkę ilustrowała Marta Ruszkowska, której poetyckie grafiki są jak materiał wprost na koszulki, torby czy 

tatuaże. 

DAJ PRZESTRZEŃ … I BĄDŹ BLISKO + CD  
Eline Snel  
| 194 strony | oprawa miękka | Cojanato |  ISBN: 9788363860202 | Cena: £12.99 

Nastolatki bywają nieprzewidywalne, bardzo wrażliwe, często po prostu trudne. 

Domagają się autonomii, której nie umieją osiągnąć. Odpychają dorosłych, jednocze-

śnie bardzo ich potrzebując. Oscylują między kompletnym brakiem motywacji a nad-

miernym stresem. Jednego dnia są prowokujące, a drugiego cierpią z powodu lęku. 

Jak sobie z tym wszystkim poradzić? 

Praktyka uważności pomaga rodzicom unikać reakcji impulsywnych, dających efekt 

odwrotny do zamierzonego. Nastolatkom pozwala radzić sobie ze stresem i sięgnąć 

po to, co w nich najlepsze, łącząc witalność ze spokojem serca i umysłu. 

Eline Snel uczy uważności dzieci, nastolatki i rodziców. Czerpie ze swojego długiego doświadczenia jako 

matki i terapeutki. Poprzez ćwiczenia audio pomaga dorosłym i młodzieży odnaleźć pogodę ducha wobec 

życiowych turbulencji. 

Dołączona płyta CD zawiera bogaty wybór ćwiczeń uważności: 13 ćwiczeń dla dorosłych i 5 ćwiczeń dla 

nastolatków (wszystkie w formacie mp3, również do pobrania za pomocą kodów QR podanych na końcu 

książki).  

CO ROBIĆ, GDY BRAKUJE CI ODWAGI?  
KULTOWY PORADNIK DLA NASTOLATKÓW 
Jennifer Shannon  
| 130 stron | oprawa miękka | Levyz |  ISBN: 9788394907198 | 
Cena: £13.99 

Chcesz stać się odważniejszą wersją siebie? Czujesz, że czas pożegnać się z 

nieśmiałością i zacząć walczyć o swoje? Masz już dość chowania się w cie-

niu? Męczy się to, że w obliczu stresujących sytuacji zamieniasz się w kogoś, 

kim nie jesteś? Ekspertka w dziedzinie terapii CBT i ACT przygotowała dla 

Ciebie profesjonalny trening psychologiczny. Jej metody są skuteczne, bo 

oparte na dowodach naukowych. Treść doprawiła szczyptą humoru i wzboga-

ciła komiksami, które pomogą ci lepiej zrozumieć jej sekrety i skuteczniej 

wcielić je w życie. To nie jest typowy poradnik psychologiczny, a doskonale 

zaprojektowana innowacja terapeutyczna. Ostrzeżenie! Niektóre zadania będą dla Ciebie wyzwaniem, ale to 

dobrze. Nieśmiałość znika tylko wtedy, kiedy stawiasz jej czoła. A zmiany przychodzą wtedy, gdy zaczynasz 

działać! 

Pozycja wyczekiwana przez tysiące polskich psychologów, rekomendowana przez znakomite umysły amery-

kańskiej psychologii: 

"Idealna pozycja zarówno dla nastolatków, którzy chcą samodzielnie pracować z lękiem społecznym, jak i specjalistów. Od lat 

korzystam z tej książki w mojej codziennej pracy - ze świetnymi rezultatami! 

Anna Lewandowska - psycholog, właścicielka marki Therapytools 

"Nawet małe kroki doprowadzą cię do pięknych miejsc, jeśli tylko masz ze sobą mapę. Ta książka będzie twoją mapą. Podą-

żaj stopniowo za jej instrukcjami, a już niebawem zobaczysz zmiany. Twoja pewność siebie czeka na ciebie tuż za rogiem!" Dr 

Christine Padesky - psycholog kliniczny, współautorka książki "Umysł ponad nastrojem”.  
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"Chcę być kimś! Czyli jak osiągać cele w czasach, gdy wszyscy dookoła mają wywalone" to seria 

książek, która wychodzi naprzeciw potrzebom młodzieży.  To nie tylko publikacja, to sposób 

myślenia i życia. Dzięki niej młodzi ludzie zbudują swoją wiarę w siebie i zainspirują się do 

działania. To miejsce, w którym zamiast paplania, że młodzież jest do bani i że do niczego się nie 

nadaje, dowiedzą się jak wiele znaczą i jak dużo są w stanie zdziałać. Otrzymają życiowe 

umiejętności i narzędzia, dzięki którym nauczą się wyznaczać i zdobywać cel oraz zarządzać 

czasem.  

Autor mówi także o budowaniu wartościowych relacji, wyborach odpowiednich decyzji i 

pieniądzach. Nastoletni czytelnicy poznają techniki sztuki przemawiania, zagłębią się w sztukę 

myślenia i zmierzą się z barierami, które hamują ich w życiu. Michał Zawadka docenia 

indywidualność każdego odbiorcy, pokazuje wagę proaktywności i samodyscypliny. To książka, 

która pyta, odpowiada, prowokuje do myślenia i działania. Rozwiązuje problemy, kiedy trzeba 

daje przysłowiowego kopa i zmienia sposób podejścia do życia, by po przeczytaniu młody 

człowiek zrozumiał siebie i raz na zawsze zapamiętał, że jest wyjątkowy i ma prawo odnieść 

sukces! Oczywiście przy swoim zaangażowaniu.  

Książka powstała w oparciu o motywacyjne spotkania autora z ponad 5 000 nastolatków w całej 

Polsce. Publikacja jest jednocześnie doskonałym narzędziem dla nauczycieli i rodziców, 

ułatwiającym komunikację i ukazującym rozwój osobisty młodzieży. Każda część z serii zawiera 

cztery inne aplikacje życia.  

Michał Zawadka  
Oprawa miękka | 256 stron | wyd. Mind & Dream | 
Cena : £10.99 

CHCĘ BYĆ KIMŚ! 

Chcę być kimś cz.1  
ISBN: 9788393506576  
kim jestem, wiara w siebie, 
samodyscyplina, 
indywidualność 

Chcę być kimś cz.2 
ISBN: 9788393506583  
cele, czas, proaktywność, 
pieniądze 

Chcę być kimś cz.3 
ISBN: 9788393506590  
relacje, bariery, 
komunikacja, autorytety 

7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO NASTOLATKA 
Autor: Sean Covey  
| 368 stron | oprawa miękka | Rebis |  ISBN: 9788381880725 | 
Cena: £9.99 

Nowe wydanie 7 nawyków skutecznego nastolatka, uaktualnione na potrzeby ery 

Internetu. Chodzisz do szkoły, grasz w piłkę, spotykasz się z przyjaciółmi, bawisz 

się na koncertach… Robisz to, co zazwyczaj robią nastolatki na całym świecie. 

Jednak nie wszystko jest takie proste. Czasami wali się cały twój świat i nie wiesz, 

co robić dalej. Ale nie przejmuj się! Książka Seana Coveya przedstawia najważniej-

sze problemy, z jakimi musisz sobie poradzić, oraz siedem nawyków, dzięki którym 

będziesz mógł przezwyciężyć wszelkie trudności.  

Dowiesz się, jak być asertywnym, by oprzeć się presji otoczenia, jak zaprzyjaźnić 

się z rodzicami, nawiązywać nowe przyjaźnie, osiągać stawiane sobie cele. Autor 

rzeczowo, a zarazem z dużym humorem radzi i podpowiada, jak w prosty sposób, wykorzystując swoje możli-

wości, poprawić relacje z rówieśnikami, podnieść jakość swego życia i zyskać akceptację otoczenia.  

6 NAJWAŻNIEJSZYCH DECYZJI, KTÓRE KIEDYKOLWIEK PODEJMIESZ 
Autor: Sean Covey  
| 330 stron | oprawa miękka | Rebis |  ISBN: 9788381880725 | Cena: £8.50 

W książce 6 najważniejszych decyzji, które kiedykolwiek podejmiesz Sean Covey 

udziela młodym ludziom ważnych porad przydatnych w podejmowaniu świado-

mych i mądrych decyzji. Wykorzystuje rzeczywiste historie nastolatków z całego 

świata i pokazuje młodzieży, jak odnieść sukces w szkole, zdobyć dobrych przyja-

ciół, porozumiewać się z rodzicami, zachować rozsądek w sprawach randek i 

seksu oraz unikać nałogów i budować poczucie własnej wartości. To nowatorska 

książka z mnóstwem oryginalnych żartów rysunkowych, inspirujących cytatów i 

zabawnych kwestionariuszy, która pomoże nastolatkom nie tylko przetrwać, ale i 

odnieść prawdziwy sukces.  
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WYMIATASZ 
Matthew Syed  
oprawa miękka | 160 stron | Insygnis Media | 9788366071636  | Cena: £9.50 

Uwierz w siebie i odważ się zostać mistrzem w czym tylko zechcesz 
A gdybyś tak mógł wymiatać w czym tylko zechcesz? 
Nie jest to takie niemożliwe, jak Ci się wydaje! Jeśli czasem myślisz, że matematyka 
naprawdę wymaga wyjątkowych zdolności,  sporcie albo jest się dobrym, albo nie, nie 
jesteś ani trochę muzykalny to znaczy, że napisałem tę książkę specjalnie dla Ciebie! 
Dzięki niej rzucisz wyzwanie wszystkim uprzedzeniom i stereotypowym przekona-
niom, które Cię ograniczają. Przekonasz się, że właściwe nastawienie to coś, co po-
może ci w realizacji Twoich najśmielszych marzeń. WIEM, że Ci się uda. A niby skąd? 
zapytasz. Z własnego doświadczenia! Nie jestem urodzonym sportowcem, a mimo to 
dwukrotnie zdobyłem mistrzostwo olimpijskie. I wiesz, skąd jeszcze? Bo WYMIA-
TASZ! 

DLACZEGO RODZICE TAK CIĘ WKURZAJĄ I CO Z TYM ZROBIĆ 
Dean Burnett  
| 336 stron | oprawa miękka | Insignis Media |  ISBN: 9788366575264 | Cena: £9.99 

Czy po latach niezawodnego działania ostatnio z rodzicami coś szwankuje? 
Czy czujesz się zestresowany, kłócąc się o irracjonalne kwestie? 
Czy to tak, jakbyś przetwarzał ten sam świat za pomocą zupełnie innego mózgu? 
Istnieją setki poradników dla rodziców. A skąd ty masz wiedzieć, jak rozwiązać te 
problemy? 
Dean Burnett, autor międzynarodowych bestsellerów, napisał dla ciebie wyjątkową 
książkę, dzięki której zrozumiesz, co się właściwie dzieje w twojej relacji z rodzicami i 
jak sobie z tym radzić.  

I MASZ TO POD KONTROLĄ 
Anna Williamson 
| 176 stron | oprawa miękka | Zielona Sowa |  ISBN: 9788381546829| 
Cena: £5.50 

Stres? Lęk? Depresja? 
To, co dzieje się w twojej głowie, jest równie ważne jak to, co dzieje się z twoim cia-
łem na szczęście Anna Williamson, kwalifikowana terapeutka, jest po twojej stronie! I 
masz to pod kontrolą!" to inspirujący, praktyczny i pełen przydatnych wskazówek 
przewodnik, który pomoże ci zapanować nad emocjami, zanim one przejmą kontrolę 
nad twoim życiem. Naucz się zarządzać swoim zdrowiem psychicznym! 
Anna Williamson, kwalifikowana terapeutka współpracująca z organizacją Childline i 
ambasadorka organizacji charytatywnej Mind ma za sobą dekadę doświadczenia w 
pomaganiu młodym ludziom zmagającym się z problemami zdrowia psychicznego.  

KTO ZABRAŁ MÓJ SER 
Autor: Spencer Johnson 
| 96 stron | oprawa twarda | Studio Emka |  ISBN: 9788363773137 | Cena: £6.99 

W nowej wersji „serowej opowieści” przeznaczonej dla młodzieży Spencer Johnson 

zachęca, by poważnie podchodząc do zmian, spojrzeć jednak na siebie z boku  i 

śmiać się z własnych lęków. Ludzie na całym świecie często wyrażają żal, że nie 

zapoznali się z opowieścią o serze, gdy byli nastolatkami. Są przekonani, że gdyby 

przeczytali ją wówczas, uczyniłoby to ich życie łatwiejszym.  

PRZEMOC. PODRĘCZNIK PRZETRWANIA DLA NASTOLATKÓW 
Aija Mayrock 
oprawa miękka | 160 stron | Mamania | 9788366329881 | Cena: £9.50 

Czy wiesz, że ponad połowa uczniów ma za sobą doświadczenie przemocy rówieśni-
czej? Strach przed eskalacją przemocowych zachowań powstrzymuje wiele osób od 
szukania pomocy. „Przemoc. Podręcznik przetrwania dla nastolatków” to pomocna 
dłoń osoby, która przeżyła to piekło i przetrwała. Książka zawiera porady dotyczące 
przetrwania, osobiste anegdoty i literacką twórczość autorki, która zachęca do krea-
tywnych działań podczas szukania rozwiązania problemów. 
Aija Mayrock doświadczyła prześladowania na własnej skórze. Zamiast pozwolić, żeby 
te doświadczenia ją złamały, skupiła swoją dobrą energię na pisaniu i wydała własny-
mi środkami poradnik dla wszystkich, którzy zmagają się z przemocą w szkole i poza 
nią. W poruszającej opowieści o swoich trudnych doświadczeniach dzieli się strategia-
mi, które pomogły jej przetrwać i rozkwitnąć. Aija pisze, jak poradzić sobie z prześlado-

waniem, cybernękaniem oraz ze strachem, a także jak zachować bezpieczeństwo i wreszcie – jak stworzyć 
życie, o którym się marzy. Aija traktuje kwestię prześladowania z wielką delikatnością i świeżą perspektywą. 
Mówi językiem swoich rówieśników, dzięki czemu książka z łatwością trafia do dzieci i nastolatków. Jest także 
utalentowaną scenarzystką. Jej film „Diego” otrzymał nagrodę Silver Key od Scholastic’s Art and Writing 
Awards.  

LĘK OFF 
Regine Galanti 
oprawa miękka | 208 stron | Feeria Young | 9788382250350  | Cena: £7.50 

Czujesz się zakładnikiem swojego lęku i niepokoju? Wydaje ci się, że wiele cię omija? 
Masz wrażenie, że cały czas stoisz gdzieś na uboczu, zamiast być w centrum własne-
go życia? Niewielu dorosłych dostrzega, że twoje nastoletnie życie to nie idylla. Wiąże 
się z nim mnóstwo obowiązków – i to nie tylko tych szkolnych i rodzinnych. Już sam 
ich natłok bywa trudny do zniesienia, a do tego dochodzą jeszcze często skompliko-
wane relacje z rówieśnikami i niełatwe funkcjonowanie w mediach społecznościo-
wych. A kiedy pojawia się stres i niepokój, spirala negatywnych emocji zaczyna się 
nakręcać. Może żołądek zwija ci się nagle w supeł, serce wali jak oszalałe, tracisz 
oddech? Może dosłownie paraliżuje cię świadomość, że masz wyjść na zewnątrz 
albo powiedzieć coś głośno? A może nawracające myśli każą ci w kółko wykonywać 
jakieś czynności? Oto twoja pierwsza pomoc! Poznaj i wypróbuj praktyczne ćwiczenia 

i techniki radzenia sobie ze stresem i lękiem, a także sposoby na pozbycie się negatywnych myśli zamieszczo-
ne w tej książce. W Lęk off znajdziesz: 
• Testy zwiększające samoświadomość i ćwiczenia, które pomagają lepiej zrozumieć własny lęk
• Narzędzia pokonywania lęku oraz praktyczne strategie radzenia sobie z trudnymi emocjami, takimi jak złość i 
smutek 
Niezależnie od sytuacji ta książka uspokaja, dostarcza informacji i przynosi korzyści! 
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O języku i słowniki
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BAJKI LOGOPEDYCZNE MISIA API 2-4 LATA 
Agata Kalina,Maria Szyfter,Artur Gulewicz 
oprawa twarda | 64 strony | Greg | 2-4 lata | 9788375179521  | Cena: £5.50 

Zapraszamy Ciebie, Twoich Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców do świata 
wesołych bajek logopedycznych. Czytając samodzielnie lub wspólnie z dorosłymi 
teksty bajek, wspaniale się bawisz, a jednocześnie uczysz się poprawnej wymowy 
poszczególnych słów i całych zdań. Utrwalasz wyodrębnione głoski w łatwych i 
trudniejszych słowach, a dzięki temu będziesz mógł je poprawnie wypowiadać. 
Każda z bajek pomoże Ci w ćwiczeniu sylab, wyrazów i zdań związanych z innym 
problemem fonetycznym, wspólnie z jej bohaterami przeżyjesz też ciekawą lub 
śmieszną przygodę, a przy okazji możesz się czegoś nauczyć. Poznaj tajemnice 
żywego języka, czytając głośno bajki i ćwicząc wymowę!  

WIERSZE LOGOPEDYCZNE 
Agnieszka Nożyńska-Demianiuk 
oprawa twarda | 36 stron | Martel | 9788365944597 | Cena: £3.50 

Nasza książeczka to zbiór wesołych wierszyków, których czytanie będzie dla 

Ciebie i Rodziców wspaniałą zabawą i nauką. Będziesz mógł uczyć się 

poprawnego wymawiania sylab, wyrazów i zdań. 

Każdy z wierszyków logopedycznych pomoże Ci w ćwiczeniu wymowy 

dotyczącej innego problemu fonetycznego. Czytając o wesołych przygodach 

bohaterów wspólnie z Rodzicami, masz okazję do utrwalania wyodrębnionych 

głosek w różnych trudnych słowach. Zapraszamy do świata wierszyków 

logopedycznych i życzymy Ci dobrej zabawy!  

BAJKI LOGOPEDYCZNE 
Agnieszka Nożyńska-Demianiuk 
oprawa twarda | 36 stron | Martel | 9788365807212 | Cena: £3.50 

Zapraszamy Ciebie, Twoich Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców do świata 

wesołych bajek logopedycznych. Czytając samodzielnie lub wspólnie z dorosłymi 

teksty bajek, wspaniale się bawisz, a jednocześnie uczysz się poprawnej wymowy 

poszczególnych słów i całych zdań. Utrwalasz wyodrębnione głoski w łatwych i 

trudniejszych słowach, a dzięki temu będziesz mógł je poprawnie wypowiadać. 

Każda z bajek pomoże Ci w ćwiczeniu sylab, wyrazów i zdań związanych z innym 

problemem fonetycznym, wspólnie z jej bohaterami przeżyjesz też ciekawą lub 

śmieszną przygodę, a przy okazji możesz się czegoś nauczyć. Poznaj tajemnice 

żywego języka, czytając głośno bajki i ćwicząc wymowę!  

BAJKI LOGOPEDYCZNE MISIA API 4-6 LAT 
Agata Kalina,Maria Szyfter,Artur Gulewicz 
oprawa twarda | 64 strony | Greg | 4-6 lat | 9788375179545 | Cena: £5.50 

Z pomocą misia API Wasze dzieci zaczną poprawnie mówić! 

API to najlepszy przyjaciel każdego dziecka, wesoły, pluszowy urwisek, który 

przeżywa liczne przygody ze swoimi przyjaciółmi. Towarzysząc dziecku przy 

każdej bajce, pomoże wytrenować narządy artykulacyjne, wyćwiczyć wszystkie 

głoski tak, że w szybkim czasie mowa dziecka stanie się poprawna. Starszaki 

mogą doskonale wyćwiczyć konkretne głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, 

tak by żadne słówko nie stanowiło już problemu. W środku znajduje się mnóstwo 

ćwiczeń, zadań i propozycji dodatkowych aktywności, które pomogą dziecku 

opanować daną głoskę lub poprawić wymowę. Dodatkowo autorki podpowiadają, 

kiedy warto wybrać się do specjalisty.  
Bajki logopedyczne sprawdzą się w domu, w gabinecie logopedycznym, w przedszkolu. 

JAMA GĘBOWA ĆWICZY SŁOWA. WIERSZE LOGOPEDYCZNE DLA DZIECI 
Urszula Kamińska,Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska,Artur Gulewicz 
oprawa twarda | 64 strony | Greg | 9788375179156 | Cena: £4.50 

Wiersze logopedyczne na każdą głoskę! 

Przedstawimy wyjątkową książkę, która zawiera starannie opracowane przez 
logopedów wiersze, pomocne w dynamicznym procesie nabywania mowy. Każdy 
wiersz opatrzony jest wskazówkami, jak należy ćwiczyć narządy artykulacyjne, by 
wymowa stała się poprawna. Książka będzie idealną pomocą dla rodziców, 
logopedów i terapeutów. 

Jama gębowa ćwiczy słowa to książka dedykowana dla dzieci już od 2. roku życia 
do 5. roku życia. Zawiera wiersze z onomatopejami dla maluszków, jak i utwory 
dla starszych dzieci na każdą głoskę, a nawet utwory do terapii jąkania. Wszystko 
z dużą dozą humoru, opatrzone genialnymi ilustracjami Artura Gulewicza. 

Książka dla każdego rodzica i logopedy! 

LOGOPEDYCZNE PRZTYCZKI 
Małgorzata Strzałkowska 
oprawa twarda | 108 stron | Bajka | 9788365479662 | Cena: £7.60 

Wiersze logopedyczne na każdą głoskę! 

Przedstawimy wyjątkową książkę, która zawiera starannie opracowane przez 
logopedów wiersze, pomocne w dynamicznym procesie nabywania mowy. 
Każdy wiersz opatrzony jest wskazówkami, jak należy ćwiczyć narządy 
artykulacyjne, by wymowa stała się poprawna. Książka będzie idealną pomocą 
dla rodziców, logopedów i terapeutów. 

Jama gębowa ćwiczy słowa to książka dedykowana dla dzieci już od 2. roku 
życia do 5. roku życia. Zawiera wiersze z onomatopejami dla maluszków, jak i utwory dla starszych dzieci na 
każdą głoskę, a nawet utwory do terapii jąkania. Wszystko z dużą dozą humoru, opatrzone genialnymi 
ilustracjami Artura Gulewicza. 

Książka dla każdego rodzica i logopedy! 
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Zbiór lekkich, zabawnych i pełnych inwencji 

wierszyków. Na niektórych rzeczywiście można 

połamać sobie język i właśnie na tym polega cała 

zabawa – zarówno dla młodszych, jak i starszych 

WIERSZYKI ŁAMIJĘZYKI 

Polskim szlakiem 
oprawa miękka:  9788381723589 
oprawa twarda: 9788381723572 

Format: 123 x 197 mm | 48 stron | Dragon 
oprawa miękka: £2.50 
oprawa twarda: £2.99 

Zwierzyniec 
oprawa miękka:  9788381723602 
oprawa twarda: 9788381723596 

Czesze, strzyże, suszy 
oprawa miękka:  9788381723565 
oprawa twarda: 9788381723558 

Kalendarz świąt nietypowych 
oprawa miękka:  9788381723626 
oprawa twarda: 9788381723619 

WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI 
„Wierszyki łamiące języki" to zbiór dowcipnych 

wierszyków dostarczających mnóstwo uśmiechu i 

rozrywki, pobudzających wyobraźnię, a przy tym 

stanowiących znakomite ćwiczenia logopedyczne. 

Format: 170 x 245 mm | 48 stron | Dragon 
oprawa miękka: £2.50 
oprawa twarda: £2.99 

Marzenie dżdżownic 
oprawa miękka:  9788381720823 
oprawa twarda: 9788381720700 

Mistrz cz-czy  
oprawa miękka:  9788381720816 
oprawa twarda: 9788381720694 

Cztery pory roku 
oprawa miękka:  9788381722469 
oprawa twarda: 9788381721165 

Chrabąszcz w podróży 
oprawa miękka:  9788381722476 

LOGOPEDIA 

Na wakacjach i w roku szkolnym, w domu, na plaży, 

w pensjonacie, na biwaku, podczas spaceru czy 

długiej podróży – zawsze i wszędzie warto ćwiczyć 

poprawną wymowę, a przy tym się nie nudzić. 

„Logopedia” – idealna na pogodne i pochmurne dni 

– łączy zabawę

Format: 165 x 240 mm | 64 strony | Dragon | oprawa miękka 
cena: £2.50 

Ćwiczenia i wierszyki z głoskami r 
9788378877950 

Ćwiczenia i wierszyki z głoskami 
k, g, l 
9788378877943 

Ćwiczenia i wierszyki z głoskami 
ś, ć, ź, z, dź, s, c, dz 
9788378877974 

Ćwiczenia i wierszyki z głoskami 
sz, cz, dż, ż, rz 
9788378877967 

46



BYKI WERONIKI. HISTORYJKI ORTOGRAFICZNE 
Joanna Krzyżanek 
| 176 stron | oprawa twarda | Papilon |  ISBN: 9788327104335  | Cena: £8.50 

Jak wziąć byki za rogi i pisać ortograficznie? 

Opowiadania z zaznaczonymi trudnościami, wyszukiwanki trudnych wyrazów i 

zabawne reguły. 

Wszystkie trudności ortograficzne, m.in. u-ó, ż-rz, ch-h, zmiękczenia itp. 

Zapraszamy do świata przezabawnych opowiastek znanej autorki Joanny 

Krzy-żanek.  

Zastosowana w książce metoda NAUKI ORTOGRAFII łączy szkolne zasady z zabawą. To działa! 

DZIADKI I DZIATKI, O SŁOWACH STARYCH I NOWYCH 
Agnieszka Frączek 
oprawa twarda | 56 stron | Literatura | 9788376727905 | Cena: £5.50 

Najnowsza książka Agnieszki Frączek to fascynująca i zabawna zarazem 

opowieść o słowach starych, już nieco zapomnianych oraz całkiem nowych, 

które są w naszym języku od niedawna. Mamy więc tu kałamarz, na 

wyprzódki czy trotuar, a także mejl, esemes czy dron. Każdemu słowu 

poświęcony jest pomysłowy wiersz, który z powodzeniem może być też 

wykorzystany jako dyktando („Zawżdy kiedy wzdłuż i wszerz orzesz rolę, klnąc: 

– Ożeż!…”). 

NIESFORNY ALFABET 
Grzegorz Kasdepke 
oprawa twarda | 64 strony | Literatura | 9788376729718 | Cena: £5.99 

Czy poznając alfabet można dobrze się bawić? 

Oj, można, można... Kto nie wierzy, niech zajrzy do tej książki. Oto zbiór 

króciutkich opowiadań, które pomogą naj-młodszym poznać wszystkie litery 

alfabetu. Poznać i polubić, bo jak tu nie czuć sympatii do fakira Franciszka czy 

gąski Gosi, prawda? 

Miłej zabawy! 

CO TO ZNACZY... 
Grzegorz Kasdepke 
oprawa twarda | 96 stron | Literatura | 9788376729855 | Cena: £5.99 

Króciutkie i zabawne opowiadania, które składają się na tę książkę, znają już 

zapewne wszyscy czytelnicy piątkowego dodatku dla dzieci "Gazety Wyborczej" – 

"Komiksowo". 

Grzegorz Kasdepke – w sposób lekki i pogodny tłumaczy najpopularniejsze związki 

frazeologiczne, z jakimi na co dzień spotykają się dzieci. Jak zwykle u tego pisarza, 

dydaktyzm jest przesłonięty poczuciem humoru, dzięki czemu jego opowiadania 

bawią w równym stopniu najmłodszych czytelników, jak i osoby dorosłe.  

CO TO ZNACZY… ZESTAW JUBILEUSZOWY (CZ.1 + CZ.2) 
Grzegorz Kasdepke 
oprawa twarda | 234 strony | Literatura | 9788376722009  | Cena: £8.99 

Grzegorz Kasdepke – w sposób lekki i pogodny tłumaczy najpopularniejsze 

związki frazeologiczne, z jakimi na co dzień spotykają się dzieci. Jak zwykle u 

tego pisarza, dydaktyzm jest przesłonięty poczuciem humoru, dzięki czemu jego 

opowiadania bawią w równym stopniu najmłodszych czytelników, jak i osoby 

dorosłe. Dwie części kultowej książki w jednym tomie.  

WIERSZYKI ĆWICZĄCE JĘZYKI  
Elżbieta i Witold Szwajkowscy, Marta Galewska-Kustra 
oprawa twarda | 112 stron | Wilga | 9788310127389 | Cena: £7.50 

Zbiór zabawnych wierszyków, którym towarzyszą zachwycające i pełne humoru 

ilustracje, to książka wyjątkowa. Jej wspólne czytanie może być świetną zabawą dla 

dzieci i rodziców. To doskonała pomoc w pracy z dziećmi mającymi problemy logo-

pedyczne. Rymowanki są dostosowane do wieku dziecka. Sprawdzi się jako materiał 

do ćwiczenia mowy, bo jest nie tylko profesjonalnie przygotowany, lecz także niezwy-

kle atrakcyjny dla małych czytelników. To również świetna propozycja dla dzieci, 

które nie mają kłopotu z mową, ale są w wieku, kiedy wymowa się rozwija. Książka w 

ciekawy sposób pomaga ten rozwój wesprzeć.  

Z MUCHA NA LUZIE ĆWICZYMY BUZIĘ  
CZYLI ZABAWY LOGOPDECZNE DLA DZIECI  
Marta Galewska-Kustra 
oprawa twarda | 48 stron | Nasza Księgarnia | 9788310129079  | Cena: £6.50 

Podstawą poprawnej wymowy jest między innymi odpowiednia ruchomość na-

rządów artykulacyjnych: warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy. Warto ją 

z dzieckiem trenować, a nikt nie zachęci do tego lepiej niż Fefe! To wyjątkowa 

mucha! Kto się z nią zaprzyjaźni, nie będzie się nudzić! Dzięki Fefe ćwiczenia 

staną się zabawą, a maluch, słuchając opowieści o przygodach muszki i realizu-

jąc wyznaczone przez nią zadania, nawet się nie zorientuje, że właśnie wykonał 

ważną pracę.  

JAK SIĘ NIE BAĆ ORTOGRAFII? 
Marcin Brykczyński 
oprawa twarda | 72 strony | Literatura | 9788376725123 | Cena: £5.50 

Jak się nie bać ortografii? 

Ta książka to nie nauka, która bawi - to zabawa, która uczy! Rymowane, łatwe do 

zapamiętania definicje, przykłady i dyktanda z ortografii. Warto spróbować. 

"Kto próbuje, ten potrafi!"  
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JAK ZOSTAĆ PISARZEM 
Simon Chesire 
oprawa miękka | 114 strony | Dwukropek | 9788378748229 | Cena: £5.50 

Jak zostać pisarzem to niezwykły poradnik, który sprawi, że u początkujących 

pisarzy zaczną płynąć twórcze soki! Od wymyślania imion zwariowanych 

bohaterów, poprzez konstruowanie wciągającej  fabuły i zaskakujące zwroty 

akcji, aż po epickie zakończenia. Kiedy już się uda opanować to 

wszystko,  czytelnicy nie będą chcieli rozstać się z twoją opowieścią. W Jak 

zostać pisarzem znajdziesz mnóstwo  przydatnych porad, inspirujących 

pomysłów i  wiele, wiele więcej!  

TRESURA PIÓRA 

Rafał Witek, Monika Hałucha 

oprawa miękka | 96 stron | Zielona Sowa | ISBN: 9788380735521 | 9-11 lat | 

Cena: £3.99 

Pierwszy kurs kreatywnego pisania dla dzieci! 

Książka zawiera nietuzinkowe, pełne fantazji zadania, zachęcające do zabawy 

słowem i twórczego posługiwania się językiem. 

Poznasz i zrozumiesz podstawowe zasady tworzenia tekstów literackich, 

nauczysz się dobierać formę do rodzaju wypowiedzi, rozszerzysz zasób 

słownictwa. 

A najważniejsze, że tresując swoje pióro będziesz się świetnie bawić! 

OD MIKMAKA DO ZAZULI. ATLAS REGIONALIZMÓW DLA DZIECI  

Michał Rusinek  

oprawa twarda | 56 stron | Bezdroża | ISBN: 9788328363908 | Cena: £7.20 

MIKMAKI w CYNKACH chodzą po ulicach Szczecina! 

W Grudziądzu dzieci robią SZNEKI, a Lubawa pełna jest wesołych FOFELKÓW. 

FIKSMATYNTA zapełniają gnieźnieńskie szuflady, chociaż w Częstochowie 

mogą być też pakowane w ZRYWKI. Co oznaczają te tajemnicze słowa? Do-

wiesz się czytając książkę Michała Rusinka, który wybrał się w podróż po 

Polsce śladami regionalizmów. 

W atlasie wyjaśnia ich znaczenie za pomocą opisów i wierszyków. 

Czy na KLOPSZTANDZE, czy w czasie SIĄPAWICY nie róbcie sobie SIUPY i poznajcie słowa używane przez 

mieszkańców polskich miast, miasteczek i wsi.  

CO ROBI JĘZYK ZA ZĘBAMI? 
POPRAWNA POLSZCZYZNA DLA NAJMŁODSZYCH 
oprawa twarda | 256 stron | 205 x 285mm  | Wydawnictwo Naukowe PWN | 
7+ |  ISBN: 9788301194352 | Cena: £18.79 

Ile masz uszu? Jeśli jeden chłopiec jest lekki, to dwaj chłopcy są jacy? Czy 

naprawdę zdarzyło się kiedyś, że komuś słoń nadepnął na ucho? Ile kot 

może napłakać? Czy polski pupil to angielski pupil? Skąd się wzięło sło-

wo kochać? Czym dla mieszkańców wschodniej Polski jest bułka? Lepiej 

nosić podkoszulek czy podkoszulkę? Książka wpisuje się w naturalny 

rozwój poznawczy dzieci i odpowiada na ich naturalną ciekawość świata, w 

tym także ciekawość tego, w jaki sposób komunikują się ludzie. Autorka, od 

lat prowadząca radiowe programy poświęcone polszczyźnie, także dla 

najmłodszych , rozbudza i pogłębia zainteresowanie językiem polskim. W 
książce znajdują się rozdziały prezentujące ćwiczenia logopedyczne, które 
służą wyrabianiu sprawności artykulacyjnej, jak również rozdziały 
objaśniające 

PSIA SKRĘTKA CZYLI PRZEWODNIK PO DZIECIĘCYCH 
PRZEKLEŃSTWACH 
Michał Rusinek 
oprawa twarda | 72 strony | Znak | 9788324075713  | Cena: £11.50 

Michał Rusinek na tropie dziecięcych przekleństw. Czasem bywają chwile, 

kiedy – w emocjach – masz ochotę przekląć. Co wtedy? Zrób to, ale z 

klasą i po swojemu!  Michał Rusinek, niestrudzony tropiciel tajemnic 

naszego języka, zaprasza do świata dziecięcych przekleństw. Odkryjcie, jak 

tworzyć własne słowa w miejsce tych nieładnych.  

CO TY MÓWISZ?! MAGIA SŁÓW CZYLI RETORYKA DLA DZIECI 
oprawa twarda | 112 stron | Literatura | 7+ | ISBN: 9788376729305 | 
Cena: £5.99 

Jak to jest, że opowieści Jolki można słuchać godzinami? 

Dlaczego tylko Bartek potrafi z nauczycielami załatwić każdą sprawę? 

I co sprawia, że czasem nawet rodzice dają się do czegoś przekonać? 

To magia! 

Ty też możesz nauczyć się, jak przekonać innych do swojej racji, jak pokonać 

stres przed występem, jak zabawić kogoś rozmową, a nie zgadać na śmierć!

Taką magię znali już ludzie w starożytności, a dzisiaj – studiują ją menadżero-

wie, twórcy reklam, politycy. Ta magia – to magia retoryki! 

A ta książka – to twój do niej klucz! 
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FIGLARNE SŁÓWKA 
Agata Hącia 
oprawa twarda | 184 strony | 205 x 290 mm | PWN | 9788301215910 | 
Cena: £13.30 

Skąd pochodzą słowa? Jak zmieniają się ich znaczenia? Jaka przeszłość kryje 

się w imionach? Kto nadał nazwy miastom, górom i rzekom? Czy słowa mają 

magiczną moc? Słowa figlują. To fakt. I o tym właśnie jest ta książka. O tym, jak 

potrafią się zmieniać, jakie budzą skojarzenia, jakie fikają koziołki, jak potrafią 

nas nabrać, jak wędrują i przeskakują z języka do języka. A że językiem 

posługujemy się wszyscy, warto podejrzeć harce słów, żeby je zrozumieć. 

Dlaczego? Ponieważ ich natura w pewnym sensie odzwierciedla naturę ludzi. 

Jest odbiciem naszych przyzwyczajeń i potrzeb. I właśnie dlatego Figlarne 

słówka to książka, wbrew tytułowi, nie tylko o słowach. To także książka o 

ludziach – i o tym, co lubią robić ze słowami i w ogóle z językiem. Dla kogo są Figlarne słówka? Dla 

młodszych i starszych czytelników, którzy chcą wyruszyć na wędrówkę w poszukiwaniu językowych przygód. 

UCHA FOCHY TARAPATY 

Agata Hącia  

oprawa twarda | 400 stron | PWN | ISBN: 9788301204952 | Cena: £15.99 

Z językiem jest jak ze zdrowiem: prawie każdy ma coś do powiedzenia, bo prawie 

każdego dotyczą sprawy językowe. Ta książka jest skutkiem zaangażowania w 

tematykę poprawności językowej wielu osób – Agaty Hąci, językoznawczyni od lat 

występującej w Polskim Radiu jako ekspertka, oraz słuchaczy niestrudzenie 

pytających o poprawność językową. Spośród kilku tysięcy takich pytań autorka 

wybrała te najbardziej zaskakujące i pobudzające do myślenia, szperania, szu-

kania. To właśnie one stały się inspiracją do napisania tego poradnika. Czytelnicy 

znajdą tu trzy rodzaje odpowiedzi: dla tych, którzy na szybko szukają rozstrzyg-

nięcia. Dla tych, których prosta odpowiedź nie zadowala i chcieliby poznać od-

powiedź nie tylko na pytanie: „Jak jest poprawnie?” albo „Czy to poprawne?”, ale też na pytanie: „Dlaczego tak 

jest?”. I wreszcie dla tych, którzy chcieliby głębiej wniknąć w zjawiska językowe. Agata Hącia odpowiada na 

rozmaite pytania związane z pisownią, wymową, odmianą i znaczeniem wyrazów, a także ich użyciem w zda-

niu i tworzeniem nowych słów. 

PORZEKADŁA 
Jerzy Bralczyk 
oprawa twarda | 304 strony | BOSZ | 9788375765052 | Cena: £12.50 

„Porzekadła”, autorstwa profesora Jerzego Bralczyka, to bogate kompendium 

zawierające omówienie ponad 300 najpopularniejszych powiedzeń. Autor w 

kilkunastu tematycznych rozdziałach precyzyjnie, acz z dużą dozą humoru, 

rozkłada poszczególne porzekadła na czynniki pierwsze. Dzięki lekturze 

dowiemy się między innymi, dlaczego Dobremu wszędzie dobrze, Śmiałym 

szczęście sprzyja, a Kto śpi, nie grzeszy. Czytając książkę, zastanowimy się też, 

czy lepiej mieć pusty lub pełny żołądek, poznamy sekret nocnych transformacji 

kotów oraz ulubioną siedzibę wilków. Na przykładzie kilkunastu haseł 

prześledzimy także funkcję baby, głupca i diabła w języku, i być może 

spojrzymy na nich przychylnym okiem. Część porzekadeł, zilustrowana łatwo 

rozpoznawalną kreską Henryka Sawki, obrazuje sytuacje dobrze znane z życia codziennego, które 

niejednokrotnie można byłoby podsumować Mądry Polak po szkodzie lub Historia lubi się powtarzać. 

1000 SŁÓW 
Jerzy Bralczyk  
oprawa miękka | 478 stron | Prószyński | ISBN: 9788326825156 | Cena: £11.99 

W błyskotliwych, a jednocześnie odkrywczych i głębokich felietonach Jerzy 

Bralczyk przedstawia najbardziej niezwykłe, najwięcej znaczące i najważniej-

sze słowa, których używamy na co dzień i od święta. Tropi zmieniające się 

znaczenia wyrazów i zaskakujące powroty słów – wydawałoby się – skaza-

nych na zapomnienie. Obok słów wielkich, które każą stawać na baczność, 

będą też słowa-perełki, które swoim brzmieniem, historią, znaczeniem, emo-

cjonalnym tłem budzą zdumienie i radość z ich ponownego odkrycia.  

Redaktorem książki jest Michał Ogórek, który tworzy niezwykłą strukturę 1000 

słów – książka ta dzięki niemu będzie czymś znacznie więcej niż zbiorem 

felietonów. „Bralczykowe” opowieści o słowach w wersji Ogórka układają się w 

opowieść nie tylko o metamorfozach polszczyzny, ale również przemianach naszej obyczajowości, kultury, 

polityki. Książka na każdą półkę.   

MÓWIMY UPRZEJMIE. PORADNIK JĘZYKOWEGO SAVOIR-VIVRE’U 
Małgorzata Marcjanik 
oprawa miękka | 236 stron | PWN | 9788301217334 | Cena: £13.50 

Niniejszy poradnik językowy zawiera obszerny wybór rad i wskazówek. Profesor 

Markowski zebrał w nim i omówił te kwestie językowe, które przysparzają użyt-

kownikom najwięcej kłopotów, budzą wątpliwości. W przypadkach, w których to 

możliwe autor podaje jednoznaczne rozstrzygnięcie problemu. Niestety nie 

zawsze tak jest, polszczyzna jest bowiem językiem bogatym i to jej bogactwo 

odzwierciedla się między innymi w różnorodności form jednakowo poprawnych. 

Dlatego w poradniku występują nieraz obok siebie formy równie poprawne albo 

jedna lepsza, druga gorsza, ale dopuszczalna na jakimś poziomie normy współ-

czesnej polszczyzny. W Poradniku profesora Markowskiego wiele rad zostało 

ujętych w tabelach i zestawieniach, w których pogrupowano omawiane wyrazy, 

ich formy i połączenia. Prosta struktura poradnika pozwala na szybkie odszukanie informacji. Publikacja jest 

szczególnie polecana osobom, które na co dzień pracują z językiem polskim. 

LEPIEJ PO POLSKU 
Andrzej Markowski 
oprawa twarda | 218 stron | Agora | 9788326829345 | Cena: £9.99 

Autor Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny i przewodniczący Rady 

Języka Polskiego PAN od pół wieku udziela porad językowych, nie tylko w 

radiu i telewizji. W „Lepiej po polsku” występuje jako felietonista, który z 

erudycją i z humorem rozprawia się z błędami języka mówionego i pisanego. 

Na każde z najczęściej zadawanych mu pytań profesor Andrzej Markowski 

odpowiada na dwa sposoby: skrótowo i w wersji dla dociekliwych. To 

najlepszy sposób, by dowiedzieć się, dlaczego mówimy tak, jak mówimy, jak to 

się zmieniało i dlaczego.  

49



Ilustrowany słownik 
ortograficzny 
oprawa miękka 
ISBN: 9788375172829 
oprawa twarda  
ISBN: 9788375179255 

Ilustrowany słownik 
frazeologiczny 
oprawa miękka  
ISBN: 9788375173642  
oprawa twarda  
ISBN:  9788375173932  

Ilustrowany słownik 
przysłów 
oprawa miękka  
ISBN: 9788375173673 
oprawa twarda  
ISBN: 9788375173925  

Ilustrowany słownik 
wyrazów obcych 
oprawa miękka  
ISBN: 9788375173697 
oprawa twarda  
ISBN: 9788375173949  

Ilustrowany słownik  
ang-pol, pol-ang  
oprawa miękka  
ISBN: 9788375172836 
oprawa twarda  
ISBN: 9788375173000 

Seria Słowników Ilustrowanych 
skierowana jest do dzieci 7+   

Fomat: B5 
Wydawnictwo: Greg 
oprawa miękka | £4.10 
oprawa twarda | £4.99 

ILUSTROWANY SŁOWNIK 

Słownik ortograficzny ucznia 
392 stron  
oprawa twarda | £3.99 
ISBN: 9788375173062  
oprawa miękka | £2.70 
ISBN: 9788375172782  

Słownik ortograficzny  
60000 haseł 
656 stron  
oprawa twarda | £4.99 
ISBN: 9788373273924  
oprawa miękka | £4.50 
ISBN: 9788375172706  

Słownik wyrazów 
bliskoznacznych  
312 stron | oprawa twarda 
ISBN: 978837327485  
Cena: £3.50 

Słownik związków 
frazeologicznych  
256 stron | oprawa twarda 
ISBN: 9788373274174  
Cena: £3.50 

Słownik wyrazów obcych 
656 stron | oprawa twarda 
ISBN: 9788373276413  
Cena: £3.60 

Format: A5 | wydawnictwo: Greg SŁOWNIKI 

Słownik angielsko-polski, pol-
sko-angielski  
888 stron  
oprawa twarda | Cena: £5.99 
ISBN: 9788375170160  
oprawa miękka | Cena: £ 5.50 
ISBN: 978837517271  
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SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY DLA DZIECI 
oprawa twarda | 112 stron | Wilga | 6-9 | ISBN: 9788328046610 Cena: £4.50 

Nowy, ilustrowany słownik ortograficzny to niezastąpiona pomoc naukowa dla 

uczniów klas 1-3. Dzieci znajdą w nim aż 1500 trudnych ortograficznie słów, 

7500 form ich odmiany oraz praktyczne przykłady użycia w zdaniach. Zabawy 

w skojarzenia i ciekawe ilustracje pomogą zapamiętać najtrudniejsze zasady 

pisowni. 

SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SP KL. 1-6 
praca zbiorowa| 176 stron | Aksjomat  
oprawa miękka | ISBN: 9788381061049 | Cena: £3.50 
oprawa twarda | ISBN: 9788381061056 | Cena: £4.50 

Słownik ortograficzny dla uczniów klas 1-6' przeznaczony jest dla uczniów 

wszystkich klas szkoły podstawowej do pracy w domu i na zajęciach 

lekcyjnych. • około 4000 haseł • obowiązujące zasady ortograficzne • 

wyrazy, które niedawno weszły do języka polskiego • czytelny druk • 

wyróżnienia graficzne ułatwiające wyszukiwanie haseł • barwne fotografie • 

poręczny format 'Słownik ortograficzny dla uczniów klas 1-6' to książka 

niezbędna w tornistrze każdego ucznia. 

SZKOLNY SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY + DYKTANDA  
oprawa twarda | 192 stron | SBM | ISBN: 9788382220674 | Cena: £7.50 

Szkolny słownik ortograficzny to obowiązkowa książka w twojej biblioteczce. 

Wyposażony jest on w zasady pisowni podane w formie map myśli, 

ułatwiających zapamiętywanie. Dodatkowo na marginesach umieszczono 

skrócone zasady pisowni, utrwalające wiedzę. Na końcu książki znajdują się 

dyktanda i zadania ortograficzne, sprawdzające twoją znajomość ortografii.  

ILUSTROWANY SŁOWNIK WAŻNYCH POJĘĆ 
oprawa twarda | 112 stron | IBIS | 7+ | ISBN:  9788366263246 | Cena: £4.20 

Ilustrowany słownik ważnych pojęć to książka skierowana do dzieci, która ma 

za zadanie ułatwić im poznawanie otaczającego świata i wytłumaczyć zna-

czenie słów, które często słyszą, lecz nie zawsze rozumieją. niniejszy słownik 

w krótkich hasłach wyjaśnia dziecku skomplikowane słowa, które niekiedy 

brzmią dla niego bardzo enigmatycznie. Dodatkowo niektóre z haseł zostały 

zilustrowane kolorowymi obrazkami, co jeszcze bardziej pobudza wyobraźnię 

dziecka.  

SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY DLA KLAS 1-3 
oprawa twarda | 112 stron | Wilga | 6-8 lat| ISBN:  9788328076259 | Cena: £4.50 

Słownik ortograficzny dla klas 1-3 to pozycja dla wszystkich dzieci, które roz-

poczynają naukę w szkole. W razie wątpliwości, jak zapisać dane słowo, dziec-

ko uczy się korzystać ze słownika, a kolorowe ilustracje i wyjaśnienia zasad 

pisowni ułatwiają ich zapamiętywanie.  

SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY DLA DZIECI 
oprawa twarda | 32 strony | 200 x 280 mm | Fenix | ISBN: 9788379323777 | 
Cena: £3.20 

Język polski nie należy do najłatwiejszych. Żeby uprzyjemnić dziecku 

poznanie go, warto podsunąć mu właśnie ten słownik. Znajdzie w nim 

najpopularniejsze wyrazy, z których korzysta na co dzień, a także będzie 

mogło sprawdzić w nim każde słowo, do którego ma jakieś wątpliwości. 

Wszystkie trudne literki w poszczególnych wyrażeniach zostały 

wyróżnione innym kolorem, dzięki czemu Twoja pociecha szybko 

zapamięta, kiedy należy pisać „ch”, a kiedy „h” i pokona jeszcze wiele 

innych pułapek językowych. 

SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY WRAZ Z ZASADAMI PISOWNI POLSKIEJ 
oprawa miękka | 296 stron | REA | ISBN: 9788379933471| Cena: £3.50 

Słownik uwzględnia najnowsze zmiany w ortografii polskiej, wprowadzone 

przez Komitet Językoznawstwa PAN. Ponadto został wzbogacony o 

słownictwo, które pojawiło się ostatnio w języku ogólnym i w językach 

specjalistycznych (joint venture, Expo, dealer,bessa), a także o słownictwo 

funkcjonujące w języku potocznym (login, chat, logować się, jacuzzi, gadget, 

fitness). Słownik zawiera najobszerniejszy, wśród słowników tego typu, zakres 

słownictwa oraz wyczerpujące i czytelne omówienie zasad pisowni. 

SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY DLA KLAS 4-6 
oprawa miękka | 276 stron | 176 x 250mm | WSIP | ISBN: 9788302126314 
Cena: £7.50 

Słownik zawiera obszerny wstęp z najważniejszymi zasadami polskiej 

ortografii. Hasła są ułożone w porządku alfabetycznym, a trudne wyrazy 

zilustrowano przykładami w postaci wyrażeń lub krótkich zdań. Nazwy 

geograficzne oraz wyrazy szczególnie trudne w odmianie oznaczono 

piktogramami, ułatwiającymi zapamiętanie pisowni. Na końcu słownika są 

podane przykładowe ćwiczenia i dyktanda ortograficzne. Słownik zawiera 

skorowidz z podziałem na litery alfabetu.  
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Bajki, wiersze
i opowiadania
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KICIA KOCIA 

Anita Głowińska  
| oprawa miękka | 24 strony | 192 x 195 mm | 
Media Rodzina | Cena: £1.80 

Poznajcie Kicię Kocię – bohaterkę serii kwadratowych książek autorstwa Anity Głowińskiej dla najmłodszych 

czytelników. Kicia Kocia to rezolutna kotka, która wraz z wyrozumiałymi opiekunami i wiernymi przyjaciółmi odkrywa 

odważnie świat i uczy się najważniejszych zasad i prawideł w codziennym życiu.  

Tytułowa rezolutna kotka wraz z wyrozumiałymi opiekunami i wiernymi przyjaciółmi: Packiem, Adelką i Juliankiem 

odważnie odkrywa świat i uczy się najważniejszych zasad w codziennym życiu. Kicia Kocia podbiła serca maluchów: 

przygody kotki, które autorka ilustruje za pomocą wyraźnych, dużych kształtów i wyrazistych barw, są sympatyczna 

lekturą już dla dzieci 2-letnich. Wraz z kotką dzieci uczą się np. gotować, grają na instrumentach, bawią się na placu 

zabaw, idą do lekarza, na basen, poznają policjanta i strażaka czy uczą jak zachować się, gdy burza zaskoczy nas poza 

domem.  

Dostępne różne tytuły 

Kicia Kocia mówi „Dzień dobry” Kicia Kocia 
Co z tymi śmieciami? 

Kicia Kocia 
Nie chce się tak bawić! 

Kicia Kocia 
To moje! 

Kicia Kocia 
Witaminowe przyjęcie 

Kicia Kocia w bibliotece Kicia Kocia na pikniku Kicia Kocia na rowerze 

Kicia Kocia na lotnisku Kicia Kocia w pociągu 

Kicia Kocia gotuje Kicia Kocia sprząta 

53



Najpiękniejsze i najbardziej znane 
baśnie z pięknymi ilustracjami na 
kredowym papierze.  

DUŻE LITERY | TRWAŁA OPRAWA 

oprawa miękka| 16 stron | 
205 x 290 mm | Greg |  
Cena: £0.99

16 STRON W KOLORZE 

Kot w butach 

ISBN: 9788375177176 

Tomcio Paluszek 

ISBN: 9788375177183 

Wilk i siedem koźlątek 

ISBN: 9788375177190  
Czerwony Kapturek 

ISBN: 9788375175233 

Królewna Śnieżka i siedmiu 

krasnoludków 
ISBN: 9788375175257  

Kopciuszek 

ISBN: 9788375175226 
Calineczka 

ISBN: 9788375175219 

Mała Syrenka 

ISBN: 9788375175240 
Bajka i rybaku i rybce 

ISBN: 9788375178012 

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE 
Roman Pisarski  
oprawa twarda | 64 strony | 175 x 250mm | Greg 
ISBN:  9788375178647 | Cena: £ 3.50

Podróże małe i duże Romana Pisarskiego to zbiór niezapomnianych wier-

szy, które pozwolą w zaciszu własnego domu odbyć fascynujące wyprawy. 

Czytelnicy dowiedzą się, jak niegdyś mieszkali ludzie, czym się poruszali, 

zobaczą indiański wigwam, igloo, piramidy, zamki, pałace i zwykłe domy. 

Poznają historię krakowskiego hejnału i może dowiedzą się, co sprawia, 

że najlepsze pierniki są tylko w Toruniu? 

Ta wyjątkowa książka dostarczy inteligentnej rozrywki, a jej walor edukacyjny jest nie 

do przecenienia! Serdecznie polecamy wszystkim dzieciom! 

Baśń o dwunastu  

miesiącach 
ISBN: 9788375179064  

Jaś i Małgosia 

ISBN: 9788375178722 
Legenda o Smoku ze 

Smoczej Jamy 
ISBN: 9788375179125 

Muzykanci z Bremy 

ISBN: 9788375178944 
Śpiąca królewna 

ISBN: 9788375178173 

MĄDRE BAJKI. PRZYJAŹŃ 
Agnieszka Antosiewicz 
64 strony | 175 x 250 mm | Greg   
Oprawa twarda: ISBN 9788375174670 | Cena:  £4.50
Oprawa miękka: ISBN 9788375174687 | Cena: £3.20

Jedną z rzeczy, którą ceni sobie każdy człowiek, jest posiadanie przyjaciół. 

Przyjaciele sprawiają, że nasze życie jest lepsze i bardziej kolorowe, a nam dają 

możliwość poczucia się potrzebnym i cenionym. Umiejętność budowania rela-

cji międzyludzkich nie jest nam jednak dana, lecz trzeba się jej nauczyć. Przed-

stawiamy zbiór mądrych i ciekawych opowieści, które pokażą dzieciom, jak 

być dobrym przyjacielem, jak znaleźć przyjaciela i jak pielęgnować przyjaźń, jak ważna jest 

otwartość na innych, wrażliwość, empatia, odpowiedzialność, współczucie, zrozumienie 

i cierpliwość, ale również świadomość własnej wartości i asertywność. Czy Miłka może zostać 

astronautką? Czego nauczył Pompona wróbelek Ziarenko? Jak Robuś i Maniek przetrwali burzę? 

Czy duże uszy sprawiają, że lepiej słyszymy, co inni do nas mówią? Te i inne historie zaciekawią 

każdego malucha i z pewnością dadzą początek wielu rozmowom o ważnych sprawach.   
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Rymowanki polskie, czyli 
wlazł kotek na płotek  

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375175059 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375175042 

Bajki dla chłopców 
Małgorzata Białek  

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375177022 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375177015 

Bajki dla dziewczynek 
Małgorzata Białek  

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375177046 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375177039 

Bajki na dobranoc 
Małgorzata Białek 

Oprawa twarda: 
ISBN 9788375176988 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375176957 

Bajki La Fontaine  
Jean de la Fontaine 

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375174991 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375174984 

Baśnie babuni  
Katarzyna Kieś-Kokocińska, 
Maria Zagnińska  

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375174854 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375174847 

Jestem uczniem.  
Opowiadania o szkole 
Małgorzata Białek  

Oprawa twarda: 
ISBN 9788375177466 
Oprawa miękka 
ISBN 9788375177008 

Mądre bajki  
Agnieszka Antosiewicz 

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375173864 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375173857 

Legendy polskie 

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375174878 

Oprawa miękka:  

ISBN 9788375174861 

Najciekawsze bajki  
przedszkolaka  
Agnieszka Antosiewicz, 
Maria Zagnińska  

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375176865 
Oprawa miękka 
ISBN 9788375176858 

Najpiękniejsze opowieści 
przedszkolaka  
Agnieszka Antosiewicz  

Oprawa twarda: 
ISBN 9788375177459 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375177442 

Zagadki dla dzieci  
Grzegorz Strzeboński 

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375175882 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375175875 

Inspirujące bajki  
Agnieszka Antosiewicz 

Oprawa twarda: 
ISBN 9788375175103 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375175110 

Mądre bajki.  
Pozytywne myślenie  
Agnieszka Antosiewicz 

Oprawa twarda: 
ISBN 9788375174670 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375174687 

64 strony  Papier kredowy  

Format B5  

Oprawa twarda: £2.70
Oprawa miękka: £2.30

Kołysanki.  
Wiersze na dobranoc 
Urszula Kamińska  

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375176155 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375176162 
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Co warto wiedzieć 
o przyrodzie

Izabela Michta 

Oprawa twarda: 
ISBN 9788375176223 
Oprawa miękka:   
ISBN 9788375176216 

Co warto wiedzieć 
o zwierzętach
Wiesław Błach

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375176261 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375176254 

Wiersze dla dzieci  
Władysław Bełza, Aleksander 
Fredro, Stanisław Jachowicz, 
Maria Konopnicka, Ignacy 
Krasicki, Adam Mickiewicz, 
Juliusz Słowacki  

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375174977 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375174960 

Najgroźniejsze zwierzęta 
świata. Wiersze o zwierzętach 
Wiesław Błach  

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375177794 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375177787 

Najpiękniejsze zwierzęta świa-
ta. Wiersze o zwierzętach  
Wiesław Błach  

Oprawa twarda: 
ISBN 9788375176940 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375176926 

Co warto wiedzieć o krajach 
Grzegorz Strzeboński  

Oprawa twarda:   
ISBN 9788375175516 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375175509 

Moja rodzina – wiersze dla 
dzieci  
Grzegorz Strzeboński  

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375176742 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375176735 

Polskie święta i zwyczaje. 
Wiersze o świętach  
Agata Karpińska 

Oprawa twarda: 
ISBN 9788375177640 
Oprawa miękka: 
ISBN 9788375177633 

Przysłowia polskie  
Grzegorz Strzeboński 

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375175189 
Oprawa miękka: 
ISBN 9788375175172 

Ukryte znaczenia, czyli 
zabawy słowami  
Izabela Michta  

Oprawa twarda: 
ISBN 9788375175929 
Oprawa miękka: 
ISBN 9788375175912 

Wierszyki na gibkie 
języki. Gimnastyka  
Mistrza Języka  

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375177282 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375177275 

Abecadło, czyli wierszyki o 
literkach  
Grażyna Nowak  

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375177060 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375177053 

Cyferki, czyli wierszyki 
o cyferkach
Urszula Kamińska

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375177084 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375177077 

Grosz do grosza czyli 
ekonomia wierszem  
Grzegorz Strzeboński, Patrycja 
Wojtkowiak-Skóra  

Oprawa twarda: 
ISBN 9788375178289 
Oprawa miękka: 
ISBN 9788375178272 

Mity greckie 
Lucyna Szary  

Oprawa twarda: 
ISBN 9788375178982 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375178975 

64 strony  Papier 

kredowy   Format B5 

Oprawa twarda: £2.70
Oprawa miękka: £2.30
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Baśnie  
Jakub i Wilhelm Grimm  

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375175622 
Oprawa miękka:  
ISBN 9788375175615 

Poznaję Polskę  
Patrycja Wojtkowiak-Skóra 

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375177213  
Oprawa miękka:  
ISBN  9788375177206 

Poznaję świat 
Grzegorz Strzeboński 

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375176827  
Oprawa miękka:  
ISBN  9788375176810 

Jestem przedszkolakiem 
Lato 
Agnieszka Antosiewicz  

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375176827  
Oprawa miękka:  
ISBN  9788375177763 

Jestem przedszkolakiem 
Wiosna 
Agnieszka Antosiewicz  

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375177701  
Oprawa miękka:  
ISBN  9788375177695 

Jestem przedszkolakiem 
Jesień 
Agnieszka Antosiewicz  

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375177749  
Oprawa miękka:  
ISBN   9788375177732 

Jestem przedszkolakiem 
Zima 
Agnieszka Antosiewicz  

Oprawa twarda:  
ISBN  9788375177725 
Oprawa miękka:  
ISBN   9788375177718 

Jak być eko czyli wiersze o 
ekologii 
Urszula Kamińska  

Oprawa twarda:  
ISBN  9788375177527  
Oprawa miękka:  
ISBN   9788375177510 

Najpiękniejsze baśnie polskie 
E. Jezierski, J. I. Kraszewski, 
B. Prus, L. Siemieński, K. W. 
Wójcicki, R. Zmorski
Oprawa twarda:
ISBN  9788375176674
Oprawa miękka:
ISBN   9788375176667

Baśnie  
Hans Christian Andersen 

Oprawa twarda:  
ISBN  9788375175646  
Oprawa miękka:  
ISBN   9788375175639 

Baśnie 
Charles Perrault 

Oprawa twarda:  
ISBN  9788375175967  
Oprawa miękka:  
ISBN   9788375175950  

Dobre maniery dla dzieci 
Grzegorz Strzeboński  

Oprawa twarda:  
ISBN  9788375177145 
Oprawa miękka:  
ISBN  9788375177138 

Skąd się bierze pogoda? 
Wiersze dla dzieci 
Izabela Michta  

Oprawa twarda:  
ISBN   9788375176209 
Oprawa miękka:  
ISBN  9788375176193  

Mój tata ma brata.  
Rymowanki o rodzinie 
Grzegorz Strzeboński  

Oprawa miękka:  
ISBN  9788375176193 

Rzekła rzepa rzepakowi 
Gramatyka i ortografia na 
wesoło 
Roman Pisarski  

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375177114  
Oprawa miękka:  
ISBN  9788375176209 

Nasze polskie rymowanki 

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375176124  
Oprawa miękka:  
ISBN  9788375176117  

Akrobatyka języka trening 
Mistrza Języka 
Roman Pisarski  

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375176902  
Oprawa miękka:  
ISBN  9788375176896  

Kim będę, gdy dorosnę 
Wiersze o zawodach 
Weronika Dorożko  

Oprawa twarda:  
ISBN 9788375176490  
Oprawa miękka:  
ISBN  9788375176483 

96 stron 

Papier kredowy   Format B5 

Oprawa twarda: £3.20
Oprawa miękka: £2.20
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Idealne na prezent lub nagrodę dla dziecka 
książki z wydawnictwa SBM. Szeroki wybór 
rymowanych wierszy, bajek i opowiadań  
z mnóstwem kolorowych ilustracji.  

64 strony  

Papier kredowy  | Format B5 

Oprawa twarda   

Wydawnictwo: SBM  

Cena: £2.70
A to Polska właśnie Wierszyki 
dla dzieci 
Anna Paszkiewicz 
ISBN: 9788380590175  

Abecadło  
Wierszyki o literkach 
ISBN: 9788378455653 

Bajki dla synka i córeczki 
ISBN: 9788378452928  

Bajeczki do snu 
ISBN: 9788378454168 

Bajki dla dzieci 
Wesołe przedszkolaki 
ISBN: 9788378450481 

Bajki o dinozaurach 
ISBN: 9788378452843  

Bajki o księżniczkach 
ISBN: 9788378454052  

Bajki o pieskach 
Elżbieta Safarzyńska 
ISBN: 9788378459507 

Bajki o wróżkach 
ISBN: 9788378456483 

Bajki polskie   
Marta Berezowska 
ISBN: 9788378450764 

Bajki przedszkolaka 
ISBN: 9788378450962 

Bajki rymowanki 
ISBN: 9788378450474 

Biegam. Skaczę. Pływam 
Wierszyki o sporcie 
Anna Edyk 
ISBN: 9788380591523  

Co kraj to obyczaj 
Wiersze dla dzieci 
Dorota Strzemińska-Więckowiak 
ISBN: 9788378454106  

Cztery pory roku. 
Wiersze dla dzieci 
ISBN: 9788378454144 

Dookoła świata. 
Wierszyki o kontynentach 
Anna Paszkiewicz 
ISBN: 9788380591486  
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Idealne na prezent lub nagrodę dla dziecka 
książki z wydawnictwa SBM. Szeroki wybór 
rymowanych wierszy, bajek i opowiadań  
z mnóstwem kolorowych ilustracji.  

64 strony  

Papier kredowy  | Format B5 

Oprawa twarda   

Wydawnictwo: SBM  

Cena: £2.70
Jestem przedszkolakiem 
Opowiadania dla dzieci 
Małgorzata Górna 
ISBN: 9788380591493  

Językowe wygibasy  
Wierszyki dla dzieci 
Anna Paszkiewicz 
ISBN: 9788378459477 

Kacper i piraci 
ISBN: 9788378455448 

Kilka bajek o duszku 
Eugeniuszku 
ISBN: 9788378454311  

Kim zostanę? 
Wierszyki o zawodach 
Dorota Strzemińska-Więckowiak 
ISBN: 9788378455660  

Kołysanki przytulanki 
Anna Edyk-Psut 
ISBN: 9788378459200 

Legendy polskie 
ISBN: 9788378452904 

Mali piłkarze 
Bajki dla dzieci 
Elżbieta Safarzyńska 
ISBN: 9788380591530  

Moja rodzina 
Wierszyki dla dzieci 
ISBN: 9788378458036 

Od złości do radości.  
Wierszyki o uczuciach 
Anna Edyk 
ISBN: 9788380591264  

Piosenki przedszkolaka 
ISBN: 9788378453970  

Przysłowia polskie 
Rymowanki dla dzieci 
ISBN: 9788378450986  

Rymowanki polskie  
Przysłowia dla dzieci 
ISBN: 9788378452775 

W zagrodzie 
Wierszyki o zwierzętach 
Anna Edyk-Psut 
ISBN: 9788378459149   

W ZOO 
Wierszyki o zwierzętach 
Dorota Strzemińska-Więckowiak 
ISBN: 9788378459156    

Wesoła kuchnia 
ISBN: 9788378459217 
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64 strony  

Papier kredowy  | Format B5 

Oprawa twarda   

Wydawnictwo: SBM  

Cena: £2.70

Wiersze mojego dzieciństwa 
ISBN: 9788378450153  Wierszyki 4-latka 

ISBN: 9788378453055 

Wierszyki 3-latka 
ISBN: 9788378453048  

Przedszkolaki rozrabiaki 
Wierszyki dla dzieci 
ISBN: 9788378456520  

Wierszyki na deser 
ISBN: 9788378454151  

Wierszyki na pogodę  
i niepogodę 
ISBN: 9788378456476 

Wierszyki o pojazdach 
ISBN: 9788378459491  

Zgadywanki 
Wierszyki dla dzieci 
ISBN: 9788378458029  

GOLDEN DUCK AND OTHER POLISH LEGENDS (pol-ang) 
ISBN: 9788380595873 | oprawa twarda | format B5 | SBM | Cena: 

To zbiór polskich legend w dwóch wersjach językowych: polskiej i 

angielskiej. Znajdziesz tu pięknie zilustrowane legendy o toruńskich 

piernikach, poznańskich koziołkach, złotej kaczce i wiele, wiele innych. 

Dzięki książeczce poznasz bohaterów najbardziej znanych polskich 

baśni oraz legendarne dzieje Polski.  

POLISH LEGENDS (pol-ang) 
ISBN: 9788380595033 | oprawa twarda | format B5 | SBM | Cena: 

To zbiór polskich legend w dwóch wersjach językowych: polskiej i 

angielskiej. Znajdziesz tu pięknie zilustrowane legendy o lajkoniku, królewnie 

Wandzie, szewczyku Dratewce, Morskim Oku i wiele, wiele innych. Dzięki 

książeczce poznasz legendarne dzieje Polski, a także poćwiczysz czytanie w 

języku angielskim.  
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48 stron 

Format 123 x 197 mm 

Wydawnictwo: Dragon 

oprawa twarda: £2.99 

oprawa miękka: £2.50 

Tradycje i zwyczaje 
wielkanocne 

Tradycje i zwyczaje 
wigilijne 

Polskie wyliczanki Polskie rymowanki 

Ilustrowane wiersze dla dzieci Najpiękniejsze wiersze pol-
skie dla dzieci 

Muchy w nosie czyli co to 
znaczy?  

Maria Konopnicka 
dzieciom 

Julian Tuwim.  
Najpiękniejsze wiersze 

Jan Brzechwa.  
Najpiękniejsze wiersze 

Piosenki dla dzieci Piosenki przedszkolaka Polskie piosenki dla dzieci Przysłowia przedszkolaka Wierszyki przedszkolaka Zagadki przedszkolaka 
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48 stron 

Format 123 x 197 mm 

Wydawnictwo: Dragon 

oprawa twarda: £2.99 

oprawa miękka: £2.50 

Bajki przedszkolaka Baśnie wiosenna Legendy polskie Bajki z morałem 

Ilustrowane bajki o zwierzętach Kołysanki Lulanki Bajki z 1000 i jednej nocy Opowieści biblijne Zimowe bajki 

48 stron | oprawa twarda 

Format 245x170x10 mm  

Wydawnictwo: Skrzat 

Cena: £3.50 
Bajki Jana Brzechwy 
Kłamczucha i inne 
9788379158416  

Bajki Jana Brzechwy 
Koziołeczek i inne 
9788379158423  

Bajki Jana Brzechwy 
Stonoga i inne 
9788379158409  

Bajki Jana Brzechwy 
Na straganie i inne 
9788379158393  

Najpiękniejsze polskie wiersze dla dzieci! Świat pełen 
barwnych postaci, których przygody rozwijają wyobraźnię, 
bawią i wychowują. Dowcip sytuacyjny, zaskakujące 
skojarzenia i mistrzowskie pióro Jana Brzechwy 
sprawiają, że Jego utwory, mimo upływu lat, nie mają 
sobie równych do dziś!  
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JAN BRZECHWA. WIERSZE DLA DZIECI  
120 stron | 222x175 mm | oprawa twarda | Wilga | ISBN: 9788328070073 | 
Cena: £6.99 

Klasyka polskiej literatury, którą kochają pokolenia czytelników! 
Najpiękniejsze wiersze i wierszyki dla dzieci uwielbiane przez małych i dużych czy-
telników. Oto historie, które chętnie przeczyta dziecku każdy rodzic. Atrakcyjna 

szata graficzna wciągnie dzieci w lekturę. 

BRZECHWA DZIECIOM 
|176 stron | B5 | Greg  | oprawa twarda | ISBN: 9788375177428 | Cena: £8.50 

Przedstawiamy nowe, piękne wydanie klasycznego zbioru wierszy dla dzieci -

 Brzechwa dzieciom autorstwa Jana Brzechwy. Kolejne pokolenia dzieci mogą poznać 
te ponadczasowe, bawiące humorem, często zaskakujące zakończeniem utwory i 
zaprzyjaźnić się z ich bohaterami. Książka została zilustrowana przez doskonałego 

grafika Aleksandra Jasińskiego wspaniałymi, pełnymi barw i szczegółów rysunkami, a 
duży format sprawia, że każda strona to prawdziwa uczta dla oka małego odbiorcy. 
Zapraszamy do wspólnej z dzieckiem lektury! 

BRZECHWA DZIECIOM 
Jan Brzechwa |144 strony | B5 | Greg 
Oprawa twarda | ISBN: 9788375174564 | Cena: £7.50 
Oprawa miękka |  ISBN: 9788375174571 | Cena: £4.50 

Brzechwa dzieciom to dobrze znany zbiór najpiękniejszych wierszy Jana Brzechwy dla 
dzieci. Nasze najnowsze wydanie na szlachetnym papierze z pewnością przyciągnie 

uwagę dzieci kolorową, trwałą okładką, pokrytą miłą w dotyku folią satynową wraz z 
zastosowanym wybiórczo błyszczącym lakierem, co sprawia, że całość wspaniale się 
prezentuje.Ciepłe i niezwykle kolorowe ilustracje autorstwa Marka Szala idealnie 
obrazują ciepły i wesoły świat wierszy Brzechwy. To pozycja, którą każde dziecko po 

prostu musi mieć w domu! 

NAJPIĘKNIEJSZE WIERSZE DLA DZIECI 
Jan Brzechwa | 80 stron | B5 | Greg 
oprawa twarda | ISBN: 9788375174595 | Cena: £3.99 
oprawa miękka | ISBN: 9788375174588 | Cena: £2.50 

Najpiękniejsze wiersze dla dzieci Jana Brzechwy to wybór najbardziej znanych i 
najbardziej kochanych wierszy autora. Wspaniały, zabawny i zaskakujący świat utworów 

Brzechwy jest jedyny w swoim rodzaju! Ich znakomitym uzupełnieniem są ciepłe, 
sympatyczne ilustracje, które wywołają uśmiech na twarzy każdego dziecka! 
Wiersze Jana Brzechwy to wiersze znane i uwielbiane przez dzieci i dorosłych od wielu 
lat! Psie smutki, Kaczka-dziwaczka, Na straganie, Skarżypyta - to utwory, które na stałe 

weszły w kanon literatury dziecięcej.  

NA WYSPACH BERGAMUTACH I INNE WIERSZE  
88 stron | 222x175 mm | oprawa twarda | Wilga | ISBN: 9788328086234 | 
Cena: £5.99 

Antologia ponadczasowych wierszy dla dzieci autorstwa Jana Brzechwy. Wybrano 
do niej popularne i uwielbiane przez kolejne pokolenia utwory (m.in. Kaczka-
dziwaczka, Na wyspach Bergamutach, Zosia Samosia, Leń). Obok nich można 

znaleźć mniej znane wiersze i na nowo odkryć klasykę polskiej poezji dla dzieci. 
Piękne ilustracje przeniosą czytelników w pełen niezwykłości świat opisany przez 
Brzechwę w jego utworach. Idealna książka do wspólnego, rodzinnego czytania.  

JULIAN TUWIM DLA DZIECI 
|144 strony | B5 | Greg  
Oprawa twarda | 56 stron | 245 x 170 mm | Skrzat | ISBN: 9788379158607 | 
Cena: £2.99 

Ruszaj z LOKOMOTYWĄ w podróż do krainy mistrzowskiej poezji! 
Posłuchaj PTASIEGO RADIA, pomóż znaleźć OKULARY i wyciągnąć RZEPKĘ. Sprawdź, 

czy PAN MALUŚKIEWICZ odnalazł WIELORYBA i o czym to zapomniał SŁOŃ TRĄBAL-
SKI. Pozbieraj rozsypane ABECADŁO i... ciesz się pięknem rymu i rytmu tych wspan-
iałych wierszy. 

Klasyka poezji dziecięcej w barwnej oprawie! Ilustrował Kazimierz Wasilewski 

TUWIM DZIECIOM  
|101 stron | 296 X 214 mm | Liwona | oprawa twarda | ISBN: 9788375702040 | 
Cena: £5.99 

Lokomotywa Zosia Samosia Okulary Słoń Trąbalski Figielek Rzepka Skakanka Bambo 
W aeroplanie Spóźniony słowik Taniec Idzie Grześ Abecadło Kotek Wszyscy dla 

wszystkich  

ZAPACH CZEKOLADY. NAJPIĘKNIEJSZE WIERSZE 
Danuta Wawiłow, Aleksandra Szpunar 
120 stron | 205 x 176 mm | Greg  
oprawa twarda | ISBN 9788375179170 | cena: £4.50 
oprawa miękka | ISBN 9788375179163 | cena: £2.99 

Wiersze Danuty Wawiłow wpisują się w znany od lat kanon literatury dla dzieci. Nic 

dziwnego - poruszają najważniejsze dla dzieci tematy, pełne są zwariowanej zabawy, 
uśmiechu i radości, ciepła i bliskich relacji z rodzicami. Nie jest to jednak świat 
przesłodzony, sztuczny - utwory dotykają też różnych problemów, są nastrojowe, liryczne, 

czasem smutne, a niekiedy zaskakują i skłaniają do refleksji. Bez wątpienia poetka 
kochała dzieci, rozumiała je i umiała tworzyć wiersze, które przemawiają do małych 

czytelników, a jednocześnie potrafią wywołać uśmiech również na twarzy czytającego dorosłego. 
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ENTLICZEK-PENTLICZEK 
48 stron | 245 x 200 mm | oprawa twarda | 
Wilga ISBN: 9788328080355 | Cena: £3.99 

Entliczek-pentliczek. Wiersze dla dzieci to 
zbiór najbardziej znanych wierszy o zwierzę-

tach, autorstwa polskich poetów dziecię-
cych. Tomik zawiera m.in. takie znane utwo-
ry, jak Entliczek-pentliczek, Ptasie plot-

ki, Parasol, Jasio Śpioszek. Te niezapomnia-
ne utwory, jak i ich bohaterowie zapadną w 
pamięć najmłodszych na lata. Proste, rymo-

wane teksty, łatwo wpadają w ucho i są łatwe do zapamiętania. 

SPÓŹNIONY SŁOWIK 
48 stron | 245 x 200 mm | oprawa twarda | 
Wilga ISBN: 9788328080225 | Cena: £3.99 

Spóźniony słowik. Wiersze dla dzieci to zbiór 
najbardziej znanych wierszy o zwierzętach, 

autorstwa polskich poetów dziecięcych. 
Tomik zawiera m.in. takie znane utwory, 
jak Spóźniony słowik, Słoń Trąbalski, Co 

słonko widziało, Zosia Samosia. Te niezapo-
mniane utwory, jak i ich bohaterowie zapad-
ną w pamięć najmłodszych na lata. Proste, 

rymowane teksty, łatwo wpadają w ucho i są łatwe do zapamiętania. 

KACZKA-DZIWACZKA 
48 stron | 245 x 200 mm | oprawa twarda | 
Wilga ISBN: 9788328072091 | Cena: £3.99 

Zbiór najbardziej znanych wierszy polskich 
poetów dziecięcych. W książce znalazły się 

wierszyki, które opowiadają o dzieciach i ich 
troskach, radościach, problemach i zaba-
wach. 

Tomik zawiera m.in. takie znane utwory, jak 
Leń, Samochwała, Kłamczucha, Stefek Bur-

czymucha, Paweł i Gaweł. Piękne ilustracje pobudzą wyobraźnię naj-
młodszych. 

KACZKA-DZIWACZKA 
48 stron | 245 x 200 mm | oprawa twarda | 
Wilga ISBN: 9788328072091 | Cena: £3.99 

Zbiór najbardziej znanych wierszy polskich 
poetów dziecięcych. W książce znalazły się 

wierszyki, które opowiadają o dzieciach i ich 
troskach, radościach, problemach i zaba-
wach. 

Tomik zawiera m.in. takie znane utwory, jak 
Leń, Samochwała, Kłamczucha, Stefek Bur-

czymucha, Paweł i Gaweł.  

IDZIE KOMINIARZ I INNE RYMOWANKI 
96 stron | 204 x 165 mm | oprawa twarda | 
Wilga ISBN: 9788328084001 | Cena: £5.99 

Idzie kominiarz po drabinie: 

fiu-miku… już w kominie! 

Idzie kominiarz… to zbiór lubianych i ponad-
czasowych polskich rymowanek. Znalazły się 
tu znane i przekazywane kolejnym pokoleniom 

wierszyki, które zapewnią mnóstwo dobrej 
zabawy całej rodzinie. 

CHORY KOTEK 
80 stron | 247 x 200 mm | oprawa twarda | 
Wilga | ISBN: 9788328086111  | Cena: £5.99 

Zbiór najbardziej znanych wierszy polskich 
poetów dziecięcych.  

POECI DLA DZIECI 
96 stron | 242 x 192 mm | oprawa twarda | 
Wilga | ISBN: 9788328084889 | Cena: £6.99 

Antologia ponadczasowych wierszy dla dzieci. 
Wybrano do niej znane i mniej znane utwory 

wybitnych twórców: Jana Brzechwy, Juliana 
Tuwima, Marii Konopnickiej, Władysława Bro-
niewskiego, Aleksandra Fredry, Bronisławy 

Ostrowskiej, Janiny Porazińskiej, Ewy Szelburg-
Zarembiny, Stanisława Jachowicza i wielu 
innych.  

Wierszom towarzyszom piękne akwarelowe ilustracje. 

WIERSZE NA CZTERY PORY ROKU.  
JAN BRZECHWA I INNI 
80 stron | 267 x 215 mm | oprawa twarda | 

Wilga | ISBN: 9788328071155 | Cena: £5.99 

Przepiękne i barwne wydanie znanych i lubia-
nych wierszy. 

W tym wyjątkowym zbiorze znalazły się utwo-

ry: Jana Brzechwy, Wandy Chotomskiej, Marii 
Konopnickiej, Stanisława Jachowicza, Alek-
sandra Fredry, Władysława Broniewskiego, 

Urszuli Kozłowskiej i wielu innych. 

365 WIERSZY I RYMOWANEK NA KAŻDY DZIEŃ  
400 stron | 263 x 212 mm | oprawa twarda | Wilga | ISBN: 9788328085862 | Cena: £11.99 

Nowa odsłona klasycznych, ponadczasowych i przede wszystkim mądrych wierszy, na których wychowały się pokolenia 

dzieci. Zamieszczono tu utwory m.in. Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej, Stanisława Jachowicza, Józefa 
Birkenmajera, Aleksandra Fredry, Ignacego Krasickiego i wielu innych. To książka-kalendarz, w której do każdego dnia jest 
przypisany jeden utwór. Uwzględniono w niej również święta – zarówno te dobrze znane i powszechnie obchodzone, jak 

Dzień Matki czy Nowy Rok, jak i te zabawne, nietypowe, np. Dzień Piegów, Dzień Czekolady czy Dzień Psa. W książce zgro-
madzone zostały ponadczasowe utwory, które dzieci powinny znać. Świetnie nadają się do głośnego, rodzinnego czytania. 
Najmłodsze dzieci chętnie posłuchają krótkich, rymowanych utworów, a starsze mogą podjąć się samodzielnej lektury 
tekstów.  

WIERSZE I WIERSZYKI 
160 stron | 300 x 232 mm | oprawa twarda | 
Dragon | ISBN: 9788381726672 | Cena: £8.99 

Klasyka wierszy dla dzieci. Najpiękniejsze, najza-
bawniejsze utwory Juliana Tuwima, Marii Ko-

nopnickiej, Aleksandra Fredry, Adama Mickiewi-
cza i innych polskich poetów. Abecadło, Dyzio 
marzyciel, Lokomotywa, Stefek Burczymucha i 

wiele innych utworów, znanych i lubianych przez 
kolejne pokolenia małych czytelników.  

WIERSZE DLA DZIECI 
160 stron | 300 x 232 mm | oprawa twarda | 
Dragon | ISBN: 9788381726689 | Cena: £8.99 

Klasyka wierszy dla dzieci. Najpiękniejsze i 
najzabawniejsze utwory Jana Brzechwy, Marii 

Konopnickiej, Aleksandra Fredry, Adama Mic-
kiewicza i innych polskich poetów. Entliczek-
pentliczek, Na straganie, Tańcowała igła z 

nitką, Na jagody, Kaczka-dziwaczka i wiele 
innych utworów, znanych i lubianych przez 
kolejne pokolenia małych czytelników.  
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KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I INNE BAŚNIE 
64 strony | 245 x 200 mm | oprawa twarda | 
Wilga | ISBN: 9788328072961| Cena: £4.99  

Zbiór klasycznych, najpiękniejszych baśni, 
które towarzyszą dzieciom od lat. W książce 

znalazły się opowieści autorstwa m.in. braci 
Grimm, Andersena i Charles’a Perrault. W 
tomie m.in. Królewna Śnieżka, Muzykanci z 

Bremy, Ośla Skórka, Słowik.  
Książka pięknie zilustrowana przez współ-
czesną ilustratorkę, Ilonę Brydak.  

KOPCIUSZEK I INNE BAŚNIE 
64 strony | 245 x 200 mm | oprawa twarda | 
Wilga | ISBN: 9788328072954 | Cena: £4.99 

Kopciuszek i inne baśnie to zbór klasycznych, 
najpiękniejszych baśni, które towarzyszą 

dzieciom od lat. W książce znalazły się opo-
wieści autorstwa m.in. braci Grimm, Anderse-
na i Charles’a Perrault. W tomie m.in. Kopciu-

szek, Nowe szaty cesarza, Trzy małe świnki, 
Dzikie łabędzie.  
Książka pięknie zilustrowana przez  

współczesną ilustratorkę, Ilonę Brydak.  

KSIĘGA CUDOWNYCH BASNI 
88 stron | 267 x 212 mm | oprawa twarda | 
Wilga | ISBN: 9788328080522 | Cena: £5.99 

Księga cudownych baśni to zbiór adaptacji 
najpiękniejszych i najbardziej znanych baśni 

autorstwa m.in. braci Grimm i Hansa Christia-
na Andersena. W tomie znalazły się m.in. opo-
wieści Dziadek do orzechów, Bzowa Babuleń-

ka, Białośnieżka i Różyczka. Wspaniała, ele-
gancka oprawa sprawia, że to doskonały pre-
zent na każdą okazję. 

KSIĘGA NAJPIĘKNIEJSZYCH BAŚNI 
88 stron | 267 x 216 mm | oprawa twarda | 
Wilga | ISBN: 9788328080515 | Cena: £5.99 

Księga najpiękniejszych baśni to zbiór adapta-
cji najpiękniejszych i najbardziej znanych baśni 

autorstwa m.in. braci Grimm i Hansa Christia-
na Andersena. W tomie znalazły się m.in. opo-
wieści Królowa Śniegu, Złotowłosa i trzy misie, 

Lampa Aladyna. Księga najpiękniejszych baśni 
to klasyka literatury dziecięcej, którą każde 
dziecko powinno znać. To historie, które poka-

zują, że dobro, przyjaźń i miłość zwyciężają. 

KSIĘGA BAŚNI ANDERSENA 
56 stron | 260 x 204 mm | oprawa twarda | Wil-
ga | ISBN: 9788328083028 | Cena: £4.99  

Nowe wydanie wybranych baśni Hansa Chri-
stiana Andersena to klasyka literatury dziecię-

cej w poręcznym formacie. Znalazły się tu ba-
śnie z ponadczasowego kanonu ustanowione-
go przez duńskiego bajkopisarza, m.in. Cali-

neczka, Brzydkie kaczątko, Królowa śniegu, 
Pasterka i kominiarczyk, Świniopas, Dzielny 
ołowiany żołnierz. To inspirująca lektura, do 

rozmyślań i rozmów. 

BAŚNIE Z DALEKICH STRON 
96 stron | 260 x 210 mm | oprawa twarda | 
Wilga | ISBN: 9788328065079 | Cena: £4.99 

Klasyka baśni z różnych stron świata. W 
zbiorze znalazły się tradycyjne opowieści 

ludowe z Afryki, Bliskiego i Dalekiego Wscho-
du, baśnie słowiańskie, indiańskie. Wśród 
nich nie mogło zabraknąć Lampy Aladyna, 

złotej rybki, konika garbuska i innych niezwy-
kłych stworów. Fantastyczne, czarodziejskie 
motywy, niekiedy pełne grozy, pozwalają 

dzieciom rozwijać wyobraźnię, oswajać lęki, odróżniać dobro od zła. 

BAŚNIE BRACI GRIMM.  
CZERWONY KAPTUREK I INNE 
56 stron | 245 x 170 mm | oprawa twarda | Skrzat | 
ISBN: 9788379158522 | Cena: £2.99  

To pokoleniowa mądrość, czerpiąca z podań i 
ludowego bajania. Elementarz ludzkich zachowań 
i uczuć. Zbiór praw rządzących światem. Próba 
oswojenia lęków. Skarbiec wartości. Niezmierzo-
ne piękno wyobraźni... Wyobraźni, która sięga hen 
daleko, hen wysoko i nie ma żadnych granic! 
Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia, Szczęśliwy 
Jaś, Stoliczku, nakryj się. Klasyka światowej litera-

tury w kunsztownej kresce Surena Vardaniana.  

BAŚNIE BRACI GRIMM.  
KOPCIUSZEK I INNE 
56 stron | 245 x 170 mm | oprawa twarda | Skrzat | 
ISBN: 9788379158515 | Cena: £2.99  

Kopciuszek, Zdarte pantofelki, Niedźwiedzia skó-
ra, Paluszek.  

Klasyka światowej literatury w kunsztownej kre-
sce Surena Vardaniana.  

BAŚNIE BRACI GRIMM.  
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I INNE 
56 stron | 245 x 170 mm | oprawa twarda | Skrzat | 
ISBN: 9788379158539 | Cena: £2.99  

Królewna Śnieżka, Biedny i bogaty, Bajka o złotym 
ptaku, Biały wąż.  

Klasyka światowej literatury w kunsztownej kre-
sce Surena Vardaniana.  

BAŚNIE BRACI GRIMM.  
ŚPIĄCA KRÓLEWNA I INNE 
56 stron | 245 x 170 mm | oprawa twarda | Skrzat | 
ISBN: 9788379158553 | Cena: £2.99  

Śpiąca Królewna, Dwaj bracia, Żabi król.  

Klasyka światowej literatury w kunsztownej kre-
sce Surena Vardaniana.  

BAŚNIE WYBRANE BRACI GRIMM 
(NA PODSTAWIE 2 WYDANIA Z 1819 ROKU) 
120 stron | 241 x 186 mm | oprawa twarda | 
Media Rodzina | ISBN: 9788380089297 |  
Cena: £8.99 

Tom piętnastu najbardziej popularnych baśni w 
wyborze i z posłowiem Elizy Pieciul-
Karmińskiej, znakomitej tłumaczki i znawczyni 
twórczości braci Grimm. Został sporządzony na 
podstawie II wydania z 1819 roku, czyli jednego 
z najwcześniejszych zbiorów niemieckich bada-
czy, nieskażonego późniejszym dydaktycznym 

podejściem, zachowującego lekkość i lapidarność ludowego przekazu. 

BAŚNIE ANDERSENA 
160 stron | 300 x 232 mm | oprawa twarda | 
Dragon | ISBN: 9788381726702 | Cena: £6.99 

Ponadczasowa klasyka literatury dziecięcej. 
Calineczka, Brzydkie kaczątko, Królowa Śniegu, 
Dziewczynka z zapałkami – to tylko kilka spo-
śród wzruszających opowieści najsłynniejszego 
baśniopisarza świata, które można odnaleźć w 
tej książce. Piękne autorskie ilustracje przenio-
są każdego małego czytelnika prosto do zacza-
rowanej krainy baśni.  
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BAŚNIE I LEGENDY 
392 strony | 290 x 212 mm | oprawa twarda | 
SBM | ISBN: 9788382221121 | Cena: £8.99 

Prezentujemy dorobek klasycznej literatury grec-
kiej, polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, 

włoskiej, duńskiej, a także daleko wschodniej. 
Prezentowane utwory ukazują z jednej strony 
odrębność kulturową Europy i Azji oraz różnorod-

ność kultury europejskiej, z drugiej zaś podobień-
stwo motywów i skrywające się za nimi uniwer-
salne wartości. Teksty zostały opracowane z 

literackim upodobaniem, a zarazem w sposób przystępny dla dzisiejsze-

go czytelnika. Przepiękne ilustracje. 

KSIĘGA BAJEK I BAŚNI POLSKICH 
160 stron | 290 x 212 mm | oprawa twarda | 
SBM | ISBN: 9788382221121 | Cena: £8.99 

Księga bajek i baśni polskich to wspaniała księ-
ga, w której zebrano najbardziej znane polskie 

bajki, baśnie i legendy. Wszystko to wzbogacone 
pięknymi ilustracjami. Czytelnik znajdzie tu mię-
dzy innymi Warsa i Sawę, Świteziankę, Pana 

Twardowskiego, Kwiat paproci i Złotą Kaczkę.  

BAŚNIE ANDERSENA 
64 stron | 304 x 215 mm | oprawa twarda |  
Fenix | ISBN: 9788379324774 | Cena: £5.50 

Zbiór najbardziej znanych baśni pisarza Hansa 
Christiana Andersena. Lektura każdej z nich wpro-

wadzi młodego czytelnika w tajemniczy i magicz-
ny świat, w którym zaprzyjaźni się z Małą Syrenką 
bądź Brzydkim Kaczątkiem. Niesamowite opowia-

dania skłonią do refleksji, a liczne kolorowe ilu-
stracje uatrakcyjnią odbiór oraz pobudzą wyob-
raźnię dziecka.  

LEGENDY POLSKIE 
80 stron | 190x240mm | Aksjomat  
op. twarda | 9788381060462  | Cena: £6.50 
Op. miękka | 9788381060899  | Cena:  £4.50 

Zbiór najpiękniejszych polskich legend z różnych 
zakątków naszego kraju - są wśród nich te popu-

larne, jak "Legenda o smoku wawelskim" czy 
"Złota kaczka", ale i mniej znane, np. o łysogór-
skich wiedźmach czy o wodniku, który uratował 
Opole. Wszystkie jednak warto przeczytać.  

KSIĘGA BAŚNI KLASYCZNYCH 
160 stron | 290 x 212 mm | oprawa twarda | 
SBM | ISBN: 9788382221138 | Cena: £8.99 

Wspaniały zbiór baśniowych opowieści o wróż-
kach, pięknych księżniczkach, walecznych króle-

wiczach, smokach, skrzatach i niezwykłych zwie-
rzętach. Dzięki tradycyjnym baśniom dzieci prze-
niosą się w świat fantazji i nauczą się, że dobro 

zawsze zwycięża. 
Opowieści zostały wzbogacone pięknymi, kolo-
rowymi ilustracjami, które z pewnością zachwy-

cą każdego młodego czytelnika. 

LEGENDY POLSKIE 
Wanda Chotomska  
oprawa twarda | 120 stron | Literatura | 
9788376721910 | Cena: £5.99 

Lech, Czech i Rus; O Popielu i Mysiej Wieży; O 
piaście i postrzyżynach jego syna Siemowita; O 
Smoku ze Smoczej Jamy; O Czarodziejskim 
Młynku z Wieliczki; Wars i sawa; Bazyliszek; 
Złota Kaczka; Sielawowy Król, O pięknej paster-
ce i księciu z Raciborza 

LEGENDY POLSKIE 
Agnieszka Frączek  
oprawa twarda | 104 strony | 240 x 170 mm 
|Olesiejuk | 9788382166682 | Cena: £3.99 

Legenda to taka bajka nie bajka – odkryjesz w niej 
sporo fantazji, ale też kilka ziarenek prawdy. Ta-
kim ziarenkiem może być postać historyczna lub 
wydarzenie, które dawno, dawno temu naprawdę 
się rozegrało. 
W tym zbiorze legend poza niezwykłymi opowie-
ściami znajdziesz wiele żartów i całe morze ry-
mów! 

O KRAKOWSKICH PSACH I KLEPARSKICH 
KOTACH. Polskie miasta w baśni i legendzie  
Barbara Tylicka 
oprawa twarda | 192 stron | Literatura | 
9788376723679  | Cena: £7.99 

Książka zawiera 34 legendy o wszystkich 
polskich miastach wojewódzkich i kilku 
mniejszych ośrodkach. Wybór uwzględnia 

legendy dotyczące etymologii nazw i ważne 
wydarzenia historyczne. Każde hasło opatrzone 
jest herbem, na wyklejce jest mapa Polski z 

zaznaczonymi opisywanymi miastami. 

BAŚNIE I LEGENDY POLSKIE  
oprawa twarda | 192 strony | 300 x 225 mm | SBM 
| 9788380597532 | Cena: £6.50 

Baśnie i legendy polskie. 
Czy wiesz, skąd się wzięła Wisła i dlaczego woda 
w Bałtyku jest słona? Czy znasz historie poznań-
skich koziołków, toruńskich pierników i gdań-
skich lwów? Czy słyszałeś opowieści o lajkoniku, 
bazyliszku i szewczyku Dratewce? Książka Ba-
śnie i legendy polskie to zbiór czytanych od poko-
leń opowieści, pełnych legendarnych i baśnio-
wych postaci oraz historii znanych w całej 

BAŚNIE ŚWIATA 
oprawa twarda | 112 stron | B5 | IBIS | 
9788365875181 | Cena: £4.99 

Baśnie świata to zbiór legend i opowieści z całego 
globu: Cenny podarek – baśń brazylijska, Czaro-
dziejska skrzynka – baśń cygańska, Dziewczyna 
ze złotym grzebieniem – baśń kubańska, Gość w 
dom – baśń kaukaska, Łaskawa królewna – baśń 
hinduska, Naszyjnik z pereł – baśń ze Sri Lanki, 
Onijegi – baśń nigeryjska, O dzielnym Kiryle – 
baśń ukraińska, Rada mędrca – baśń nepalska, 
Siła chciwości – baśń chińska, Wojownik Nurrun-

dere – baśń australijska, Zazdrosna bogini – baśń hawajska, Zielony 
wojownik – baśń indiańska. i średnich!  

NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE LEGENDY 
48 stron | oprawa twarda | 290x210 mm | SBM | 
9788380593879 | Cena: £2.99 

Najpiękniejsze polskie legendy to zbiór 
najbardziej znanych opowieści dla dzieci, 
wzbogacony kunsztownymi ilustracjami. Znane 
od pokoleń legendy są nieocenioną skarbnicą 
mądrości. Znajdziesz tu między innymi historie o 
szewczyku Dratewce, panu Twardowskim oraz o 
tym, skąd się wzięły toruńskie pierniki.  

BAŚNIE I LEGENDY POLSKIE 
Mariola Jarocka  
oprawa twarda | 108 stron | 188x248mm | IBIS | 
9788365875211 | Cena: £5.30 

Baśnie i legendy polskie to zbiór niezwykłych 

legend i opowieści. Czemu Gniezno zawdzięcza 

swą nazwę? Jaka była historia założycieli 

dynastii Piastów? Jakie było marzenie biednego 

Bartka? Dlaczego ubogi borowy został 

zamieniony 

w diabła? Czy dzielny Dratewka uratował księż-
niczkę, uwięzioną w zamku przez złą czarownicę? 
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Książeczka z serii „Sami czytamy” zawierają wesołe opowiadania o dzieciach. 

Teksty zostały napisane dużą czcionką, co ułatwia naukę czytania.  

Po każdym opowiadaniu umieszczono najtrudniejsze wyrazy.  

Czytanie uatrakcyjnią komiksy.  

Oprawa twarda | 64 strony | B5 | SBM | 6+ | Cena: £2.20 

Wieczór wróżb 
9788378456469  

Na ratunek 
9788378456469  

SAMI CZYTAMY | DUŻE LITERY 

Przygoda z duchami 
Detektyw Zagadka 
9788380596337  

Tajemnica zielonej skarpetki 
Detektyw Zagadka 
9788380591325  

Dziwny wtorek  
profesora Piątka.  
Detektyw Zagadka 
9788380591332  

Upiorna walizka 
Detektyw Zagadka 
9788380593565  

Tajemnica szóstego 
stopnia 
Detektyw Zagadka 
9788380593671  

Niezwykły wynalazek 
pana Rozumka.  
Detektyw Zagadka 
9788380593558  

Zaszyfrowana 
wiadomość 
Detektyw Zagadka 
9788380593688  

Porwanie profesora Żabki 
Detektyw Zagadka 
9788380596320  

Rymowanki polskie 
9788381723282  

Bajki z morałem 
9788381723374  

Bajki o zwierzętach 
9788381723251  

Legendy polskie 
9788381723244  

Abecadło 
9788381723237  

Wyliczanki 
9788381723381  

Bajki o dinozaurach 
9788381723268   

Piosenki dla dzieci 
9788381723275  

DUŻE LITERY 
Oprawa twarda | 32 strony | A4 | Dragon | 6+ | Cena: £3.89 
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JUŻ CZYTAM SYLABAMI 
Seria „Już czytam sylabami” to idealna lektura na pierwsze, samodzielne spotkania z książką. Każdy tom zawiera cztery 

krótkie opowiadania, w których słowa podzielono na sylaby za pomocą wyróżnienia kolorem, a także słowniczek 

trudnych wyrazów i dwa zadania utrwalające zdobyte umiejętności lub wiedzę. 

W opowiadaniach została wykorzystana sylabowa metoda nauki czytania, która najpełniej odzwierciedla naturalny 

sposób kształtowania się mowy dziecka – od samogłosek, poprzez sylaby, wyrazy po zdania. Metoda ta polecana jest 

także dzieciom neurotypowym, mającym trudności rozwojowe oraz dzieciom wykazującym związane z ryzykiem 

dysleksji trudności w czytaniu i pisaniu.  

Magda Malicka 

oprawa miękka ze skrzydełkami | 48 stron | 

145x205 mm | Zielona Sowa | 

Cena: £2.30 

Deszczowe lato.  
Już czytam sylabami 
9788381546843  

Drużyna Astona.  
Już czytam sylabami 
9788381548267   

Dzień dziecka i inne 
opowiadania.   
Już czytam sylabami 
9788380735309  

Gazetka szkolna  
Już czytam sylabami 
9788381548274  

Lotek i inne opowiadania 
Już czytam sylabami 
9788380735293  

Sąsiad szpieg  
Już czytam sylabami 
9788381546836  

JUŻ CZYTAM. ZAGADKI MATEMATYCZNE 

Kot dostępu 
9788381543750 

Puzzle Pitagorasa 
9788381543767  

Seria „Już czytam” to książki do pierwszego 

samodzielnego czytania. Nowością są czytanki,  

w których kryją się także proste zadania matematyczne. 

Na końcu każdej części znajdują się ciekawe zadania 

sprawdzające zrozumienie tekstu oraz słowniczek 

trudniejszych słów. Dodatkowym atutem serii są duże, 

kolorowe, zabawne ilustracje.  

01, zgłoś się! 
9788381549592 

Wszystko gra 
9788381549592 

Marcin Kozioł 

oprawa miękka ze skrzydełkami | 48 stron | 145x205 mm | 

Zielona Sowa | Cena: £2.30 
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Seria „Już czytam” to książki do pierwszego 

samodzielnego czytania. Krótkie zdania, duże litery i 

wciągające historie - właśnie tyle potrzeba, by pokochać 

czytanie. Na końcu każdej części znajdują się ciekawe 

zadania sprawdzające zrozumienie tekstu oraz 

słowniczek trudniejszych słów, które znalazły się w danej 

opowieści. Dodatkowym atutem serii są duże, kolorowe, 

zabawne ilustracje.  

Koniec z wygłupami Upiorne andrzejki Tajemnica weneckiej maski Zbawcy książek 

Fiord i zaginiony 
naszyjnik 

Michał i złoty 
puchar 

Krzyś i gang Pelargonii Monia ratuje Faraona Andzia i duch pana 
Baryłki 

Akcja morze Zaginął Tygrys Dziwny staruszek 

JUŻ CZYTAM 
Agnieszka Stelmaszyk, 

Katarzyna Szestak, 

Aniela Cholewińska-Szkolik 

Marzena Kwietniewska-Talartczyk 

oprawa miękka ze skrzydełkami | 48 stron | 

145x205 mm | Zielona Sowa | 

Cena: £2.30 

Niezwyczajna komórka Pozdrowienia z Marsa 

Słoiczek strachu Brakująca karta 
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Troll z ulicy Lipowej Łowcy dźwięków Gdzie jest Kunegunda? Słoń w składzie porcelany 

Bracia na medal Znikające listy Ignaś, Hela i zaklęta studnia Kłopot z Orzeszkiem Tajny Klub pod Wierzbą Skarb na Miodowym 
Wzgórzu 

JUŻ CZYTAM 

oprawa miękka ze skrzydełkami | 48 stron | 145x205 mm | 

Zielona Sowa | Cena: £2.30 

PIES NA MEDAL 
Seria wyjątkowych książek przedstawiających historię 
niezwykłych psów, o których można powiedzieć, że są 
psami na medal! Ratują ludzi zasypanych przez lawiny, 
opiekują się starszymi, są przewodnikami osób 
niewidomych, pracują w GOPR, WOPR lub dla policji, na 
lotniskach oraz uczestniczą w terapiach chorych dzieci. 
Pies jak zawsze okazuje się najlepszym przyjacielem 
człowieka i również niezastąpionym partnerem w 
niesieniu pomocy innym. DUŻE LITERY 

Barbara Gawryluk 
oprawa miękka ze skrzydełkami | 

48 stron | 145x205 mm | Zielona Sowa 
| Cena: £2.70 

Baster. Pies ratowniczy Rollek. Pies przewodnik 

Czart. Pies lawinowy Falco. Pies lotniskowy Junior. Opiekun osób 
starszych 

Morus. Pies ratownik Luna. Pies terapeuta Badyl. Pies policyjny Apa. Pies zaprzęgowy 

Limba. Pies pasterski 
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Stworzona przez najlepszych polskich autorów i ilustratorów, konsultowana i rekomendowana przez ekspertów już od 5 lat zdobywa zaufanie

rodziców i daje radość dzieciom. Przez ten czas powstało aż 54 tytułów nie tylko opowiadających historie literackie, ale także przybliżających 

ważne wydarzenia z historii i nauki, a także polskie legendy. Do tej pory zostało sprzedanych ponad milion egzemplarzy książek, co świadczy 

jak wielką popularnością cieszy się seria i jak skutecznie zaraża kolejne pokolenia – bakcylem czytania!  Czytam sobie to bestsellerowa seria wspomagająca w nauce 

samodzielnego czytania dzieci w wieku 5-7 lat na 3 poziomach zaawansowania w czytaniu. Cała seria to ponad 100 tytułów!  

Poziom 1: składam słowa (150-200 wyrazów w tekście; krótkie zdania; 23 podstawowe głoski w tekście czytanym; ćwiczenie głoskowania) 

Poziom 2: składam zdania (800-900 wyrazów w tekście; dłuższe zdania, także złożone; elementy dialogu; 23 podstawowe głoski oraz "h"; ćwiczenie sylabizowania 

Poziom 3: połykam strony (2500-2800 wyrazów w tekście); użyte wszystkie głoski; dłuższe i bardziej złożone zdania; alfabetyczny słownik trudnych wyrazów)   

oprawa miękka | 32-64 strony | 145 x 185 mm | Egmont | 

poziom 1 & poziom 2 | Cena: £2.99 

poziom 3 | Cena: £3.30 

CZYTAM SOBIE 

W kraju Polan. W 
dawnej Polsce 
Poziom 1 

Wanda, bojowa 
panna.  
O Wandzie 
Krahelskiej 
Poziom 1 

Wielki Karol i mały 
Lolek 
O Janie Pawle II 
Poziom 1 

Dom. Historie spod 
podłogi 
Poziom 1 

Muffiny 
Eufrozymy 
Poziom 1 

Koronkowa parasolka 
z Gdyni 
Poziom 1 

Łazik na Księżycu 
Poziom 1 

Lewy, gola! 
Poziom 1 

Piasek i bruk. 
O Romanie Dmowskim 
Poziom 1 

Planety pana Mikołaja. 
Poziom 1 

Koperta z kotem 
Poziom 1 

Samotny banan. Eko 
Poziom 1 

Rekin Nudojad 
Poziom 1 

Nelka i piesek Fafik 
Poziom 2 
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O Zofii, co zbierała kolory. 
O Zofii Stryjeńskiej  
Poziom 2 

Thor i Loki 
Poziom 2 

Wyprawa.  
Historie spod podłogi 
Poziom 2 

Aniela i inni. O Domu 
Towarowym Bracia 
Jabłkowscy  
Poziom 3 

Kto uratował jedno 
życie. Historia Ireny 
Sendlerowej 
Poziom 2 

Maestro pokoju 
Poziom 3 

Mój pan woła na mnie 
Pies. O psie 
Marszałka 
Piłsudskiego 
Poziom 3 

Serce. Historie spod 
podłogi 
Poziom 3 

Strzała dla komendanta. 
Historia sprzed 100 lat 
Poziom 3 

Pora na pomidora (w 
zupie) 
Poziom 1 

Wielki bal Smerfetki 
Poziom 1 

Witajcie w Ponyville 
Poziom 1 

Wyprawa Kon-Tiki 
Poziom 2 

Orły nad Londynem 
Poziom 2 

Bitwa Warszawska 
1920 roku czyli Cud nad 
Wisłą 
Poziom 3 

Dziadek do orzechów 
Poziom 3 

Kolumb 
Poziom 3 

CZYTAM SOBIE. PIERWSZE SŁOWA 
oprawa twarda | 60 stron | 184x218x55 mm | Egmont | 9788328146235 | 
Cena: £26 

Zestaw do nauki czytania. W przyjazny sposób wspiera dziecko w pozna-
waniu liter i składaniu pierwszych słów i zdań.  
Pudełko zawiera: 
Dla dziecka: 
Książkę Czytam sobie z poziomu 1 pt. „Doktor Ola”  
60 kart edukacyjnych: 
15 kart z obrazkami z książki 
15 kart z wyrazami z książki 
15 kart kontrolnych obrazek + słowo z książki 

15 kart z rymami 
Ruchomy alfabet – karty z literami do samodzielnego układania słów 
Dużą kartę z alfabetem 
Dla rodzica: 
Książka z poradami „Od pierwszej litery do pierwszego zdania” wspomagająca rodziców w pracy z dzieckiem  
Zestaw jest częścią cenionej przez rodziców i nauczycieli serii Czytam sobie. 
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Lektury i klasyka
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120 PRZYGÓD KOZIOŁKA 
MATOŁKA T.1  
Kornel Makuszyński  
oprawa miękka | 24 
strony | G&P |  
ISBN: 9788372722393  
Cena: £2.50 

PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK  
Maria Kownacka 
oprawa miękka | 112 stron 
ISBN 9788366116597 
Cena: £4.20 

CUDACZEK WYŚMIEWACZEK  
Julia Duszyńska 
oprawa miękka | 112 stron | Greg 
ISBN: 9788310131850  
Cena: £2.20 

PILOT I JA  
Adam Bahdaj  
oprawa twarda | 28 stron | 
wyd. Literatura  
ISBN: 9788376729015 
Cena: £4.60 

SZEWCZYK DRATEWKA  
Janina Porazińska  
oprawa miękka | 24 strony  
Nasza Księgarnia  
ISBN: 9788310129864  
Cena: £2.99 

CZARNA OWIECZKA  
Jan Grabowski  
oprawa miękka | 24 strony 
Nasza Księgarnia  
ISBN: 9788310129871  
Cena: £2.99 

JAK WOJTEK ZOSTAŁ 
STRAŻAKIEM  
Czesław Janczarski  
oprawa miękka | 24 strony 
Nasza Księgarnia  |  
ISBN: 9788310129468 Cena: 
£2.99 

NIE PŁACZ, KOZIOŁKU  
Sergiej Michałkow  
oprawa miękka | 24 strony | 
Nasza Księgarnia   
ISBN: 9788310130211  
Cena: £2.99 

NASZA MAMA CZARODZIEJKA  
Joanna Papuzińska  
oprawa twarda | 48 stron  
Literatura  
ISBN: 9788376726250  
Cena: £5.20 

JACEK, WACEK I PANKRACEK  
Mira Jaworczakowa  
oprawa miękka | 88 stron  Nasza 
Księgarnia  
ISBN: 9788310120151  
Cena: £4.99 

PIĘCIOPSIACZKI  
Wanda Chotomska  
oprawa twarda | 72 strony 
Literatura  
ISBN: 9788376725406  
Cena: £5.60 

SPOTKANIE NAD MORZEM 
Justyna Bednarek  
oprawa miękka | 144 strony 
Nasza Księgarnia 
ISBN: 9788310119650  
Cena: £5.20 

PUC, BURSZTYN I GOŚCIE 
Jan Grabowski  
oprawa miękka | 96 stron 
Nasza Księgarnia 
ISBN: 9788310119667  
Cena: £5.99 

DYNASTIA MIZIOŁKÓW 
Joanna Olech  
oprawa twarda | 200 stron  
Literatura  
ISBN: 9788376725932  
Cena: £6.20 

TEN OBCY 
Irena Jurgielewiczowa 
oprawa miękka | 256 stron 
Nasza Księgarnia  
ISBN: 9788310135070  
Cena: £7.10 

NAJWYŻSZA GÓRA ŚWIATA 
Anna Onichimowska  
oprawa twarda | 162 strony 
Literatura  
ISBN: 9788376725185  
Cena: £5.20 
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PAMIĘTNIK CZARNEGO NOSKA  
Joanna Porazińska 
oprawa miękka | 128 stron | 
wyd. Wilga 
ISBN: 9788328046184  
Cena: £4.20 

KAROLCIA 
Maria Kruger 
oprawa miękka | stron | 
Wyd. Siedmioróg 
ISBN  9788366116672  
Cena: £4.50 

PAMIĘTNIK CZARNEGO NOSKA  
Joanna Porazińska 
104 strony | Greg  

oprawa miękka | Cena: £4.20 
ISBN: 9788375173437  
oprawa twarda | Cena: £4.50 
ISBN: 9788375173444  

KAPELUSZ PANI  
WRONY  
Danuta Parlak 
oprawa twarda | 72 strony 
ISBN 9788375515305  
Cena: £6.50 

KTO Z WAS CHCIAŁBY 
ROZWESELIĆ PECHOWEGO 
NOSOROŻCA  
Leszek Kołakowski 
oprawa twarda | 36 stron | 
wyd. Muchomor 
ISBN: 9788389774866  
Cena: £6.99 

ZACZAROWANA ZAGRODA  
Alina i Czesław 
Centkiewiczowie  
oprawa miękka | 24 strony 
Nasza Księgarnia   
ISBN: 9788310130051  
Cena: £2.99 

DRZEWO DO SAMEGO NIEBA  
Maria Terlikowska  
oprawa twarda | 64 strony | 
Muza  
ISBN: 9788377589854   
Cena: £5.20 

DETEKTYW POZYTYWKA  
Grzegorz Kasdepke  
oprawa twarda | 96 stron | 
Nasza Księgarnia   
ISBN: 9788310126733  
Cena: £5.99 

DOKTOR DOLITTLE I JEGO 
ZWIERZĘTA  
Hugh Lofting  
oprawa twarda | 100 stron | 
SBM 
ISBN: 9788380599529  
Cena: £3.30 

DOKTOR DOLITTLE I JEGO 
ZWIERZĘTA  
Hugh Lofting  
oprawa twarda | 100 stron | 
IBIS 
ISBN: 9788366462854  
Cena: £2.99 

DZIEWCZYNKA Z PARKU 
Barbara Kosmowska  
oprawa miękka | 128 stron | 
Wilga | 9+ | 9788328051416 | 
Cena: £4.99 

NIESAMOWITE PRZYGODY 
DZIESIĘCIU SKARPETEK 
(CZTERECH PRAWYCH I 
SZEŚCIU LEWYCH) 
Justyna Bednarek 
oprawa twarda | 128 stron | 
Poradnia K | 5+ | 
9788363960131 |  
Cena: £8.99 

DZIECI Z BULLERBYN  
Astrid Lindgren  
oprawa miękka | 352 stron 
Nasza Księgarnia  
ISBN: 9788310135179  
Cena: £6.99 

CUKIERKU, TY ŁOBUZIE  
Waldemar Cichoń  
oprawa twarda | 60 strony | 
Żwakowskie 
ISBN: 9788377589854   
Cena: £7.50 

DOKTOR DOLITTLE I JEGO 
ZWIERZĘTA 
Hugh Lofting 
112 stron | format B5 | Greg 
Oprawa twarda | Cena: £3.70 
ISBN 9788375177954 
Oprawa miękka | Cena: 
£2.40 ISBN 9788375174946

 

DZIADEK I NIEDŹWIADEK  
Łukasz Wierzbicki  
oprawa twarda | 162 strony | 
Pointa | 8+ | ISBN: 
9788392499138 |  
Cena: £9.30 
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AFRYKA KAZIKA 
Łukasz Wierzbicki 
oprawa twarda | BIS | 6+ | 
9788375515329 |  
Cena: £7.60 

RANY JULEK! O TYM JAK 
JULIAN  ZOSTAŁ POETĄ 
Agnieszka Frączek 
oprawa twarda | 80 stron | 
Literatura | 7+ | 
9788376728087 |  
Cena: £5.99 

OTO JEST KASIA 
Mira Jaworczakowa 
oprawa miękka | 160 stron 
Nasza Księgarnia  
ISBN: 9788310134851  
Cena: £5.20 

ASIUNIA 
Joanna Papuzińska 
oprawa twarda | 48 stron 
Literatura  
ISBN: 9788376726243   
Cena: £5.50 

O PSIE, KTÓRY JEŹDZIŁ 
KOLEJĄ 

Roman Pisarski 
72 strony  | format B5 

Oprawa miękka | Cena: £5.50 
ISBN: 9788375176131 
Oprawa twarda | Cena: £6.60 
ISBN: 9788375178166 

SPOSÓB NA ELFA 
Marcin Pałasz 
oprawa twarda | 160 stron | 
Literatura |  9788376727882 
Cena: £5.90 

O KRAKOWSKICH PSACH I 
KLEPARSKICH KOTACH 

Barbara Tylicka 
oprawa twarda | 192 strony | 
Literatura | 9788376725925  
Cena: £7.99 

CHŁOPCY Z PLACU BRONI 
Ferenc Molnar  
oprawa miękka | 200 stron  
Nasza Księgarnia 
ISBN: 9788310120410  
Cena: £5.99 

AKADEMIA PANA KLEKSA 
Jan Brzechwa 
150 stron | oprawa miękka | 
Wilga | ISBN: 9788328048904 
Cena: £4.50  

AKADEMIA PANA KLEKSA 
Jan Brzechwa 
136 stron | format B5  

Oprawa twarda  Cena: £6.10 
ISBN 9788375174489 
Oprawa miękka | Cena: £3.99 
ISBN 9788375174465 

SKRZYNIA WŁADCY 
PIORUNÓW  
Marcin Kozioł 
oprawa miękka | 248 stron | 
Prószyński | 9+ |  
Cena: £6.50 

FELIX, NET I NIKA ORAZ GANG 
NIEWIDZIALNYCH LUDZI  
Rafał Kosik 

oprawa twarda| 376 stron | 
Powergraph | 
9788364384134  
Cena: £10.60 

HOBBIT 
J.R.R. TOLKIEN 
320 stron | oprawa miękka |  
Iskry | ISBN: 9788324403875  
Cena: £7.50 

KAJKO I KOKOSZ 
SZKOŁA LATANIA 

Janusz Christa 
40 stron | oprawa miękka | 
Egmont|  
ISBN: 9788328159822   
Cena: £5.50 

MIKOŁAJEK 
R. Goscinny, J. Sempe
176 stron | oprawa twarda |
Nasza Księgarnia
ISBN: 9788310126993
Cena: £5.99

OPOWIEŚCI Z NARNII 
LEW, CZAROWNICA I STARA 
SZAFA  
| fotosy filmowe | oprawa miękka 
184 strony |  Media Rodzina |  
Cena: £4.20 
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NOELKA 
Małgorzata Musierowicz  
oprawa miękka | 186 stron | 
Akapit-Press 
ISBN: 9788365401083  
Cena: £7.80 

KŁAMCZUCHA 
Małgorzata Musierowicz  
oprawa miękka | 220 stron | 
Akapit-Press 
ISBN: 9788365401588  
Cena: £8.20 

ALICJA W KRAINIE CZARÓW 
Lewis Carrol 
 oprawa twarda | 104 strony | 
SBM | ISBN: 9788366325784  
Cena: £3.10 

ALICJA W KRAINIE CZARÓW 
Lewis Carroll  
96 stron | format B5 

Oprawa twarda | Cena: £3.20 
ISBN 9788375179095  

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 
Lucy Maud Montgomery 
 oprawa twarda | 320 stron | 
SBM | ISBN: 9788366325609 
Cena: £3.70 

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 
Lucy Maud Montgomery  
348 stron | format B5  

Oprawa twarda | Cena: £5.99 
ISBN 9788375179316  
Oprawa miękka | Cena: £3.99 
ISBN 9788375174823 

AWANTURA O BASIĘ 
Kornel Makuszyński  
oprawa miękka | 192 strony 
Nasza Księgarnia  | 6+ |  
ISBN: 9788310133670  
Cena: £5.90 

SZALEŃSTWA PANNY EWY 
Kornel Makuszyński  
oprawa miękka | 264 strony | 
Nasza Księgarnia | 12+ | 
ISBN: 9788310133687    
Cena: £5.90 

SZATAN Z SIÓDMEJ KLASY 
Kornel Makuszyński  
oprawa miękka | 280 stron | 
Nasza Księgarnia  | 10+ | 
ISBN: 9788310124951   
Cena: £5.90 

PANNA Z MOKRĄ GŁOWĄ 
Kornel Makuszyński  
oprawa miękka | 208 stron | 
Nasza Księgarnia  | 10+ | 
ISBN: 9788310124975   
Cena: £5.90 

SPOSÓB NA ALCYBIADESA 
Edmund Niziurski  
280 stron | format B5  

Oprawa twarda | Cena: £7.60 
ISBN 9788375174793 
Oprawa miękka | Cena: £6.50 
ISBN 9788375174786 

BIAŁY MUSTANG 
Sat-Okh  
oprawa miękka | 120 stron | 
Nasza Księgarnia | 
ISBN: 9788310132154     
Cena: £3.50 

TOMEK W KRAINIE  
KANGURÓW 
Alfred Szklarski  
oprawa miękka | 320 stron Muza 
ISBN: 9788328705630 
Cena: £6.60 

KSIĘGA DŻUNGLI  
Rudyard Kipling  
oprawa twarda | 152 strony | 
SBM 
ISBN: 9788382220162  
Cena: £3.50 

KSIĘGA DŻUNGLI  
Rudyard Kipling  
oprawa twarda | 152 strony | 
IBIS 
ISBN: 9788365875501  
Cena: £5.20 

SKARB TROI 
Olaf Fritsche  
oprawa twarda | 192 strony | 
Dolnośląskie 
ISBN: 9788327157386  
Cena: £5.50 
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KAMIENIE NA SZANIEC 
Aleksander Kamiński 
oprawa miękka | 256 stron | 
Nasza Księgarnia 
ISBN: 9788310129314  
Cena: £7.10 

SYZYFOWE PRACE 
Stefan Żeromski 
oprawa miękka | 192 stron | 
Siedmioróg 
ISBN: 9788377916148  
Cena: £4.20 

DYWIZJON 303 
Arkady Fiedler  
oprawa miękka | 152 stron 
Bernardinum 
ISBN: 9788378239840   
Cena: £3.10 

PAMIĘTNIK Z POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO 
Miron Białoszewski  
oprawa miękka | 240 strony 
Znak 
ISBN: 9788364822056  
Cena: £7.30 

STOWARZYSZENIE UMARŁY 
POETÓW 
Nancy H. Kleinbaum  
oprawa miękka | 156 stron 
Rebis 
ISBN: 9788375109306  
Cena: £5.70 

ARTYSTA I INNE OPOWIADANIA 
Sławomir Mrożek 
oprawa miękka | 112 stron |  
Noir Sur Blanc 
ISBN: 9788373926769  
Cena: £6.30 

TANGO 
Sławomir Mrożek 
oprawa miękka | 208 stron | 
Noir Sur Blanc 
ISBN: 9788373924956  
Cena: £5.50 

OSKAR I PANI RÓŻA  
Eric-Emmanuel Schmitt  
oprawa twarda | 96 stron 
Znak 
ISBN: 9788324047215   
Cena: £7.60 

DZIECKO NOEGO 
Eric-Emmanuel Schmitt  
oprawa miękka | 132 strony 
Znak 
ISBN: 9788324005468    
Cena: £5.60 

CYBERIADA 
Stanisław Lem  
oprawa miękka | 520 stron 
Literackie 
ISBN: 9788308055281   
Cena: £9.99 

ŚWIAT ZOFII 
Jostein Gaarder 
oprawa twarda | 560 stron | 
Czarna Owca 
ISBN: 9788381437349  
Cena: £9.99 

MAŁY KSIĄŻĘ  
Antoine de Saint-Exupéry  
88 stron | format B5  
 
Oprawa twarda | Cena: £3.30 
ISBN 9788375178548  
Oprawa miękka | Cena: £1.89 
ISBN 9788375178531  

MAŁY KSIĄŻĘ  
z ilustracjami autora 
Antoine de Saint-Exupéry  
96 stron | oprawa twarda | 
Galaktyka  
ISBN 9788375794427  
Cena: £8.99 
 

KRZYŻACY 
Henryk Sienkiewicz 
oprawa twarda | 708 stron | Arti 
ISBN: 9788377408247  
Cena: £7.60 

POZŁACANA RYBKA  
Barbara Kosmowska  
160 stron | oprawa twarda | 
Literatura 
ISBN 9788376727868  
Cena: £5.99 
 

ZIELE NA KRATERZE   
TĘDY I OWĘDY 
Melchior Wańkowicz  
216 stron | oprawa miękka | 
Polarny Lis 
ISBN 9788394899905  
Cena: £5.20 
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AKADEMIA PANA KLEKSA 
Jan Brzechwa 
136 stron | format B5  

Oprawa twarda  Cena: £6.10 
ISBN 9788375174489 
Oprawa miękka | Cena: £3.99 
ISBN 9788375174465 

KOLOROWA KLASYKA 
Kolorowa klasyka to nowa seria 
wydawnictwa Greg dla młodych 
czytelników. Zawiera najwspanialsze 
utwory dla dzieci i młodzieży. Klasycznym, 
dobrze znanym utworom nadano 
kolorową, wspaniałą formę!  
Część tytułów dostępna jest w miękkiej 
lub twardej oprawie w formacie B5.  

PODRÓŻE PANA KLEKSA 
Jan Brzechwa 
112 stron | format B5  

Oprawa twarda | Cena: £5.50 
ISBN: 9788375177343 
Oprawa miękka | Cena: £4.40 
ISBN: 9788375177336 

TRYUMF PANA KLEKSA 
Jan Brzechwa 
160 stron | format B5  

Oprawa twarda | Cena: £5.50 
ISBN 9788375177367  
Oprawa miękka | Cena: £4.40 
ISBN 9788375177350 

ALICJA W KRAINIE CZARÓW 
Lewis Carroll  
96 stron | format B5 

Oprawa twarda | Cena: £3.20 
ISBN 9788375179095  

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 
Lucy Maud Montgomery  
348 stron | format B5  

Oprawa twarda | Cena: £5.99 
ISBN 9788375179316  
Oprawa miękka | Cena: £3.99 
ISBN 9788375174823 

ANTYGONA 
Sofokles 
68 stron | format B5 

Oprawa twarda | Cena: £2.60 
ISBN: 9788375179422  
Cena: £2.99 

BALLADY I ROMANSE  
Adam Mickiewicz  
88 stron | format B5  

Oprawa twarda |  
ISBN 9788375179446 
Cena: £2.99 

BALLADYNA 
Juliusz Słowacki  
184 strony | format B5 

Oprawa twarda | Cena: £3.99 
ISBN 9788375178500 
Oprawa miękka | Cena: £2.99 
ISBN 9788375178487 

CHŁOPI 
Władysław Reymont  
728 strony | format B5 

Oprawa twarda |Cena: £8.99 
ISBN 9788375179132  

CUDACZEK WYŚMIEWACZEK  
Julia Duszyńska 
80 stron | format B5  

Oprawa miękka | Cena: £2.99 
ISBN 9788375179194  

CUDOWNA PODRÓŻ  
Selma Lagerlof 
200 stron | format B5 

Oprawa miękka | Cena: £3.70 
ISBN 9788375178685  
Oprawa twarda | Cena: £4.20 
ISBN: 9788375178692  

DOKTOR DOLITTLE I JEGO 
ZWIERZĘTA 
Hugh Lofting 
112 stron | format B5 

Oprawa twarda | Cena: £3.70 
ISBN 9788375177954 
Oprawa miękka | Cena: £2.40 
ISBN 9788375174946 

DRZEWO DO SAMEGO NIEBA   
Maria Terlikowska 
108 stron | format B5 

Oprawa twarda | Cena: £5.50 
ISBN 9788375173284  
Oprawa miękka | Cena: £4.99 
ISBN 9788375173253  

DUCH STAREJ KAMIENICY 
Anna Onichimowska 
108 stron | format B5 

Oprawa miękka | Cena: £4.99 
ISBN 9788375177947 

DZIADY 
Adam Mickiewicz  
304 strony | format B5 

Oprawa twarda | Cena: £4.30 
ISBN 9788375178302 
Oprawa miękka | Cena: £3.50 
ISBN 9788375178296 

80



DZIADY CZ.2   
Adam Mickiewicz 
40 stron | fomat B5 

Oprawa miękka | Cena: £1.70 
ISBN 9788375176292  
Oprawa twarda | Cena: £2.70 
ISBN 9788375176308  

GRANICA  
Zofia Nałkowska 
216 stron | format B5 

Oprawa twarda | Cena: £4.50 
ISBN 9788375176452 
Oprawa miękka | Cena: £3.99 
ISBN 9788375176445 

JANKO MUZYKANT 
Henryk Sienkiewicz 
16 stron | format B5 

Oprawa miękka | Cena: £1.60 
ISBN 9788375178678 

KATARYNKA 
Bolesław Prus 
16 stron | format B5 

Oprawa miękka | Cena: £2.20 
ISBN 9788375178371 

KONIEC ŚWIATA I POZIOMKI 
Anna Onichimowska 
104 stron | format B5 

Oprawa twarda | Cena: £5.50 
ISBN 9788375177978  

KRÓL MACIUŚ PIERWSZY 
Janusz Korczak  
272 strony | format B5  

Oprawa twarda | Cena: £5.50 
ISBN 9788375178593  

KRZYŻACY 
Henryk Sienkiewicz  
592 strony | format B5 

Oprawa twarda | Cena: £7.20 
ISBN 9788375178838  

LALKA 
Bolesław Prus  
664 strony | format B5 

Oprawa twarda | Cena: £7.60 
ISBN 9788375176889 
Oprawa miękka | Cena: £6.10 
ISBN 9788375176872 

LASSIE, WRÓĆ!  
Eric Knight 
220 stron | fomat B5 

Oprawa miękka | Cena: £2.80 
ISBN 9788375175714 
Oprawa twarda | Cena: £3.30 
ISBN 9788375175721 

LATARNIK 
Henryk Sienkiewicz 
24 strony | format B5 

Oprawa miękka | Cena: £1.90 
ISBN 9788375178340 

MAŁY KSIĄŻĘ  
Antoine de Saint-Exupéry 
88 stron | format B5  

Oprawa twarda | Cena: £3.30 
ISBN 9788375178548  
Oprawa miękka | Cena: £1.89 
ISBN 9788375178531  

MITY GRECKIE DLA DZIECI 
176 stron | format B5 

Oprawa miękka | £3.90 
ISBN 9788375176711 
Oprawa twarda | £4.20 
ISBN 9788375176728 

O PSIE, KTÓRY JEŹDZIŁ 
KOLEJĄ 

Roman Pisarski 
72 strony  | format B5 

Oprawa miękka | Cena: £5.50 
ISBN: 9788375176131 
Oprawa twarda | Cena: £6.60 
ISBN: 9788375178166 

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA 
Karol Dickens 
120 stron | format B5  

Oprawa twarda | Cena: £3.20 
ISBN 9788375175783 
Oprawa miękka | Cena: £2.99 
ISBN 9788375175776 

PAJĄCZEK NA ROWERZE 
Ewa Nowak 
176 stron | format B5 

Oprawa miękka: £5.50 
ISBN 9788375178258 
Oprawa twarda: £5.99 
ISBN 9788375178265 

PAMIĘTNIK CZARNEGO NOSKA  
Janina Porazińska  
104 strony | format B5 

Oprawa miękka: £4.20 
ISBN 9788375173437  
Oprawa twarda: £4.50 
ISBN 9788375173444  
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PAN TADEUSZ 
Adam Mickiewicz  
504 strony | format B5 

Oprawa twarda | Cena: £5.79 
ISBN 9788375176513 
Oprawa miękka | Cena: £3.50 
ISBN 9788375176506 

PIĘKNA I BESTIA 
Jeanne-Marie Leprince  
de Beaumont  
32 strony | format B5 

Oprawa miękka: £1.70 
ISBN 9788375178029 
Oprawa twarda: £2.20 
ISBN 9788375178128 

PINOKIO 
Carlo Collodi 
172 strony | format B5 

Oprawa miękka: £3.20 
ISBN 9788375175387 
Oprawa twarda: £4.40 
ISBN 9788375175394 

PRZEDWIOŚNIE 
Stefan Żeromski  
248 stron | format B5 

Oprawa twarda | Cena: £3.99 
ISBN 9788375178715 
Oprawa miękka | Cena: £2.99 
ISBN 9788375178708 

PRZYGODY TOMKA  
SAWYERA 
Mark Twain 
268 stron | format B5 

Oprawa miękka: £3.30 
ISBN 9788375175332 
Oprawa twarda: £3.99 
ISBN 9788375175349 

PSIE TROSKI 
Tom Justyniarski 
64 strony | format B5 

Oprawa miękka | Cena: £3.30 
ISBN 9788375175738 
Oprawa twarda | Cena: £4.50 
ISBN: 9788375175745 

QUO VADIS 
Henryk Sienkiewicz  
448 stron | format B5 

Oprawa twarda | Cena: £4.99 
ISBN 9788375178883 
Oprawa miękka | Cena: £4.10 
ISBN 9788375178876 

ROMEO I JULIA 
William Szekspir  
160 stron | format B5 

Oprawa twarda | Cena: £3.10 
ISBN 9788375176537 
Oprawa miękka | Cena: £2.99 
ISBN 9788375176520 

SIŁACZKA 
Stefan Żeromski 
32 strony | format B5 

Oprawa miękka | Cena: £1.90 
ISBN 9788375178609 

SYZYFOWE PRACE 
Stefan Żeromski  
192 strony | format B5 

Oprawa twarda | Cena: £3.99 
ISBN 9788375178838  
Oprawa miękka | Cena: £3.60 
ISBN 9788375178821  

TAJEMNICZY OGRÓD 
Frances Hodgson Burnett 
252 strony | format B5 

Oprawa twarda | Cena: £5.99 
ISBN 9788375175318 
Oprawa miękka | Cena: £3.70 
ISBN 9788375175301 

TRZEJ MUSZKIETEROWIE  
Aleksander Dumas 
160 stron | format B5  

Oprawa twarda | Cena: £8.10 
ISBN 9788375177589 
Oprawa miękka | Cena: £6.50 
ISBN 9788375177572 

W 80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA 
Juliusz Verne 
260 stron | format B5 

Oprawa miękka: £4.20 
ISBN 9788375176001 
Oprawa twarda: £4.99 
ISBN 9788375176018 

W PUSTYNI I W PUSZCZY 
Henryk Sienkiewicz 
400 stron | format B5  

Oprawa twarda | Cena: £6.10 
ISBN 9788375176476 
Oprawa miękka | Cena: £4.99 
ISBN 9788375176469 

WESELE 
Stanisław Wyspiański 
240 stron | format B5 

Oprawa twarda | Cena: £3.99 
9788375179217  
Oprawa miękka | Cena: £3.70 
ISBN 9788375179224  

WYBÓR BAJEK I SATYR 
Ignacy Krasicki 
64 strony | format B5  

Oprawa twarda | Cena: £2.50 
ISBN 9788375178579  
Oprawa miękka | Cena: £1.80 
ISBN 9788375178562  
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oprawa twarda | 265 x 153 mm | IBIS KLASYKA BEZ OPRACOWANIA 

PIERŚCIEŃ I RÓŻA 
W.M. Thackeray 
ISBN:  9788365875792
Cena: £3.50

TRZEJ MUSZKIETEROWIE 
A. Dumas
ISBN:  9788365875884
Cena: £7.99

PRZYGODY PIOTRUSIA PANA 
James M. Barrie 
ISBN:  9788365875747 
Cena: £3.30 

O CZYM SZUMIĄ 
WIERZBY 
Kenneth Grahame 
ISBN:  9788365875556 
Cena: £3.90 

MAŁY LORD 
F. H. Burnett 
ISBN:  9788365458988 
Cena: £4.20 

MAŁA KSIĘŻNICZKA 
F. H. Burnett 
ISBN:  9788366462939 
Cena: £3.10 

LASSIE, WRÓĆ!  
Eric Knight 
ISBN:  9788365458636 
Cena: £2.99 

CUDOWNA PODRÓŻ 
Selma Lagerlof 
ISBN:  9788365458711   
Cena: £3.70 

ALICJA W KRAINIE CZARÓW 
Lewis Carroll 
ISBN:  9788365458629    
Cena: £3.20 

KRÓL MACIUŚ PIERWSZY 
Janusz Korczak 
ISBN:  9788365458605  
Cena: £2.99 

ANIA Z ZIELONEGO 
WZGÓRZA 
L.M. Montgomery
ISBN:  9788365875891
Cena: £3.70

W PUSTYNI I W PUSZCZY 
H. Sienkiewicz
ISBN:  9788365875914
Cena: £4.50

ZBRODNIA I KARA 
Fiodor Dostojewski  
504 strony | format B5 

Oprawa twarda | Cena: £10.30 
ISBN 9788375176438 
Oprawa miękka | Cena: £6.10 
ISBN 9788375176421 

ZEMSTA 
Aleksander Fredro  
120 strony | format B5 

Oprawa twarda | Cena: £3.10 
ISBN 9788375178517  
Oprawa miękka | Cena: £1.60 
ISBN 9788375178494  

ZIELE NA KRATERZE 
Melchior Wańkowicz 
372 strony | format B5 

Oprawa twarda | Cena: £9.80 
ISBN 9788375178814 
Oprawa miękka | Cena: £5.50 
ISBN 9788375178807 
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Uwaga! Czarny parasol! Stawiam na Tolka Banana Podróż za jeden uśmiech Wakacje z duchami Do przerwy 0:1 Kapelusz za sto tysięcy 

Pan Samochodzik 
i templariusze 

Pan Samochodzik 
 i niesamowity dwór 

Pan Samochodzik 
i księga strachów 

Pan Samochodzik  
i wyspa złoczyńców 

Pan Samochodzik 
i Fantomas  

Pan Samochodzik 
i złota rękawica  

Pan Samochodzik  
i tajemnica tajemnic 

PAN SAMOCHODZIK 

Zbigniew Nienacki  
oprawa twarda | 256-296 stron | A5 | Literatura | Cena: £5.20 

KLASYKA POWIEŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: ADAM BAHDAJ 

Pan Samochodzik 
i uroczysko 

Pan Samochodzik  
i zagadki Fromborka 

oprawa twarda | A5 | wydawnictwo Literatura | Cena: £5.20 
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Książki nagrodzone
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ZIELONE PIÓRKO ZBIGNIEWA. SKARPETKI KONTRATAKUJĄ 
Justyna Bednarek  
176 stron | Poradnia K | oprawa twarda | 9788366555167 | Cena: £8.99 

Zaczyna się od tajemniczego zielonego piórka na podłodze, a później… napięcie rośnie! Co się stało z papugą Zbigniewem? Dlaczego wbiegła jedna para nóg, a wybiegły 

aż trzy? I kto stoi za kradzieżą stu kilogramów karmy dla ptaków? Detektyw Pinkerton – świetnie nam już znana sympatyczna i błyskotliwa skarpetka – porzuca 

chwilowo swą ważną posadę, by wszcząć zagadkowe śledztwo. Podejmuje trop, a wśród poszlak odnajduje pustą klatkę, samochód przebrany za renifera, skarb, 

medium wywołujące duchy, jamnika i… zapach róż! Justyna Bednarek ponownie przenosi nas w fantastyczną i pełną nieoczekiwanych zwrotów akcji opowieść, 

udowadniając, jak bogaty i atrakcyjny jest repertuar stosowanych przez nią chwytów literackich. Zielone piórko Zbigniewa. Skarpetki kontratakują! to znakomita, 

napisana ze swadą książka, w której czytelnicy odnajdą elementy charakterystyczne dla literatury kryminalnej, pirackiej, przygodowej, awanturniczej, a nawet horroru. Co 

więcej, elementy te autorka wykorzystuje w niezwykle oryginalny oraz świadomy sposób, dostarczając odbiorcom dynamicznie opowiedzianą szkatułkową historię, która 

nie tylko wywołuje dreszczyk emocji i budzi salwy śmiechu, lecz także zachęca do namysłu nad tym, co dzieci, „skarpetki, psy, ptaki i inne stworzenia” doskonale 

pojmują, a z czym dorośli często mają problem: nad wzajemnym zrozumieniem (Kamila Kowalczyk)  

Nagroda literacka Książka Roku 2020 polskiej Sekcji IBBA za książkę dla dzieci 

BANDA CZARNEJ FROTTE 
Justyna Bednarek 
oprawa twarda | 168 stron | Poradnia K | 7+ | 9788366005358 | Cena: £8.99 

SKARPETKI POWRACAJĄ! „Banda czarnej frotté” w natarciu. Jak zawsze, 

na początku historii naszych bohaterek są zew wolności i marzenia. Tym 

razem czarna skarpetka frotté ucieka przez znaną nam dziurę pod pralką, 

ponieważ obawia się, że może wylądować w śmieciach. Dostaje się na 

okręt, gdzie poznaje sympatycznego pająka. Pomaga jej on zdobyć 

niewielką szalupę, którą nasza bohaterka zamierza opłynąć świat. Zaczyna 

prowadzić dziennik jak prawdziwy wilk morski. Z rozdziału na rozdział 

poznaje nowych członków załogi i tak rozpoczyna się historia gangu. 

Wkrótce w ślad za bandą wyrusza tajemnicza postać… 

SKARPETKA NA TROPIE CZYLI KTO UKRADŁ GUZIK 
Justyna Bednarek 
oprawa miękka | 64 strony | Poradnia K | 7+ | 9788363960940  | Cena: £5.50 

Wydawnictwo Poradnia K oddaje w ręce małych czytelników specjalnie za-

projektowaną, inspirowaną przygodami ulubionych dziecięcych bohaterów 

activity book. Po mistrzowsku zilustrowana, przepełniona kalamburami, 

zagadkami, quizami, kolorowankami oraz ćwiczeniami rozwijającymi pa-

mięć i wyobraźnię, dostarczy wielbicielom talentu Justyny Bednarek i Danie-

la de Latoura mnóstwa niezapomnianej zabawy.  Mama i Tata małej Be 

wybierają się na randkę. Przeglądając garderobę, Mama orientuje się, że jej 

ulubiony, elegancki żakiet nie ma guzika. Jedna ze skarpetek odkrywa w 

sobie żyłkę tropicielki i postanawia odnaleźć zgubę; wyrusza na poszukiwania. 

NOWE PRZYGODY SKARPETEK JESZCZE BARDZIEJ NIESAMOWITE 
Justyna Bednarek 
oprawa twarda | 168 stron | Poradnia K | 7+ | 9788363960803 | Cena: £8.99 

Druga część „Niesamowitych przygód dziesięciu skarpetek” 

uhonorowanych w zeszłym roku nominacją do nagrody IBBY, literacką 

Nagrodą Warszawy i nagrodą Najlepszej Książki Roku w konkursie empiku. 

W „Nowych przygodach skarpetek” przeczytamy między innymi o malinowej 

skarpetce i dziewczynce, która poleciała w kosmos, o niebieskiej, która 

została muzą znanej pisarki i czarnej z anilany, która została 

superbohaterem i pomogła małemu chłopcu. Zabawne, wzruszające, 

wspaniałe historie, które z równą przyjemnością czytają dzieci i rodzice.  

NIESAMOWITE PRZYGODY DZIESIĘCIU SKARPETEK (CZTERECH PRAWYCH I 
SZEŚCIU LEWYCH) 
Justyna Bednarek 
oprawa twarda | 128 stron | Poradnia K | 5+ | 9788363960131 | Cena: £8.99 

Czy nie zastanawiało Was, gdzie znikają wrzucone do pralki skarpetki? Bo 

jest faktem, że znikają, skoro wsadzamy je parami, a wyjmujemy 

pojedyncze. Przynajmniej w domu Małej Be. Otóż zaginione skarpetki 

ruszają w świat, robią zawrotne kariery i mają świetne przygody: zostają 

gwiazdami filmowymi, detektywami, mysimi mamami albo po prostu 

uszczelniają wronie gniazdo.  

INNE Z SERII O SKARPETKACH 
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ORKAN DEPRESJA 
Ewa Nowak  | oprawa miękka | 240 stron | HarperKids | 16+ | Cena: £7.60 

Orkan. Depresja to historia o bohaterach poruszających się na granicy rzeczywistości zewnętrznej i wewnętrznej, na granicy zrozumienia i jego braku, aż w końcu – na 

granicy życia i śmierci. Ewa Nowak obrazowo, momentami naturalistycznie i brutalnie, wchodzi w te bolesne miejsca „pomiędzy”. Podnosi temat tabuizowany, 

ignorowany, spychany na margines społecznych dyskusji. Nie stygmatyzuje jednak, nie dydaktyzuje, nie prowadzi też suchego psychologicznego wykładu, nie każe 

swoim bohaterom „brać się w garść”, nie proponuje sielankowych zakończeń. Na kartach powieści przewijają się różnorodne wymiary i oblicza depresji, która okazuje się 

tak samo jednostkowa i indywidualna jak chorujący na nią człowiek. Pisarka, z precyzją niezwykle uważnego obserwatora, wskazuje w historiach swoich postaci, głównie 

nastoletniego Borysa Orkana, momenty, zdarzenia i drobne gesty, które bywają na co dzień niedostrzegane przez rodzinę i rówieśników. Nazwisko protagonisty ma 

znaczenie symboliczne – Borys zmaga się z wszechogarniającą jego umysł i ciało depresją, której skutki są nieprzewidywalne, gwałtowne i niezwykle bolesne, podobnie 

jak efekty działania cyklonu zwanego orkanem. Powieść Ewy Nowak to literatura obyczajowa najwyższej próby, a przy tym trudna, emocjonalna oraz wymagająca lektura 

– ale bez wątpienia lektura potrzebna. (Kamila Kowalczyk)

Nagroda literacka Książka Roku 2020 polskiej Sekcji IBBA za książkę dla młodzieży 

NIE DO PARY 

Ewa Nowak | oprawa miękka | 352 strony | Egmont | 16+ | Cena: £6.50 

Szesnastoletni Alek od dzieciństwa pada ofiarą manipulacji toksycznej matki, która 

wmawia wszystkim, że jej syn jest geniuszem. Przez nią chłopak ma niskie poczucie 

własnej wartości. Próbuje poczuć się lepiej, podrywając kolejne dziewczyny, nawet jeśli 

mu na nich nie zależy. W pewnej chwili gubi się we własnych uczuciach tak bardzo, że 

nie wiadomo, czy w ogóle uda mu się wyplątać. A do tego jego rodzice się rozwodzą…   

Książki Ewy Nowak pomagają odnaleźć się w świecie i stworzyć od nowa własny 

system wartości. Książka polecana jest dla czytelników powyżej 16 roku życia. 

BŁAHOSTKA I KAMYK  
Ewa Nowak | oprawa miękka | 270 stron | Egmont | 16+ | Cena: £6.50 

Marlena straciła rodziców gdy była dzieckiem, a jej rodzina toczyła długi spór o to, kto 

powinien ją wychowywać. Sąd wydał wyrok, ale rodzina podzieliła się opieką po 

swojemu. To dlatego Marlena żyje w wielkim rozdarciu: połowa jej serca jest w Polsce, 

przy ukochanym dziadku, połowa w Kanadzie – u wujków.  Strata rodziców odcisnęła 

piętno na całym życiu Marleny. To silna, ale jednocześnie subtelna, bardzo wrażliwa 

dziewczyna, która wciąż musi dokonywać trudnych wyborów. Na naszych oczach staje 

na progu dorosłego życia i ze wszystkich sił próbuje sobie go nie zepsuć już na starcie. 

- Fabuła pełna emocji 

- Świetnie zarysowany problem tożsamości

- Pogłębione psychologicznie portrety bohaterów 

- Ponadczasowa tematyka 

ZERWIJ Z NIĄ  
Ewa Nowak | oprawa miękka | 270 stron | Egmont | 16+ | Cena: £6.50 

Kolejna po Nie do pary i Błahostce i kamyku znakomita powieść Ewy Nowak 

przeznaczona dla nastoletnich czytelników. 

Jacek to nieśmiały i wrażliwy, ale jednocześnie zadziorny chłopak z rozbitej rodziny. 

Emilka jest oczkiem w głowie rodziców, ma przejąć rodzinny interes i wypełnić 

wielopokoleniową tradycję. Chłopak i dziewczyna wpadają na siebie przypadkiem. 

Spragnieni ciepła i akceptacji, zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia 

Niestety rodzice Emilki nie chcą zaakceptować wyboru córki. Gdy tylko nadarza się 

okazja, zabraniają jej kontaktów z Jackiem, wciąż powtarzając, że to chłopak nie dla 

niej i upierając się, że robią to dla dobra córki. Czy miłość nastolatków zniesie taką 

próbę? W jakim stopniu rodzice mogą ingerować w życie i wybory własnych dzieci? Jak 

bardzo te wybory mogą zaważyć na ich losie?  

DZIEŃ WSZYSTKIEGO 

Ewa Nowak | oprawa miękka | 336 strony | Egmont | 16+ | Cena: £6.50 

Czternastoletnia Majka cierpi na chorobliwe zadręczanie się. Mimo że jak ognia unika 

wszystkiego, co niebezpieczne, przypadkowo zostaje dotkliwie pogryziona przez 

pracującą w cyrku małpkę. Majka już nigdy nie odzyska pełnej sprawności dłoni, w 

dodatku utraciła radość życia i zaufanie do zwierząt. Szczęściem w nieszczęściu 

spotyka swoje alter ego - dziewczynę, którą chciałaby być, tylko nie ma na to odwagi. 

Ta znajomość wydobędzie z Majki wszystko, co najlepsze. Okaże się, że prawdziwa 

przyjaźń może przenosić góry, a już na pewno pomóc dręczonej przez złych ludzi, 

znerwicowanej i chimerycznej, ale wciąż pełnej marzeń małpce. Jeśli kochasz 

zwierzęta, wierzysz w przyjaźń między dziewczynami i lubisz się pośmiać - ta powieść 

jest dla ciebie. 

INNE KSIĄŻKI EWY NOWAK 
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SELFIE ZE STOLEMEM 
Krzysztof Kochański 
oprawa twarda | 98 stron | Literatura | 8+ | 9788376727967 | Cena: £5.20 

W Kaszubskim Lesie żyją stolemy – znane z legend istoty większe od ludzi. Jednym z 

nich jest Stolko, który mieszka z rodziną w jaskini. Pewnego dnia postanawia bez 

zgody rodziców zrobić sobie wycieczkę do lasu, gdzie spotyka… małą dziewczynkę. 

Rezolutna Zosia ucieka przed zbirami, którzy porwali ją i szukają w lesie skarbów. 

Stolko postanawia jej pomóc, lecz wkrótce razem wpadają w tarapaty. Czy wyjdą z 

nich cało? Czy ludzie są tacy straszni, jak słyszał Stolko? I czy stolemy zjadają ludzi, 

jak mówiono Zosi? 

Świetna, dynamiczna fabuła, doskonałe postacie i dialogi w tajemniczej i atrakcyjnej 

scenerii. Filozoficzna metafora „spotkania z obcym”, towarzyszących jej lęków i uprzedzeń. 

prof. Joanna Papuzińska 

I nagroda w V Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren – w kategorii 6-10 lat. 

GWIAZDA Z PIERWSZEGO PIĘTRA 
Barbara Kosmowska 
oprawa twarda | 192 strony | Literatura | 8+ | 9788376727929 | Cena: £5.20 

Spotykają się przypadkiem.  

Helenka, pozornie wesoła i radosna, myśli, że nikt jej nie widzi i nie potrzebuje. 

Mikołaj, samotnik, który niespodziewanie odkrywa przez swą lunetę nową gwiazdę. 

Ale przy okazji lepiej poznaje siebie i swoich bliskich. 

Czy Mikołaj odnajdzie drogę do nowego domu? 

II nagroda w V Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren – w kategorii 6-10 lat. 

MÓJ KUMPEL JEREMI 
Ewa Martynkien 
oprawa twarda | 128 stron | Literatura | 8+ | 9788376727936 | Cena: £5.20 

Czwarta klasa to dla Oskara i jego przyjaciela Jeremiego zupełnie nowy rozdział w 

życiu. Trzeba zacząć wszystko od początku. No prawie wszystko, bo przecież to, co 

najważniejsze, czyli przyjaźń, zostaje. Przynajmniej tak się im obu wydaje. Pewnego 

dnia Oskar wpada w kłopoty i decyduje się ukryć to przed Jeremim. To jego wielki 

SEKRET. Gdzie kończy się tajemnica i zaczyna kłamstwo? Czy dobrze jest nie mówić 

prawdy bliskim, zwłaszcza gdy jest się samemu w niebezpieczeństwie? „Mój kumpel 

Jeremi” to ciepła, pełna humoru opowieść o tym, co w bliskich relacjach jest 

najważniejsze. Nie tylko dla chłopców.  

III nagroda w V Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren – w kategorii 6-10 lat. 

EMI I ŹRÓDŁO EKRY 
Ewa Matera 
oprawa twarda | 100 stron | Literatura | 8+ | 9788376727950  | Cena: £5.20 

Narodziny dziewczynki z niebieskim pasmem we włosach sprawiają, że ród kalijów 

ogarnia trwoga. Dziecko takie jest zwiastunem ciężkich czasów. Daje jednak 

również nadzieję na szczęśliwe zakończenie. 

Kalijowie, wsparci mądrością ksiąg, skupiają się właśnie na tej nadziei. Emi wzrasta 

otoczona miłością siostry i troską kalijskiej starszyzny, każdego dnia przygotowując 

się do misji, którą wyznaczyło jej życie. Której będzie musiała podjąć się szybciej, 

niż ktokolwiek przypuszcza. 

Niezwykle barwna opowieść o tolerancji, miłości, uczciwości i odwadze. O tym, że 

czyste serce, nieskażone pychą i wolne od uprzedzeń, może zmieniać świat. 

Wyróżnienie w V Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren – w kategorii 6-10 lat. 

URODZINY 
Joanna Jagiełło 
oprawa twarda | 152 strony | Literatura | 8+ | 9788376727943  | Cena: £5.20 

Na urodziny Majka zaprosiła prawie całą klasę. Prawie, bo przy rozdawaniu 

zaproszeń świadomie pominęła Jessikę, Grubego i Morusa. Co za okropna sytuacja. 

Każde z nich jakoś sobie z nią radzi. Czy mają szansę znowu poczuć się dobrze w 

swojej klasie? 

Książka o tym, że ostatni będą pierwszymi. 

I że kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. 

I o tym, że to my decydujemy, jaki jest świat wokół nas. 

Nawet mając zaledwie kilkanaście lat. 

Wyróżnienie w V Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren – w kategorii 6-10 lat. 

ŚCISLE TAJNE 
Paweł Beręsewicz  
oprawa twarda | 48 stron | Literatura | 6+ | ISBN 9788376725802 | Cena: £5.20 

Każdy, kto przyszedł na świat, kiedyś z niego odejdzie. Ale co robił, zanim 

przyszedł i jak będzie tam, gdzie pójdzie? Niestety – tajemnica! Ileż to już tęgich 

głów próbowało rozwiązać tę zagadkę! Nikt do tej pory nie dał rady. No to może 

tym razem. Przeczytajcie i sprawdźcie, czy śmiała akcja godna asa wywiadu 

zakończyła się powodzeniem. Czy udało się wreszcie wyjaśnić to, co tak długo 

było ściśle tajne?  

II nagroda  w konkursie „Książka Przyjazna Dziecku” 
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MAŁE LICHO I LATO Z DIABLEM 
Marta Kisiel 
oprawa twarda | 256 stron | Wilga | 8+ | 9788328075702 | Cena: £7.60 

Rozpoczyna się czas najwspanialszych przygód — wakacje! I to przygód nie byle 

jakich, bo tym razem Licho nie daje się zostawić w domu i wspólnie z Bożkiem, świeżo 

upieczonym absolwentem klasy trzeciej, wyrusza z namiotem na znajomą polanę 

pośrodku lasu, w którym czają się tajemnice, zarówno bardzo stare, jak i te zupełnie 

nowe...  

WYROŻNIENIE LITERACKIE w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2020 

MAŁE LICHO I ANIOŁ Z KAMIENIA 
Marta Kisiel 
oprawa twarda | 240 stron | Wilga | 8+ | 9788328067271  | Cena: £7.60 

Kolejna przygoda aniołka z alergią na pierze, którego kochają dzieci, dorośli i reszta! 

Wydaje się, że zwyczajność na dobre zagościła w życiu Bożka, niezwykłego chłopca z 

niezwykłą tajemnicą. Nie na długo. Po tym, jak nad wyraz udana impreza, taka z 

planszówkami, popcornem i francuskimi tostami na słodko, kończy się zbiorową 

kwarantanną, Bożek wraz z Tsadkielem i Guciem muszą spędzić ferie u ciotki w 

samym sercu przedziwnego lasu. Wkrótce odkrywają, że z pozoru nudne, zaśnieżone 

odludzie kryje wiele niespodzianek… 

NAGRODA LITERACKA w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2019:  
Marta Kisiel za książkę dla dzieci Małe Licho i anioł z kamienia, Grupa Wydawnicza Foksal, Wydawnictwo 
Wilga 

MAŁE LICHO I TAJEMNICA NIEBOŻĄTKA 
Marta Kisiel 
oprawa twarda | 240 stron | Wilga | 8+ | 9788328052215 | Cena: £7.60 

W pewnym starym, niesamowitym domu na uboczu, za wysokim ogrodzeniem, miesz-

ka chłopiec imieniem Bożek, zwany też Niebożątkiem, który nigdy nie jest sam. Bo 

oprócz starej skrzyni ze skarbami i najfajniejszej mamy pod słońcem ma też najpraw-

dziwszego anioła stróża... a pod jego łóżkiem mieszka potwór, który ciągle podkrada 

mu kapcie. Nadchodzi jednak dzień, kiedy Bożek musi wreszcie opuścić swój niezwy-

kły dom i poznać lepiej świat po drugiej stronie ogrodzenia — świat bez szumu aniel-

skich skrzydeł i uścisku potwornych macek. Tylko czy jest na to gotowy? I czy sam 

świat również jest gotowy na Bożka oraz wielką tajemnicę, jaką skrywa chłopiec? 

"Małe Licho i tajemnica Niebożątka" to trochę zabawna, a trochę straszna historia o 

tym, że bycie innym wcale nie jest takie złe, jak może się z początku wydawać, lecz najważniejsze jest zawsze 

bycie sobą. Dla wszystkich fanek i fanów Marty Kisiel i dla tych, którzy jeszcze jej nie znają. 

Nagroda im. Ferdynanda Wspaniałego 2019 

KOBRA 
Katarzyna Wasilkowska 
oprawa twarda | 232 strony | Literatura | 10+ | ISBN 9788376726458 | Cena: £4.99 

Po wypadku rodzina Tomka musi na nowo wskoczyć na tory codzienności. Kiedy 
wydawało mu się, że chłopiec już przyzwyczaił się do nowej sytuacji, okazuje się, że 
los niesie dla niego kolejną niespodziankę. Wyjeżdża na mazowiecką wieś do babci, 
o której do tej pory nie miał pojęcia, i tam, daleko od domu, bez wsparcia 
najlepszych kolegów, poznaje tajemnicę swojej rodziny i mierzy się z własnym
strachem. 
Mocne przygody, bezimienne groby, sekrety i zabawne odkrycia, nowi znajomi i 
jeden (albo nawet dwóch) tajemniczych mścicieli. Oraz łoś.

Wyróżnienie w 26. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego 

ŚWIAT MUNDKA 
Katarzyna Wasilkowska 
oprawa twarda | 232 strony | Literatura | 12+ | ISBN 9788376726458 | Cena: £4.99 

Masz trzynaście lat, a za sobą kilka potyczek przy rodzinnym stole? 

To może znasz Mundka, który chce rysować komiksy, ale jego ojciec nie widzi w tym 

przyszłości?  Może jest w twojej klasie jakaś Inga, która trzyma marzenia 

w tekturowym pudle na dnie szafy? Albo łysi bliźniacy o imionach wielkich twórców, 

którzy chcą robić małe rzeczy? Oddaję ci Świat Mundka, bo pewnie trochę 

przypomina twój. 

Znakomita powieść mówiąca o tym, że atmosfera domu tworzy młodego człowieka. 

Może go budować, ale również niszczyć. O tym, że nie marzenia rodziców są ważne, 

ale dbanie o własną ponadprzeciętność, pielęgnowanie talentu i walka o to, co w nas wyjątkowe. Cenny przekaz 

dla zagubionej młodzieży. Agnieszka Hałubiec 

Książka wyróżniona w konkursie Książka Roku 2020 Polskiej Sekcji IBBY 

MICHAŁ I 38 
Rafał Witek  
oprawa twarda | 128 stron | Literatura | 8+ | ISBN 9788376725796 | Cena: £5.20 

Jak pokonać nieśmiałość, zdobyć 38 koleżanek i doprowadzić kumpla do szału? 
Wystarczy zapisać się na chór. Tak przynajmniej zrobił dziewięcioletni Michał. 
Wprawdzie jego plan był zupełnie inny, ale plany są jak buty – zawsze można je 
zmienić. I przeżyć dzięki temu niespodziewaną przygodę. 
PS Chór podobny do opisanego w tej książce naprawdę istnieje. Nazywa się MILLE 
VOCI i działa na warszawskim Grochowie. Kto chce, niech go odwiedzi! 

Pokonkursowa lista bis, czyli tytuły polecone przez jurorki i jurorów konkursu 
Książka Roku 2019 PS IBBY 
Książki dla dzieci od 8 lat 

89



   

OCZY MICHALINY 
Marcin Szczygielski 
oprawa twarda | 310 stron | Latarnik | 9+ | 9788363841492 | Cena: £9.50 

 

Rzeczy, które widuje Michalina, bywają niebezpieczne, zabawne, ciekawe, dziwne, 

piękne, brzydkie, niekiedy straszne, ale nigdy, przenigdy nie są zwyczajne. Oczywi-

ście mowa tu o rzeczach, których inni poza nią nie dostrzegają. 

Michalina, która niebawem skończy dwanaście lat, ma już tyle oleju w głowie, 

żeby o rzeczach tych nikomu nie opowiadać, bo – jak sądzi – nie są rzeczywiste. 

Pewnego dnia okazuje się się jednak, że nieprawdziwe rzeczy mogą być napraw-

dę przerażające, a jej niezwykły dar sprowadzi na Michalinę i jej bliskich śmiertel-

ne niebezpieczeństwo...  
 
WYRÓŻNIENIE w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2020  

TEATR NIEWIDZIALNYCH LUDZI 
Marcin Szczygielski 
oprawa twarda | 368 stron | Latarnik | 9+ | 9788363841386 | Cena: £8.50 

 

Cześć! Mam na imię Michał i chcę opowiedzieć Wam o nas - niewidzialnych dzie-

ciakach z Dębowego Lasu. O Kiwaczku, Sylwii, Meandrze i całej reszcie. I o na-

szym teatrze. I o wielkiej premierze sztuki, którą postanowiliśmy wystawić 13 

grudnia 1981 roku... Pechowy dzień, nie czarujmy się, Wiktor od początku to po-

wtarzał. Opowiem też o ciociach Joli, Matyldzie, Lucynie i lrminie. I o Mechanicz-

nym Dziadku. I o Kaloszu! I jeszcze o Mirku i Kalarepie... Kurczę, nie będę dalej 

wymieniał, bo tu jest za mało miejsca - najlepiej chyba będzie, jeśli po prostu za-

czniecie czytać. O ile macie trochę wolnego czasu, oczywiście. Macie? To super! 

A jeśli nie, no to trudno. Ale tak czy siak pozdrawiamy Was serdecznie - ja i wszystkie inne niewidzialne 

dzieci. Spróbujcie nas dostrzec.  

NAGRODA SPECJALNA „Dziecko jest najważniejsze” w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 

INNE KSIĄŻKI MARCINA SZCZYGIELSKIEGO 
ARKA CZASU 
Marcin Szczygielski 
oprawa twarda | 222 stron | Latarnik | 9+ | Cena: £8.50 

 

Rafał niebawem skończy dziewięć lat. Mieszka w Dzielnicy. Nie chodzi do szkoły i 

nie ma przyjaciół, bo wszyscy tu nieustannie wprowadzają się lub wyprowadzają. 

Dziadek, który się nim opiekuje, całymi dniami wędruje po Dzielnicy i gra na 

skrzypcach, aby zarobić na życie. Dlatego chłopiec najczęściej jest sam. Sam ale 

nie samotny, bo ma książki i bibliotekę jedyne miejsce w Dzielnicy, gdzie wolno 

mu chodzić samemu. Pewnego dnia bibliotekarka wypożycza mu powieść 

Wehikuł czasu Herberta George'a Wellsa, a ta lektura odmienia życie Rafała i staje 

się początkiem wielkiej, niebezpiecznej przygody.  

 

"Muszę przyznać, że do książek dla dzieci o Holocauście podchodzę z ogromną rezerwą, ale ta całkowicie 

pozytywnie mnie zaskoczyła. Nie mogłam się oderwać, co naprawdę nieczęsto mi się zdarza. Bardzo 

wiarygodna, świetnie napisana, przejmująca". Barbara Engelking  

CZARNY MŁYN 
Marcin Szczygielski 
oprawa twarda | 194 stron | Latarnik | 10+ | 9788363841317 | Cena: £8.50 
 
Ta doskonała, mroczna powieść trzyma w napięciu już od pierwszych zdań. Wszystko 

dzieje się w małej, zaniedbanej wiosce, w której zostało już tylko kilka upadających 

gospodarstw. Niczego się tu nie uprawia ani nie hoduje zwierząt, bo z niewiadomych 

przyczyn nic nie chce tu rosnąć. Wokół wyrastają jedynie słupy wysokiego napięcia, a w 

tle straszą ruiny kombinatu dawnej spółdzielni rolniczej. To ponure, nieprzyjazne miej-

sce, skąd wszędzie jest za daleko i gdzie nawet nie odbiera telewizja to cały świat jede-

nastoletniego Iwo i grupki jego przyjaciół. Swoista izolacja i konieczność samodzielne-

go organizowania sobie zabaw, spowodowana brakiem dostępu do popularnych rozry-

wek, tworzą między dziećmi silną więź i poczucie wzajemnej odpowiedzialności. To 

właśnie ona pozwoli im razem przetrwać nadchodzący koszmar. Pewnego razu we wsi zaczynają się bowiem 

dziać dziwne, trudne do wyjaśnienia zjawiska, które z każdym dniem przybierają coraz bardziej makabryczny 

obrót. Na domiar złego okazuje się, że z nieobliczalnym żywiołem dzieci muszą się zmierzyć zupełnie same.  W 

jaki sposób przygotują się do decydującej wyprawy? Czy uda im się rozwikłać zagadkę Czarnego Młyna i stawić 

czoła jego destrukcyjnej energii? I jaką rolę odegra w tym wszystkim upośledzona siostra głównego bohatera?  

CZAROWNICA PIĘTRO NIŻEJ 
Marcin Szczygielski 
oprawa twarda | 312 stron | Bajka | 9788361824589 | 9+ | Cena: £8.70 
 

...Czyli jak odwołać ducha Co robić, kiedy deszcz wciąż pada, pada i pada? 

Oczywiście oglądać telewizję i jeść pizzę, najlepiej dzień w dzień. I cytować dialogi 

z ukochanych seriali...Ale życie nie może być aż tak piękne. Zatem któregoś dnia 

zwykła Maja ze zwykłego bloku - zamiast na zagraniczną wycieczkę - musi 

wyjechać na wakacje do ciabci. Ale nuuuuuuda. Cudowna mieszanka suspensu, 

opowieści o duchach i fantasy. Wyobraźnia - jak zawsze olśniewająca! Wspaniały 

zmysł dramaturgiczny i poczucie humoru! Oj, będzie się działo na tych wakacjach u 

ciabci... Oj, będzie się działo!!!  

OMEGA 
Marcin Szczygielski 
oprawa twarda | 512 stron | Latarnik | 10+ | Cena: £9.50 

 
Omega w dniu swoich dwunastych urodzin dostaje e-mail z linkiem do 

tajemniczej gry komputerowej. Instaluje aplikację, uruchamia ją i… zmienia 

rzeczywistość. Świat staje się polem niebezpiecznej gry, którą rządzą 

nieodgadnione, nielogiczne zasady. Czy jednak rzeczywiście ustala je 

zakapturzony, anonimowy Wróg? A może robi to sama Omega?  
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KLĄTWA DZIEWIĄTYCH URODZIN 
Marcin Szczygielski 
oprawa twarda | 312 stron | Bajka | 9788365479730 | 9+ | Cena: £9.50 

Czwarta cegła na lewo od kolumny, siódma od dołu. Co robić, gdy wiatr wciąż dmie i huczy? 

Trąby powietrzne porywają ludzi z ulic. W Warszawie zostają zamknięte szkoły i lekcje odby-

wają się przez internet. Początkowo Mai się to nawet podoba, ale ile można siedzieć w do-

mu? Na dodatek rodzice wpadają w manię konstruowania coraz to nowych, zadziwiających 

wynalazków i nie mają dla niej czasu. Na szczęście z niespodziewaną wizytą przyjeżdżają 

ciabcia i Monterowa. Na szczęście? Akurat! Wraz z nimi zjawia się nie tylko kot, Foksi i ta-

jemniczy sakwojaż, ale też bardzo zła nowina nad Mają zawisła klątwa! Aby jej uniknąć, 

dziewczynka musi do dnia swoich dziewiątych urodzin odnaleźć cegłę, która po wojnie przy-

wędrowała do odbudowywanej Warszawy aż ze Szczecina. Pomogą w tym zagadki skrywa-

ne przez warszawskie legendy. 

Ech, te legendy... Ile w nich prawdy?! A wichura z każdym dniem przybiera na sile i na domiar złego w stolicy szerzy się 

Zaraza miłości, na którą zapada także Monterowa  

TUCZARNIA MOTYLI 
Marcin Szczygielski 
oprawa twarda | 320 stron | Bajka | 9788361824787 | 9+ | Cena: £8.00 

Co robić, kiedy śnieg wciąż pada, pada i pada? Warszawa jest już zasypana, życie w mieście 

staje na głowie W szkole Majki zostają odwołane lekcje. Można oczywiście siedzieć w domu z 

rodzicami i malutką Alicją i gapić się w telewizor. Albo pojechać do ciabci i zająć się zagadką 

tajemniczego zniknięcia Niny! 

Spotkacie w tej książce dobrych znajomych z Czarownicy piętro niżej: Maję, ciabcię, Montero-

wą, Marka i gadającego kota. Jednak nie zabraknie też niespodzianek! Wkrótce po przyjeździe 

Majki do Szczecina okaże się, że ciabcia nie jest wiekową staruszką, a Monterowa. Ale tego 

na razie nie zdradzimy! Powiemy tylko, że Maja wpadnie (dosłownie!) w sam środek toczonej 

przez setki lat wojny motylołaków, pozna carycę, cesarza, króla i diuka oraz... stanie na czele 

rewolucji. Przy okazji rozwiąże kryminalną zagadkę (ktoś ukradł Zdradliwe Lilie!) i natrafi na ślad kolejnych magicznych 

wskazówek pozostawionych przez jej zaginioną prapraprababcię Ninę Uff, sporo jak na jedne, nawet przedłużone zi-

mowe ferie, a to i tak zaledwie część tej historii.  

KRÓLOWA WODY 
Marcin Szczygielski 
oprawa twarda | 332 stron | Latarnik | 9788363841485 | 9+ | Cena: £9.50 

Nowy tata, nowy brat i nowy dom… Dla Agi to trochę za dużo, bo przecież Paweł wcale nie 

jest jej ojcem, a tylko przyjacielem mamy. Jego syn Aleks wcale nie jest jej bratem, a musi z 

nim zamieszkać pod jednym dachem. Natomiast ich nowy dom… Ten dom to chyba naj-

większy dramat! Nie dość, że leży daleko od miasta; że jest wielki i zrujnowany, to jeszcze te 

dziwne dźwięki i szepty, które dobiegają zza ścian… 

I te tajemnice, o których nikt nie chce rozmawiać! Dlaczego nie wolno chodzić nad staw? 

Dlaczego tak ważne jest, aby w ogrodzie kwitły fioletowe róże? Kim była niezwykła kobieta, 

której portret Aga znalazła w skrytce? I jak do tego wszystkiego ma się trzynaście zaginio-

nych dziewczynek? 

Poszukując odpowiedzi na te pytania, Aga przypadkowo budzi coś, co od dekad drzemało w wodnej głębinie. Fioleto-

we róże więdną, dom sam zaczyna się naprawiać, a ścieżka wiodąca nad staw staje otworem. Lada dzień Wywierzy-

sko pochłonie czternastą ofiarę! Chyba, że uda jej się na czas odnaleźć zagadkowy piąty wers pewnego zaklęcia  

ZA NIEBIESKIMI DRZWIAMI 
Marcin Szczygielski 
oprawa miękka | 232 stron | Latarnik | 12+ | 9788363841386 | Cena: £9.99 

Dwunastoletni Łukasz wyjeżdża z mamą samochodem na wymarzone wakacje. Mają wypa-

dek, po którym chłopiec trafia do szpitala, a stamtąd do pensjonatu swojej ciotki w niewiel-

kim nadmorskim miasteczku. Nie potrafi przystosować się do nowego życia nie dogaduje 

się ani z ciotką, ani z innymi dziećmi. Czuje się samotny i marzy, by wyrwać się z obcego mu 

miejsca. Przypadkowo odkrywa, że niebieskie drzwi w starym pensjonacie można otworzyć 

tak, by zaprowadziły go do innego świata. Baśniowego, tajemniczego i na pozór przyjazne-

go, choć Łukasz szybko się przekona, że tylko do czasu... Powieść przygodowa czy obycza-

jowa, choć znajdziemy w niej też liczne motywy znane z literatury science fiction i horrorów. 

Niezwykle precyzyjnie jest w niej budowane napięcie prosta na początku fabuła obfituje w 

nieoczekiwane zwroty, nic też nie zapowiada zaskakującego finału. Równie ważne jak pochłaniająca czytelnika akcja 

jest jednak to, że książka tak wyraziście mówi o emocjach współczesnych nastolatków ich samotności, marzeniach, 

wyborach oraz nieumiejętności budowania relacji zarówno z rówieśnikami, jak i z najbliższą rodziną. To także historia 

poszukiwania ojca, którego Łukasz nigdy nie poznał, a za którym tęsknił przez całe swoje dwunastoletnie życie.  

POMYLONY NARZECZONY 
Mracin Szczygielski 
oprawa twarda | 344 stron | Bajka | 8+ | 9788365479464 | Cena: £8.70 

Upał… Upał nie do wytrzymania! Upał w grudniu?! Maja za dużo już widziała, by nie podejrze-

wać, że ma to związek z magią. Jednak czary nie działają! Jedyne co działa bez zarzutu i bez 

końca, to e-Kręciołki pani Elizy. Uff, jak gorąco...Zamiast zaklęć w podręczniku „Magia w 

domu i zagrodzie”, który dostała od ciabci na dziewiąte urodziny, Maja znajduje tam tylko 

jakieś straszne wierszyki. I nawet kot całkiem skociał... Co to za życie bez magii! Czy i tym 

razem uda się Mai rozwiązać problem, nie wywołując globalnej katastrofy? Czy uratuje swo-

ją rodzinę i – przy okazji – świat? Czy nie zagubi się w czasie – w tej niezwykłej przędzy, z 

której tkany jest dywan historii? Czy nie zerwie niewidzialnej nici? I o co chodzi z tym narze-

czonym? Dlaczego pomylony? I czyj?! Dowiecie się tego już na stronie 299, ale nie zaglądaj-

cie tam zawczasu, bo to może skończyć się globalnym zapętleniem! Czytanie tej powieści nie po kolei grozi pomie-

szaniem z poplątaniem! 

Pokonkursowa lista bis, czyli tytuły polecone przez jurorki i jurorów konkursu Książka Roku 2019 PS IBBY 
Książki dla dzieci od 8 lat 

BEZ PIĄTEJ KLEPKI 
Marcin Szczygielski 
oprawa twarda | 312 stron | Bajka | 9788365479266 | 9+ | Cena: £8.00 

Co robić, gdy wokół tylko mgła, mgła i mgła? Co prawda za sprawą słynnego nagle chirop-

terologa Medarda Rękoskrzydłego nietoperze pomagają ludziom przemieszczać się z 

miejsca na miejsce (działają już nawet programy Rodzina Nietoperz Plus oraz Rodzina 

Nietoperz Plus Plus, a pani premier zaczyna nosić broszkę z symbolem Batmana!) i osta-

tecznie obalony zostaje krzywdzący mit, jakoby wplątywały się we włosy dziewcząt, jednak 

przez tę spowijającą wszystko mgłę ludzie tracą resztki rozumu...Armagedon zbliża się 

wielkimi krokami, a tymczasem na drodze ekipy ratunkowej stają coraz większe przeszko-

dy. Jak pokonać GIPS? Jak uratować lasy (i dobre skrzaty) przed Wielką Szyszką? Jak 

przeciwstawić się mglistemu złu? Czy nadchodzący dziadowski sabat doprowadzi do 

przełomu w poszukiwaniach rozumu Foksi (to znaczy Niny!)? Czy i tym razem Maja, Ala, Monterowa, ciabcia i jej kot 

zdążą uratować świat?!  
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LATO NA RODOS 
Katarzyna Ryrych 
oprawa twarda | 176 stron | Nasza Księgarnia | 10+ | 9788310135391 | Cena: £7.99 

 
Nagroda główna w 5. Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na współczesną 

książkę dla dzieci i młodzieży. 

Turet wymachuje rękami i zaczyna każde zdanie od: „Uh-duh-duh”. Porszak nie lubi 

się przytulać i układa kamienie od największego do najmniejszego. Został tak 

nazwany przez Tureta, który kiedyś usłyszał, że jego przyjaciel „ma auto”. Ale to 

jeszcze nie wszyscy mieszkańcy RODOS, czyli Rodzinnych Ogródków Działkowych 

(Ogrodzonych Siatką). W Dziczy, czyli najbardziej niedostępnym i zarośniętym 

zakątku ogródków, chłopcy spędzają lato w towarzystwie Gabaryta, Pandy, 

Szmirabelli oraz pracującego nad eliksirem szczęścia Wuja Kukułki. To dzięki nim 

mogą wreszcie poczuć się „normalnie”. Chociaż czy normalność w ogóle istnieje? Może została wymyślona 

przez ludzi, którzy nie potrafią dostrzec sensu w układaniu kamieni? 

 
I nagroda w V Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren – w kategorii 10-14 lat 

WSTYDU ZA GROSZ 
Zuzanna Orlińska 
miękka | 288 stron | Nasza Księgarnia | 10+ | 9788310135414  | Cena: £7.99 

 
W jaki sposób przetrwać wśród tygrysów, gdy się jest zębiełkiem białawym? Czy w 

świecie replikantów potrzebni są romantyczni wieszcze? I co zrobić, by przekonać 

ludzi, że młodość nie zależy od metryki urodzenia? Jeśli szukasz odpowiedzi na 

podobne pytania, przeczytaj „Wstydu za grosz!”. Wciśnij czwórkę, jeżeli wolisz otrzy-

mać darmowy jajowar…Pełna humoru i mądrości powieść Zuzanny Orlińskiej to hi-

storia dwóch niezwykłych kobiet, które – każda na swój sposób – próbują walczyć z 

presją społeczną. Nastoletnia Julianka bardzo się różni od koleżanek z klasy i jest 

przekonana, że ma więcej z zębiełka niż ze zmysłowej tygrysicy. Z kolei jej przebojo-

wa babcia Delfina to reżyserka, która czuje, że zaczyna być dyskryminowana ze 

względu na wiek. Z braku lepszych propozycji Delfina postanawia poprowadzić warsztaty teatralne dla koła 

seniorów w gminnym domu kultury. Gdy zapada decyzja o wystawieniu sztuki, starsza pani nie ma wątpliwo-

ści, że muszą to być Dziady… a może po prostu Dziadki? 

II nagroda w V Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren – w kategorii 10-14 lat 

TABLETKI NA DOROSŁOŚĆ 
Dorota Suwalska 
oprawa miękka | 256 stron | Adamada | 15+ | 9788374207683 | Cena: £7.99 

 
Wszystko miało się skończyć, kiedy je połknie. Wreszcie stanie się dorosłym i będzie 

mógł zlekceważyć załamującą nad nim ręce mamusię. Oleje mającego i tak wszystko 

gdzieś tatusia. Zignoruje zapatrzone w siebie dziewczyny. Wypnie się na nic 

nierozumiejących kumpli. Wyśmieje nauczycieli złośliwie stawiających pałę za pałą. 

 

Wszystko miało się skończyć, kiedy je połknie. A dopiero się zaczęło.  

 
 
 

WYRÓŻNIENIE HONOROWE w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2018 

LEO I CZERWONY AUTOMAT 
Marcin Szczygielski 
oprawa twarda | 262 strony| Latarnik | 9788363841461  | 9+ | Cena: £8.50 
 
Miasto, w którym mieszka Leo jest tak stare, że wszyscy zapomnieli, jak kiedyś się 
nazywało. Ale nikomu to nie przeszkadza. Miasto jest ogromne i wspaniałe, jego 
mieszkańcy sympatyczni i życzliwi. Chyba trudno o lepsze miejsce do życia. Jednak 
ostatnio coś zaczęło się tu zmieniać. Pani Adela, sąsiadka z bloku Leo, uważa, że 
„ludziom znudziło się być dobrymi”. Rzeczywiście, z dnia na dzień stają się coraz 
bardziej podejrzliwi i wrogo nastawieni nawet do bliskich. Leo jest pewny, że ma z tym 
coś wspólnego dziwna, szkarłatna konstrukcja, powstająca w śródmieściu. 
Postanawia rozwikłać zagadkę czerwonego automatu i za wszelką cenę zapobiec 
nadciągającej katastrofie. Kierując się niezwykłą mapą, którą zostawił chłopcu jego 
nieżyjący od wielu lat ojciec, Leo wyrusza na niebezpieczną misję, wspierany przez 
nieco dziwną siostrę jego najlepszego kumpla Annę oraz pewnego starożytnego, 

bardzo kapryśnego skrzydlatego boga…  
 
WYRÓŻNIENIE HONOROWE w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2018 

TAM, GDZIE ZAWRACAJĄ BOCIANY 
Joanna Jagiełło 
oprawa miękka | 304 stron | Nasza Księgarnia | 10+ | 9788310135582 | Cena: £7.99 

 
III Nagroda w V Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na współczesną książkę 

dla dzieci i młodzieży. 

Szymon nie potrafi sobie poradzić z widmami przeszłości. Obwinia się o to, że jego 

przyjaciel jest w śpiączce. Ale dziadek, do którego chłopak jedzie na wakacje, 

również nie może zapomnieć o strasznym błędzie z młodości. Tymczasem w 

ruinach spalonego szpitala psychiatrycznego ktoś kładzie kwiaty i zapala znicze. 

Szymon i jego nowa koleżanka Lena szybko odkrywają, że w Bocianach Małych nic 

nie jest takie, jakie się wydaje. Kto szuka zemsty? Czym jest prawdziwa odwaga? 

Czy dawne tragedie mogą położyć się cieniem na teraźniejszości? I wreszcie: czy 

jest tu miejsce na miłość? 

 
III nagroda w V Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren – w kategorii 10-14 lat 

AWARIA 
Joanna Wachowiak 
oprawa twarda | 128 stron | Literatura | 8+ | 9788376726083 | Cena: £5.50 

 
Dom Tymka, Maćka i Anity jest fortecą naszpikowaną elektroniką. Wszystkowiedzący 

komputer Pina beznamiętnym głosem informuje, kiedy należy zamówić mleko albo 

opuścić żaluzje, włącza ogrzewanie i pokazuje obraz z kamery przed domem. 

Gdy w święta do rodziny trafia przypadkiem Evo, najnowszej generacji robot osobisty, 

nawet Pina nie może sobie z nim poradzić. Nagle wszystko wywraca się do góry 

nogami, usterka goni usterkę, telefony są niedostępne, a dom staje się dla rodzeństwa 

pułapką. 

Czy człowiek jest w stanie przechytrzyć maszyny? I kto stoi za tajemniczą awarią? 

 
I nagroda  w konkursie „Książka Przyjazna Dziecku”  
Pokonkursowa lista bis, czyli tytuły polecone przez jurorki i jurorów konkursu Książka Roku 2019 PS IBBY 
Książki dla dzieci od 8 lat 
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LATO ADELI 
Agnieszka Wolny-Hamkało  
oprawa miękka | 56 stron | Hokus Pokus | 15+ | 9788360402719 | Cena: £8.10 

Adela, zjadaczka kamieni superluksusowych z Nikt nas nie upomni zaczyna dojrze-

wać. Jest lato, wokół gęsto od zapachów miasta, muchy brzęczą za dnia, ćmy dobijają 

się do świateł nocą. Są i przyjaciele Adeli , Franek i Julek, zafascynowani nią od po-

czątku Co przyniesie to lato? Agnieszka Wolny-Hamkało uwodzi językiem. Świat Adeli 

odsłania się w swojej grozie, pięknie i nadziei. Wolny-Hamkało opowiadając zwykłą 

historię zwykłej dziewczyny magicznie prowadzi nas na manowce, na obrzeża naszych wspomnień, uczuć, 

dawno wygasłych radości i pragnień. Zmysłowe ilustracje do książki wykonała Agnieszka Kożuchowska. Pięk-

nie dopełniają tekst. Adela. Nie dziecko, nie kobieta, nie panienka, nie podlotek, nie tinedżerka, nie lolitka tylko 

wszystko bez sensu pomieszane. 

NAGRODA LITERACKA w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2019: Agnieszka Wolny-Hamkało za 
książkę dla młodzieży Lato Adeli, wydawnictwo Hokus-Pokus  

LILANA 
Małgorzata Strękowska-Zaremba 
oprawa twarda | 192 strony | Nasza Księgarnia | 9+ | 9788310135353  | Cena: £7.50 

Nie szukali Lilany, to ona na nich czekała… 

Wracając z wakacji, rodzice Natalii nagle gubią drogę i trafiają do zanurzonej w ziele-

ni osady, o której zapomniał cały świat. W Lilanie życie płynie inaczej – zupełnie jak w 

tajemniczym ogrodzie zamkniętym w butelce. Pewnie dlatego mama, tata, Natalia, a 

nawet mały Kajtek, czują, że tylko tutaj mogą być naprawdę szczęśliwi. Choć chyba 

najbardziej mama, która po zamieszkaniu w szklanym domu zawsze wypełnionym 

światłem wreszcie zaczyna się uśmiechać…Zatopiona w słońcu i zieleni osada ma 

jednak wiele niepokojących sekretów. Natalia przekonuje się o tym, gdy spotyka w 

lesie ogromne ćmy o oszronionych skrzydłach, a potem odkrywa, że nikt poza nią ich 

nie widzi. Czy to możliwe, by Lilana żądała od Natalii zapłaty za podarowane jej rodzinie szczęście? 

WYRÓŻNIENIE LITERACKIE w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2019  
Małgorzata Strękowska-Zaremba za książkę  Lilana, wydawnictwo Nasza Księgarnia 

JAK ZIARNKA PIASKU  
Joanna Jagiełło 
oprawa miękka | 320 stron | Nasza Księgarnia | 14+ | 9788310133441 | Cena: £7.10 

Filmuję wszystko. Wiem, że nie zdążą. Uśmiecham się. Bo chcę, żeby taką mnie 

zapamiętali. Uśmiecham się, bo czuję ulgę. Niedługo to wszystko się skończy. 

Anna i Nina były jak dwie krople wody. Albo dwa ziarnka piasku. Identyczne. Papużki 

nierozłączki, które wiedziały o sobie wszystko. Kiedy Nina zdecydowała się na 

desperacki krok, Annie rozsypał się świat. Teraz składa go na nowo, kawałek po 

kawałku, i próbuje wyjaśnić, co właściwie się wydarzyło… Tylko czy będzie w stanie 

znieść prawdę? 

„Książka Roku 2018” w konkursie Polskiej Sekcji IBBY w kategorii literackiej za książkę dla młodzieży 

MIRABELKA 
Cezary Harasimowicz  
op. twarda | 200 stron | Zielona Sowa | 9+ | ISBN 9788380737716  | Cena: £6.99 

Nie ma już kamienicy pana Friedmana, fabryki strojów karnawałowych panów braci 

Alfusów, nie ma też getta, a od niedawna nie ma nawet mirabelki. To, co przetrwało 

to pamięć o ludziach, którzy wtedy żyli – o Dorce, Chaimie, Maćku i innych. Drzewa 

towarzyszyły ludziom w chwilach radości, smutku, ale też grozy. Poznawały historię 

kraju poprzez uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności.  Tę pełną nadziei, wiary 

i miłości historię kilku pokoleń opowiada rosnąca na warszawskich Nalewkach 

mirabelka. Mirabelka, która jest narratorem tej opowieści, rosła naprawdę. 

Przetrwała wojnę, getto, Zagładę, stalinizm, budowę okolicznych domów, ale nie 

przetrwała naszych czasów. Ścięto ją podczas budowy apartamentowca… Na 

szczęście pestki mirabelki zawędrowały z dawnym mieszkańcem Nalewek aż do Waszyngtonu, skąd mają 

szansę powrócić do Warszawy. 

WYRÓŻNIENIE LITERACKIE w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2018 

ŁAPY I OGONY 
Magda Podbylska 
oprawa miękka | 180 stron | Bis | 10+ | ISBN 9788375516166 | Cena: £5.50 

W domu Tomika nie było nigdy zwierząt. Tato weterynarz twierdził, że wystarczą mu te 
w pracy. To się jednak zmieniło gdy rodzice uratowali psa potrąconego na ulicy. Może 
po wypadku samochodowym, w którym sami niedawno ucierpieli, ich serca stały się 
wrażliwsze? Było naturalne, że uratowany pies po amputacji nogi zamieszka u nich w 
domu. A potem przybyli kolejni posiadacze łap i ogonów, którzy zawojowali serca całej 
rodziny. 
Dla czytelnika powyżej 9 lat.  

Pokonkursowa lista bis, czyli tytuły polecone przez jurorki i jurorów konkursu 
Książka Roku 2019 PS IBBY 
Książki dla dzieci od 10 lat 

WIŁKA SMOCZA DZIEWCZYNKA 
Antonina Kasprzak 
oprawa twarda | 240 stron | BIS | 9+ | ISBN 9788375515558 | Cena: £8.99 

Gdy mama Poli i Bułeczki trafia na kilka miesięcy do szpitala, życie dziewczynek 
bardzo się zmienia. Zapracowany, często wyjeżdżający służbowo tata nie może im 
poświęcić zbyt wiele czasu, muszą więc stać się bardziej samodzielne, szczególnie 
rozsądna i odpowiedzialna Pola, która opiekuje się roztargnioną i beztroską 
młodszą siostrą. Pola i Bułeczka natrafiają na trop dziwnej dziewczynki, zamkniętej 
w domu przez surową matkę. Ukrywa ona pewną tajemnicę, należy bowiem nie do 
gatunku ludzi, ale tajemniczych, smoczych istot - Wił. Kochająca, ale apodyktyczna 
matka-smoczyca pragnie, by córka zrealizowała jej plany i ambicje, nie licząc się z 
uczuciami dziewczynki. Poli, Bułeczce i tajemniczej Wiłce udaje się jednak 
rozwiązać problemy, z którymi dorośli w obydwu rodzinach nie umieli sobie dać 
rady.  

Laureat 26. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego 
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WIDZIAŁEM PIĘKNEGO DZIĘCIOŁA  
Michał Skibiński 
oprawa twarda | 120 stron | Dwie Siostry | 7+ | 9788381500586 | Cena: £8.50 

Malarsko zilustrowany autentyczny dziecięcy „dziennik” z wakacji przerwanych wojną.  

Ośmioletni Michał dostał na wakacje zadanie: codziennie zapisywać jedno zdanie w 

zeszycie. Tak zaczął powstawać wyjątkowy dziecięcy dziennik. Przez dwa miesiące – 

od połowy lipca do połowy września – każdego dnia chłopiec odnotowywał w najprost-

szy sposób jedno codzienne zdarzenie. Są tu spacery i rodzinne spotkania, zabawy i 

obserwacje przyrody. 

Te wakacje nie były jednak zwyczajne. Był to bowiem rok 1939. Pierwszego września 

rozpoczęła się wojna…Osiemdziesiąt lat później ten niezwykły dokument – autentyczny dziecięcy „dziennik” z 

wakacji przerwanych wojną – dopełniony efektownymi, malarskimi ilustracjami stał się jedyną w swoim rodza-

ju książką. 

WYRÓŻNIENIE GRAFICZNE w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2019: 
Ala Bankroft za ilustracje oraz Ewa Stiasny za projekt graficzny  

PRZEPLATALIŃSCY 
Maria Dek 
oprawa twarda | 18 stron | Dwie Siostry | 9788381500654 | Cena: £8.50 

Pomysłowa książka przekładanka dla wszystkich miłośników radosnego pomieszania z 

poplątaniem. Są sympatyczni, kolorowi i troszkę dziwaczni. A gdy ruszą w taniec prze-

plataniec, wszystko może się zdarzyć. Poznajcie Przeplatalińskich! 

Patrzcie tylko! Pomysłowy Albert zjada z apetytem skarpety na bal. Wesoły Jasiek pra-

suje leniwego kota. A Wielki Pan Jabłko próbuje zrozumieć swoje brudne kolana… 

W tej książce każda strona – i każda postać – podzielona jest na trzy części. Przewra-

cajcie je w dowolnych kombinacjach, by bohaterowie wymieniali się głowami, brzucha-

mi i nogami i wykonywali najbardziej absurdalne czynności na świecie! 

WYRÓŻNIENIE GRAFICZNE w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2019: 
Maria Dek za autorską książkę Przeplatalińscy, wydawnictwo Dwie Siostry  

WOJTEK 
Wojciech Mikołuszko 
oprawa twarda | 208 stron | Agora | 7+ | 9788326829475 | Cena: £8.99 

Pewien bocian z podlaskiej wsi, zwany Wojtkiem, szykuje się do odlotu do ciepłych 

krajów. W tym samym czasie w pobliskim domu dzieje się coś dziwnego. Tata miesz-

kającego tu siedmioletniego Jacka nagle wyjeżdża. Z rozmów rodziców chłopiec 

wnioskuje, że wróci wiosną, razem z bocianem. Tymczasem bocian ma w podróży do 

Afryki i z powrotem liczne i niebezpieczne przygody. Jacek pod jego nieobecność 

pilnuje gniazda. Bo przecież bez gniazda nie będzie ani bociana, ani taty. 

"Wojtek" to urzekająca historia, która jednocześnie opowiada o wytrwałości w dążeniu 

do celu i akceptacji ludzkich słabości. To również malownicza, a zarazem bardzo ważna lekcja przyrody przed-

stawiona oczami bociana podczas jego lotu do ciepłych krajów. Opowieść wzbogacają niezwykłe, haftowane 

ilustracje Małgorzaty Dmitruk. 

WYRÓŻNIENIE GRAFICZNE w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2019: 
Maria Dek za autorską książkę Przeplatalińscy, wydawnictwo Dwie Siostry  

BALONOWA 5 
Mikołaj Pasiński 
oprawa twarda | 48 stron | Egmont | 9788328144804  | Cena: £7.99 

W kamienicy przy Balonowej 5 naprawdę dużo się dzieje. Słychać dźwięki instru-

mentów i czyjeś baaardzo głośne chrapanie. Na klatce schodowej unosi się za-

pach ciasta, ciągle coś stuka, puka, szura i podzwania… 

Mieszkańcy są różni, każdy ma jakieś hobby. A jednak nikt nikomu nie przeszka-

dza i wszyscy żyją w zgodzie. Dajcie się zaprosić na sąsiedzką wizytę! Poznajcie 

mieszkańców tej niezwykłej kamienicy – trochę zwariowanych i ekscentrycznych, 

ale zawsze radosnych i przyjaznych. 

WYRÓŻNIENIE GRAFICZNE w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2019: 
Gosia Herba za ilustracje do książki Balonowa 5, wydawnictwo Egmont Polska  

PODRÓŻNICY 
Andrzej Fedorowicz 
oprawa twarda | 144 stron | Dwie Siostry | 9788381500180  | Cena: £9.99 

Zbiór pasjonujących opowieści o niezwykłych wyprawach polskich podróżników od 

średniowiecza do współczesności. W nieznane i dookoła świata. Na najwyższe 

szczyty i niedostępne bieguny. Przez bezkresne oceany i bezludne pustkowia. Pola-

cy od wieków podróżują po lądach i morzach, zapuszczając się w najdalsze zakątki 

naszej planety. Przed wami historie słynnych polskich podróżników i ich niesamowi-

tych wypraw. Wśród bohaterów książki są zesłańcy i piraci, badacze i awanturnicy, 

sportowcy i dziennikarze. Od średniowiecznego mnicha Benedykta Polaka, przez 

legendarnego Maurycego Beniowskiego, Leonida Teligę, Tony’ego Halika i Jerzego 

Kukuczkę, po Marka Kamińskiego i Aleksandra Dobę. 

NAGRODA GRAFICZNA w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2019:  
Jacek Ambrożewski oraz Zosia Frankowska za ilustracje i projekt graficzny do książki Podróżnicy. Wielkie 
wyprawy Polaków, wydawnictwo Dwie Siostry  

AWARIA ELEKTROWNI 
Tina Oziewicz 
oprawa twarda | 40 stron | Dwie Siostry | 9788381500371 | Cena: £7.99 

Gdy nagle gasną wszystkie światła, życie miasta zamiera. Ale są i tacy, którzy 

tylko na to czekają... Nastrojowe, bogato ilustrowane opowiadanie o nocnym 

życiu zwierząt. W ciepłą letnią noc w elektrowni dochodzi do awarii – i cała 

okolica pogrąża się w ciemności. Gdy w mieście gasną światła, żyjące w nim 

zwierzęta wychodzą z kryjówek. W końcu mogą spokojnie załatwiać swoje 

sprawy – i nikt nie świeci im w oczy. 

Urzekająca atmosferą, bogato ilustrowana książka ze zwięzłym, nastrojowym 

tekstem wprowadza czytelników w nocny świat zwierząt: puchacza, lisa, ropu-

chy, raka, jeża i wielu innych… 

WYRÓŻNIENIE LITERACKIE w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2019: 
Tina Oziewicz za książkę  Awaria elektrowni, wydawnictwo Dwie Siostry  
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JÓZIA KŁOPOTEK I OTCHŁAŃ KLĘSK 
Elżbieta Pałasz 
oprawa twarda | 160 stron | Adamada | 8+ | 9788381180450  | Cena: £5.99 

Stanęła po stronie koleżanki, dostała karę. Miała poprawić test z przyrody, 

przegapiła termin. Chciała uratować małżeństwo rodziców, podpaliła kuchnię. Z 

tą Kłopotek są same kłopoty, niby chce dobrze, a zawsze wychodzi odwrotnie. 

Może po prostu taka już jest i nic nie można na to poradzić? Najzwyczajniej w 

świecie urodziła się pod nieszczęśliwą gwiazdą i tyle. A może właśnie wszystko 

jest inaczej?  

Pokonkursowa lista bis, czyli tytuły polecone przez jurorki i jurorów konkursu Książka Roku 2019 PS IBBY 
Książki dla dzieci od 8 lat 

HUCZY JAK W ULU 
Magdalena Kiełbowicz 
oprawa twarda | 176 stron | Znak | 8+ | 9788324051076 | Cena: £8.99 

To ja, Ula Hernik, miłośniczka książek, lwów i psa Rufusa. A do tego dyrektorka ogrodu 

zoologicznego. Oczywiście w przyszłości, bo na razie mam osiem lat i chodzę do trze-

ciej klasy, ale jak mówi babcia Janina – najważniejsze, to wiedzieć czego się chce w 

życiu. Mieszkam na Makowej w starej kamienicy razem ze wszystkimi, którzy są dla 

mnie najważniejsi w świecie. Na przykład z mamą, tatą i Słodkim, młodszym bratem. 

Na parterze mamy nawet zakład szewski, a na poddaszu latarnię morską, która zapro-

wadzi każdego zbłąkanego wędrowca pod nasz adres. 

Uliczka wygląda na spokojną, ale nie dajcie się nabrać! Pojawiają się tu gwiazdy filmo-

we i słynne śpiewaczki, zaginione listy w butelce, na które przychodzi odpowiedź i cór-

ka wikingów, waleczna Ursulla z Genlandii! Nawet gdy jest cicho jak makiem zasiał, to i tak... huczy jak w ulu. 

Pokonkursowa lista bis, czyli tytuły polecone przez jurorki i jurorów konkursu Książka Roku 2019 PS IBBY 
Książki dla dzieci od 8 lat 

TO NIE TAK MIAŁO BYĆ 
Michał Piedziewicz 
oprawa miękka | 200 stron | BIS| 8+ | 9788375516180 | Cena: £5.99 

Drużyna Lanovii, po burzliwych eliminacjach, znalazła się w ścisłym finale turnieju 

drużyn podwórkowych, który odbywa się na dużym stadionie podczas wielkiego 

festynu miejskiego. Chłopców czekają najważniejsze mecze życia, tymczasem jedna 

po drugiej następują komplikacje, i to nie tylko te o sportowym charakterze. Krzysiek i 

Miki razem z Weroniką, którą poznali w trakcie eliminacji, oraz jej koleżanką Kasią, 

utalentowaną kolarką, wpadają na trop wielkiej afery. 

Kontynuacja przygód bohaterów książki „Ćwierćfinał to już coś!”, tym razem o 

charakterze sportowo-detektywistycznym.  

Pokonkursowa lista bis, czyli tytuły polecone przez jurorki i jurorów konkursu Książka Roku 2019 PS IBBY 
Książki dla dzieci od 8 lat 

GOŁĄBEK NIEPOKOJU  
Kazimierz Szymeczko 
88 stron | oprawa twarda | 165x235mm |  wyd. Literatura | 7+ | 
ISBN: 9788376726106 | Cena: £5.20 

Gustlik mieszka w Bytomiu. Ojciec niedawno wrócił z wojny. Jeden z wujków zginął, 

od drugiego nie ma wiadomości. A walka o Śląsk dopiero się zaczyna. Pomiędzy 

podwórkiem, gołębnikiem a Domem Polskim, zwanym Ulem, krzyżują się ludzkie losy. 

Decyzje narzucone przez mocarstwa, wybory różnych grup Ślązaków, domowe plany i 

próby normalnego życia przerywane są kolejnymi powstaniami. W życiu chłopca 

strach o bliskich miesza się z radością z hodowli gołębi, które nie uznają granic i 

latają po polsko-niemieckim pograniczu śląskim.  

Książka z serii Wojny dorosłych—historie dzieci z wyd. Literatura.  

Pokonkursowa lista bis, czyli tytuły polecone przez jurorki i jurorów konkursu Książka Roku 2019 PS IBBY 
Książki dla dzieci od 8 lat 

ZŁOTA JEDENASTKA 
Paweł Beręsewicz 
oprawa twarda | 80 stron | Literatura | 6+ | 9788376726427 | Cena: £4.99 

Temat interesujący wszystkich – sport. 

49 dyscyplin i dwóch mistrzów: Paweł Beręsewicz i Bohdan Butenko. 

Z tematem mierzą się ku uciesze czytelników – starszych i młodszych, 

silniejszych i słabszych. 

Taki sport – jest naprawdę dla każdego! 

Pokonkursowa lista bis, czyli tytuły polecone przez jurorki i jurorów 
konkursu Książka Roku 2018 PS IBBY 
Książki dla dzieci od 6 lat 

TUTU 
Barbara Gawryluk  
oprawa twarda | 96 stron | Literatura | 5+ | 9788376725741 | Cena: £5.20 

Jeśli ma się przyjaciół, to wszystko staje się możliwe. 

Pajda to wesoły osioł. 

Radek to sprytny szczur. 

Dowoza to koza, niezbyt rozgarnięta. 

Lucek to zarozumiały struś. 

Leonard to odważny legwan. 

Wszyscy są przyjaciółmi małej piegowatej świnki Tutu. Dzięki nim Tutu może 

wyruszyć na poszukiwanie rajskiej Wyspy Świnek. W podróży czeka ją wiele 

niebezpiecznych sytuacji, ale Tutu lubi przygody i umie walczyć o swoje marzenia 

Pokonkursowa lista bis, czyli tytuły polecone przez jurorki i jurorów konkursu Książka Roku 2018 PS IBBY 
Książki dla dzieci od 3 do 6 lat 
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RATOWNICY CZASU T.1 
Justyna Drzewicka 
oprawa miękka | 360 stron | Jaguar | 8+ | ISBN 9788376868189 | Cena: £8.50 

Jest rok 2018. Trzynastoletnia Sara, której ambicją jest zostać pisarką, i jej rówieśnik Daniel, miłośnik ciężkiego 
brzmienia muzyki metalowej, nieustannie wpadają w szkole w tarapaty. Sara z uwagi na nadmierną ciekawość i 
ponadprzeciętną inteligencję, Daniel głównie z powodu braku zainteresowania nauką, przede wszystkim historią. 
Kolejne starcie z profesorem historii owocuje najpierw wizytą u dyrektora, a następnie w podziemiach szkoły, 
gdzie ulokowana jest stołówka. Tam właśnie młodzi mają sobie posiedzieć i przemyśleć parę spraw. W pewnym 
momencie, w ścianie otwiera się tunel… Wydostaje się z niego kot, w każdym razie, w pewnym sensie kot, mówią-
cy, myślący, a co najważniejsze, kot z przyszłości, z roku 2118. Z czasów zupełnie innych możliwości technicz-
nych! Opowieści kota są tak fascynujące, że Sara, jak przystało na prawdziwą (przyszłą) pisarkę nie może się 
oprzeć namowom, aby na własne oczy zobaczyć to i owo z przeszłości, zaś Daniel, jak przystało na wiernego 
przyjaciela, ani myśli puścić przyjaciółkę samą, bez opieki. Tym sposobem para współczesnych nastolatków 
udaje się w pełną niebezpiecznych przygód podróż w czasie - do Bolonii końca XV wieku, gdzie spotkają Koperni-
ka. Patrona swojej szkoły z roku 2018! Młody Mikołaj okaże się postacią znacznie bardziej interesującą niż to 

wynika ze szkolnych podręczników. Przede wszystkim, wpada w tarapaty, jak każdy student, któremu brakuje pieniędzy, żeby opłacić 
naukę. Ima się różnych sposobów zarobkowania, nawet tak poniżających dla astronoma, jak astrologiczne bajdy. Przyjaciele starają się 
mu pomóc tak gorliwie, że nawet trafiają w ręce inkwizycji, co jak wiadomo, zwykle nie kończy się dobrze… Jak będzie tym razem?  

Pokonkursowa lista bis, czyli tytuły polecone przez jurorki i jurorów konkursu Książka Roku 2019 PS IBBY 
Książki dla dzieci od 10 lat 

SUPERCEPCJA. POCZĄTEK 
Katarzyna Gacek 
oprawa twarda | 288 stron | Znak | 10+ | ISBN 9788324051328 | Cena: £7.99 

A gdybyście mogli usłyszeć, jak bije serce wiewiórki w parku? Albo bezszelestnie wspiąć się po gładkiej metalowej ścianie? A może wytropić dowolną osobę na podstawie... jej drugiego śniadania? 
Julka, Klara i Tymon poznają się przez przypadek, jednak jest coś, co ich łączy: wszyscy mają pewien tajemniczy dar. Sprawia on, że mogą dokonywać niemożliwego, ale i sprowadza na nich mnóstwo 
kłopotów. Być zwyczajnym nastolatkiem z niezwykłymi zdolnościami – to nie takie proste, jak się wydaje! Na dodatek kiedy wychodzi na jaw, że oszuści planują zagarnąć dom Julki, cała trójka musi 
wykorzystać swoje moce, by uratować rodzinę dziewczynki przed bankructwem. I przy okazji – nie dać się zdemaskować! 

Pokonkursowa lista bis, czyli tytuły polecone przez jurorki i jurorów konkursu Książka Roku 2019 PS IBBY 
Książki dla dzieci od 10 lat 

RATOWNICY CZASU T.2 
Justyna Drzewicka 
oprawa miękka | 352 stron | Jaguar | 8+ | 
ISBN 9788376868707 | Cena: £8.50 

Próba odstawienia Giulii, dziewczyny z Bolonii, do XV 
wieku nie powiodła się. Chronoorganizer wykrył zakłóce-
nia, które uniemożliwiają podróż w przeszłość gdziekol-
wiek indziej niż do Egiptu z czasów Kleopatry. Zabraw-
szy ze sobą nieprzytomną Włoszkę, Sara, Daniel i anima-
loid Mutek wyruszają w drogę z nadzieją, że ze starożyt-
ności uda im się dotrzeć do roku 1496. Wskutek zawale-
nia się tunelu czasowego trafiają wprawdzie do Egiptu, 
ale o dwadzieścia sześć wieków za wcześnie… 
Pozbawieni azylu, muszą szukać pomocy u miejsco-

wych. Omyłkowo zostają wzięci za orszak ślubny i trafiają na dwór lokalnego 
dostojnika, gdzie tajemniczy prześladowca dybie na ich życie. Wśród podejrza-
nych jest kapłan Imhotep. Nasi bohaterowie nie będą w stanie wrócić do domu, 
dopóki nie odkryją tożsamości złoczyńcy… 

SUPERCEPCJA.  
PODWÓJNY SPISEK  
Katarzyna Gacek 
oprawa twarda |  
272 strony | Znak | 10+ | 
ISBN 9788324052165 | 
Cena: £9.99 

SUPERCEPCJA.  
SEKRET ULICY CIEMNEJ  
Katarzyna Gacek 
oprawa twarda |  
220 stron | Znak | 10+ |  
ISBN 9788324051991 |  
Cena: £9.99 

SUPERCEPCJA.  
PORWANIE  
Katarzyna Gacek 
oprawa twarda |  
312 stron | Znak | 10+ | 
ISBN 9788324074839 | 
Cena: £9.99 

SUPERCEPCJA.  
SZÓSTY ZMYSŁ  
Katarzyna Gacek 
oprawa twarda |  
320 stron | Znak | 10+ | 
ISBN 9788324075812 | 
Cena: £9.99 

SUPERCEPCJA 
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NIEPRZECIĘTNI 

W poszukiwaniu światła.  
Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie 
Anna Czerwińska-Rydel 
| 136 stron | 7+ | 9788376724911 |  
Cena: £5.50 

Hej, zagrajcie siarczyście!  
Opowieść o Stanisławie Moniuszce 
książka + CD  
Izabella Klebańska 
112 stron | 7+ | 9788376726526 |  
Cena: £5.90 

Ziuk. Opowieść o Józefie Piłsudskim 
Agata Czerwińska-Rydel  
112 stron | 8+ | 9788376725970 |  
Cena: £5.90 

Droga do gwiazd.  
Opowieść o Mikołaju Koperniku 
Katarzyna i Paweł Ziemniccy  
| 96 stron | 8+ | 9788376725994 | £5.50 

Piórem czy mieczem.  
Opowieść o Henryku Sienkiewiczu 
Anna Czerwińska-Rydel  
112 stron | 7+ | 9788376724393 |  
Cena: £5.50 

Muzyka Pana Chopina + CD 
Wanda Chotomska 
56 stron | 7+ | 9788376726687 |  
Cena: £6.50 

Rany Julek!  
O tym jak Julian Tuwim został poetą 
Agnieszka Frączek  
80 stron | 7+ | 9788376728087 |  
Cena: £5.90 

Moja babcia kocha Chopina  
książka + CD 
Anna Czerwińska-Rydel 
56 stron | 7+ | 9788376728001 |  
Cena: £5.90 

Historie wybitnych Polaków znają wszyscy. Ale jacy byli w dzieciństwie i młodości 

i dzięki czemu osiągnęli tak wiele? Dowiecie się z tych książek!  

oprawa twarda | 240 x 170 mm 
Wyd. Literatura 

GEN I JUŻ. OPOWIEŚĆ O STEFANIE BANACHU 
Anna Czerwińska-Rydel 
104 strony | 9+ | ISBN: 9788376727998 | Cena: £5.90 

Zasługi Stefana Banacha dla nauki są porównywalne z zasługami Marii Skłodow-
skiej-Curie czy Mikołaja Kopernika, a jednak nie jest on powszechnie znany. Ba-
nach tworzył matematykę, jakiej wcześniej nie znano. Rewolucję, której był jed-
nym z ojców, można porównać do powstania teorii względności Einsteina. Wiemy, 
co zawdzięczamy teorii Kopernika, jaki wkład w naukę ma Maria Skłodowska-
Curie. A kto z nas wie, co zawdzięczamy Banachowi? Sam Stefan Banach zdziwił-
by się, gdyby mu powiedziano, że po nie więcej niż pół wieku używa się rezultatów 
jego teorii do komputerowego modelowania niemal wszystkich skomplikowanych 
konstrukcji lub systemów przy wznoszeniu budynków, produkcji samochodów czy 
logistyce. 

Porzucony jako dziecko, wychowywany przez właścicielkę pralni w Krakowie, która dostrzegła w nim nie-
zwykłe zdolności. Poznajcie ekscentrycznego geniusza, Stefana Banacha, który do dziś jest drugim po 
Euklidesie najczęściej przywoływanym naukowcem w matematyce powszechnej. 
Geniusz – gen i już! 

WĘDRUJĄC PO NIEBIE Z JANEM HEWELIUSZEM 
Anna Czerwińska-Rydel 
93 strony | 9+ | ISBN: 9788376729824 | Cena: £5.90 

Jeśli oglądałeś kiedyś mapę nieba – możliwe, że powstała ona w planetarium Hewe-
liusza. Ten wybitny astronom dużo osiągnął, choć jego droga do sławy była niełatwa. 
Ojciec chciał, aby został browarnikiem (i przejął rodzinny interes), a inni badacze 
zarzucali mu, że pracuje na przestarzałym sprzęcie i jego pomiary są niedokładne 
(mylili się, co udowodnił), spłonęło jego wielkie obserwatorium i odbudowywanie go 
zajęło mu wiele lat – nigdy jednak nie zwątpił w swoją pasję. 
Zilustrował opracowany przez siebie Atlas nieba, własnoręcznie wykonał pięćdziesię-
ciometrowy teleskop  i na zawsze zapisał się w historii astronomii. 
Warto go poznać. 

IRENKA. DZIEWCZYNKA Z WILNA 
Andrzej Perepeczko 
104 strony | 8+ | ISBN: 9788376729817 | Cena: £5.90 

Irenka jest pogodną, ciekawą świata dziewczynką. Urodziła się w Wilnie w 1932 
roku, pięknym mieście na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej. 
Kochająca i wspierająca się rodzina, przeświadczenie o nieustającej opiece Matki 
Boskiej Ostrobramskiej chroniły ją przed rozpaczą podczas burzliwych działań 
wojennych, kiedy nad Wilno napłynęły hitlerowskie i sowieckie chmury. 

A to feler! O tym, jak Jan Brzechwa 
został bajkopisarzem 
Agnieszka Frączek 
| 128 stron | 9+ | 9788376729978 |  
Cena: £6.50 
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POLSCY BOHATEROWIE. MARIA SKŁODOWSKA-CURIE 
Małgorzata Sobieszczak-Marciniak  
oprawa twarda | 96 stron | Read Me | 7+ | ISBN:  9788377735817 | Cena: £5.50 

Urodziła się w Warszawie. Kiedy usiadła w szkolnej ławce, okazało się, że 

największą jej pasją jest... fizyka i chemia. Marzyła o pracy naukowca. W 

jej czasach w Polsce rządzonej przez zaborcę kobiety nie mogły studio-

wać. Dlatego wyjechała do Paryża, na uniwersytet, tam później pracowała 

w laboratorium i założyła rodzinę. Dwukrotnie sięgnęła po najwyższy laur 

dla naukowca – Nagrodę Nobla. Z tej książki dowiesz się, jak żyła i praco-

wała słynna polska uczona Maria Skłodowska-Curie. Które miejsca w 

Warszawie lubiła najbardziej? Jakie miała laboratorium w Paryżu? Z kim 

w nim pracowała? Jak nazwała odkryty przez siebie pierwiastek? Gdzie 

lubiła spędzać wakacje z córkami? 

POLSCY BOHATEROWIE. MARSZAŁEK JÓZEF-PIŁSUDSKI 
Małgorzata Strękowska-Zaremba  
oprawa twarda | 96 stron | Read Me | 7+ | ISBN:  9788377737576 | Cena: £5.50 

Młodzi czytelnicy poznają Marszałka Piłsudskiego – twórcę polskiej nie-

podległości – w różnych sytuacjach: jako ojca, miłośnika przyrody, moc-

nej herbaty, twardych krakersów, a także ukochanego przez żołnierzy 

"Dziadka", który otrzymywał na imieniny niezwykłe prezenty, człowieka 

pełnego humoru oraz gotowego na wszystko konspiratora marzącego o 

wolnej Polsce, człowieka silnej woli, wyjątkowej skromności i uczciwości, 

człowieka walki, twórcę Państwa Polskiego, obrońcę jego granic w 1920 

roku.  

POLSCY BOHATEROWIE. ROTMISTRZ WITOLD PILECKI 
Małgorzata Strękowska-Zaremba  

oprawa twarda | 96 stron | Read Me | 7+ | ISBN:  9788377736142 | Cena: £5.50 

Urodził się w 1901 roku w Ołońcu na północy Imperium Rosyjskiego w 

Karelii. Polski nie było wtedy na mapach. Stanął do walki o niepodległość 

Polski w czasie pierwszej wojny światowej i podczas wojny polsko-

bolszewickiej w 1920 roku. Nie wahał się także wtedy, gdy ojczyzna po-

trzebowała go po raz kolejny na pięknej karej klaczy Bajce ruszył na czele 

kawalerzystów bronić Polski przez wrogami w 1939 roku, a potem dobro-

wolnie został więźniem Oświęcimia niemieckiego obozu śmierci. Choć 

było mu ciężko i ponosił porażki,  

walczył do końca.  

POLSCY BOHATEROWIE. JAN III SOBIESKI 
Małgorzata Strękowska-Zaremba  
oprawa twarda | 96 stron | Read Me | 7+ | ISBN:  9788377739006 | Cena: £5.50 

Jan III Sobieski to wielki wódz i sprawiedliwy władca, który pod Wiedniem 

ocalił Europę przed tureckim najazdem. Ale król miał też drugie oblicze – 

czułego ojca i kochającego męża oraz mola książkowego, który nie wyru-

szał na wojnę bez ulubionych lektur i… taboretu. Nie lubił gwarnej i zatło-

czonej Warszawy tak bardzo, że uciekł z rodziną do pięknego pałacu w 

Wilanowie. Zuzanna Gaj musi wkrótce złożyć w wydawnictwie gotową 

książkę o Janie III Sobieskim. Niestety, pisanie nie idzie jej zbyt dobrze. 

Na domiar złego dom pani Zuzanny omal nie wylatuje w powietrze z po-

wodu eksperymentów prowadzonych przez bliźnięta Alicję i Alka. W obli-

czu groźby odwołania rodzinnego wyjazdu, dzieci postanawiają pomóc mamie. Odwiedzają Mu-

zeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, piszą opowiadanie o aferze, która się tam rozegrała 

oraz… pracują nad paliwem do wehikułu czasu.  

POLSCY BOHATEROWIE. IRENA SENDLEROWA 
Beata Ostrowicka  
oprawa twarda | 96 stron | Read Me | 7+ | ISBN:  9788377739747 | Cena: £5.50 

Majkę czeka niezwykła podróż w czasie. Podczas lekcji po raz pierwszy 

słyszy nazwisko Ireny Sendlerowej: wrażliwej dziewczynki i nieustraszonej 

kobiety, która podczas wojny uratowała dwa i pół tysiąca ludzi i została 

polską superbohaterką. Tak zaczyna się opowieść o narodzinach przyjaźni 

z nieco zarozumiałą Wiktorią, dość ponurym Ignacym oraz kotem Zuze-

łem, których połączyło zaangażowanie w poznanie trudnej i mrocznej hi-

storii XX wieku oraz roli odegranej w niej przez Irenę Sendlerową. Jej opo-

wieść zaczyn się w 1910 w Warszawie – tutaj dorastała, otoczona miło-

ścią rodziców bawiła się z żydowskimi rówieśnikami i stawała w ich obro-

nie, kiedy studiowała na Uniwersytecie Warszawskim. Całe dorosłe życie poświęciła pomaganiu 

drugiemu człowiekowi: pracując jako pracowniczka socjalna i opiekunka społeczna oraz ratując 

najmłodszych mieszkańców getta warszawskiego od okrutnej śmierci.  

POLSCY BOHATEROWIE 

Seria POLSCY SUPERBOHATEROWIE opowiada o niezwykłych Polakach 

i Polkach – ludziach mądrych i odważnych. Jak żyli i pracowali?  

O czym marzyli i co osiągnęli?  

Co im zawdzięczamy? Może Ty chcesz być jak… 
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NAZYWAM SIĘ… 

Polecamy książki z serii „Nazywam się…”,  

które w przystępnej i ciekawej formie przybliżają młodym 

czytelnikom postaci zasłużone dla kultury, nauki i historii. 

oprawa miękka | 64 strony | 145 x 210 mm | Media Rodzina 

Nazywam się… 
Mikołaj Kopernik  
9788380088726 | £5.90 

Nazywam się… 
Fryderyk Chopin 
 9788372784421 | £4.50 

Nazywam się… 
Maria Skłodowska-Curie 
9788372783295 | £4.50 

Nazywam się… 
Stefan Wyszyński  
9788380088085 | £5.90 

Nazywam się… 
Matka Teresa z Kalkuty  
9788372782441 | £4.50 

Nazywam się… 
Mahatma Gandhi  
9788372783288 | £4.50 

Nazywam się… 
Faustyna Kowalska  
9788372786173 | £4.50 

Nazywam się… 
Jan Paweł II  
9788372782830 | £4.50 

Nazywam się… 
Albert Einstein  
9788372782045 | £4.50 

Nazywam się… 
Antoine de Saint-Exupery 
9788372782144 | £4.50  

Nazywam się… 
William Szekspir  
 9788372782151 | £4.50 

Nazywam się… 
Wolfgang Amadeusz Mozart 
9788372782434 | £4.50 

Nazywam się… 
Leonardo da Vinci  
9788372782038 | £4.50 

Nazywam się… 
Vincent Van Gogh  
9788372782694 | £4.50 

Nazywam się… 
Pablo Picasso  
9788372782700 | £4.50 
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ADAŚ MICKIEWICZ. ŁOBUZ I MISTRZ 
Jakub Skworz  
oprawa miękka | 200 stron | Zysk | 9+ | 9788381161664  | Cena: £9.99 

Czy to możliwie, że wielki pisarz Adam Mickiewicz był kiedyś małym łobuzem? W 

domu dziadków są drzwi, których nie wolno otwierać. Czy to powstrzyma Olę i Eryka 

przed zaglądaniem do tajemniczego gabinetu? Na szczęście nie, bo w środku znajdą 

rzeczy ciekawsze od najbardziej wymyślnych gier i zabawek regały pełne 

wciągających książek. To nie puste słowa książki dziadka wciągają człowieka na 

poważnie, od stóp do głów: wprost na mroźną Syberię, do pięknego Wilna lub 

zatłoczonej Moskwy. Dziadek oprowadza wnuki śladami Adama Mickiewicza, dzięki 

czemu mogą razem z pisarzem ugasić pożar Nowogródka, założyć tajne 

stowarzyszenie i ruszyć do powstania listopadowego, a nawet dopilnować wydania 

Pana Tadeusza. Czytelnik prowadzony przez piękne ilustracje podąża krok w krok za nimi. 

MANIA SKŁODOWSKA 
Jakub Skworz  
oprawa twarda | 210 stron | Zysk | 9+ | 9788381164832 | Cena: £12.50 
oprawa miękka | 210 stron | | Zysk | 9+ | 9788381164672 | Cena: £9.99 

Czy Mania Skłodowska lubiła się uczyć? W co grała z rodzeństwem? O czym 

marzyła? Na wszystkie te pytania odpowiedź znajdziesz w magicznej 

bibliotece...Gabinet to jedyne pomieszczenie w domu dziadków, do którego Ola z 

Erykiem mają zakaz wstępu. Już raz go złamali, podczas letnich wakacji. W środku, 

na regałach pnących się od podłogi po sufit, znaleźli wciągające książki. Dosłownie 

wciągające! I dzięki temu przeżyli niezwykłą przygodę. Kiedy Eryk wyjeżdża z 

rodzicami do Paryża, Ola, zmuszona przez ten czas zostać u dziadków, postanawia 

wybrać się w to samo miejsce co brat – ale inną drogą. W gabinecie dziadka 

odnajduje książkę z kobietą z probówką w ręce na okładce. Przykłada palce do ilustracji i… znika w książce. 

Już po chwili widzi kilkuletnią Manię Skłodowską. I tak zaczyna się kolejna fascynująca podróż w nie byle 

jakim towarzystwie – przyszłej chemiczki i noblistki. 

MANIA DZIEWCZYNKA INNA NIŻ WSZYSTKIE 
Julita Grodek  
oprawa twarda | 70 stron | Zuzu Toys | 7+ |  Cena: £8.70 

Książka przeznaczona dla najmłodszych czytelników (7+) - pozwala poznać 

życiorys słynnej noblistki w i przyswoić go sobie wraz z szerszym kontekstem. Ten 

kontekst, to między innymi wiedza na temat epoki, jak również wiedza na temat 

samej nagrody Nobla. 

Książka została podzielona na dwie części. W pierwszej dzieci poznają historię 

życia noblistki, najpierw małej Mani, a później dorosłej Marii poprzez rozmowy z 

najważniejszymi w jej życiu postaciami. Druga część książki pozwala dzieciom 

przypomnieć najważniejsze fakty z życia Marii Skłodowskiej a także wyjaśnić 

trudne pojęcia z nią związane, m.in. radioaktywność. 

Nie zabraknie także ciekawostek, np. informacji na jakich monetach , banknotach i znaczkach można znaleźć 

podobiznę Marii a także jak przebrać się za noblistkę na bal przebierańców. Dzięki tej książce dziecko 

zdobędzie wiedzę o przydatności odkryć naukowych w życiu codziennym, oraz rozbudzi w nim ciekawość 

wobec świata i jego zasobów.  

12 WYJĄTKOWYCH POSTACI 
128 stron | oprawa twarda | Centrum Edukacji Dziecięcej ISBN: 9788327102423 | 
Cena: £7.60 

W książce znajdziecie 12 opowiastek o dzieciństwie i młodości wyjątkowych 

Polek i Polaków, którzy swoim życiem udowodnili, że warto realizować swoje 

marzenia, że czasami trzeba iść pod prąd albo pod górkę, walczyć z przeciwno-

ściami losu, aby poczuć i zachwycić się światem. Przeczytacie o ludziach niezwy-

kłych - odważnych, wytrwałych, silnych, cierpliwych, utalentowanych, oddanych, 

gotowych na poświęcenia, z głowami pełnymi marzeń i fantazji. O ludziach ko-

chających życie, którzy pozostawili nam tak wiele. Właśnie dzięki Nim powstała 

ta książka - inspiracja dla nas, aby lepiej i piękniej żyć.  

WOJTEK SPOD MONTE CASINO 
Wiesław Lasocki  
oprawa twarda | 140 stron | Muchomor | 8-11 | ISBN: 9788389774514 | 
Cena: £6.50 

Książka opowiadająca o historii niedźwiedzia, przygarniętego przez żołnierzy z armii 

Andersa w Persji. Niedźwiedź Wojtek przeszedł z armią cały szlak bojowy a resztę 

życia spędził w edynburskim Zoo. Autor, Wiesław Lasocki, emigracyjny pisarz, 

relacje o Wojtku zbierał bezpośrednio od jego towarzyszy - żołnierzy.  

DZIADEK I NIEDŹWIADEK 
Łukasz Wierzbicki  
oprawa twarda | 162 strony | Pointa | 8+ | ISBN: 9788392499138 | 
Cena: £9.30 

Książka pod honorowym patronatem pani generałowej Ireny Anders, niezwykle 

ciekawie i zabawnie opowiada prawdziwą historię niedźwiedzia Wojtka - 

czworonożnego przyjaciela żołnierzy z Armii Andersa, który przebył z nimi cały 

szlak bojowy przez Iran, Irak, Palestynę, Egipt do Włoch. Brał udział w bitwie pod 

Monte Cassino, pomagał nosić ciężkie skrzynie z amunicją, dzięki czemu został 

uwieczniony w oficjalnym emblemacie 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii 2. 

Korpusu Polskiego. "Wspaniała, ciepła opowieść o niedźwiedziu-żołnierzu, 

niezapomniana lekcja historii, która brzmi jak bajka…  
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A TO HISTORIA! OPOWIADANIA Z DZIEJÓW POLSKI 
Kazimierz Szymeczko  
oprawa twarda | 168 stron | Literatura | 7+ | ISBN: 9788376723464 | 
Cena: £5.50 

Historynek, Wierszynek i Militarek lubią się kłócić. A mają o co –  

w końcu jest wiele faktów w historii Polski (od pradziejów po współczesność), na-

szej sztuce i literaturze, o które można się spierać do rana. A że bystre z nich mole 

książkowe, złośliwe i dowcipne – to dobrze się tych utarczek słucha. 

KRÓLEWSKIE ŻYCIE KRÓLÓW 
Małgorzata Strękowska-Zaremba,  Joanna Zagner-Kołat 
oprawa twarda | 80 stron | Literatura | 7+ | ISBN: 9788376726229 | 
Cena: £7.60 

Poczet władców Polski w pigułce – to najnowsza propozycja zgranego duetu Mał-

gorzaty Strękowskiej-Zaremby i Joanny Zagner-Kołat. Przygotowany przez nie ko-

miks przedstawia najważniejsze fakty z panowania władców Polski – od Mieszka I 

po Stanisława Augusta Poniatowskiego. Czytelnicy znajdą tu solidną porcję wiedzy 

historycznej przyprawioną żartami. Dla dociekliwych autorki przygotowały także 

kącik z ciekawostkami, uzupełniający podstawowe informacje.  

JAGIEŁŁO POD PRYSZNICEM 
Paweł Wakuła 
oprawa twarda | 244 strony | Literatura | 7+ | ISBN: 9788376723792 
Cena: £6.50 

Pełna humoru opowieść o polskich władcach, która zaciekawi nawet tych, którzy uwa-

żają, że historia jest nudna jak flaki z olejem. To lektura dla tych, którzy nie lubią wku-

wania dat, ale chcą wiedzieć, dlaczego Bolesław Chrobry kazał swoim poddanym 

wyrywać zęby, dlaczego Bolesław Krzywousty kazał oślepić brata, po co Zygmunt 

August spotykał się z czarnoksiężnikiem Twardowskim, czy Jan Sobieski lubił kawę 

po wiedeńsku i co łączyło Jana Kazimierza z więźniem w żelaznej masce. 

JAJECZNICA KOLUMBA 
Paweł Wakuła  

oprawa twarda | 238 stron | Literatura | 9+ | Cena: £7.60 

Bohaterem książki jest Kuba, ten sam, który w książce Jagiełło pod pryszni-

cem pobierał u swojego dziadka korepetycje z historii.  

Tym razem chłopiec i jego rodzina, a wraz z nim czytelnicy poznają najwybitniejszych 

odkrywców w dziejach, poczynając od starożytnych Fenicjan i Greków, a kończąc na 

współczesnych polskich podróżnikach. Wyruszą wraz z nimi do mroźnej Ultima Thule, 

żyznej Winlandii, owianego tajemnicą El Dorado, i niezbadanej Terra Australis Incogni-

ta. Przekonają się, że za wielkimi odkryciami geograficznymi stała nie tylko ciekawość 

świata, ale także chęć zysku, polityka… i przypadek, a wśród podróżników nie brako-

wało zwyczajnych awanturników. 

MAZUREK DĄBROWSKIEGO. HISTORIA NASZEGO HYMNU 

Małgorzata Strzałkowska 
64 strony | 276 x 215 mm | oprawa twarda | wyd. Bajka | 7+ | ISBN: 9788361824725 | 

Cena: £7.50 

"Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy" – wszyscy znamy tę melodię i te słowa. 

Mazurek Dąbrowskiego wzrusza nas i przejmuje od najmłodszych lat. Ale czy wiemy, 

jak to się stało, że właśnie ta pieśń została polskim hymnem narodowym? Książka 

opowiada o narodzinach "Mazurka Dąbrowskiego", o drodze, jaką przeszła ta pieśń, 

przemieniając się z żołnierskiej "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech"  

w pieśń narodową i hymn państwowy, a także o ludziach w sposób szczególny z nią 

związanych.   

ALFABET POLSKI 
Anna Skowrońska  
oprawa twarda | 92 strony | Muchomor |  9+ | 9788389774859 | 
Cena: £7.90 

Od Althamera i andrzejek przez czarne złoto i fortepian Chopina aż po Złotą Żabę. 

Pięćdziesiąt cztery hasła opowiadają o Polsce dawnej i współczesnej, przedstawiają 

zwyczaje, postacie, wydarzenia i miejsca. Wesołe i nasycone kolorem ilustracje 

razem z krótkimi tekstami przybliżają wiedzę o kulturze i historii kraju, łącząc 

podstawowe wiadomości z zabawnymi ciekawostkami 

BAW SIĘ Z WOJTKIEM, ŻOŁNIERZEM BEZ MUNDURU 
Eliza Piotrowska  
oprawa miękka | 32 strony | Ks. Św. Wojciecha | 5-9 lat | 9788380652675  | 
Cena: £3.10 

Znasz już kaprala Wojtka, najsławniejszego żołnierza na świecie? Dziś Wojtek 

zaprasza cię do wspólnej zabawy – w tej książce znajdziesz wiele zadań, łamigłówek 

i kolorowanek. Publikacja zawiera również grę planszowa, dzięki której poznasz 

przygody tego niezwykłego niedźwiadka. Te kreatywne zadania rozwijają wyobraźnię 

i spostrzegawczość, stymulują rozwój dziecka. Przeznaczone dla dzieci w wieku  

od 5 do 9 lat. 

WOJTEK ŻOŁNIERZ BEZ MUNDURU 
Eliza Piotrowska  
oprawa twarda | 96 stron | Ks. Św. Wojciecha | 6+ | 9788389774859 | 
Cena: £5.50 

Poznaj historię Wojtka, żołnierza, który wędrował z armią generała Andersa przez 

Bliski Wschód, a następnie znalazł się we Włoszech, gdzie walczył o Monte Cassino. 

Poznaj historię najsławniejszego niedźwiedzia na świecie! Wojtek. Żołnierz bez 

munduru to nie jest bajka. To prawdziwa historia. Z prawdziwym zakończeniem. To 

książka o wartościach: uczciwości, odwadze, wolności. To książka o uczuciach: 

przyjaźni, miłości, smutku i złości. To wreszcie książka o dorastaniu. Treści historyczne mają walor 

uniwersalny i przełożone są na język dziecka, sprowadzone do sytuacji mu bliskich. 
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SZEŚĆ PALCÓW WARNEŃCZYKA (KRYMINAŁ HISTORYCZNO-FANTASTYCZNY) 
Grażyna Bąkiewicz  

oprawa twarda | 128 stron | Literatura | 8+ | Cena: £5.90 

Niektóre sprawy rządzący ukrywają przed poddanymi. Upływ czasu pokrywa te niedo-
powiedzenia kurzem zapomnienia i po latach nie wiemy, jak było naprawdę. I pewnie 
nigdy się nie dowiemy. Czyżby? A od czego jest Ada? Z umiejętnością, jaka posiada, 
może odsłonić to i owo, i wyjaśnić niejedna zagadkę historyczna. Na przykład kim był 
wędrowiec podający się za Władysława Warneńczyka. Oszustem? A może nie. Sejm 
uznał, że młody król zginał w bitwie pod Warną, choć zwłok nigdy nie odnaleziono. Sar-
kofag na Wawelu dotąd jest pusty. A może wcale nie zginał? Więc co się z nim stało? 
Historycy rozkładają ręce, ale Ada ma swoje sposoby. Co odkryje? Nie powiem. Spytaj-
cie Adę.  

ZŁOTY DUKAT 
Grażyna Bąkiewicz  
oprawa twarda | 144 strony | Literatura | 8+ | ISBN: 9788376727899 | Cena: £5.90 

Siedmioro dzieci króla bawełny – Ludwika Geyera – dowiaduje się przypadkiem o zło-
tym dukacie. Ponoć diabły zapłaciły nim w karczmie, a ta – spłonęła. Ludzie pozbyli się 
pechowego pieniążka, wrzucając go do rzeki Jasień. 

Dzieci postanawiają za wszelką cenę odnaleźć diabelski dukat i wyrzucić go tak daleko, 
jak się da – żeby nie ściągnął jakiegoś nieszczęścia na rodzinę Geyerów. 

Opowieść o początkach przemysłowej Łodzi, widziana oczami dzieci słynnego fabry-
kanta. 

DWÓRKI KRÓLOWEJ BONY 

Kalina Jerzykowska  

oprawa twarda | 328 stron | Literatura | 9+ | ISBN: 9788376725727 | Cena: £6.50 

DWÓRKI KRÓLOWEJ BONY czyli „kosmitki” na Wawelu. Akcja powieści rozgrywa się w 
roku 1530. Jej bohaterki, jak przystało na przedstawicielki epoki renesansu, znają języki, 
śpiewają, grają, piszą wiersze i malują, tworząc razem kilkuosobowego Leonarda da 
Vinci w spódnicy. Przesada? Być może, ale to jeszcze nic, bowiem owe pannice, za-
miast ze spuszczonymi oczami i buzią w ciup czekać, co inni o ich losie postanowią, 
biorą go w swoje ręce. Autorka bowiem wyposażyła je w cechy współczesnych dziew-
czyn: są odważne (z dodatkiem brawury), szczere i bezpośrednie (z odrobiną tupetu), 
bystre i pomysłowe (dziś powiedzielibyśmy – kreatywne), wierne i lojalne w przyjaźni. 
To pozwala im stworzyć niezwyciężoną formację, zwaną współcześnie „dziewczyńską 

paczką”, a w polecanej książce posługującą się kryptonimem Druhny Jadwigi.  

ADA I TAJEMNICA GALLA ANONIMA (KRYMINAŁ HISTORYCZNO-FANTASTYCZNY) 
Grażyna Bąkiewicz  
oprawa twarda | 208 stron | Literatura | 8+ | Cena: £5.90 

Kim był Gall Anonim i dlaczego tak a nie inaczej przedstawił historię Polski w swojej 
kronice? Czy było tak, jak to opisał, czy może zmuszono go do naciągania faktów? W 
średniowieczu przecież szybko rozprawiano się z nieposłusznymi kronikarzami. 

Ada doskonale sobie radzi z przenoszeniem się w czasie i przestrzeni, jest też niezła w 
dyskretnym podglądaniu. Czy uda jej się poznać tajemnicę Galla Anonima i powstrzy-
mać fatalny w skutkach bieg historii? Czy jej ingerencja nie popsuje innym szyków? 

ADA STRAŻNICZKA SKARBU (KRYMINAŁ HISTORYCZNO-FANTASTYCZNY) 
Grażyna Bąkiewicz  

oprawa twarda | 248 stron | Literatura | 8+ | Cena: £5.90 

Historia Ady, która pewnego dnia zamiast iść do szkoły, musi natychmiast dorosnąć. 
Rodzice znikają w tajemniczych okolicznościach, młodszy brat jest coraz bardziej wy-
straszony, a Ada dowiaduje się od nagle zjawiającego się ojca biologicznego, że odzie-
dziczyła po nim niezwykłą moc. Wykorzysta ją podczas poszukiwań rodziców, rozgryzie, 
kto jest jej sprzymierzeńcem, a kto wrogiem, zrobi wszystko, aby odzyskać swoją rodzi-
nę.  

DETEKTYWI Z KLASZTORNEGO WZGÓRZA 
Zuzanna Orlińska  
oprawa twarda | 280 stron | Literatura | 9+ | ISBN: 9788376724065 Cena: £6.50 

Jerzyk ma sokoli wzrok i tęgi umysł, dzięki którym w mig rozwiązuje każdą zagadkę. Ale 
czy da sobie radę, gdy trafi na historię godną samego Sherlocka Holmesa? Szczególnie 
że podejrzany przybysz jest uzbrojony. Na szczęście młodociany detektyw może liczyć 
na pomoc nieustraszonej Bronki i samego…  
Kornela Makuszyńskiego! 

Cała trójka zrobi wszystko, by zapobiec zbliżającemu się zamachowi na prezydenta. Nie 
wiedzą tylko, że rozwiązanie zagadki leży zupełnie gdzie indziej i związane jest z pew-
nym zakonnikiem, który odwiedził Czerwińsk ponad sześćset lat temu… 

TYLKO DLA TWOICH OCZU 
Katarzyna Ryrych  
oprawa twarda | 400 stron | Literatura | 12+ |   ISBN: 9788376724898 
Cena: £6.50 

Koniec XVI wieku. Gdzieś w Polsce ojciec dwunastoletniego Jakuba przegrywa w kości 
kalekiego syna z wędrownym kuglarzem. Mistrz Avius – nowy opiekun chłopca, odkry-
wa w nim niezwykłą ciekawość świata i żądzę wiedzy. Uczy go wszystkiego, począwszy 
od sztuki czytania i pisania, aż do zrozumienia mechanizmów władzy, rządzących tym 
światem. Avius jest nie tylko kuglarzem. To członek tajnego stowarzyszenia, legitymują-
cy się tajemniczym medalionem 007. Wypełnia sekretne misje na zlecenie możnych 
tego świata. Jakub pod okiem mistrza zdobywa wiedzę i doświadczenie, które w znacz-
nym stopniu pozwalają mu uwolnić się od kalectwa.  

FAJNA FERAJNA 
Monika Kowaleczko-Szumowska  
oprawa twarda | 124 strony | BIS | 9788375514070 | Cena: £6.50 

Wzruszające, barwne i niepozbawione humoru wspomnienia dzieci z Powstania 
Warszawskiego. Przeżyli Powstanie Warszawskie, choć nieraz byli w poważnych 
opałach. Halinka ratowała psy i koty. „Kazimierz” przekazywał meldunki i roznosił 
powstańczą prasę. „Hipek” pełnił służbę w warszawskich kanałach. Mirek uciekł z 
domu, by walczyć na pierwszej linii. Bracia Zalman i Perec przyłączyli się do 
powstańców po upadku getta i tułaczce po ulicach Warszawy. Dziewięcioletni Jureczek 
był najmłodszym żołnierzem AK. Basia ukrywała się w nieludzkich warunkach w 
warszawskich piwnicach. A łączniczka Jaga, już niemal dorosła, podnosiła wszystkich 
na duchu w najtrudniejszych chwilach.  
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ALE HISTORIA…  
Grażyna Bakiewicz 
oprawa miękka | 224 strony | Nasza Księgarnia | 10-14 |  
Cena: £5.90 

Cześć, jestem Jolka i uwielbiam czytać – strona po 

stronie, linijka po linijce. Jako jedyna w klasie mam w 

domu prawdziwe książki. I to aż trzy! Znalazłam je u babci 

na strychu. Wykorzystam każdą okazję, żeby zdobyć 

kolejne albo chociaż je obejrzeć. Podróże w przeszłość 

bardzo się do tego przydają… Grupa nastolatków przenosi 

się do szesnastowiecznej Polski. Mają sprawdzić, kto 

wtedy naprawdę rządził naszym krajem: Zygmunt Stary, 

królowa Bona, Zygmunt August, a może ktoś inny? 

Dziwne? Wcale nie! W niedalekiej przyszłości nauka 

historii wygląda zupełnie inaczej… Szczególnie gdy 

nauczycielem jest pan Cebula. Bogato ilustrowana seria 

"Ale historia…" z humorem przekazuje fakty historyczne  

i ciekawostki.  

Mieszko, ty wikingu 
ISBN: 9788310128959  

Kazimierzu, skąd ta forsa?  
ISBN: 9788310129758  

Jadwiga konta Jagiełło  
ISBN: 9788310130532  

Zygmuncie i kto tu rządzi?  
ISBN: 9788310131782  

Stasiu, co ty robisz? 
ISBN: 9788310133250  

ZDARZYŁO SIĘ W POLSCE 

Piastowskie orły 
 

Od morza do morza 
 

Husarskie skrzydła 
 

Walka o wolność 
 

Odzyskana niepodległość 
 

W pięciu tomach współcześni autorzy książek dla dzieci i młodzieży, pasjonaci historii, ukazali węzłowe 

punkty polskich dziejów widziane oczami zwyczajnych ludzi: mieszkańców miast, dworów i wsi – naszych 

przodków. Książki z tej serii dedykujemy tym, którzy cenią i lubią historię, oraz tym, którzy… za nią nie 

przepadają! Dzięki nim przekonają się, że historia Polski jest barwna i ciekawa, pełna nieoczekiwanych 

zwrotów akcji i trzymających w napięciu, dramatycznych wydarzeń.  

W każdej książce zamieszczono 10 opowiadań.  

Grażyna Bąkiewicz, Kazimierz Szymeczko, Paweł Wakuła 
oprawa twarda | 208-224 strony | Litertura |  
wiek 9-14 |  Cena: £7.70 

Mamy niepodległość 
ISBN: 9788310133946  

Ta potworna wojna 
ISBN: 9788310134646   

Ta śmieszna i straszna PRL 
 ISBN: 9788310136275  
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Książki wydane przez Wydawnictwo Literatura, częściowo w koedycji z Muzeum Powstania Warszawskiego. Wielokrotnie nagradzane, cenione, wzruszające, 
napisane prosto, bez patosu, poruszające temat wojny w przystępny dla dziecka, zrozumiały sposób. Oddają klimat czasów, pokazują problem dzieci i dorosłych. 
Przybliżają najmłodszym historię Polski.  

WOJNY DOROSŁYCH—HISTORIE DZIECI 

WILCZEK  
Autor: Katarzyna Ryrych 
56 stron | oprawa twarda | 165x235mm| wyd. Literatura | 8+ | ISBN: 9788376725475  | 
Cena: £5.50 

Świat małego Wiktora, zwanego żartobliwie wilczkiem (od piosenki Obława 
Kaczmarskiego) zmienia się w ciągu jednego dnia. Tajemniczy Wron sprawi, że w 
niedzielny poranek chłopiec nie obejrzy Teleranka, na który z niecierpliwością czeka, 
zabroni ludziom wychodzić z domu i zrani pluszowego psa. Zakończy się czas 
studenckich strajków, zniknie tata, a gitarowa ciocia będzie musiała przenocować u 
babci i dziadka. Na ulicach pojawią się Szarzy Rycerze i ich niewielkie piecyki, a nocą 
ulicami miasta przejadą czołgi.  

Ale wilczek – wnuk bohatera walczącego za wolność podczas II wojnie światowej – 
nie boi się ani gryzącego dymu ani nawet samego Wrona. 

WYSIEDLENI 
Autor: Dorota Cembrzyńska-Nogala 
80 stron | oprawa twarda | 165x235mm| wyd. Literatura | 8+ | ISBN: 9788376726366 | 
Cena: £5.50 

Wysiedleni – to ludzie, którzy musieli porzucić swoje domy na wschodzie Polski i prze-
nieść się setki kilometrów na zachód albo północ kraju. Dlaczego? Po II wojnie świato-
wej zostały zmienione granice Polski. Polska musiała odstąpić Związkowi Radzieckie-
mu 48% swojego terytorium, tak zwane Kresy Wschodnie, a w zamian otrzymała ziemie 
na zachodzie i północy, odebrane Niemcom, czyli Ziemie Odzyskane. To właśnie w wy-
niku tej akcji Kazia Łobodziec z rodziną i większą częścią mieszkańców wsi musiała 
opuścić Gródek Jagielloński niedaleko Lwowa i przenieść się do wsi Żarek pod Wrocła-
wiem. Tam zaczynają niełatwe wspólne życie z niemieckimi rodzinami. Nawet Kazia nie 

zawsze wie, jak się zachować względem niemieckich sąsiadów. Podpatruje przyjaźń Stasia Gałuszki i Brygidki 
Klauss. Oni wiedzą najlepiej, co jest tak naprawdę ważne w życiu.  

PAN APOTEKER 
Katarzyna Ryrych 
120 stron | oprawa twarda | 165x235mm| wyd. Literatura | 8+ | ISBN: 9788376726403 | 
Cena: £5.90 

Pan Apoteker to po części opowieść o Tadeuszu Pankiewiczu, człowieku, który zdecy-
dował się pozostać na terenie getta krakowskiego i nieść pomoc jego mieszkańcom 
podczas II wojny światowej. Apteka pod Orłem, dziś zamieniona w niewielkie muzeum, 
za jego sprawą stała się w tamtych strasznych czasach wyspą na wzburzonym oceanie, 
Arką pozwalającą przeżyć potop. Mała Bluma, jej siostra Dorina i starszy brat, Arik nie-
jednokrotnie znajdą tam pomoc lub schronienie. Ale jak wyjaśnić sobie to wszystko, co 
dzieję się dokoła? Bluma ucieka w świat wyobraźni, obserwuje, próbuje tłumaczyć rze-
czywistość i żyć w świecie, w którym być może jedynie szaleńcy czują się szczęśliwi. 

DZIECI, KTÓRYCH NIE MA 
Katarzyna Ryrych  
56 stron | oprawa twarda | 165x235mm| wyd. Literatura | 15+ | ISBN: 9788376728025 | 
Cena: £5.20 

Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt – obóz po dziś dzień 
mało znany, nadal leży poza granicami naszej świadomości, naszego poznania, a nawet 
naszej wyobraźni… To miejsce, w którym prawo chroniące dzieci umarło z chwilą jego 
powstania. (…) Jakakolwiek ocena jest zbędna, słowa zbyt słabe, by oddać bestialstwo, 
bezmiar cierpienia i krzywdy, jakich doznały dzieci w łódzkim obozie przy ulicy Przemy-
słowej. Nie wolno nam dopuścić, by to, co się wydarzyło w obozie dla polskich dzieci 
w Łodzi, poszło w zapomnienie. Renata Piątkowska 

NIEDOKOŃCZONA OPOWIEŚĆ PEPE 
Dorota Combrzyńska-Nogala 
72 strony | oprawa twarda| wyd. Literatura | 8+ | ISBN: 9788376728896 | Cena: £5.90 

Eulalia Gutkowska, zwana w dzieciństwie Lalą, mieszkała wraz z mamą w wielokulturo-
wej społeczności na Wołyniu. Gdy do ich wioski dotarła II wojna światowa, Lala straciła 
poczucie bezpieczeństwa, ale zyskała najbliższą przyjaciółkę, uciekinierkę z getta – 
Pepe, którą uratowali mama z wujkiem. 

Przez całą wojnę mama Lali chroniła obie dziewczynki przed Niemcami i przed ukraiń-
skimi nacjonalistami. Gdy zmieniły się granice państw, rodzina musiała wrócić do Pol-
ski. Lala wyjechała z ukochanego Wołynia pociągiem towarowym, by zamieszkać w 
Polsce, której jeszcze nie opuścili wszyscy Niemcy. 

IRENKA. DZIEWCZYNA Z WILNA 
Dorota Combrzyńska-Nogala 
104 strony | oprawa twarda| wyd. Literatura | 8+ | ISBN: 9788376729817 | Cena: £5.90 

Irenka jest pogodną, ciekawą świata dziewczynką. Urodziła się w Wilnie w 1932 roku, 
pięknym mieście na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej. 

Kochająca i wspierająca się rodzina, przeświadczenie o nieustającej opiece Matki Bo-
skiej Ostrobramskiej chroniły ją przed rozpaczą podczas burzliwych działań wojennych, 
kiedy nad Wilno napłynęły hitlerowskie i sowieckie chmury. 
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OSTATNIE PIĘTRO 
Irena Landau  
104 stron | oprawa twarda | 165x235mm |  wyd. Literatura | 7+ | ISBN: 9788376723624 | 
Cena: £5.50 

Dzieci lubią się bawić w chowanego. Ale kiedy trzeba się ukrywać non stop, nie 
zdradzać swojego prawdziwego imienia i nikomu nie ufać – przestaje być zabawnie. Po 
ucieczce z warszawskiego getta Cesia musi się ukrywać.  

BEZSENNOŚĆ JUTKI  
Dorota Cembrzyńska-Rogala 
84 stron | oprawa twarda | 165x235mm |  wyd. Literatura | 7+ | ISBN: 9788376725611 | 
Cena: £5.50 

To opowieść o ciężkim życiu dzieci w drugim co do wielkości getcie na okupowanych 
przez III Rzeszę ziemiach polskich. Jutka, spolonizowana Żydówka, mieszkająca z 
ciotką i dziadkiem w Litzmannstadt Ghetto, próbuje być dzielna. Mimo braku rodziców 
i grozy otaczającej ją rzeczywistości...  

ZAKLĘCIE NA W  
Michał Rusinek 
48 stron | oprawa twarda | 165x235mm |  wyd. Literatura | 7+ | ISBN: 9788376724645  | 
Cena: £5.50 

Historia małego Włodka, któremu pewnego roku kończą się wakacje, a zamiast szkoły 
– zaczyna wojna. Chłopiec nie bardzo wie, czym ona jest, ale ponieważ dorośli mówiąc 
o niej, ściszają głos, domyśla się, że to zaklęcie jakiegoś złego czarnoksiężnika.

CZY WOJNA JEST DLA DZIEWCZYN 
Paweł Beręsewicz  
48 stron | oprawa twarda | 165x235mm |  wyd. Literatura | 7+ | ISBN: 9788376724362 | 
Cena: £5.50 

Historia małej Elki, którą pewnego dnia zaskoczyła II wojna światowa i bardzo popsuła 
jej dzieciństwo. Tatę wezwały ważne sprawy i w ogóle nie chciały wypuścić, a mama-
lekarka to już naprawdę prawie nie mogła wyjść z pracy. Elka uczy się uważać na sło-
wa. Radzić sobie, nie beczeć. 

ASIUNIA  
Joanna Papuzińska 
48 stron | oprawa twarda | 165x235mm |  wyd. Literatura | 7+ | ISBN: 9788376724157 
Cena: £5.50 

Historia małej Asiuni, dla której wojna zaczęła się tuż po jej piątych urodzinach, gdy 
pewnej nocy znikła mama i cały dom. Trzeba było iść spać do cudzego domu, gdzie 
zamiast mamy była obca pani, obce meble i trzeba było pić mleko z cudzego kubecz-

ka, zamiast z tego co zawsze. Asiunia uważnie obserwuje świat i stara się jak najwię-
cej zrozumieć.  

WOJNA NA PIĘKNYM BRZEGU  
Andrzej Grabowski  
152 strony | oprawa twarda | 165x235mm |  wyd. Literatura | 7+ | ISBN: 9788376722818  
Cena: £5.50 

Tak się złożyło, że kiedy tylko Krysia kończy dziesięć lat, zaraz wybucha wojna. Wstępu-
je do Organizacji, naraża życie, przewożąc meldunki, a nawet broń ukrytą w koszyku 
pełnym jabłek. Prawdziwa opowieść małej żoliborzanki, której udało się przeżyć i dziś 

może przedstawić Wam swoją historię. 

JADZIA  
Izabella Klebańska 
88 stron | oprawa twarda | wyd. Literatura | 8+ | ISBN: 9788376725673  | 
Cena: £5.50 

Jadzia jest wesołą i żywiołową dziewczynką, której fantazja często pakuje ją w kłopoty, 
ale też pomaga przeżyć trudne chwile. A tych przybywa – wybucha II wojna światowa, 
znikają beztroska i poczucie bezpieczeństwa. Kiedy w Łodzi zaczyna brakować jedzen-
ia, a kolejnych znajomych zatrzymuje gestapo – rodzice odsyłają Jadzię do rodziny do 
Zawichostu. Czeka tu na nią nowy dom i wielka samotność. Bo od tego momentu nie 
może nikomu zdradzić, kim naprawdę jest. 

SYBERYJSKIE PRZYGODY CHMURKI  
Autor: Dorota Cembrzyska-Nogala 
80 stron | oprawa twarda | 165x235mm | wyd. Literatura | 7+ | ISBN:  9788376723143 | 
Cena: £5.50 

Chmurka nie rozumie, dlaczego musi mieszkać na Syberii. I co to znaczy, że są 
wysiedleńcami. Ale to nic. Ma tu przecież przyjaciela Ilię, kota Katafieja, figle na śniegu i 
przesiadywanie w ciepłej obórce. Chmurce ciężko zrozumieć, dlaczego babcia uparcie 

przypomina o Polsce. Prawdziwa historia o losach rodziny deportowanej na Syberię.  
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KTÓRA TO MALALA 
Autor: Renata Piątkowska 
64 strony | oprawa twarda | 165x235mm |  wyd. Literatura | 8+ | ISBN:  9788376723839  
Cena: £5.20 

Roześmiana, skora do zabawy i śpiewania hitów Justina Biebera – właśnie taką Malalę 
poznajemy. Jedyne, co wyróżnia dziewczynę spośród przyjaciółek, to to, że nie zasłania 
twarzy chustą. Ale czy to wystarczający powód, by strzelić nastolatce w twarz? Szybko 
okazuje się, że Malala to nie zwykła nastolatka, a blogerka, która – opisując sytuację 
dziewcząt w pakistańskim szkolnictwie – naraziła się talibom.  Wzruszająca opowieść 
o sile, która drzemie w każdym z nas, o tym, że warto walczyć i pomagać słabszym.
Malala udowodniła, że wystarczy jeden odważny człowiek, by zainspirować całe rzesze.

CHŁOPIEC Z LAMPEDUSY 
Rafał Witek  
80 stron | oprawa twarda | 165x235mm |  wyd. Literatura | 7+ | ISBN:  9788376724799 | 
Cena: £5.20 

Ta opowieść jest wymyślona. Ale chłopiec podobny do jej bohatera istnieje naprawdę. W 
lutym 2015 roku – razem z innymi uciekinierami z Erytrei – Tandżin dotarł na włoską 
wyspę Lampedusę. Miał wtedy jedenaście lat.Gdy dziennikarze zapytali Tandżina o 
rodzinę, chłopiec odparł: „No mama. No papa. All alone”.Te słowa sprawiły, że nie 
mogłem przestać o Tandżinie myśleć. I stworzyłem tę historię. Trochę dla niego, a trochę 
dla wszystkich dzieci w podobnej sytuacji – zmuszonych do opuszczenia swoich krajów, 
narażonych na trudy tułaczki, samotnie przemierzających świat w poszukiwaniu 
bezpiecznego domu.  

KOT KARIMA I OBRAZKI 
Liliana Bardijewska  
88 stron | oprawa twarda | 165x235mm |  wyd. Literatura | 7+ | ISBN: 9788376724706  | 
Cena: £5.50 

Niełatwo być kotem Karima. Trzeba przepłynąć morze, wspiąć się na najwyższą górę i 
przewędrować pół świata. Trzeba być mądrym i odważnym. Taki jest właśnie Biss, kot 
Karima. A kim jest Karim? Syryjskim chłopcem, który ucieka przed wojną z małym ko-
ciakiem w kieszeni.  

Kiedy dotrą do Polski, Biss przeżyje wiele zabawnych przygód. Tutaj pozna też nowych 
przyjaciół – mysza Akysza, muchę Kluchę i chomika Migmiga, którym opowie o swojej 
niezwykłej wędrówce. A Karim ją namaluje na siedmiu obrazkach. 

HEBANOWE SERCE 
Autor: Renata Piątkowska 
48 stron | oprawa twarda | 165x235mm |  wyd. Literatura | 7+ | ISBN: 9788376724621 | 
Cena: £5.50 

Omenka kocha siedzieć w cieniu ogromnego mangowca i uczyć się z innymi dziećmi 
literek albo pić gęstą, słodką herbatę i słuchać opowieści starszyzny. Niestety wioskę 
Omenki atakują oddziały żołnierzy – kto może, ucieka przed nimi, rodzina chłopczyka 
także. Uciążliwa jest to podróż, w piekących promieniach słońca, w ciasnocie, za ostat-
nie oszczędności. Czy ich łódź dopłynie do bezpiecznej przystani? Czy hebanowy Orion, 
którego Omenka ściska w swojej małej rączce, ochroni rodzinę chłopczyka? Przejmują-
ca opowieść o podróży małego afrykańskiego uchodźcy – Omenki.  

TERAZ TU JEST NASZ DOM 
Autor: Barbara Gawryluk  
48 stron | oprawa twarda | 165x235mm |  wyd. Literatura | 7+ | ISBN:  9788376724423 | 
Cena: £5.20 

Kiedy w Doniecku robi się coraz niebezpieczniej i na ulice wyjeżdżają pierwsze czołgi, 
rodzina Baranowskich decyduje się na organizowaną przez polskie władze ewakuację z 
Ukrainy. Ciepłe przyjęcie w obozie dla uchodźców osładza Romkowi i jego rodzeństwu 
pobyt w nowym miejscu, ale dzieci tęsknią za dziadkami i dopytują, kiedy będą wra-
cać  do domu. Niestety nie nastąpi to szybko, dlatego cała rodzina uczy się polskiego, 
żeby dzieci mogły iść do szkoły, a rodzice do pracy. Romek zaczyna powoli rozumieć, że 
teraz tu ma być ich dom. Ale jeszcze nie wie, czy go lubi, czy nie. Historia jednej z rodzin 
z Doniecka, którą wojna na Ukrainie zmusiła do ucieczki z domu.  

JEST TAKA HISTORIA 
Beata Ostrowicka  
64 strony | oprawa twarda | 165x235mm |  wyd. Literatura | 7+ | ISBN: 9788376724683 | 
Cena: £5.50 

Na ulicy Krochmalnej 92 był wielki, biały budynek z tablicą „Dom Sierot”. I tam Frania po 
raz pierwszy zobaczyła Panadoktora. Babcia, gdy to opowiada, a lubi tę część, mówi: 
„Pandoktor się do nas uśmiechał. Jak tylko go zobaczyłam, to wiedziałam, że Pandok-
tor to dobry człowiek”.  

LISTY W BUTELCE  
Anna Czerwińska-Rydel 
120 stron | oprawa twarda | wyd. Literatura | 7+ | ISBN: 9788376725482  | 
Cena: £5.90 

Pewnego dnia 1941 roku siostra Jolanta zrozumiała, że to, co robi dla zamkniętych w 
getcie przyjaciół, nie wystarczy, aby ich ocalić. „Będę pomagać inaczej”, postanawia, i 
narażając życie swoje i ogromnej siatki ludzi, którzy myślą jak ona, codziennie ratuje 
kilkoro dzieci. Ich lista, umieszczona w zwykłej butelce po mleku, którą Jolanta zakopu-
je pewnego dnia pod jabłonką, liczy… dwa i pół tysiąca dzieci! „Ja tylko próbowałam żyć 
po ludzku… To przecież nic takiego. Każdy by tak zrobił. Trzeba podać rękę tonącemu. 
Nawet, jeśli nie umie się pływać, zawsze jakoś można pomóc. Nauczył mnie tego mój 
tatuś…” Poznajcie historię życia Ireny Sendlerowej. 

WSZYSTKIE MOJE MAMY  
Autor: Renata Piątkowska 
48 stron | oprawa twarda | wyd. Literatura | 7+ | ISBN: 9788376722566  | 
Cena: £5.50 

Mały chłopczyk, bohater tej historii, bierze nas za rękę i prowadzi za druty warszawskie-
go getta. Autorka pokazuje nam wojnę widzianą oczami dziecka, a rzadko patrzymy na 
nią z tej perspektywy. W książce pojawia się postać Ireny Sendlerowej, która uratowała 
od zagłady dwa i pół tysiąca dzieci. Czy można piękniej przeciwstawić się złu? „Nie 
tylko w czasach wojny, ale także w czasach pokoju, na co dzień pomagajmy sobie bez-
interesownie, z myślą, że po to się urodziliśmy” – powiedziała Irena Sendlerowa. I takie 
jest przesłanie tej książki.  
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 KRASNALE I OLBRZYMY 
Joanna Papuzińska  
104 stron | oprawa twarda | 165x235mm |  wyd. Literatura | 7+ | ISBN: 9788376723860 
Cena: £4.70 

Joasia uwielbia spacerować z koleżankami po warszawskim Śródmieściu. Każda 
nowość na sklepowej witrynie jest dokładnie omówiona, a pokruszony ogromny lizak 
– sprawiedliwie podzielony między wszystkie przyjaciółki. Dziewczynki obserwują 
odbudowywaną po wojnie stolicę i tropią ukryte w bramach brzuchale. Odkrywają, że
znana im ulica Marszałkowska zmienia zupełnie swoje oblicze. W miejscu ulubionych 

sklepików straszą ogromne sklepiszcza, a ukochane straganiarki zastąpiły ekspedientki niewidzące nikogo, a 
już najmniej dzieci. Joasia ma niejasne wrażenie, że maczała w tym palce kobieta zimna jak lód – Władza 
Lodwa. Opowieść o małej ojczyźnie Joanny Papuzińskiej, krainie, która uległa przeobrażeniom jak cała 
Polska. 

JĘDRUŚ, CHŁOPAK ZE LWOWA 
Andrzej Perepeczko  
144 stron | oprawa twarda | 165x235mm |  wyd. Literatura | 7+ | ISBN: 9788376727165  
Cena: £5.90 

Jędrek urodził się w jednym z najpiękniejszych miast przedwojennej Polski – we 
Lwowie, po którym uwielbiał spacerować z ukochanym dziadkiem. Musiał się z nim 
rozstać, kiedy tato awansował na kapitana i rodzina przeniosła się do twierdzy wojska 
polskiego w Modlinie. Tam zastała ją druga wojna światowa, a Jędrek wraz z siostrą, 
mamą i babcią rozpoczął tułaczkę po Polsce. Chłopiec uczył się w konspiracji, 
pomagał rodzinie, pracując, a po przeprowadzce do Warszawy – rozpoczął walkę z 
okupantem, wstępując do Szarych Szeregów. Przeczytajcie o pełnym przygód i 
zwrotów akcji dzieciństwie Andrzeja Perepeczki - oficera floty handlowej i autora best-

sellerowej serii książek o Dzikiej Mrówce. 

DAROWANE KRESKI  
Joanna Papuzińska 
240 stron | oprawa twarda |  wyd. Literatura | 10+ | ISBN: 9788376727196 | 
Cena: £6.50 

Autorka w sposób niezwykle ciepły prezentuje obraz dzieciństwa szczęśliwego, mimo 
dramatycznych wydarzeń, w jakich przyszło je przeżyć (lata wojny w Warszawie i 
pierwsze lata powojenne), podbudowanego miłością i uczącego otwarcia na świat i 
ludzi. 

Książka ukazuje świat dzieciństwa pełen rodzinnego ciepła, a w jego centralnym 
punkcie dom – ostoję i schronienie dla wszystkich. 

ZBUNTOWANE SŁOWA 
Joanna Papuzińska  
56 stron | oprawa twarda | 165x235mm |  wyd. Literatura | 7+ | ISBN: 9788376726045 | 
Cena: £5.50 

W PRL-u w paczkach makaronu przemycano zakazane przez władzę książki, drukowa-
ne na powielaczu, przekazywane z narażeniem życia kolejnym czytelnikom. Obowiązy-
wała zasada „PRZECZYTAJ – NIE NISZCZ – PRZEPISZ – PODAJ DALEJ”. W ten sposób 
wiadomości wędrowały z rąk do rąk ludzi, którzy sobie ufali. Tak też zaczyna się opo-
wieść o drugim obiegu i walce o wolność Polski. Historia opowiedziana przez małego 
chłopca, który słucha opowieści rodziców i dziadków, tłumaczących mu, co się dzieje w 
ich zniewolonym kraju. Książka zawiera reprint komiksu dla dzieci autorstwa Joanny 
Papuzińskiej, wydawanego w drukarni podziemnej w 1985 roku. 

MÓJ TATO SZCZĘŚCIARZ 
Joanna Papuzińska 
48 stron | oprawa twarda | 165x235mm |  wyd. Literatura | 5+ | ISBN: 9788376726236 | 
Cena: £5.50 

Czy lubisz spacery z tatą? Asiunia i jej mały braciszek Tomek też je uwielbiają! Zwłasz-
cza wtedy, gdy tata pokazuje miejsca i opowiada własne historie z nimi związane. Cza-
sem są radosne, a czasem trochę smutne. Dzieci najbardziej lubią te o Powstaniu War-
szawskim, bo tata mówi, że zawsze miał szczęście, chociaż czasem to trochę zabaw-
ne. Bo na przykład czy złamana ręka albo miejsce w szpitalu pod stołem to szczęście, 
czy pech?  

Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego w Powstaniu Warszawskim wszystko było inne 
niż dziś, koniecznie zajrzyj do tej książki, a jeśli lubisz spacerować, koniecz-

nie zabierz ją ze sobą na przechadzkę. 

GOŁĄBEK NIEPOKOJU  
Kazimierz Szymeczko 
88 stron | oprawa twarda | 165x235mm |  wyd. Literatura | 7+ | ISBN: 9788376726106 | 
Cena: £5.50 

Gustlik mieszka w Bytomiu. Ojciec niedawno wrócił z wojny. Jeden z wujków zginął, od 
drugiego nie ma wiadomości. A walka o Śląsk dopiero się zaczyna. Pomiędzy podwórki-
em, gołębnikiem a Domem Polskim, zwanym Ulem, krzyżują się ludzkie losy. Decyzje 
narzucone przez mocarstwa, wybory różnych grup Ślązaków, domowe plany i próby 
normalnego życia przerywane są kolejnymi powstaniami. W życiu chłopca strach o 
bliskich miesza się z radością z hodowli gołębi, które nie uznają granic i latają po polsko
-niemieckim pograniczu śląskim. Powstania Śląskie – po I wojnie światowej Górny Śląsk 
nie został przyłączony do Polski. O jego dalszym losie miał zadecydować plebiscyt.

Zarówno odrodzona Rzeczpospolita, jak i Niemcy zainteresowane były przejęciem bogatego regionu. 
Mieszkańcy Śląska trzykrotnie sięgali po broń, by wywalczyć jak najlepsze warunki powrotu do Polski. Ale byli 
też Ślązacy, którzy woleliby pozostać w granicach Niemiec. Konflikty zbrojne, propaganda, bojówki, terror, 
korpus wojsk międzynarodowych, strajki i trudne wybory. Codzienność Ślązaków w latach 1919 – 1921. MAŁA WOJNA 

Katarzyna Ryrych 
80 stron | oprawa twarda | wyd. Literatura | 8+ | ISBN: 9788376726557  
Cena: £5.90 

We wrześniu 1939 roku wszystkim wydawało się, że wojna potrwa tylko parę tygodni, a 
już z pewnością nie dotrze do niewielkiej willi stojącej przy jednej z uliczek na 
obrzeżach Lwowa. Wiele mówi się o bohaterach ginących w nierównej walce tam, gdzie 
szalała wielka wojna, zaś ci, którzy prowadzili swoją małą wojnę, pomagając 
najsłabszym tego świata – dzieciom, starcom, chorym – odeszli w zapomnienie. Nie 
walczyli przy pomocy broni, używali serca (jak tajemniczy Maestro, którego jedno je-
dyne zdjęcie zachowało się w rodzinnym albumie), ale ginęli jak żołnierze. 
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SZYMBORSKA. ZNAKI SZCZEGÓLNE 
Joanna Gromek-Illg 
oprawa twarda | 656 stron | Znak | 9788324061075  | Cena: £14.99 

Intymny portret noblistki 

„Czasami jestem podobna do siebie, a czasami nie” – powtarzała. Od zawsze budziła 

emocje. Była bliska także tym, którzy nigdy wcześniej nie czytali poezji. Czytelnicy 

myśleli o niej jak o przyjaciółce, sąsiadce i doradczyni. To może dziwić, tym bardziej że 

tak mało pisała i mówiła o sobie. Łączyła cechy nie do pogodzenia: czułość i ironię, 

surowość i serdeczność, dojrzałość i dziewczęcy urok. Nie bez powodu jeden z bliskich 

pisał do niej: „Wisełko, jesteś taka wieloraka”. Nie dało się jej zaszufladkować. Na jed-

nej ze słynnych kartek wysyłanych do przyjaciół umieściła swój adres: „pokój z osobnym wejściem”. Jaka 

była naprawdę Wisława Szymborska? 

"Interesowało mnie nie tyle życie zewnętrzne, co psychika poetki, jej przeżycia wewnętrzne. To rejony, do któ-

rych dostępu broniła bardzo stanowczo, powtarzając: „to po mojej śmierci”, co skutecznie peszyło rozmówców. 

Na podstawie tysięcy listów, ale też rozmów z przyjaciółmi i znajomymi Wisławy spróbowałam odtworzyć tę 

część jej biografii, którą najskrzętniej ukrywała." /fragment wstępu/ 

LEM. ŻYCIE NIE Z TEJ ZIEMI 
Wojciech Orliński 
oprawa miękka | 440 strony | Czarne | 9788381911825 | Cena: £9.79 

Lem. Życie nie z tej ziemi to pierwsza w Polsce biografia autora Cyberiady. Korzystając z 

niepublikowanych dotąd źródeł, Orliński wyjaśnia duże i małe, poważne i zabawne tajemni-

ce z życia pisarza. Jak Lem przeżył Holokaust? Czy kiedykolwiek uwierzył w komunizm? 

Dlaczego w 1945 roku porzucił intratną karierę spawacza? Jak się nauczył czytać po an-

gielsku? Co sobie kupił za honorarium z Obłoku Magellana? O co chodziło w Solaris i dla-

czego Andrzej Wajda w końcu jednak nie nakręcił ekranizacji? Jak korespondencyjna przy-

jaźń z Philipem K. Dickiem przerodziła się w nienawiść, w wyniku której Dick wysłał słynny 

donos na Lema do FBI? Co łączyło Lema z Karolem Wojtyłą? Czym się różniły pierwotne wersje Fiaska, Głosu 

Pana i Kataru od tego, co Lem ostatecznie wysłał wydawcy? Na czym polegała współpraca Lema z opozycją 

demokratyczną? Jaką tajemnicę skrywa szopa na zapleczu domu pisarza? Gdzie i kiedy Lem spróbował narko-

tyków i jakie miał przy tym doznania? Ile waży jamnik rubensowski? Jak w PRL wyglądał zakup samochodu, 

domu, „New York Timesa”, wejściówki na Kasprowy Wierch, stacyjki do fiata czy marcepanowego batonika? I 

co to właściwie jest sztamajza?  

MARIA CURIE 
Ewa Curie 
oprawa miękka | 500 strony | WAB | 9788328086166  | Cena: £14.99 

Pierwsze w Polsce pełne i niecenzurowane wydanie kultowej biografii Marii Skłodow-

skiej-Curie napisanej przez jej córkę, Ewę Curie – pianistkę, dziennikarkę i pisarkę. Fa-

scynująca opowieść o jednej z najwybitniejszych badaczek w historii nauki, napisana po 

francusku, została wydana po raz pierwszy w 1937 roku i do dziś pozostaje najbogat-

szym źródłem wiedzy o życiu dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla, kobiety, której nazwi-

sko zna każde dziecko w Polsce. Od dzieciństwa Marii Skłodowskiej spędzonego w 

kraju, po pracę naukową, związek z Piotrem Curie w Paryżu, aż po tragiczną śmierć 

wskutek choroby popromiennej. Wielokrotnie wznawiana, nagrodzona American National Book Award, w 1943 

roku sfilmowana przez Metro-Goldwyn-Meyer opowieść o wielkiej pasji, poświęceniu i miłości wzbogacona 

została w niepublikowane dotąd dokumenty oraz zdjęcia.  

NIEZNANE LOSY AUTORÓW LEKTUR SZKOLNYCH.  
WSTYDLIWE TAJEMNICE MISTRZÓW PIÓRA 
Sławomir Koper 
oprawa miękka | 360 stron | Fronda | 9788380795747 | Cena: £8.99 

Kolejna porcja smakowitych historii dotyczących klasyków literatury. Pierwszy zbiór opo-

wieści p.t. „Sekretne życie autorów lektur szkolnych” stał się bestsellerem. 

1. Johann z Czarnolasu. Niepolskie obyczaje Jana Kochanowskiego i Orszulka której –

być może – nie było. 

2. Gdy cię nie widzę nie wzdycham nie płaczę. Gustaw i Maryla. Prawda i legenda o naj-

większej romantycznej miłości Mickiewicza 

3. Kordian i Krezus. Giełdowy wilk Juliusz Słowacki i jego trafione inwestycje.

4. Nie-boska farsa. Burzliwe życie i romanse wieszcza Zygmunta Krasińskiego

5. Ciężki los szpiega – pracoholika. Józef Ignacy Kraszewski.

6. Ku pokrzepieniu serc i … sakiewki. Finanse Henryka Sienkiewicza 

14. Diabeł ubiera się w …komisie. Prawdziwe oblicze Haliny Poświatowskiej.

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI 
Maria Zagórska 
oprawa miękka | 226 stron | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | 9788320557435 | 
Cena: £8.50 

Właśnie trzymasz w rękach nieszablonowy zapis wspomnień sprzed lat, który ukazu-

je obrazy i historie mniej lub bardziej powtarzalne w naszych osobistych przeżyciach 

z dzieciństwa i okresu dorastania. Przypomina, jak toczyło się normalne życie nasto-

latków, nieupośledzonych przez smartfony, egzystujących w świecie prostszym niż 

teraźniejszy, bliższym naturze...Ich świat sprzyjał widzeniu człowieka. Rodził przyjaź-

nie trwałe niczym stalowy most kolejowy, ale i chwilowe zauroczenia, znikające jak 

wiosenny śnieg. Domowe wzorce nadawały moralne kształty kręgosłupom, a trudne doświadczenia były ko-

łem zamachowym wyznaczającym kierunek i determinantą dorosłości lub też stawały się ciężarem nie do 

uniesienia. Czasem wewnętrzny imperatyw dawał siłę na wyłamanie się ze stereotypów, na nie akceptowanie 

standardowych rozwiązań lub przegrywał z wygodniejszym konformizmem. 

ROWEREM PRZEZ II RP 
Maria Zagórska 
oprawa miękka | 448 stron | ZNAK | 9788324079216 | Cena: £11.50 

Taka podróż byłaby dziś niemożliwa… bez paszportu 

Niezwykła wyprawa rowerowa angielskiego dżentelmena do egzotycznego kraju, który 

powstał niedawno, ale ma spore ambicje. Jego mieszkańcy stawiają się temu wariato-

wi Hitlerowi i chyba mają prawo. Ich państwo jest niemal trzy razy większe niż wyspa, z 

której przybył Newman! Naszego podróżnika i jego dwukołowego towarzysza imieniem 

George czekają miejsca i ludzie, które wprawią go w osłupienie, zachwyt, czasem 

wzbudzą śmiech lub litość. Ten zaskakujący wielki kraj nazywa się Polska. Ta Polska 

już nie istnieje, ale po niemal 90 latach możemy ją znowu oglądać oczami angielskiego pisarza, podróżnika i… 

szpiega. W każdej z tych ról Bernard Newman sprawdza się znakomicie! 

Bernard Newman – brytyjski pisarz i podróżnik, w czasie pierwszej wojny światowej żołnierz i szpieg. W okresie mię-

dzywojennym odwiedził ponad 60 krajów, które przemierzał zwykle na rowerze. Z tych podróży pisał znakomite, pełne 

brytyjskiego humoru reportaże. Uważany też za autorytet z zakresu szpiegostwa. Jego wykładów słuchali nawet Adolf 

Hitler, Franklin Delano Roosevelt i Senat Stanów Zjednoczonych. Z racji swojej wiedzy, doświadczeń wojennych i zami-

łowania do podróżowania wielokrotnie oskarżany o szpiegostwo na rzecz rządu Jego Królewskiej Mości.  
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DZIENNIK  
Anne Frank 
oprawa miękka | 336 strony | Znak | 9788324077878  | Cena: £9.99 

Zwykłe mieszkanie w centrum Amsterdamu nagle staje się schronieniem, więzieniem i 

całym światem dla żydowskiej nastolatki Anne, jej rodziny i znajomych. Przez ponad 

dwa lata, w ciągłym strachu przed wykryciem, próbują oni normalnie żyć, łagodzić 

codzienne konflikty, doceniać małe radości. Największą tajemnicą Anne jest zmyślona 

przyjaciółka Kitty, której opowiada o wszystkim, co dzieje się w kryjówce: przerażeniu, 

plotkach, kłótniach, pierwszej miłości. Sekretne listy do Kitty układają się w przejmujący 

dziennik dziecka, obdarzonego niezwykłym zmysłem obserwacji i dojrzałością.  Ostatni 

zapisek powstał 1 sierpnia 1944 roku – na trzy dni przed aresztowaniem i wywiezieniem do obozu 

koncentracyjnego wszystkich mieszkańców kryjówki. Ojciec Anne, Otto H. Frank, przeżył wojnę i w 1963 roku 

założył fundację, która czuwa nad rozpowszechnianiem cudem ocalonego dziennika córki. W 2013 roku 

Fundacja im. Anne Frank rozpoczęła współpracę z UNICEF-em. Dzięki temu część dochodów ze sprzedaży 

niniejszej książki zostaje przekazana na cele walki o prawa dzieci na całym świecie.  

DZIECI SENDLEROWEJ 
Tilar J. Mazzeo 
oprawa miękka | 340 strony | Bez Fikcji | 9788381782609 | Cena: £8.80 

Opowieść o kobiecie, która dzięki niewiarygodnej odwadze, determinacji i nadziei, podej-
mując ogromne ryzyko, uratowała przed śmiercią lub deportacją do obozów zagłady 
2500 żydowskich dzieci. Irena Sendlerowa ukryła ich nazwiska w butelce i schowała ją 
pod starą jabłonią na działce swojego przyjaciela. Miała nadzieję, że po wojnie dzieci 
zostaną odnalezione przez swoich bliskich. Nie mogła jednak przewidzieć, że 90% krew-
nych uratowanych przez nią dzieci zginie. Nazywana Aniołem z warszawskiego getta. Do 
dzisiaj jest symbolem walki o godność człowieka, szukania nadziei, tam, gdzie już jej nie 
ma, a także słuchania głosu, który mówi, że trzeba pomagać tym, którym dzieje się 

krzywda. W 1942 roku Irena, jako pracownik opieki zdrowotnej, uzyskała zgodę na wchodzenie do warszaw-
skiego getta. Tam, chodząc od drzwi do drzwi, prosiła rodziców i krewnych, aby pozwolili jej wydostać ich 
dzieci za mury. Namawiała swoich przyjaciół i sąsiadów, żeby pomogli jej je ukryć. Wraz ze współpracownika-
mi opieki społecznej oraz ruchu oporu stworzyła całą siatkę przerzutową. Dzieci były transportowane kanała-
mi, tajnymi przejściami w opuszczonych budynkach, schowane w trumnach lub pod ubraniami. Ta książka to 
opowieść o odwadze, miłości i człowieczeństwie, które bardzo jasno świecą nawet w chwilach, kiedy wszyst-
ko gaśnie. 

POŁOŻNA. POŁOŻNA. O mojej cioci Stanisławie Leszczyńskiej. Pierwsza pełna 
biografia położnej z Auschwitz-Birkenau  
Maria Stachurska 
oprawa twarda | 320 stron | Słowne | 9788380536456 | Cena: £11.99 

Pierwsza pełna biografia położnej z Auschwitz-Birkenau, Stanisławy Leszczyńskiej. 

Czy można być bohaterem bezwiednie? Być bohaterem za sam fakt, że w 

okrucieństwie otaczającego świata zachowało się przyzwoitość i szacunek do 

drugiego człowieka, a swoje bohaterstwo upchnąć w niepamięci historii i żyć dalej? 

Jakby nie widziało się tego ogromu cierpienia, dramatu odczłowieczenia? Otóż 

można. Taka była moja Ciocia, Stanisława Leszczyńska. „Mama”, „Święta”, „Anioł”. 

Tak do dziś opisywana jest w publikacjach, w książkach i wspomnieniach. Tymczasem w piekle Auschwitz - 

Birkenau była przede wszystkim sobą – kochającą ludzi, dzieci, a nade wszystko Boga, skromną kobietą z 

łódzkich Bałut. Nie chciała pomników. Jej nagrodą był krzyk zdrowego noworodka w momencie przyjścia na 

świat i szczęście na twarzy matki. Mam nadzieję, że udało mi się wiernie odtworzyć jej portret. Że w tej 

biografii pokazałam kobietę z krwi i kości. I że ten obraz zwykłego człowieka, na który składają się drobne i 

większe sprawy dnia codziennego, jeszcze bardziej uczyni z niej Bohaterkę. 

POŁOŻNA Z AUSCHWITZ 
Magda Knedler 

oprawa twarda | 304 strony | Mando | 9788327717412  | Cena: £8.50 

Przejmująca opowieść o Stanisławie Leszczyńskiej 

W piekle obozu koncentracyjnego ocaliła tysiące dzieci. 

Do KL Auschwitz trafia kolejny transport więźniarek. Wśród nich jest położna z Łodzi, 

która na własną prośbę zaczyna pracę w nieludzkich warunkach: bez wody, 

podstawowych narzędzi medycznych i leków. Porody przyjmuje na piecu przykrytym 

starą derką. Wielokrotnie ryzykuje życie, przeciwstawiając się rozkazom bezwzględnego 

Josepha Mengele. Robi wszystko, by chronić dzieci przed okrutnymi eksperymentami. 

Wspiera młode matki, którym siłą odebrano niemowlęta i wysłano je do Rzeszy. Albo na śmierć… 

W Auschwitz nie była Stanisławą Leszczyńską. Była Mamą. Była nadzieją.  

Położna z Auschwitz to dramatyczna opowieść inspirowana bohaterskim losem Stanisławy Leszczyńskiej. 

Polska położna odebrała w Auschwitz ponad 3000 porodów, podczas których nie umarło żadne dziecko, 

żadna kobieta.  

O CHŁOPCU, KTÓRY POSZEDŁ ZA TATĄ DO AUSCHWITZ 
Jeremy Dronfield 

oprawa miękka | 432 strony | Znak | 9788324070046 | Cena: £9.99 

Numer 1 na liście bestsellerów „Sunday Times”. Ponad 100 tysięcy sprzedanych 

egzemplarzy w Wielkiej Brytanii. Prawdziwa historia poruszająca niczym Tatuażysta z 

Auschwitz i Chłopiec w pasiastej piżamie. Gustav, skromny tapicer polskiego 

pochodzenia, i jego nastoletni syn Fritz byli Żydami. W Austrii w przededniu wojny nie 

było gorszego przewinienia. W 1939 roku, rozdzieleni z rodziną, trafiają do obozu w 

Buchenwaldzie. Tam każdego dnia znoszą głód, katorżniczą pracę i najgorsze ludzkie 

okrucieństwa. Ale mają siebie. Niezwykła więź daje ojcu i synowi siłę, by przetrwać. 

Kiedy więc Gustav trafia na listę do Auschwitz, Fritz wie, że to wyrok śmierci. Podejmuje heroiczną decyzję: 

sam zgłasza się do obozu. Napisana na podstawie sekretnego dziennika Gustava Kleinmanna, opowiedziana 

z niezwykłą wrażliwością prawdziwa historia podróży w głąb piekła nazistowskich obozów, heroicznej walki o 

przetrwanie i niewiarygodnego ocalenia. Opowieść o miłości, która daje odwagę, by zejść do piekła. I siłę, by to 

piekło przetrwać.  

TATUAŻYSTA Z AUSCHWITZ 
Heather Morris 
oprawa miękka | 337 stron | Marginesy | 9788365973313 | Cena: £7.60 
oprawa twarda | 337 stron | Marginesy | 9788366140363 | Cena: £8.99 

Prawdziwa historia Lalego Sokołowa, który tatuował numery na przedramionach więź-

niów osadzonych w Auschwitz. Milczał przez ponad pół wieku, tuż przed śmiercią zdecy-

dował się opowiedzieć swoje losy. Tatuażysta z Auschwitz to właśnie opowieść Sokoło-

wa, którą usłyszała i spisała autorka. Lale Sokołow trafił do obozu w Auschwitz w 1942 

roku. Miał wówczas dwadzieścia sześć lat, znał kilka języków. Miał tatuować numery na 

przedramionach przybywających do obozu więźniów. Zadawać im ból i cierpienie, nazna-

czać na całe życie. Dzięki swoim obowiązkom cieszył się w obozie wyjątkową wolnością, mógł się po nim 

przemieszczać z większą swobodą niż reszta osadzonych. Wykorzystał to, by pomagać innym. O Auschwitz 

powstało już setki książek. Wspomnienia Lalego wyróżnia niezwykła odwaga i hart ducha głównego bohatera. 

Oraz miłość. W kolejce do tatuażysty stanęła pewnego dnia młoda, przerażona dziewczyna – Gita – a Lale 

zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. To właśnie w obozie po raz pierwszy rozmawiali, flirtowali, wy-

mienili pocałunki. Ich uczucie przetrwało nazistowskie piekło, pobrali się i spędzili razem resztę życia.  
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BON CZY TON 
Grzegorz Kasdepke 
oprawa twarda | Literatura | 6+ | 9788376720074  | Cena: £6.50 

Co to jest savoir-vivre? Mniej więcej to samo co bon ton, tylko że trudniej to się 
wymawia. No dobrze, a co to jest bon ton? Wiedza o tym, jak człowiek dobrze 
wychowany zachowuje się w różnych sytuacjach. Hm..., a kto to właściwie jest ten 
dobrze wychowany człowiek? Ktoś, kto nie zachowuje się jak małpa i kogo nie trzeba 
chować do szafy, gdy przychodzą goście. Czyli każdy, kto przeczyta tę książkę i 
czegoś się z niej nauczy!  

KACPERIADA 
Grzegorz Kasdepke 
oprawa twarda | Literatura | 6+ | 9788376723518 | Cena: £5.90 

Zabawne historie, z ciepłymi relacjami ojciec-syn w roli głównej, przypominają o tym, 
co w rodzicielstwie jest najpiękniejsze - że czas spędzony z dzieckiem nigdy nie jest 
czasem straconym. Ta książeczka to zbiór sposobów na małego urwisa, który zamę-
cza rodziców ciągłymi pytaniami, słyszy wybiórczo to, co chce usłyszeć, i nie umie 
usiedzieć w jednym miejscu. Książka na pewno przypadnie do gustu i rezolutnym 
dzieciakom, i ich rodzicom, dzielnie powstrzymującym się od wybuchów śmiechu. 

HORROR CZYLI SKĄD SIĘ BIORĄ DZIECI 
Grzegorz Kasdepke 
oprawa twarda | 64 strony | Nasza Księgarnia | 6+ | 9788310136237 | Cena: £7.50 

 Pani Miłka połknęła dziecko! I wcale się z tym nie kryje! Na przedszkolaki pada blady 
strach. Kto będzie następny? Rezolutny Bodzio, Rozalka czy też Grześ? Na wszelki 
wypadek najlepiej ukryć się w toalecie… albo w szatni… albo w gabinecie pani dyrek-
tor… A jeśli ona jest w zmowie z panią Miłką? Trzeba natychmiast zadzwonić na poli-
cję! Przedszkolaki przeżyją prawdziwy horror, zanim odkryją, skąd się biorą dzieci… 
„Z satysfakcją przeczytałam tę książkę. Jest napisana sprawnie i dowcipnie. Problem 
narodzin omawia rzeczowo, prosto i zrozumiale. Bez nadmiaru informacji, ale też bez 
rumieńców zawstydzenia. Za to z wdziękiem i dużą dozą ciepła. Tytułowy horror rozgry-
wa się w dziecięcej wyobraźni, za pożywkę mając wyrywkowe informacje, zastępujące 

rzetelną wiedzę. Myślę, że książka niesie ważne przesłanie i dla małych, i dla dużych czytelników. Nie tylko odno-
śnie do problemu narodzin, lecz także dziecięcych lęków. Gorąco polecam wszystkim rodzicom”. Dagna Ślepo-
wrońska, psycholog 

MITY DLA DZIECI 
Grzegorz Kasdepke 
oprawa twarda | 200 stron | Literatura | 9+ | 9788376722481 | Cena: £7.60 

 "Mity dla dzieci" Grzegorza Kasdepke to lektura wprowadzająca najmłodszych 
czytelników w świat starożytnej Grecji, rozwijająca wyobraźnię dziecka, oryginalna i 
niezwykle interesująca. Kasdepke przedstawia dzieciom, w sposób niezwykle barwny i 
przystępny, Olimp – siedzibę bogów greckich, pełną przepychu i uczt, a także Grecję 
zwykłych śmiertelników, zamieszkiwaną przez ludzi oraz liczne nimfy, centaury i 
mityczne potwory.  
Mity uczą, ale i bawią, dzięki niebanalnemu poczuciu humoru autora. 

PESTKA, DROPS, CUKIEREK 
Grzegorz Kasdepke 
oprawa twarda | Literatura | 7+ | 9788376726267 | Cena: £5.90 

Fantastyczna, przygodowa historia, która wciągnie dzieci po uszy, a jednocześnie 
pozwoli im nauczyć się czegoś o… ekonomii. Uśmieszek i Łezka mają dość biedy i 
smutku, które panują w ich wiosce. Julek nie lubi okropnej sąsiadki, która opiekuje się 
nim, póki rodzice nie wrócą z pracy. Choć dzieciaki mieszkają w dwóch równoległych 
światach – nawiązują ze sobą kontakt. To odmienia ich życie. Ta niezwykła opowieść 
gwarantuje czytelnikom przygodę i rozrywkę, zaś dzięki dopiskom na marginesach 
dowiedzą się, czym jest skarb państwa, a czym dziura w budżecie, co daje praca i 
dlaczego niektórzy są biedni, a inni bogaci. Książka jest doskonałym wprowadzeniem 
do przedsiębiorczości – nowego przedmiotu w polskich szkołach. 

TYLKO BEZ CAŁOWANIA CZYLI JAK SOBIE RADZIC Z NIEKTÓRYMI EMOCJAMI 
Grzegorz Kasdepke 
oprawa twarda | 64 strony | Nasza Księgarnia | 3+ | 9788310135766 | Cena: £6.99 

W przedszkolu pojawia się pani Miłka – można powiedzieć – nauczycielka do zadań 
specjalnych. Ma rozmawiać z dziećmi o uczuciach, co nie będzie proste, mimo że 
przyprowadziła ze sobą nietypowego pomocnika – pajacyka. Całusy Rozalki, zazdrość 
o grzywkę, gniew Bodzia czy wstrętny rozgotowany por to tylko niektóre z problemów, 
z jakimi przyjdzie jej się zmierzyć… „Tylko bez całowania! czyli jak sobie radzić z 
niektórymi emocjami” to zbiór zabawnych opowiadań poświęconych uczuciom, 
między innymi tęsknocie, wstydowi, poczuciu krzywdy, zazdrości. Na końcu każdej 
historii znajdują się opis konkretnej emocji oraz praktyczne rady dla dzieci i rodziców.
Dzięki tej książce żadne uczucia nie będą Wam już straszne!

KUBA I BUBA CZYLI AWANTURA DO KWADRATU 
Grzegorz Kasdepke 
oprawa twarda | Literatura | 7+ | 9788376729084 | Cena: £5.90 

Kuba i Buba są bliźniakami. Jak łatwo się zorientować, jedno z nich jest dziewczynką, 
a drugie chłopcem. Rzecz w tym, że nie zawsze wiadomo, które jest które, bo Kuba 
zachowuje się czasami jak dziewczynka, a Buba wręcz przeciwnie. 
Oboje zgodnie występują w zbiorze opowiadań "Kuba i Buba, czyli awantura do 
kwadratu". 
Każde opowiadanie o niesfornych (bywa, że nieznośnych) bliźniakach jest uzupełnione 
zadaniem do wykonania: zabawnym quizem do rozwiązania, grą planszową, 
przepisem na pyszności, przepisem na udaną gimnastykę, instrukcją do wykonania 
żaglówki-cud itd, itd. 

RÓZGA 
Grzegorz Kasdepke 
oprawa twarda | 64 strony | Literatura | 6+ | 9788376729275 | Cena: £5.90 

Kornel chce mieć psa. Ale rodzice nie wierzą, że zajmie się nim, jak należy. Postana-
wiają jednak dać mu szansę – musi „zapracować” na ukochanego przyjaciela, udowod-
nić, że jest obowiązkowy i odpowiedzialny. 
Niezwykłe, przewrotne, wzruszające i mądre opowiadanie o dziecięcych marzeniach i 
ich spełnianiu nieraz okupionym wyrzeczeniami. 
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BABA JADZIA Z PARTERU 
Dominika Gałka 
oprawa twarda | Literatura | 6+ | 9788376720074  | Cena: £6.50 

Lato. Czas gofrów, lodów, zabaw na dworze i spania do późna. Kasia się cieszy – w 
końcu kto nie lubi wakacji. Jest tylko jeden mały problem – ujadający potworek, który 
ma na imię Mucha i w którym przy odrobinie dobrych chęci można rozpoznać psa. Za 
psem podąża Baba Jadzia – postrach dzieci z okolicy. Wszyscy jej unikają, a już 
mistrzami w tym są Kasia i Łukasz. Jak to jest zajrzeć w paszczę lwa? To znaczy – 
do mieszkania przykrej sąsiadki? Wkrótce oboje się o tym przekonują. 
**** 
Tym, którzy szukają dobrych książek dla dzieci, polecam Babę Jadzię z parteru. 
Ciepłe i napisane z poczuciem humoru opowiadanie o tym, jak odkryć w drugim 
człowieku to, co najlepsze. Renata Piątkowska 

JESTEM DUŻYM TATĄ ALE CZASEM UDAJĘ KOTA 
Rafał Witek 
oprawa twarda | 96 stron | Literatura | 6+ | 9788376729749 | Cena: £5.90 

Mała i jej tata wybierają się na wakacje na wyspę Bornholm. Co im się przydarza? 
Zwykłe rzeczy: rejs w czasie sztormu, spacer plażą o północy, spotkanie z chłopcem o 
rybim ogonie, wyprawa rowerem wodnym na pełne morze...  
Dołączcie do nich i spędźcie tydzień na Bornholmie – wśród jaskółek, morskich fal i 
zabawnie snutych opowieści. 
Ta kameralna, prosto opowiedziana historia spodoba się miłośnikom „Dzieci z Buller-
byn”.  Obydwie książki łączy spora dawka uśmiechu i trafne opisy drobnych, codzien-
nych sytuacji, z których wynikają całkiem niebłahe pytania. 

SIEDEM SOWICH PIÓR 
Katarzyna Ryrych 
oprawa twarda | 64 strony | Literatura | 6+ | 9788310136237 | Cena: £5.50 

Wojtek, przez skłonność do siniaków zwany Maślakiem, na razie mieszka w szpitalu. 
Ma tu kolegów, z którymi dobrze się dogaduje, ale ma też wiele pytań, na które żaden 
z nich nie zna odpowiedzi. Na szczęście nocą wymyka się z sali i razem z dziadkiem 
odbywają dalekie podróże, podczas których dużo się wyjaśnia. Liczne przyjaźnie na 
oddziale z wolontariuszem TDF-em (szczupłym i wysokim jak Tyczka Do Fasoli), dok-
torem Bartkiem, znajomym stróżem szpitalnego parku i jego wnuczką sprawiają, że 
Wojtek jest coraz weselszy i nie traci nadziei. Opowiadanie Katarzyny Ryrych dla star-
szych dzieci, które tak jak książki Bracia Lwie Serce czy Oskar i Pani Róża podejmuje 
temat poważnej choroby dziecka. Tak jak one – o najważniejszych sprawach mówi 

otwarcie, a jednocześnie daje możliwość zanurzenia się w świat magii i krainę wyobraźni, które koją emocje 
bohatera i czytelnika. 

WĘDRÓWKA 
Anna Onichimowska 
oprawa twarda | 72 strony | Literatura | 6+ | 9788376729473 | Cena: £5.90 

Wyobraź sobie, że wrzucasz do jednego worka kota, psa, słonia, zegar z kukułką, 
księżniczkę, żeglarza, pęczek łobuzów, frytkownicę, kucyka, radiowóz i delfina. 
Potrząsasz, w oczekiwaniu na efekt grasz na saksofonie i – trach! – książka gotowa. 
Fajna książka. Trochę postrzelona, trochę śmieszna. 
Ania Onichimowska nie zna lęku – miesza wszystko ze wszystkim i – ku zaskoczeniu 
publiczności – wychodzi z tego… tort z wisienką (wisienkę dołożył ilustrator – Maciej 
Szymanowicz). 
Częstujcie się, smacznego czytania! 
Ja po lekturze wylizałam talerz 
Joanna Olech ,autorka książek 

MRUCZANDO NA TRZY RODZINY I JEDNĄ KAMIENICĘ 
Grzegorz Kasdepke 
oprawa twarda | 144 strony | Literatura | 8+ | 9788376729947 | Cena: £6.99 

Kot Dzbanek tak naprawdę ma na imię zupełnie inaczej, to jedynie jego pseudonim 
artystyczny (z angielska „ Jug”, z francuska „la Cruche”, z niemiecka „die Kanne” – jak 
widać Dzbanek jest przygotowany na międzynarodową karierę). 
Pan Grzegorz to naprawdę pan Grzegorz. Niektóre osoby występujące w książce są 
prawdziwe, inne nie – podobnie jak opisane tu sytuacje. Kamienica kota Dzbanka nie 
różni się jakoś szczególnie od innych sasko-kępskich kamienic, więc nie ma co jej 
szukać. Gdyby jednak ktoś się uparł, można ją rozpoznać po dwóch pająkach 
mieszkających w piwnicy. 
Autor  

PO PROSTU MAMA 
Renata Piątkowska 
oprawa twarda | 56 stron | Literatura | 7+ | 9788376728926| Cena: £5.90 

Kiedy trema odbierze głos na scenie, mama doda odwagi uśmiechem. Będzie czuwać 
tygodniami przy łóżeczku chorowitka bez słowa skargi. Zgadnie, dokąd poszedł mały 
wędrowiec, gdy wszyscy bezradnie rozłożą ręce. Kiedy usłyszy od nauczyciela „z niego 
już nic nie będzie” – nie uwierzy. Będzie walczyć jak lwica, nigdy się nie podda. A 
wygląda tak niepozornie, zwyczajnie. Po prostu, jak mama. Poznajcie historie 
walecznych mam z całego świata, których siła i miłość do dziecka nie ma granic.  

SKLEP Z BABCIAMI 
Dominika Gałka 
oprawa twarda | 56 stron | Literatura | 7+ | 9788376726670 | Cena: £5.90 

Ostatnie wakacje dzieciństwa (bo czwarta klasa to prawie tak, jakby się już było doro-
słym: nowe przedmioty, nauczyciele, obowiązki…) w przypadku Wojtka to całkowita 
porażka. Zapracowani rodzice nie zaplanowali wakacji poza miastem, w mieście nudy, 
kurz i upał. Wojtek przypadkowo trafia do sklepiku prowadzonego przez trzy starsze 
panie i… od tej pory jego życie nabiera barw. Tego lata Wojtek przekona się, że grunt, to 
dobra paczka… niekoniecznie rówieśników.  

WIELKA KSIĘGA WARTOŚCI 
Teresa Blanch, Anna Gasol 
oprawa twarda | 144 strony | Nasza Księgarnia | 7+ | 9788376725017 | Cena: £8.90 

„Wielka księga wartości” to szesnaście niezwykłych opowieści, dzięki którym 
nauczymy się stawiać czoła trudnym sytuacjom i szukać ich rozwiązania. Dowiemy 
się, na czym polegają tolerancja, uprzejmość, solidarność, szczerość oraz empatia i 
jakie mają znaczenie w życiu każdego człowieka. Odkryjemy też, jak ważne jest 
akceptowanie siebie. To książka, którą można czytać bez końca. To książka, która 
uczy nas zrozumienia i empatii. To książka, która pokazuje, jak żyć. 
Przepięknie zilustrowana „Wielka księga wartości” pomoże również dorosłym, którzy 
chcieliby w przystępny sposób opowiedzieć dzieciom, czym kierować się w życiu. 
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KOT CUKIEREK 

Czy mały pręgowany kotek może wywrócić czyjeś życie do góry 

nogami? Tak, jeśli tym kotem jest Cukierek! Nie dajcie się zwieść 
imieniu. To słodkie futrzane utrapienie ceni sobie swobodę i 

dobrą zabawę. A od kiedy stał się równoprawnym członkiem 

rodziny Marcela, na światło dzienne wyszły jego kolejne kocie 
talenty! Jakie?  

Najlepiej, jak Cukierek sam Wam o wszystkim opowie… 

"Cukierku, ty łobuzie" – to stuprocentowa kocia komedia! – 

polecam, Lidia Miś. 

Waldemar Cichoń 
oprawa twarda | Wydawnictwo Żwakowskie | 7+ | 

Cena: £7.50 

Gdzie jesteś, Gdzie Nie martw się, Cukierku Co słychać, Cukierku? Cukierku, ty łobuzie Dasz radę, Cukierku! 

Popraw się, Cukierku! Jak się masz, Cukierku? 

PUK PUK! 

PUK PUK! CHCECIE PSA? 
ISBN: 9788381546904  

Rodzina Bielskich niespodziewanie powiększyła się o 
nowego członka. Przygarnęła zabłąkanego psa, 
przysłanego do nich przez – a kogóż by innego – bła-
zenka Spytka. Tą niecodzienną drogą strażnik wrót 
czasu wysłał prośbę o ponowne zawieszenie 
magicznych drzwi. Zdaje się, że obecność psa z 
przeszłości stała się magnesem przyciągającym przez 
tunel czasu niezwykłych właścicieli czworonogów wraz 
z ich pupilami. Poznamy więc pierwszego bernardyna, 
który ratował w Alpach wędrowców, ulubieńca Józefa 
Piłsudskiego czy owczarka Elvisa Presleya. Oczywiście 

to nie wszystko. Przez mieszkanie Bielskich przewinie się plejada niezwykle 
ciekawych postaci z przeszłości. 

PUK PUK! WIDZIELIŚCIE KOMETĘ? 
ISBN: 9788381545877  

Spokojne rodzinne śniadanie pewnej niedzieli zostaje 
przerwane wtargnięciem gdańskich piratów z XVII w., 
którzy byli właśnie w trakcie bitwy morskiej. A to dopie-
ro początek… Stanley z rodzicami i Kariną będzie musiał 
stawić czoła nalotowi cenzorów z różnych epok. 
Ochronić tajemniczy skarb – czyżby to była legendarna 
księga Kopernika, w której przewidział koniec świata? – 
pomóc Łukasiewiczowi, by nie przestał wierzyć w suk-
ces lampy naftowej, a Kazimierzowi Żegleniowi 
przetestować prototyp kamizelki kuloodpornej. Szalona 
podróż przez czas zdaje się nigdy nie kończyć.  

PUK PUK! OTWÓRZCIE DRZWI 
ISBN: 9788381543743  

W domu Bielskich pojawia się dziwaczny posłaniec z 
jeszcze dziwniejszym listem! To oznacza tylko jedno - 
historia świata znowu zaczęła przyspieszać! Zabytkowe 
drzwi kupione na targu staroci wracają na swoje 
miejsce. Bohaterowie z dawnych czasów znowu pojawią 
się we współczesnym świecie! Ale czy rodzinę Bielskich 
może coś jeszcze zaskoczyć? No jasne! Bo do którego 
normalnego domu przychodzi Winston Churchill, aby 
zapalić cygaro i powiedzieć kilka legendarnych słów? Na 
czyim fortepianie swoje słynne utwory gra Fryderyk 
Chopin? I kogo odwiedzi Mikołaj Kopernik? 

PUK PUK! ZASTAŁEM KRÓLA? 
ISBN: 9788381541947   

Puk, puk! „Przepraszam, zastałem króla?” – słyszy 
główny bohater, kiedy drzwi do spiżarni uchylają się i 
wchodzi przez nie królewski błazenek. Dwunastoletni 
Stanisław Bielski jest zarówno zafascynowany, jak i 
przestraszony tym, co się zaczyna dziać w ich domu. W 
końcu goszczenie zabłąkanego krzyżackiego rycerza, 
królewskiego błazna, Winstona Churchilla, Henryka 
Sienkiewicza, Mikołaja Kopernika, nadwornej praczki 
Jana III Sobieskiego czy wreszcie średniowiecznego 
bakałarza, który usiłuje spuścić lanie swemu uczniowi 
to nie lada wyzwanie dla współczesnej rodziny.  

Rodzina Bielskich mieszka w stuletniej kamienicy. Pewnego dnia 

w futrynę prowadzącą do spiżarni wstawiają zabytkowe drzwi 
kupione na targu staroci. Jak się okazuje, drzwi te działają jak 

wehikuł czasu i od tego momentu zaczynają się dziać 

niestworzo 

 przygodowa opowieść dla młodszych nastolatków i 

kreatywnych, lubiących się pośmiać rodziców 

  świetne, komiksowe ilustracje uznanej rysowniczki 

doskonale uzupełniają pełną humoru opowieść 

 uzupełniają pełną humoru opowieść – dużo wiedzy 

historycznej podanej w lekkiej, zabawowej formie one rzeczy! 

Dziękuję Ci, Cukierku! Masz rację, Cukierku! Trzymaj się, Cukierku! 

Marcin Przewoźniak 
oprawa miękka |145x205 mm | 184-192 strony |  

Zielona Sowa | 9-11 lat | 
Cena: £5.50 
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Amelia i Kuba. 
Wenecki spisek 
Cena: £9.20 

Amelia i Kuba 
Tajemnica dębowej 
korony 
Cena: £8.60 

Amelia i Kuba 
Stuoki potwór 
Cena: £8.60 

Amelia i Kuba. 
Kuba i Amelia 
Nowa szkoła 
Cena: £9.20 

Amelia i Kuba 
Mi się podoba 
Cena: £9.20 

KUBA I AMELIA 

Rafał Kosik  
oprawa twarda |  Powergraph | 7+ 

Oto na nowe osiedle sprowadzają się kolejni mieszkańcy. Jedenastoletnia Amelia poznaje jedenastoletniego Kubę, a zwykła przeprowadzka 

okazuje się początkiem niezwykłej przygody, w którą zamieszani będą: Amelia i Kuba, szalony naukowiec, legwan Franek, sąsiadka - pani 

Kożuszek, nadpobudliwy pies Imbir, pewna nierozgarnięta Celebrytka, nowa linia jogurtów, wybitnie inteligentny brat Amelii i wybitnie 

postrzelona, złośliwa siostra Kuby. No, i jeszcze... DUCHY. Takie całkiem współczesne. Amelia i Kuba, Kuba i Amelia. Dwa różne spojrzenia na 

tę samą historię. Dla dziewczyn i dla chłopaków. Dla chłopaków i dla dziewczyn. Dla wszystkich. Bo czasem warto się zastanowić, co myśli i 

czuje drugi człowiek, każdy przecież widzi ten sam świat w inny sposób. A te książki sprawią, że dzieciaki w wieku 7-11 lat pokochają czytanie! 

Amelia i Kuba 
Złota karta 
Cena: £9.20 

Amelia i Kuba/Kuba i Amelia.  
Godzina duchów (2 książki w 1) 
Cena: £9.99 

Filipek i rodzina 

Filipek i szkoła 

Filipek i wakacje Filipek i dziewczyny Filipek i rodzeństwo 

FILIPEK 

Filipek, pilnie strzeżony na zamkniętym osiedlu przez ochronę, obserwowany przez 

administrację, dziadka i sąsiadów jak jakiś przestępca, przeżywa codziennie 

ekscytujące przygody. Trochę dlatego, że nie umie spokojnie usiąść na czym należy, 

trochę dzięki Hirkowi zza płotu i reszcie chłopaków z osiedla. Ich genialne pomysły tropi 

kuzynka-kabel, nieznośna Weronika, która jest czujna i chętnie donosi. Zapracowani 

rodzice poddają Filipka nieudolnej resocjalizacji, z wysłaniem go na pielgrzymkę 

włącznie. Zawsze pogodny chłopiec nawet na pielgrzymce bawi się wspaniale! 

Z Filipkiem – pieszczochem losu i wesołym ziomkiem – nie będziesz się nudzić! 

Z Filipkiem co najwyżej wpadniesz na jeszcze kilka naprawdę dobrych pomysłów! 

Joł!  UWAGA! Zakazuje się naśladować Filipka!  

Małgorzata Strękowska-Zaremba 
oprawa twarda | 144-160 stron | 145x205 mm | Literatura | 7—10 | Cena: £5.99 

Filipek i piłka nożna Filipek i imprezy Filipek i dojrzewanie | 9+ 
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Zosia z ulicy Kociej Zosia z ulicy Kociej na tro-
pie 

Zosia z ulicy Kociej 
na wakacjach 

Zosia z ulicy Kociej 
na zimę 

Zosia z ulicy Kociej 
na wiosnę 

Zosia z ulicy Kociej 
na psa urok 

Zosia z ulicy Kociej 
w ciekawych czasach 

Zosia z ulicy Kociej 
w podróży 

Zosia z ulicy Kociej 
wielkie zmiany 

Zosia z ulicy Kociej 
na wycieczce 

ZOSIA Z ULICY KOCIEJ Agnieszka Tyszka 
Oprawa miękka | 140 x 192 mm | Nasza Księgarnia | 6-10 lat| Cena: £5.50 

To ja! Zosia z ulicy Kociej! Może chcielibyście mnie 

poznać? To nie będzie trudne! Wpadnijcie po prostu 
do Łomianek, na Kocią 5. Uważajcie tylko, żeby nie 

zderzyć się przed furtką z gromadką KUWECIARZY, 

którzy ostatnio formują kolejkę do KRZACZORA już 
na ulicy. Nie wiecie, o co chodzi? Nic nie szkodzi! 

Moja młodsza siostra Mania szybko Wam to wyjaśni. 

I na pewno niejedno pokaże – na przykład nasze KO-

LOSEUM, MISS BAJORKI i starą BUKĘ. Jeśli będziecie 
mieli szczęście, to załapiecie się na wyjątkowe danie 

– ROSÓŁ Z KLOPSEM I BUDYNIEM! A przy okazji Wi-

luś pokaże Wam, jak daleko można pluć! W sprzyjają-
cych okolicznościach możecie też odbyć z Krisem

lekcję STĘPOWANIA. A jeśli akurat ZELMER będzie w

pobliżu – lepienia pierogów. A gdyby przy Kociej była
Malina – poczujecie się przez chwilę prawdziwymi

twórcami! A może wolicie przygotować się teoretycz-

nie do naszego spotkania? Z tym nie będzie żadnego

kłopotu! Macie do wyboru kilka tomów – i to z wyjąt-
kowymi ilustracjami!

Poczytajcie sobie trochę o zwykłych-niezwykłych 

przygodach, a potem zapraszam na moją jabłoń! Do 
zobaczenia przy Kociej 5! 

HEJ JĘDREK! Rafał Skarżycki /  ilustracje: Tomasz Lew Leśniak 
Oprawa miękka | 140 x 202 mm | Nasza Księgarnia | 6-14 lat| Cena: £5.50 

Ej, poznajcie Jędrka! Ma fajnych ziomali, 
wyszczekanego psa, siorkę o ksywce Wyjec i pecha 

z hajsem. Przez to wpada w megatarapaty, a jego 
staruszkowie… Nie, nie umiem tak pisać. Ale Autorzy 
tej książki umieją znakomicie. Napisali (i narysowali) 
pełnokrwistą, żywą, śmieszną, mocno osadzoną we 

współczesnych realiach opowieść, która z 
pewnością spodoba się wszystkim dzieciakom. Czyli 
ziomalom. 

Michał Rusinek 

Kto powiedział, że dziesięć lat to najlepszy 

wiek na przygodę? Jędrek to koleś, z którym 
nie grozi Wam tylko jedno: nuda! Za to 

wszystko inne jest bardzo prawdopodobne. 

Lepiej miejcie się na baczności!   

Hej Jędrek! 
Gdzie moja forsa? 

Hej Jędrek! 
Przepraszam, czy tu 
borują? 

Hej Jędrek! 
Kto tu rządzi? 

Hej Jędrek! 
Masz cykora? 

Hej Jędrek! 
Szukasz guza? 

Hej Jędrek! 
Kłopoty z dziewczynami 

Hej Jędrek! 
Znowu pod górkę? 
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ELF 
Marcin Pałasz  
oprawa twarda | 160 strony | Literatura | 7+ | £5.90 

Nigdy nie miałem psa, nie wiedziałem więc, jak to jest. 
Kiedy jednak zobaczyłem wesoły pysk Elfa na zdjęciu – 
zakochałem się w nim od pierwszej chwili! Okazało się, że 
pies to mnóstwo czułości, przezabawnych sytuacji i 
miłość na całe życie! Oraz kilka niezłych przygód. Zresztą, 
sami przeczytajcie!  
Sposób na Elfa jest na liście lektur nowej podstawy 
programowej dla klas I-III  

Sposób na Elfa Elf wszechmogący Elf i dom demonów Elfie, gdzie jesteś? Elf i skarb wuja Leona 

Ignacy i Mela na tropie 
złodzieja 
Zagadka teatru 

ZEZIA 
Agnieszka Chylińska  
oprawa twarda | 120-144 strony | 
Pascal | 6+ | 

Elf i dom strachów 

Ignacy i Mela na tropie 
złodzieja 
Zagadka biblioteki 

Ignacy i Mela na tropie 
złodzieja 
Zagadka jaskini 

Ignacy i Mela na 
tropie złodzieja 
Zagadka królowej 
parku 

Ignacy i Mela na tropie 
złodzieja 
Zagadka dębów 
rogalińskich 

IGNACY I MELA NA TROPIE ZŁODZIEJA Detektywistyczne opowiadanie o bliźniakach, niepodobnych do siebie jak pies i kot, zabierze Cię w podróż 
do świata pełnego niespodzianek, gdzie wszystko może się wydarzyć. Nawet to, że Ty pierwszy wpadniesz 
na trop złodzieja!  

Ignacy i Mela na tropie 
złodzieja 
Zagadka Zawiszy Czarnego 

Ignacy i Mela na tropie 
złodzieja 
Zagadka kapsuły czasu 

Zezia i Giler 
Cena: £6.50 

Zezia i  wszystkie 
problemy  świata 
Cena: £7.60 

Zezia, Giler i Oczak 
Cena: £7.60 

Zezia, miłość i bunt 
nastolatki 
Cena: £9.20 

Giler, trampolina i 
reszta świata 
Cena: £8.10 

Dzielny Oczak 
Cena: £8.10 

Zofia Staniszewska  
oprawa twarda | 64 strony | Debit | 6+ | £5.40 
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Czerwone krzesło 
Cena: £7.50 

Tajemnica Mostu 
Cena: £9.99 

Olbrzym 
Cena: £9.99 

Pojedynek 
Cena: £9.99 

MAGICZNE DRZEWO 

Magiczne Drzewo to bestsellerowa seria, której autorem jest znany reżyser 

filmowy Andrzej Maleszka. Cykl powieściowy Andrzeja Maleszki rozpoczyna 

książka Magiczne Drzewo Czerwone Krzesło. Wszystko zaczyna się w momencie, 

gdy w dwutysięcznym roku nad Doliną Warty przechodzi straszliwa burza. 

Nawałnica powala magiczne drzewo, z którego ludzie wykonują różne przedmioty 

posiadające niezwykłą moc. Trójka rodzeństwa Kuki, Gabi i Filip odnajdują 

czerwone krzesło, które spełnia życzenia. Trzeba jednak bardzo uważać, gdy się je 

wypowiada i szybko się o tym przekonują. Kuki i jego rodzeństwo przy pomocy 

czerwonego krzesła muszą uratować zaczarowanych rodziców, których zmienili 

niebezpiecznym zaklęciem. Ich tropem podąża na stalowych nogach groźny Max, 

który chce zdobyć czerwone krzesło.  

Andrzej Maleszka | Oprawa twarda | 123x174 mm | 9-12 lat | Znak 

Gra 
Cena: £9.99 

Cień smoka 
Cena: £9.99 

Świat ogromnych 
Cena: £9.99 

Inwazja 
Cena: £9.99 

Berło 
Cena: £9.99 

Czas robotów 
Cena: £9.99 

Pióro t-Rexa 
Cena: £9.99 

Opowieści z Narnii 
Książę Kaspian 
| fotosy filmowe | oprawa miękka | 
224 strony |  Media Rodzina |  
Cena: £4.20 

Opowieści z Narnii 
Podróż wędrowca do świtu 
| fotosy filmowe | oprawa miękka 
| 248 stron |  Media Rodzina |  
Cena: £4.20 

Opowieści z Narnii 
Lew, czarownica i stara szafa  
| fotosy filmowe | oprawa miękka 
184 strony |  Media Rodzina |  
Cena: £4.20 

OPOWIEŚCI Z NARNII 
Siedmiotomowy zbiór wszystkich części cyklu w barwnych okładkach i 

miękkiej oprawie i z opaską. Czytelnicy znajdą tutaj części: Lew, 

Czarownica i stara szafa, Książę Kaspian, Podróż "Wędrowca do Świtu", 

Srebrne krzesło, Koń i jego chłopiec, Siostrzeniec Czarodzieja.  

Opowieści z Narnii 
Pakiet 7 tomów  
| fotosy filmowe | oprawa miękka 
1400 stron |  Media Rodzina |  
Cena: £17.20 
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MAJA ORETY 
Eliza Sarnacka-Mahoney 
oprawa twarda | 120 strony | Literatura | 7+ | 9788376728865 | Cena: £5.90 

Maja Orety ma nieprzeciętną rodzinę i mieszka w niezwykłym domu w sąsiedztwie 
elfów. Dzięki ich wskazówkom śledztwo, które prowadzi Maja z przyjaciółmi, wreszcie 
wskakuje na właściwy tor. Dzieci próbują dociec, jakie tajemnice skrywa przed 
światem ich ulubiona, dość specyficzna nauczycielka. Wkrótce okazuje się, że 
najważniejsze będzie nie rozwiązanie tej zagadki, ale odkrycie, jak często ludzie wcale 
nie są tymi, za których ich uważamy…  

DUCH Z NIEWIADOMIC. TAJEMNICE STAREGO PAŁACU 
Katarzyna Majgier 
oprawa twarda | 200 stron | Literatura | 9+ | 9788376729046 | Cena: £5.90 

Wiktor mieszka w leśniczówce w pobliżu zniszczonego pałacu przypominającego 
smoka. Marzy, żeby go kupić i wyremontować, gdy dorośnie. Niestety ubiega go 
rodzina Czereśniaków. Wygrywają główną nagrodę na loterii i wprowadzają się wraz z 
dziećmi do kiczowato odremontowanego pałacu. 
Podczas gdy państwo Czereśniakowie urządzają salę kinową, ich córka Magda 
dowiaduje się, że dawna właścicielka budynku, Róża Niewiadomska, była naukowcem 
i wynalazcą. 
Dwunastolatka razem z Wiktorem postanawiają sprawdzić, czy to duch Róży błąka się 
po okolicy i jaki sekret skrywa bazyliszek na kominku. Aby odkryć prawdę, przyjaciele 
muszą odwiedzić pałacowe piwnice i udać się na wyprawę… wehikułem czasu! 

MAJA ORETY I SKARB SZKOCJI 
Eliza Sarnacka-Mahoney 
oprawa twarda | 152 strony | Literatura | 9+ | 9788376729626 | Cena: £5.90 

Maja Orety to wesoła i ciekawa świata dziewczynka, która uwielbia tajemnice. Dzięki 
nim zamienia się w sprytną detektywkę! 
W drugiej części jej przygód razem z przyjaciółką Weroniką prowadzą śledztwo, które 
kieruje je na trop skarbu templariuszy, przenosi do średniowiecznej Szkocji i stawia 
oko w oko z najpotężniejszym czarnoksiężnikiem wszech czasów. Przy okazji 
doświadczają na własnej skórze, jak wyglądało życie ich rówieśników przed 
siedmiuset laty i… nie mogą się doczekać, by jednak wrócić do XXI wieku. 

JAK ZDOBYĆ SUPERMOCE? 
Ewa Martynkien 
oprawa twarda | 168 stron | Literatura | 9+ | 9788376729442 | Cena: £5.90 

Iga nie chce już być zwyczajną dziewczyną. Wierzy, że udział w castingu do 
popularnego serialu pomoże jej się zmienić. W tajemnicy przed tatą wyrusza w 
samotną podróż do Warszawy, gdzie odbywają się przesłuchania. Jedzie tam z nowo 
poznanym Olkiem. Ten oryginalny trzynastolatek, niestety chory na padaczkę, także ma 
coś do załatwienia w stolicy. Musi odbyć ważną rozmowę z dawno niewidzianym 
ojcem. 
Tu zaczyna się trzymająca w napięciu przygoda, podczas której Iga dowie się, co tak 
naprawdę czyni nas wyjątkowym i jak zdobyć własną SUPERMOC. 

URODZINY 
Joanna Jagiełło 
oprawa twarda | 152 strony | Literatura | 8+ | 9788376727943 | Cena: £5.90 

Na urodziny Majka zaprosiła prawie całą klasę. Prawie, bo przy rozdawaniu zaproszeń 
świadomie pominęła Jessikę, Grubego i Morusa. Co za okropna sytuacja. Każde z nich 
jakoś sobie z nią radzi. Czy mają szansę znowu poczuć się dobrze w swojej klasie? 
Książka o tym, że ostatni będą pierwszymi. 
I że kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. 
I o tym, że to my decydujemy, jaki jest świat wokół nas. 
Nawet mając zaledwie kilkanaście lat. 

PIES W CZASACH ZARAZY 
Dorota Combrzyńska-Nogala 
oprawa twarda | 112 stron | Literatura | 8+ | 9788376729114 | Cena: £5.90 

Trzynastoletni Wiktor nawet nie przypuszczał, jak wiele zmieni się w jego życiu po 12 
marca 2020 roku. Przez pandemię koronawirusa inaczej spojrzy na szkołę, sąsiadów, 
przyjaźń i miłość. Kwarantanna nie oznacza wcale nudy i osamotnienia, teraz wszystko, 
co dotąd było łatwe, staje się wyzwaniem i przygodą. 
Dzięki Asowi, psu sąsiada, Wiktor może tę przygodę przeżyć na własnej skórze. 
Książka dostępna w wersji dla osób niesłyszących i z afazją (na FB znajdź: SOSW nr 4 
w Łodzi). 

JUŻ, JUŻ! 
Katarzyna Wasilkowska 
oprawa twarda | 232 strony | Literatura | 10+ | 9788376729763 | Cena: £6.50 

Lula to prawdziwa prymuska, świetnie się uczy, nie zaniedbuje obowiązków, a przy tym 
jest miła, życzliwa i ma tak sprytne palce, że chyba zostanie rzeźbiarką. Miejmy 
nadzieję, że tak właśnie będzie, bo na razie coś stanęło jej na drodze. Coś, co obudziło 
w niej bestię… 
Znakomity, zaangażowany tekst o problemach ludzi bardzo młodych i 
wrażliwych ,którzy zanurzeni w świecie cyberprzestrzeni, najnowszych technologii, 
powszechnej komputeryzacji- rujnują swoje życie psychiczne i osobowość. 

OSTATNIA SZTUCZKA 
Grażyna Bąkiewicz 
oprawa twarda | 160 stron | Literatura | 8+ | 9788376729435 | Cena: £5.90 

Zwiewna jak motyl Ella jest mistrzynią iluzji. Na festiwalu street artu nie ma sobie 
równych. Niestety ktoś próbuje wyeliminować ją z konkursu… 
Balbina, która spędza wakacje z rodzicami na stanowisku archeologicznym i niejedno 
już w życiu widziała, próbuje pomóc Elli i grupie jej przyjaciół. Razem z nieodłączną 
kamerą przemierza miasteczko, tropiąc ślady kolejnych przestępstw. 
Czy w sprawę wmieszany jest Wielkolud i jego kolekcja posążków Światowida? A może 
to wina rodziców Balbiny, którzy wykopując kamienny topór, zbudzili starą klątwę? 
*** 
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PULPET I PRUDENCJA 
Joanna Olech 
oprawa twarda | 184 strony | Literatura | 8+ | Cena: £6.50 

Dzieci Pompona – pyskate, zielone bliźniaki mieszkające w Smoczej Jamie pod 
Wawelem – nie mają łatwo. W Krakowie są celebrytami – turyści chcą pstryknąć 
sobie z nimi selfie, a w szkole wciąż przenoszone są z klasy do klasy, bo zbyt 
szybko dojrzewają. Marzą, by poznać innego smoka, który ich zrozumie. Nawiązują 
więc kontakt z profesorem Ciurlescu z Rumunii i wyruszają w podróż w Karpaty, 
gdzie podobno widywano tajemnicze gady. 
Czy Pulpet i Prudencja odnajdą tam swoich smoczych pobratymców? 

POMPON NA WAKACJACH 
Joanna Olech 
oprawa twarda | 176 stron | Literatura | 8+ | 9788376725819 | Cena: £6.50 

Rodzina Fisiów pakuje manatki i wyjeżdża na wyczekany urlop do Babci i Dziadka. 
Jedzie z nimi znany bloger, smoczy celebryta – Pompon. 
W pierwszej dobie spiżarnia Babci ubożeje o korniszony, słodkie mirabelki i (za karę 
czeka Pompona pielenie przez trzy dni). 
W drugiej sad bogaci się o nowy domek na drzewie. 
W trzeciej dochodzi do kłótni o to, kto się na kogo lampi i kto kogo zaraz zabije 
(Gniewosz celebrytę). 
W czwartej okazuje się, że smoki to jednak nieloty (latawiec nie zadziałał). 
Jeśli wypoczynek – to tylko aktywny – to dewiza Pompona. 
Więc Fisiowie wypoczywają z nim… w pocie czoła. Słabiaki. 

DUCH STAREJ KAMIENICY 
Anna Onichimowska 
oprawa twarda | 160 stron | Literatura | 7+ | Cena: £5.50 

Hej! Mam na imię Maciek i jestem duchem. Zapraszam Was do odwiedzenia mojej 
kamienicy. Niestety muszę Was uprzedzić, że zamieszkało w niej również - bez niczyjej 
zgody - 90485 dzikich lokatorów! W dodatku jest ich codziennie więcej i więcej... 
Chcemy się ich pozbyć, ale nie jest to łatwe... 
Opowieść o duchu zamieszkującym strych starej kamienicy. Jego powołaniem miało 
być straszenie, lecz miękkie serce i okoliczności spowodowały, że stał się duchem 
opiekuńczym kamienicy i wszystkich jej mieszkańców. 

DUCH MACIEK DETEKTYWEM 
Anna Onichimowska 
oprawa twarda | 160 stron | Literatura | 7+ | Cena: £5.50 

Duch Maciek ma sporą rzeszę fanów. To z ich inspiracji powstał trzeci tom przygód 
sympatycznego ducha. Tym razem udaje się on wraz z ukochaną Karoliną aż do Stanów 
Zjednoczonych. Szukają tam mamy Karoliny, niejakiej Lucylii, znanej projektantki, która 
pewnego dnia po prostu znika. 
Młodzi czytelnicy przespacerują się z duchami po niejednej amerykańskiej rezydencji, 
poprowadzą osławiony small talk podczas eleganckiego barbecue, zwiedzą Narodowy 
Park Sekwoi i przejadą się ogromnym amerykańskim TIR-em. 
Autorka podejmuje w tym tomie problem przetrzymywania człowieka wbrew jego woli. 
Robi to niezwykle umiejętnie – ostrzega, zaleca ostrożność w kontaktach z obcymi, ale 

nie straszy. Doskonała powieść przygodowa dla dzieci. 

PAMIĘTNIK CZACHY 
Joanna Jagiełło 
oprawa twarda | 184 strony | Literatura | 8+ | 9788376727233 | Cena: £5.90 

W życiu dziesięcioletniej Czachy codziennie coś się dzieje. Bo ma dwa domy, więc 
wciąż pakuje plecak i czegoś zapomina, szkołę, zuchowe zbiórki i wakacje za pasem. 
Do tego wszystkiego zdarza jej się nakłamać i zrobić coś zdecydowanie po swojemu 
(z czym jej mama ma ogromny problem). Mimo regularnych pogadanek 
wychowawczych , życie Czachy jest bardzo wesołe. Do szczęścia brakuje jej tylko 
psa. Mama się wykręca małym mieszkaniem, ale… Czacha ma na nią swoje sposoby…  

CZACHA SIĘ BUNTUJE  
Joanna Jagiełło 
oprawa twarda | 216 stron | Literatura | 7+ | 9788376725314 | Cena: £5.50 

Pamiętacie Amelię z Pamiętnika Czachy? Jest już czwartoklasistką, i to zbuntowaną. 
Reaktywuje z koleżankami Klub Bunt, który staje do walki z… dyrektorką szkoły. Uczy się 
odpowiedzialności, opiekując się wymarzonym psem. Uczy się elastyczności – do 
malutkiego mieszkanka, w którym mieszkały dotąd z mamą i siostrą, wprowadza się 
Paco – chłopak mamy. W swoim pamiętniku opisuje, jak piekła 100 babeczek na 
szkolne wybory, uczyła się jogi pod okiem swojego dziadka i zarabiała kasę na 
świąteczne prezenty, co skończyło się porządną awanturą i gorzką pokutą…Czacha to 
równa dziewczyna. Jej przygody i spostrzeżenia z pewnością zainteresują zarówno 
dziewczyny, jak i chłopaków, wszak któż lepiej zrozumie nastolatka niż inny nastolatek? 

SKRZYNIA WŁADCY PIORUNÓW  
Marcin Kozioł 
oprawa miękka | 248 stron | Prószyński | 9+ | Cena: £6.50 

Pierwsza część cyklu „Detektywi na kółkach”. Kryminał z wieloma zwrotami akcji, 
książka przygodowa pełna szyfrów i zagadek,  zarazem świetnie napisana biografia 
wielkiego wynalazcy Nikoli Tesli dla młodszych nastolatków. Julia, śliczna 
czternastolatka, pomaga swemu o rok starszemu przyjacielowi Tomowi odszukać 
porwanego ojca. Od czasu wypadku dziewczyna jeździ na wózku (stąd tytuł cyklu: 
„Detektywi na kółkach”), nie przeszkadza jej to jednak uczestniczyć w tropieniu 
przestępców, wręcz przeciwnie – często to ona wpada na trop, świetnie kojarząc fakty 
i… odczytując szyfry. W poszukiwaniach bierze udział jeszcze jeden niezwykły bohater: 
pies Julii, przesympatyczny labrador Spajk-Biszkopt, który… pamięta swoje poprzednie 
wcielenia. Współczesna akcja splata się z historią rozpoczynającą się ponad 150 lat 

wcześniej, w dniu narodzin Nikoli Tesli. 

DZIEŃ CZEKOLADY  
Anna Onichimowska  
oprawa twarda | 56 stron | | Literatura | 7+ | Cena: £5.50 

Opowieść o czasie, który wszystko zmienia, o lękach, marzeniach, tęsknocie, a 
przede wszystkim – o miłości. Jej bohaterowie – siedmioletni Dawid i Monika – 
przeżywają problemy zbyt trudne na swój wiek. Radzą sobie z nimi, oswajając 
rzeczywistość na swój dziecięcy sposób. 
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DZIEWCZYNKA Z PARKU 
Barbara Kosmowska  
oprawa miękka | 128 stron | Wilga | 9+ |  Cena: £4.99 

Ta zima jest dla Andzi zupełnie inna niż wszystkie poprzednie. Pół roku temu zdarzyło 
się coś strasznego - umarł jej tata. Dziewczynka tęskni za wszystkim, co dawniej 
składało się na życie rodziny: za grą w chińczyka, rozmowami przy stole i za 
brzoskwiniowym sernikiem leczącym smutek. Nie jest łatwo poradzić sobie z 
cierpieniem, ale Andzi pomaga pamięć o pewnej tajemnicy powierzonej przez tatę. 
Może również liczyć na kolegę Jeremiasza, który przywraca uśmiech na jej twarzy.  Czy 
dziewczynka zdradzi chłopcu swój sekret?  

MOJE BULLERBYN 
Barbara Gawryluk  
oprawa miękka | 160 strony | Akapit Press | 9+ |  ISBN: 9788366106048 | Cena: £5.50 

Natalka wraz z rodzicami przenosi się z Krakowa do Szwecji, gdzie czeka na nią nowy 
dom i zupełnie nowe miejsce na ziemi. Ale ona wcale nie chce zmieniać szkoły, 
koleżanek, nie chce rezygnować z tańca w ukochanym zespole hip-hopowym! Czy 
nowy dom, nowa szkoła, nowi przyjaciele muszą oznaczać rezygnację z 
dotychczasowych znajomości i pasji Natalii?  

KOLOROWY SZALIK 
Barbara Kosmowska  
oprawa twarda | 120 stron | 170 x 225 mm | Literatura | 9+ | Cena: £5.50 

Do klasy dołączył Nowy. Ma dziwne ubrania, własne zdanie i zwyczaje. I wcale nie 
zabiega o przyjaźń. Jakby mu na nikim nie zależało. Bez wątpienia jest jakiś inny. W 
każdym razie nie swój… Ech, naprawdę niełatwo go rozgryźć… Zresztą, czy warto? 
Przecież od razu widać, że słodko nie będzie… A jednak aż korci, żeby do niego zagadać 
– Nowy jest taki intrygujący! 
Komu trudniej? Nowemu czy reszcie klasy? Zwykle rację ma „reszta”, bo siła w grupie. 
Ale czy zawsze? Czy również tym razem?

Dwie opowieści o tym, jak bardzo bywamy nieuważni…  

PANNA FOCH 
Barbara Kosmowska  
oprawa twarda | 192 strony | Nasza Księgarnia | 9+ | Cena: £6.50 

Po przeprowadzce do Wiśniowej Góry Pola zdecydowanie traci humor. Musiała 
zostawić w Warszawie najlepszą przyjaciółkę marzącą o karierze szafiarki i modnego 
Julka, do którego wzdychają wszystkie dziewczyny. Co można robić w fasolowym raju, 
gdzie tata zamierza zostać hodowcą roślin strączkowych, mama robi bezpłatny 
przegląd zębów sąsiadom, bliźniaki malują dom na buraczkowo, a Czarny Kieł dzielnie 
im pomaga w znaczeniu farbą nowego terytorium? Co gorsza, na horyzoncie pojawia się 
pewien gburowaty osobnik, a wraz z nim nowe przezwisko, które pasuje do Poli jak ulał: 
Panna Foch. Ponurak i królewna zdołają się jednak w końcu dogadać, gdy ten pierwszy 
zmieni czarne kalosze na trampki, a ta druga włoży różowe okulary…  

WIELKI WYBUCH 
Barbara Kosmowska i Grzegorz Kasdepke  
oprawa twarda | 200 stron | Literatura | 9+ | Cena: £6.50 

Ksenia i Kryspin znają się z realu, ale zaprzyjaźniają się w sieci. Oboje niepozorni, 
Kryspin trochę ofermowaty, typ mola w okularach, Ksenia nieakceptowana przez 
koleżanki, przez niektórych uważana wręcz za dziwaczkę. W wirtualnym świecie czują 
się pewniej. Grając wspólnie online w Gwiezdnych Rycerzy, dodają sobie atrybutów, są 
pewni siebie, zabawni i mocni. Ale kiedy Kryspin proponuje, żeby się spotkali, Ksenia się 
wycofuje, wystraszona, że nie jest taka spoko, jak się opisała w necie.Kryspin nie 
odpuszcza – wie, że Ksenia jest z jego szkoły i szuka jej wśród koleżanek, prowokując 
kolejne niezręczne sytuacje. Wszystko zaczyna się komplikować, kiedy Ksenia znajduje 
psa Kryspina, a Kryspin nie wraca do domu na noc, bo go szuka. Czy w tych 
okolicznościach przyjaciołom uda się w końcu spotkać? 

DOM NIE Z TEJ ZIEMI 
Małgorzata Strękowska-Zaremba  
oprawa twarda | 240 stron | Nasza Księgarnia | 8+ |  Cena: £6.50 

Niektóre domy mają tajemnice. I zrobią wszystko, aby nikt się o nich nie dowiedział. W 
swojej najnowszej książce Małgorzata Strękowska-Zaremba, autorka Złodziei snów, 
porusza tematy, o których trudno jest i mówić, i milczeć. Gdy Daniel poznaje Marysię, 
dziwną dziewczynkę z oczami błyszczącymi jak dwa lusterka, od razu czuje, że to po-
czątek jakiejś niezwykłej historii. Jego nowa koleżanka, ukryta w krzakach, obserwuje 
dom po drugiej stronie ulicy, co mogłoby się wydawać zwyczajną, a nawet dosyć nudną 
zabawą, tylko że Marysia traktuje swoje zajęcie śmiertelnie poważnie. I w dodatku jest 
przerażona. A kiedy chłopiec zaczyna przyglądać się temu, co ją tak wystraszyło, odkry-
wa w pozornie podobnym do innych domu rzeczy niezrozumiałe czy wręcz złowrogie. 
Zaintrygowany, postanawia pomóc Marysi wyjaśnić zagadkę. Ale czy dom nie z tej 

ziemi pozwoli wyrwać sobie tajemnicę?  

PUK PUK! ZASTAŁEM KRÓLA? 
Marcin Przewoźniak 
oprawa miękka | 184 stron | Zielona Sowa | 10+ | ISBN 9788381541947 | Cena: £5.50 

Rodzina Bielskich mieszka w stuletniej kamienicy. Pewnego dnia w futrynę prowadzącą 
do spiżarni wstawiają zabytkowe drzwi kupione na targu staroci. Jak się okazuje, drzwi 
te działają jak wehikuł czasu i od tego momentu zaczynają się dziać niestworzone 
rzeczy! Puk, puk! „Przepraszam, zastałem króla?” – słyszy główny bohater, kiedy drzwi 
do spiżarni uchylają się i wchodzi przez nie królewski błazenek. Dwunastoletni 
Stanisław Bielski jest zarówno zafascynowany, jak i przestraszony tym, co się zaczyna 
dziać w ich domu. W końcu goszczenie zabłąkanego krzyżackiego rycerza, 
królewskiego błazna, Winstona Churchilla, Henryka Sienkiewicza, Mikołaja Kopernika, 
nadwornej praczki Jana III Sobieskiego czy wreszcie średniowiecznego bakałarza, który 
usiłuje spuścić lanie swemu uczniowi to nie lada wyzwanie dla współczesnej rodziny. 

Poznaj historię z zupełnie innej strony! 

W CUDZYCH OGRODACH 
Krystyna Chołoniewska 
oprawa miękka | 172 stron | Ezop | 10+ | ISBN 9788365230409 | Cena: £4.70 

Zuzia ma jedenaście lat i dwóch starszych braci. Przeprowadzka do domu z ogrodem to 
spełnienie marzeń rodziców, nie jej. Wkrótce okazuje się, że ich nowe miejsce zamieszka-
nia ma swoje tajemnice. Znaleziony w ogrodzie skarb skłania Zuzię do rozmyślań - kim 
byli poprzedni mieszkańcy? Dlaczego się wyprowadzili? Dziewczynka w sekrecie przed 
wszystkimi rozpoczyna prywatne śledztwo. Nie jest to łatwe - najbliższa sąsiadka nazwa-
na przez dzieci Jędzą, woli milczeć o przeszłości, inni też nie są chętni do rozmowy. Jed-
nak Zuzia nie rezygnuje i w końcu znajduje odpowiedzi na swoje pytania. Krystyna Choło-
niewska w sposób niezwykle delikatny, nie wprost nawiązuje do trudnych wydarzeń w 
Polsce sprzed pół wieku, prowokując młodych Czytelników do własnych przemyśleń i 
refleksji.  

Pokonkursowa lista bis, czyli tytuły polecone przez jurorki i jurorów konkursu Książka Roku 2019 PS IBBY 
Książki dla dzieci od 10 lat 
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DZIKA 
Małgorzata Karolina Piekarska  
oprawa miękka | 288 stron | Nasza Księgarnia | 10+ |  Cena: £6.50 
Do klasy Rafała trafia Alicja. Od razu budzi jego zainteresowanie. Próbuje ją lepiej po-
znać, jednak dziewczyna jest nieufna. Ma złe doświadczenia i pierwsze dni po przepro-
wadzce do Warszawy nie nastrajają jej pozytywnie. Wie, że nikt od razu się nie przyzna, 
że jest rasistą... Zresztą ludzie zwyczajnie nie lubią inności. Jednak Rafał i Alicja powoli 
zbliżają się do siebie, choć nie akceptuje tego ojciec chłopaka. Życie nastolatków niespo-
dziewanie nabiera tempa, kiedy wchodzą w drogę międzynarodowej szajce, a wszystko 
za sprawą pewnego Śpiocha… 
Ta pełna humoru powieść przygodowo-detektywistyczna opowiada o tolerancji, przyjaźni 
i pierwszej miłości, a także o dzikiej przyrodzie, która od dawna na całym świecie jest 
zagrożona.  

TROPICIELE 
Małgorzata Karolina Piekarska  
oprawa miękka | 256 stron | Nasza Księgarnia | 10+ |  Cena: £6.50 

Kuba przeprowadza się z rodziną na Saską Kępę. Nowy dom, nowa okolica, nowa szkoła, 
nowi ludzie… Początkowo nic mu się tu nie podoba. Jednak gdy przypadkowo poznaje 
Jagodę, jego nudne życie nabiera tempa. Najpierw Kuba dołącza do harcerskiego zastę-
pu "Tropicieli", później na strychu odnajduje tajemnicze pudełko z pocztówkami, wresz-
cie trafia na ślad cennych klejnotów, czyli dawno zapomnianego rodzinnego skarbu! 
Chłopak daje się ponieść przygodzie, która wiązać się będzie z wydarzeniami sprzed 
wielu lat. Wciągająca i pełna humoru powieść przygodowo-detektywistyczna z intrygują-
cym tłem historycznym. Przybliża temat powstania warszawskiego, pozwala poczuć 
wyjątkowy klimat Saskiej Kępy i zachęca do poznania biografii Wacława Chodkowskiego, 
przedwojennego malarza, który naprawdę stworzył wspomniane w tekście pocztówki, 

znalezione później przez jego daleką krewną – autorkę książki.  

GORZKA CZEKOLADA  
I INNE OPOWIADANIA O WAŻNYCH SPRAWACH 
praca zbiorowa 
oprawa zintegrowana | 304 strony | Prószyński | wiek 11-15 | Cena: £6.99 

 15 znakomitych opowiadań o tym, co w życiu najważniejsze. 
Zbiór opowiadań dla młodzieży w wieku 11-15 lat - o tym, co w życiu najważniejsze: o 
przyjaźni, szacunku, sprawiedliwości, odwadze, wolności, ale też optymizmie, 
życzliwości, pokojowym nastawieniu do świata… (P. Beręsewicz, W. Cesarz, B. 
Kosmowska, A. Maleszka, K.Ryrych, K.Terechowicz) 
Piętnaście opowiadań – piętnaście wartości na piętnastolecie Fundacji ABCXXI, która 
od lat mówi o emocjach młodych czytelników, czyli o tym, co najważniejsze.   

GORZKA CZEKOLADA  CZ.2 
NOWE OPOWIADANIA O WAŻNYCH SPRAWACH 
praca zbiorowa 
oprawa zintegrowana | 304 strony | Prószyński | wiek 11-15 | Cena: £7.89 

Kolejny zbiór opowiadań napisanych przez popularne autorki i autorów książek dla 
dzieci i młodzieży. Każde opowiadanie podejmuje inny temat: emocji, które czasem 
trudno opanować, konsekwencji  naszych zachowań, więzi, które tworzą się w rodzinie i 
w grupie rówieśniczej. Znajdziemy tu historie o miłości, rywalizacji, brawurze, braku 
akceptacji dla odmienności i o odpowiedzialności. Każda z nich to epizod z życia 
przypadkowych osób. Bohaterowie opowiadań są tak realistyczni, że mamy wrażenie, 
jakby żyli obok nas. A może nawet żyją, bo przecież najciekawsze historie pisze samo 
życie… I każda z tych historii może być wyimkiem z czyjejś codzienności. Wszystkie 
opowiadania uzupełniono krótkimi rozmowami z psychologami.  

SZEPTANE 
Paweł Beręsewicz 
oprawa miękka | 288 stron | Nasz Księgarnia | 10+ | 9788310133915 | Cena: £6.50 

Czy kłamstwo w internecie boli mniej niż to w rzeczywistości? 
Finał Ligi Mistrzów ma zostać rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie! Filip i 
jego kumple z liceum są bardzo zmotywowani, żeby zdobyć potrzebne pieniądze i 
wziąć udział w losowaniu biletów. Wstawanie przed piątą i wciskanie ulotek 
zaspanym przechodniom? Żaden problem! Tworzenie wpisów zachwalających 
produkty w internecie? Bułka z masłem! Oszczędności szybko się powiększają, ale 
pojawiają się też nowe problemy, które mogą zagrozić przyjaźni między chłopakami… 
Najnowsza książka nagradzanego i lubianego przez czytelników Pawła Beręsewicza o 
dylematach współczesnych nastolatków i zagrożeniach wirtualnego świata. 

POZŁACANA RYBKA 
Barbara Kosmowska  
oprawa twarda | 160 stron | Literatura | 12+ | Cena: £5.90 

Z opinii znawcy literatury dziecięcej i młodzieżowej: 
Barbara Kosmowska, mistrzyni psychologicznych portretów, opowiada o materii 
ludzkiego życia, w którym rzeczy ważne splatają się z błahymi, o heroizmie 
codzienności. Choroba brata, pierwsza miłość, rozwód rodziców wymuszają na 
młodziutkiej bohaterce rewizję własnej postawy, skłaniają do stawiania pytań. 
Czytelnik znajdzie tu subtelną diagnozę dylematów młodości. To jedna z tych książek, o 
których pamięta się długo po odłożeniu na półkę. Niepokoi, skłania do refleksji, stawia 
ważne pytania, wymaga dopowiedzenia własnym życiem.  

SAMOTNI PL  
Barbara Kosmowska  
oprawa twarda | 184 strony | A5 | Literatura | 14+ | Cena: £6.20 

Joanny trudno nie zauważyć – burza rudych włosów, fioletowy szalik i wojskowe 
spodnie robią swoje. Kto by przypuszczał, że obok kolekcji rockowych płyt dziewczyna 
skrywa pudełko z nigdy niewysłanymi listami do mamy? Znak rozpoznawczy Wiktora to 
znoszony angielski sweter, jedyna pamiątka po matce, która wyjechała za granicę w 
poszukiwaniu szczęścia. Co może wyniknąć z przypadkowego spotkania tych dwojga 
młodych ludzi, których łączy tylko – lub aż – tęsknota za najbliższymi? Czy Wiktor 
odważy się kraść, żeby zdobyć pieniądze dla chorej babci, z którą mieszka? I czy 
samotność to choroba, którą da się leczyć?  

WSZYSTKIE LAJKI MARCZUKA 
 Paweł Beręsewicz  
oprawa twarda | 112 stron | A5 | Literatura | 13+ |  Cena: £5.90 

Ziela i Konia łączy szorstka, męska przyjaźń – do czasu, kiedy Koniu podstawia kum-
plowi mocno śmierdząca świnię. Poszło o Ankę, która teraz nie chce nawet spojrzeć 
na niewinnego. Zielu postanawia się zemścić. Niestety, Anka nadal nie chce z nim 
rozmawiać, za to sprawą zaczyna interesować się dyro Gorlicki oraz kilkaset tysięcy 
ludzi na Facebooku. Kiedy Zielu decyduje się przyznać do rewanżowego szwindla, 
okazuje się, że jest troszkę za późno na sypanie głowy popiołem, a za drzwiami gabi-
netu dyrektora czeka już na niego delegacja z Kuratorium Oświaty.  
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ZJEŚĆ ŻABĘ 
Beata Ostrowicka  
oprawa twarda | 160 stron | Literatura | 12+ |  Cena: £5.50 

Wakacje w Chałupach z mamą są dla Julki nudne i męczące, dopóki na horyzoncie nie 
pojawia się Weronika. Ta wieczna optymistka namawia Julkę do przedłużenia wakacji, 
spróbowania swoich sił w surfowaniu i wieczornych wypadów z chłopakami na plażę. 
Julka, której każdą myśl zaprząta początkowo Kamil, poznaje instruktora windsurfingu 
i… zakochuje się! 

Z nieśmiałej szarej myszki przeobraża się w kobietę, która zaczyna walczyć o siebie, 
swoje pragnienia i marzenia. Wreszcie stawia na swoim. 

WYĆ SIĘ CHCĘ 
Beata Ostrowicka  
oprawa twarda | 184 stron | Literatura | 12+ |  9788376726380 | Cena: £5.50 

W życiu Julki nic się ostatnio nie układa. W domu musi wysłuchiwać ciągłych kłótni 
rodziców i narzekań matki na bałagan w jej pokoju, w szkole same nieusprawiedliwione 
nieobecności i Kamil, który nie zwraca na nią uwagi… Julka, nieasertywna i wycofana, 
zamiast walczyć o swoje, chowa głowę w piasek. Godzi się na fryzurę, którą wybiera jej 
Marlena, a potem na oszustwo, do którego skłania ją przyjaciółka. 

Kiedy się ocknie i podejmie jakieś decyzje? Czy przełamie nieśmiałość i umówi się z 
Kamilem? Postawi wreszcie Marlenie? Czy warto iść przez życie pogniewanym na 
wszystkich? 

BUBA 
Barbara Kosmowska  
oprawa twarda | 258 stron | Literatura | 12+ | ISBN 9788376725888 | Cena: £5.90 

Kiedy ma się rodziców, dziadka, ukochaną parę dżinsów, martensy i własny pokój – życie 
wydaje się całkiem znośne i Buba o tym wie. Ale Buba to gracz, który walczy o najwyższą 
stawkę, jaką jest rodzinne szczęście. Bo Bubie do szczęścia potrzebne jest zawsze 
szczęście innych. Taka już jest. 

Powieść Barbary Kosmowskiej tętni ciepłem i życiem. Jej główna bohaterka jest 
postacią bardzo pozytywną, niestety - mnóstwo poważnych problemów spada na jej 
nastoletnią głowę. Z opresji zawsze wychodzi z twarzą i więcej - swoim optymizmem 
rozwesela także twarze (i serca!) innych. 

BUBA. SEZON OGÓRKOWY 
Barbara Kosmowska  
oprawa twarda | 232 strony | Literatura | 12+ | ISBN 9788376725895 | Cena: £5.90 

„Mijał tydzień, odkąd drogi Buby i Miłosza całkiem się rozeszły. Wprawdzie kilka razy 
próbowała jakoś się zbliżyć do Miłoszowej ścieżki. Ale od dnia, gdy zobaczyła go z tą 
nową, z architektury, taką szczupłą i w fikuśnym berecie, od tego momentu martensy 
Buby przestały biegać ich dawną, wspólną ścieżką”. Drugi tom opowieści o 
sympatycznej nastolatce, Bubie, mistrzyni brydżowej, której życie nie skąpi trudnych 
rozdań. Barbara Kosmowska po mistrzowsku wnika w świat nastolatków, opisuje go bez 
fałszywych barw, jest tam więc miejsce na spleen i zniechęcenie rzeczywistością, 
humorystyczne zdarzenia w szkole i chwiejną równowagę domowego ogniska. Buba, 
dzięki wrodzonemu optymizmowi i przyjaciołom (starym – znanym z Buby, pierwszego 
tomu powieściowego, i nowo poznanym) daje sobie doskonale radę z całym tym 

bałaganem i jeszcze ma energię do pomagania innym! 

KAWA Z KARDAMONEM 
Joanna Jagiełło 
oprawa twarda | 248 stron | Literatura | 12+ |  Cena: £6.50 

Odnalezione przypadkiem stare zdjęcie kryje wstydliwą rodzinną tajemnicę, którą 
próbuje rozwikłać piętnastoletnia Linka. W poszukiwaniach prawdy przeszkadza 
dziewczynie rodzina, która nie chce z nią rozmawiać o sprawie sprzed lat. Jakby tego 
jeszcze było mało – Linkę czeka trudny egzamin gimnazjalny, konflikt z najlepszą 
przyjaciółką i miłość, na którą nie jest jeszcze gotowa. Trzeba nie lada wrażliwości i 
dojrzałości, żeby rozwiązać te problemy. Żeby walczyć o swoje uczucia i pasje, o prawo 
do prawdy, nie raniąc innych. Czy Lince się uda?  

TIRAMISU Z TRUSKAWKAMI 
Joanna Jagiełło 
oprawa twarda | 312 stron | Literatura | 12+ |  Cena: £6.50 

Linka i Natalia rozpoczynają naukę w drugiej klasie liceum. Linka już w pierwszych 
dniach września odchodzi ze szkolnej gazetki, by założyć konkurencyjnego bloga, i 
zaczyna pracę w kawiarni. Jej związek z Adrianem kwitnie – nie mogłoby być lepiej! 

Gorzej sprawy mają się u Natalii – rozwód rodziców, nowa szkoła z megawymagającymi 
nauczycielami i rozstanie z Marcinem sprawiają, że dziewczyna zaczyna tracić nad 
wszystkim kontrolę. Wszystkim, prócz swojej diety… Niewinne odchudzanie szybko 
zmienia się w poważną chorobę, z którą Natalia przestaje sobie radzić. Powieść o walce 
z kompleksami, popadaniu w niebezpieczne skrajności i o tym, że często nie 

dostrzegamy tego, co jest w nas najpiękniejsze. 

MLEKO Z MIODEM 
Joanna Jagiełło 
oprawa twarda | 464 strony | Literatura | 14+ |  Cena: £6.50 

Związek Linki i Adriana od zawsze był burzliwy, jak to w relacji dwójki indywidualistów. 
Teraz przed nimi najtrudniejsza próba. Dwie kreski na teście ciążowym są dla nich 
szokiem. Czy ich relacja wyjdzie z tej próby zwycięsko? Przecież to nie tak miało być… 

Autorka bestsellerowej serii dla młodzieży, Joanna Jagiełło, w czwartej i ostatniej 
książce cyklu, podejmuje trudny temat nastoletniej ciąży. W swojej wielowymiarowej 
powieści opowiada historię starą jak świat, która wciąż na nowo zaskakuje młodych 
ludzi i ich najbliższych. Historię, która w tej powieści zatacza krąg. Linka, teraz 
oczekująca na to, co w jej życiu będzie najważniejsze, musi też uporać się z 

przeszłością własnej rodziny. Znowu. I tym razem – być może – skutecznie. 

CZEKOLADA Z CHILI 
Joanna Jagiełło 
oprawa twarda | 304 strony | Literatura | 12+ |  Cena: £6.50 

Linka niedawno dowiedziała się, że ma siostrę, którą mama oddała kiedyś do domu 
dziecka. Ma też ojczyma, z którym nie do końca potrafi się porozumieć. No i braciszka, 
który ciężko przeżywa rozstanie rodziców. W dodatku Linka idzie do liceum i po 
wakacjach musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości i nowej klasie. Nie jest łatwo, 
szczególnie, że jej chłopak wyjechał do Londynu. Czy uda jej się znaleźć pracę i zarobić 
na czesne w szkole marzeń? Czy związek z Adrianem przetrwa? Związek, który nie 
zawsze smakuje jak czekolada mleczna. Częściej ma smak czekolady z chilli. Dalsze 
losy Linki z Kawy z kardamonem.  
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PIENIĄDZE ALBO KASA 
Paweł Beręsewicz 
oprawa twarda | 192 strony | Literatura | 12+ | Cena: £5.90 

Czas to pieniądz. Akurat! Piętnaście lat życia to kawał czasu, a kieszeń Staszka Tondery 
świeci pustkami. Pieniądze nie śmierdzą. Może i prawda, ale Staszek wolałby sam 
powąchać i sprawdzić. Pieniądze szczęścia nie dają. Zapewne, ale Staszek nieraz już 
się przekonał, że ich brak daje go jeszcze mniej. Pieniądze nie lecą z nieba. Logiczne, 
tylko skąd u Mieszka i innych kolegów z gimnazjum tyle kasy w portfelu? Kiedy wreszcie 
los uśmiecha się do Staszka Tondery, sprawa wygląda bardzo podejrzanie. Lepiej 
podjąć ryzyko czy zachować ostrożność? – oto jest pytanie. Jeśli nie wiadomo, o co 
chodzi, wiadomo, że chodzi o pieniądze. Albo kasę.  

ZIELONE MARTENSY 
Joanna Jagiełło  
oprawa miękka | 240 stron | 10+ | Cena: £5.50 

II nagroda w IV edycji Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren, organizowanego przez 
Fundację ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom. Zdaniem Feliksa szkoła przypomina 
front, na którym toczy się walka nie na pięści, lecz na marki ciuchów i smartfonów. On 
jednak nie zamierza brać udziału w tych zawodach, zwłaszcza że ma znacznie 
poważniejsze problemy i cały dom na głowie. Otylia również odstaje od reszty uczniów 
gimnazjum: barwne ciuchy, aureola rudych włosów, lekka nadwaga, którą dziewczyna w 
ogóle się nie przejmuje, i charakterystyczne zielone martensy... Oraz optymizm, którym 
zaraża, choć i jej nie brakuje zmartwień. Nic dziwnego, że Feliks od razu zwraca na nią 
uwagę. Tę dwójkę outsiderów szybko połączy przyjaźń - a może coś więcej? Książka 
Joanny Jagiełło pokazuje, że czasem warto iść pod prąd.  

JASNE DNI, CIEMNE DNI 
Katarzyna Ryrych  
oprawa twarda | 144 strony | Literatura | 12+ |  Cena:£5.20 

Witek od dwóch lat jest głową rodziny (bardzo jeszcze nastoletnią), może liczyć tylko 
na siebie i jest już tym zmęczony. Matka – pogrążona w żałobie po Magdzie, która 
zginęła w wypadku samochodowym. Ojciec, który wtedy prowadził, leży w szpitalu bez 
kontaktu. A jest przecież jeszcze Bąk, potrzebujący miłości i przytulenia, i babcia z 
panem Alzheimerem. Kiedy Witek natyka się na Kotę, okazuje się, że w jego sercu i 
głowie jest jeszcze miejsce i dla niej. 

PEPA W RAJU. NAJKRÓTSZA OPOWIEŚĆ O MIŁOŚCI 
Katarzyna Ryrych  
oprawa twarda | 128 stron | A5 | Literatura | 12+ | Cena: £4.99 

O tym, że Pepa była niezwykła, wiedzieli w miasteczku wszyscy. Nie tylko Michał, 
zakochany w niej po uszy. Kiedy zabrakło tej dziwnej, wolnej jak ptak dziewczyny w 
martensach w kwiaty, świat zamarł. Poszarzał, skurczył się i zziąbł. Michał postanowił, 
że nie pozwoli Pepie tak po prostu odejść do raju. W tej książce opowiada swoją 
krótką love story.  

SKUTKI UBOCZNE ELIKSIRU MIŁOŚCI 
Dorota Combrzyńska-Nogala  
oprawa twarda | 200 stron | 12+ | Cena: £5.50 

Kiedy 13 grudnia generał ogłasza stan wojenny, tajniacy zatrzymują ojca i dziadka, a 
Jacek wraca poturbowany z ulicznej demonstracji – mama chłopaka postanawia 
wysłać go do babci, do Warty. W tym pozornie sennym miasteczku życie płynie wartko. 
Babcia szmugluje gazetki w kiosku Ruchu, nieodżałowana Wiktoria umiera i zostawia 
smutną wnuczkę Romkę samą, a ta, wraz z Jackiem, szuka eliksiru miłości – leku dla 
mamy pogrążonej w depresji. Nie boją się ani Hirka, ani Szalonego Miecia, którzy chcą 
ich dopaść, ani skutków ubocznych eliksiru. Czy słusznie? 

KRÓL 
Katarzyna Ryrych  
oprawa twarda | 162 strony | A5 | Literatura | 12+ | Cena: £5.50 

Patryk po bankructwie firmy ojca i utracie domu ląduje z dnia na dzień w lokalu 
zastępczym w odrapanym dwupiętrowym bloku. W przeciwieństwie do matki szybko 
przystosowuje się do życia w „Brooklynie”, jak nazywają blok osiedlowe dzieciaki. 
Zapomina o dawnym życiu – o jego dobrych stronach, luksusach i znajomych, którzy 
wraz z tym wszystkim zniknęli. Podczas wakacji na szarym, betonowym podwórku 
Patryk poznaje Celestyna – bezdomnego mężczyznę, który staje się jego mentorem, od 
którego uczy się, jak przetrwać w nowym środowisku. Ciepła i wzruszająca powieść o 
sile przyjaźni, o tym, że nie można oceniać ludzi po pozorach i nie wszystko jest takie, 
jak się zdaje w pierwszej chwili.  

TAJEMNICA JEDNEJ NOCY 
Kazimierz Szymeczko 
oprawa twarda | 152 strony | Literatura | 13+ | Cena: £5.90 

W Halembie pojawia się podejrzany Niemiec. Wyraźnie czegoś szuka. Odwiedza 
antykwariat, rozmawia z proboszczem, każe się obwozić po miejscach pamięci i 
okolicznych zabytkach. Gdy zostaje znaleziony nieprzytomny w piwnicy, w której w 
czasie wojny mieściła się siedziba Gestapo, trójka przyjaciół z Rudy Śląskiej rozpoczyna 
prywatne śledztwo. 
Marek, fan gier RPG, ekomaniaczka Ania i megamózg Marek postanawiają zbadać 
miejsce przestępstwa i rozwikłać zagadkę z czasów drugiej wojny światowej. 

NIEDOKOŃCZONY ELIKSIR 
Katarzyna Majgier  
oprawa miękka | 240 stron | Nasza Księgarnia | wiek 10-14 | Cena: £5.50 

Przy drodze za miastem stał stary dom, który wyglądał jak bardzo wysoki człowiek w 
spiczastym kapeluszu i płaszczu do ziemi. Do jego bram załomotał zmęczony jeździec 
na jeszcze bardziej zmęczonym koniu. Otrzymał schronienie, jednak wkrótce do tych 
samych bram zapukali żołnierze… Zanim mężczyzna uciekł, wręczył synkowi 
gospodarzy buteleczkę z tajemniczą miksturą, nad którą pracował. Ciekawość dziecka 
dała początek zdarzeniom, których skutki trwały przez 200 lat… 
Ta mądra, zabawna i niezwykle wciągająca opowieść Katarzyny Majgier mówi o tym, że 
choć mija wiele lat, świat wcale tak bardzo się nie zmienia. Za to człowiek zawsze może 
się zmienić i odczarować swoje życie. 
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LICENCJA NA DOROSŁOŚĆ  
Magdalena Karolina Piekarska  
oprawa miękka | 480 stron | Nasza Księgarnia | 9788310133519 | 14+ | Cena: £8.99 

Aleks dostał się na wymarzoną anglistykę, ale niestety do Łodzi. Czy poradzi sobie w 
obcym mieście? Maciek próbuje odnaleźć Małgosię, która zniknęła bez wieści. Tylko czy 
Małgosia chce być znaleziona? Kamila i Marcin są jak ogień i woda, jednak coś ciągnie 
ich do siebie. Michał i Kinga coraz częściej się mijają – ona pochłonięta pracą, on 
sprawami nowej rodziny… Kto kogo kocha naprawdę? Czy przyjaźnie zawarte w 
gimnazjum i liceum przetrwają? 
Kontynuacja bestsellerowej „Klasy pani Czajki” i „LO-terii”. Napisana wartkim, 
współczesnym językiem opowieść o wkraczaniu w dorosłość i poszukiwaniu własnej 
drogi. 

LO-TERIA  
Magdalena Karolina Piekarska  
oprawa miękka | 528 stron | Nasza Księgarnia | 14+ | Cena: £8.89 

Przyjaciele z gimnazjum rozpoczynają naukę w liceum. Ich życie nie jest już takie 
beztroskie. Czy miłość Maćka i Małgosi przetrwa kryzysy? Czy Wojtek całkowicie 
poświęci się swojej pasji? Czy Kamila okaże się prawdziwą przyjaciółką? Kim jest 
tajemnicza Klaudia, którą przypadkowo pozna Michał? Czy Kinga zrozumie, co jest dla 
niej najważniejsze? Kontynuacja bestsellerowej "Klasy pani Czajki" napisana wartkim, 
współczesnym językiem. Powieść o szkolnej codzienności, miłosnych wyborach, 
intrygach, przyjaźniach wystawianych na próbę, walce z kompleksami i odrzuceniem.  

KLASA PANI CZAJKI 
Małgorzata Karolina Piekarska  
oprawa miękka | 352 stron | Nasza Księgarnia | 10+ |  Cena: £6.99 

Małgosia, Kamila, Maciek, Kaśka, Michał, Kinga rozpoczynają naukę w gimnazjum. Tra-
fiają do klasy Barbary Czajki, surowej, ale sprawiedliwej polonistki. Jej uczniów różni 
wiele – zainteresowania, stan majątkowy, uroda, charakter i temperament. Będą musieli 
jednak znaleźć wspólny język, aby przetrwać trzy najbliższe lata… 
Napisana wartkim, współczesnym językiem powieść o szkolnej codzienności i proble-
mach każdego nastolatka: rodzących się pasjach, pierwszych zauroczeniach, walce z 
kompleksami i odrzuceniem, klasowych intrygach, miłosnych wyborach, przyjaźniach 
wystawianych na próbę. Pierwsze wydanie "Klasy pani Czajki" w wersji drukowanej roze-
szło się w nakładzie ponad 30 tysięcy egzemplarzy i znalazło się na liście bestsellerów 

"Wprost" jako jedyna pozycja dla młodzieży polskiego autora. 

16.10 DO BERGAMO 
Piotr Rowicki 
oprawa twarda | 152 strony | Literatura | 13+ | Cena: £5.50 

Matka Lidki pracuje w Bergamo we Włoszech. Co kilka miesięcy odjeżdża tam 
autobusem o 16.10, a Lidka zostaje w Cebulówce, zaczyna tęsknić i czekać na kolejny 
przyjazd mamy. Kiedy dziadka, jedynego opiekuna dziewczyny, zabiera pogotowie, a 
wiedźma z opieki społecznej razem z policjantką zastanawiają się nad losem 
eurosieroty, Lidka wieje. Cudem udaje jej się dostać do Bergamo. Szuka matki. 

Sensacyjna powieść drogi, której nie odłożycie przed doczytaniem do końca. 

BACHOR 
Katarzyna Ryrych  
oprawa twarda | 144 strony | Literatura | 14+ |  Cena: £5.50 

Nastoletni Arek ma dość bycia chłopakiem tresowanym przez ojczyma i ignorowanym 
przez matkę. Postanawia odnaleźć ojca. 

Na podstawie starych zdjęć odszukuje dawnych narzeczonych matki. Kolejne spotkania 
otwierają mu oczy na to, kim była jego mama, zanim pojawił się na świecie, jak mogła 
ułożyć sobie życie i… kim jest on sam. 

Na pewno nie bachorem, to wie na pewno. Chociaż tyle. 

MAŁA JERZEGO 
Katarzyna Ryrych  
oprawa twarda | 136 stron | Literatura | 14+ |  Cena: £5.50 

Tego fotografika i jego córkę znają w K. wszyscy. Jerzy – piękny, postawny, z 
intrygującym błyskiem w oku i jego mała, córka, wpatrzona w niego jak w obraz. 

Ale dziewczyna dorasta i zaczyna rozumieć. Że była tylko przynętą, na którą matka 
złowiła Jerzego. Że w ich domu nigdy nie było miłości. Że ojciec bardzo kocha kobiety, 
ale żadnej na tyle mocno, by ją wybrać. 

Że jej najbliższa przyjaciółka tuż przed maturą zaliczyła wpadkę. I że od teraz – to jest 
problem małej. Małej Jerzego. 

5 SEKUND DO IO 
Małgorzata Warda  
 oprawa miękka | 344 strony | Media Rodzina | 13+ | Cena: £6.99 

Akcja książki toczy się na dwóch planach – w realnym życiu i w grze, do której  wchodzi 
szesnastoletnia bohaterka Mika. W szkole Miki dochodzi do tragicznej w skutkach strze-
laniny. Tylko ona widziała sprawcę. Okazuje się, że dramat w liceum mógł mieć coś 
wspólnego z tajemniczą grą, stworzoną w najnowszej technologii, gdzie gracz odczuwa 
nie tylko temperaturę otoczenia, zapachy i smaki, ale też ból. Może tam nawet przeżyć 
własną śmierć. Na prośbę policji Mika wkracza w wirtualny świat stworzony na wulka-
nicznym księżycu Io. Czy i ona wpadnie w pułapkę piekielnie niebezpiecznej gry? Jakie 
zagrożenia płyną z maratonów gier, jak niebezpieczna jest anonimowość w Internecie? Z 
jakimi problemami borykają się dzieci mieszkające w rodzinach zastępczych, pogoto-
wiach opiekuńczych i domach dziecka? Wartka akcja, ciekawe postaci, dająca do myśle-

nia lektura dla nastolatków. 

5 SEKUND DO IO. CZ.2 REBELIANTKA 
Małgorzata Warda  
 oprawa miękka | 312 stron | Media Rodzina | 13+ | Cena: £6.99 

Kontynuacja losów Miki, bohaterki głośnego 5 sekund do Io. Nie milkną echa strzelaniny, 
do jakiej doszło w szkole dziewczyny. Policja prowadzi śledztwo, a Mika przeżywa 
ciężkie chwile wśród kolegów, który uważają, że skoro znała napastnika, mogła zapobiec 
tragedii. Na dodatek uczucie, które zakwitło między nią a Jankiem, napotyka pierwsze 
przeszkody, gdy na jaw wychodzą kolejne tajemnice chłopaka. Również w wirtualnym 
świecie jest niespokojnie – zbliża się premiera nowej interaktywnej gry rozgrywającej się 
na mroźnym księżycu Tytanie, która już przed premierą wzbudza euforię, ale i 
wątpliwości… Czy Mika zdecyduje się po raz kolejny zanurzyć w wirtualnym świecie, by 
ocalić nie tylko siebie?  
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WYŻEJ NIŻ WYSOKO 
Katarzyna Ryrych  
oprawa twarda | 112 stron | Literatura | 12+ |  Cena: £5.20 

NO ENTRY to działająca obecnie krakowska grupa zapaleńców, których pasją jest wspi-

naczka na wieżowce, kominy, mosty. „To ich Himalaje”, mówi Katarzyna Ryrych. Spo-

tkali się w banalnej sytuacji – klucze zatrzaśnięte w mieszkaniu pisarki i „tylko” pierw-

sze piętro. To zdarzenie to początek ich przyjaźni, której owocem jest najnowsza książ-

ka Ryrych. Reporterskim językiem przedstawia ich i ich pasję, że wszystkimi jej konse-

kwencjami. Poniżej krótka recenzja Wyżej niż wysoko jednego ze wspinaczy oraz czy-

telnika: 

„Wchłonąłem tę książkę w ciągu jednej nocy. Ja nie czytam. Nie przeczytałem ani jednej 

książki, nie uwierzysz, ale to prawda. A tę… oderwać się nie mogłem. Ktoś napisał nas.” Cichociemny 

„To jedna z najbardziej przejmujących historii, jaką mi się zdarzyło przeczytać. Sam dorastałem na osiedlu z 

wielkiej płyty. Poszła pani po bandzie…” Lolek 

Pokonkursowa lista bis, czyli tytuły polecone przez jurorki i jurorów konkursu Książka Roku 2019 PS IBBY 
Książki dla dzieci od 12 lat 

TYLKO GDY PADA DESZCZ 
Joanna Jagiełło 
oprawa twarda | 336 stron | Literatura | 12+ | ISBN 9788376726151 | Cena: £5.99 

W dniu ślubu rodziców, Kuba i Zuzia zostają patchworkowym rodzeństwem. Nie są tym 

zachwyceni. Rodzice wysyłają ich na obóz surfingowy do Jastarni. Tam Kuba i Zuzia 

zakochują się w sobie. Oboje czują się zagubieni. Kuba wyjeżdża do Anglii, żeby dać 

sobie czas do namysłu. Zuza zaczyna się spotykać z kolegą ze szkoły, rozwija swoją 

pasję filmową. Odległość usypia uczucie „rodzeństwa”. Na jak długo? 

Pokonkursowa lista bis, czyli tytuły polecone przez jurorki i jurorów konkursu Książka 
Roku 2019 PS IBBY 

Książki dla dzieci od 12 lat 

FLUFF 
Natalia Osińska | oprawa twarda | 334 stron | Agora | 16+ | Cena: £9.99 

Czy jest coś ważniejszego, kiedy ma się 18 lat, niż przygotowania do matury? Tak. Dla 

Matyldy to przypadkowy komentarz pod fanartem, który wrzuciła do sieci. Komentarz i 

jego autorka. Znajomość z Wiką, tajemniczą dziewczyną z Internetu, zmusi Matyldę do 

zadania sobie najtrudniejszych pytań. Kim jestem? Czego chcę? Jak sobie z tym WSZYST-

KIM dać radę? Bo Matylda woli pozostać wiecznym przeciętniakiem niż narazić się na 

utratę popularności. Wika wręcz przeciwnie: nigdy nie przejdzie niezauważona. Pod kolo-

rowymi perukami, grubą warstwą makijażu i ekscentrycznymi strojami ukrywa swoje 

prawdziwe „ja”. W dodatku ma bujną przeszłość, lecz tylko wirtualną. Czy dziewczyny 

odnajdą się w labiryncie dotąd nieznanych im uczuć? W realu czeka je prawdziwa gonitwa 

myśli, plątanina emocji i walka o siebie. Przed nimi prawdziwy test wchodzenia w dorosłość – kto zda go le-

piej? Dwie nastolatki czy ich pełnoletni najbliżsi? 

TO JUŻ NIE MA ZNACZENIA 
Joanna Jagiełło  
oprawa miękka | 352 strony | Zielona Sowa | 15+ | 9788381546980 | Cena: £7.99 

- książka dla nastolatków i o nastolatkach, młodzi czytelnicy mogą identyfikować się z bohater-
kami i ich problemami (o przyjaźni, akceptacji, molestowaniu, alkoholizmie rodziców) 
- świetnie napisana, wciągająca powieść obyczajowa pełna emocji i prawdy o nastolatkach 

Historia czterech przyjaciółek: Andżeliki, Jagody, Idy i Miriam. Każda z nich jest zupełnie 
inna i każda ma swoją historię, swoje problemy i słabości. To co je łączy, to balet: wspól-
ne próby i przygotowania do wielkiego finału. Tuż przed występem, w czasie obozu trenin-
gowego, Miriam znika w tajemniczych okolicznościach… Nikt nie wie, co się z nią stało: 
uciekła czy została uprowadzona, a może popełniła samobójstwo… Andżelika, Ida i Jago-
da zaczynają analizować zachowanie i sens słów Miriam, która często powtarzała przed 

zniknięciem: „To już nie ma znaczenia…”. Ta z pozoru szczęśliwa dziewczyna okazała się bardzo samotna, 
zrozpaczona i okrutnie skrzywdzona przez najbliższych. Dlaczego wcześniej nikt nie zauważył, co tak napraw-
dę się dzieje? Teraz przyjaciółki muszą wyjaśnić i zrozumieć zniknięcie Miriam, ale czy to, co odkryją, pozwoli 
im spać spokojnie? literatura Czy bolesna prawda wpłynie na ich dalsze życie?  

PAS STARTOWY 
Katarzyna Ryrych  
oprawa twarda | 112 stron | Literatura | 16+ |  Cena: £6.50 

Dobry adres, metka na ubraniu potwierdzająca najlepszą markę, „piętrowe” zajęcia 

pozalekcyjne – oto „pas startowy”, czas kołować!  

Tylko czy jest on faktycznie potrzebny? 

Kornelia i Krystian, mimo dobrego adresu zamieszkania, nie czują się wybrańcami losu. 

Materialnie bardzo dobrze uposażeni, rosną na jałowej glebie, pozbawieni czułości, 

zrozumienia, rodzinnego ciepła i przede wszystkim miłości, która jest prawdziwym 

pasem startowym w dorosłe życie. 

CZWORO I KOŚCI 
Kazimierz Szymeczko  
oprawa twarda | 156 stron | Literatura | 15+ |  9788376726144 | Cena: £5.50 

Popołudniami czwórka przyjaciół zanurza się w świat wiedźm, dzielnych wojowników i 

ogrów. Uwielbiają gry RPG, dzięki nim świat nie jest taki szary. Kiedy wychowawca każe 

im wciągnąć do paczki fana gier komputerowych, nie będą zachwyceni. Zadanie powią-

zane z realnym światem okazuje się trudniejsze niż "zabić smoka i uwolnić księżniczkę". 

Świat gier wyobraźni, który miał być miejscem rozrywki lub ucieczki, okazuje się pułap-

ką. Czy to gry są złe, czy to raczej między ludźmi zrobiło się ostatnio nieciekawie? Po-

wieść dla nastolatków o próbie dogadania się z otoczeniem, walce o miejsce w grupie, 

pierwszej miłości, dramatycznych decyzjach i wyzwaniach, jakie stawia przed wszystki-

mi niewdzięczny okres dojrzewania. 
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CÓRKA CZAROWNIC 
Dorota Terakowska  
oprawa miękka | 360 stron | Literackie | 15+ | ISBN: 9788308053027 | Cena: £9.99 

Arcydzieło o dojrzewaniu, pierwsza udana próba doścignięcia mistrzów 
gatunku, takich jak Tolkien czy Le Guin —tak pisze krytyka o tej niezwykle 
poczytnej baśni fantasy o oryginalnej fabule i skomplikowanej dramaturgii. 
Tytułowa córka Czarownic to potomkini królewskiego rodu, przygotowywana 
od dzieciństwa po wiek dojrzały przez pięć Czarownic do trudnej sztuki 
uwolnienia kraju z rąk Najeźdźców i do rządzenia. Będąc doskonałą lekturą 
dla czytelników w każdym wieku, jest równocześnie niezwykle ambitnym 
utworem w swoim gatunku. Wpisana w roku 1994 na Światową Listę im. H. 
Ch. Andersena, znalazła się wśród najlepszych książek świata dla dzieci i 
młodzieży. 

jednym tchem. 

TAM GDZIE SPADAJĄ ANIOŁY 
Dorota Terakowska  
oprawa miękka | 300 stron | Literackie | 15+ | ISBN: 9788308053157 | Cena: £8.70 

Książka Doroty Terakowskiej, która stanowi kolejny krok w poszukiwaniach 
przez autorkę odpowiedzi na najistotniejsze pytania egzystencjalne. Fabuła 
rozwija się w dwóch przenikających się poziomach: pierwszy ziemski, gdzie 
rozgrywa się historia dziewczynki, która utraciła swego Anioła Stróża i stara 
się go odzyskać. Drugi kosmiczny, gdzie Anioł Stróż walczy ze swym ciemnym 
bratem bliźniakiem i pozbawiony mocy spada na ziemię. 
Powieść zarówno dla młodzieży jak i dorosłych, jest próbą przedstawienia 
złożonych relacji pomiędzy dobrem a złem, między porządkiem ziemskim a 
boskim, wiarą i wiedzą, między człowieczeństwem a boskością. Pod 
względem fabularnym powieść poprowadzona jest brawurowo i czyta się ją 

POCZWARKA 
Dorota Terakowska  
oprawa miękka | 322 strony | Literackie | 15+ | ISBN: 9788308054727  | Cena: £9.99 

Adam i Ewa to młode, zamożne, wykształcone małżeństwo. Spełnieniem ich 
ambicji i planów na przyszłość ma stać się dziecko. Jednak jego narodziny 
okazują się ruiną, nie realizacją marzeń: dziewczynka ma zespół Downa w 
wyjątkowo ciężkiej postaci. Ewa – poprzez instynktowne poświęcenie – uczy 
się akceptować córkę, choć nie jest w stanie dotrzeć do jej świata. Adam, 
którego zawiedzione nadzieje zamieniły się w odrzucenie, coraz bardziej 
oddala się od rodziny. Nie ma pojęcia, że Marysia-Myszka – niezdolna do 
wypowiedzenia poprawnego zdania i wykonania sensownej w ludzkich 
oczach czynności – zrywa jabłka z rajskiego drzewa i rozmawia z Bogiem. 
Czy zdarzy się coś, co otworzy zatrzaśnięte między nimi drzwi? Być może 

klucz znajduje się w przeszłości.  Książka Terakowskiej to poruszająca do głębi opowieść o tym, 
jak wiele – zbyt wiele – czasu trzeba często, by zrozumieć, że prawdziwa miłość nie stawia 
warunków, i o tym, jak trudno zburzyć mur obcości, który wyrósł niepostrzeżenie między 
człowiekiem a jego własnym dzieciństwem.  

WŁADCA LEWAWU 
Dorota Terakowska  
oprawa miękka | 136 stron | Literackie | 12+ | ISBN: 9788308063019 | Cena: £6.80 

Czarodziejska opowieść o odwadze, która pokonuje zło. Mały, trzynastoletni 
chłopiec, sierota z tajemniczą blizną, odważnie stawia czoło potężnemu 
czarownikowi. Bartek, samotny mieszkaniec domu dziecka, bardzo pragnie 
odnaleźć swoich rodziców. W swoich poszukiwaniach trafia na Wawel, który 
okazuje się drzwiami do innego, zaczarowanego miasta, podobnego do 
Krakowa i odmiennego zarazem. Niestety, świat ten jest we władaniu 
potężnego i niebezpiecznego władcy Lewawu. Mieszkańcy miasta, choć 
sympatyczni, panicznie się go boją, a strach sprawia, że nawet dobry człowiek 
jest zdolny do złych czynów. 

Czy Bartkowi uda się przekonać zastraszonych mieszkańców do walki i sprzeciwienia się złu? Czy 
w magicznym świecie odnajdzie rodziców? Opowieść o pokonywaniu zła, o potrzebie wolności i 
przyjaźni, która trzyma w napięciu do ostatnich stron. 

SAMOTNOŚĆ BOGÓW 
Dorota Terakowska  
oprawa miękka | 260 stron | Literackie | 15+ | ISBN: 9788308054666 | Cena: £8.70 

Piękna, nowoczesna baśń rozgrywająca się w czasach średniowiecza i 
współczesności. Rzecz dzieje się w świecie budowanym z motywów mitologii 
słowiańskiej i tradycji chrześcijańskiej, elementów rzeczywistości baśniowej i 
wizji historiograficznej, w którym nowy bóg zajmuje miejsce starych i 
okrutnych bóstw plemiennych. Przesłaniem autorki jest uświadomienie nie 
tylko młodemu odbiorcy, konieczności wzajemnej tolerancji między ludźmi 
żyjącymi w różnych światach, tradycjach i kulturach.  
Powieść odznaczona Nagrodą Poznańskiego Przeglądu Nowości 
Wydawniczych WIOSNA 98 oraz Nagrodą IBBY 98. 

LUSTRO PANA GRYMSA 
Dorota Terakowska  
oprawa miękka | 160 stron | Literackie | 12+ | ISBN: 9788308061619 | Cena: £6.80 

Agata była trochę inna niż większość dzieci. Nie mówiła zbyt wiele, miała 
za to dar widzenia rzeczy nieuchwytnych dla pozostałych. Nie każdy 
dostrzega zatrzymany na ścianie kamienicy cień człowieka, który 
przeszedł tamtędy parę minut temu. Nie każdy słyszy w słuchawce 
telefonu echa dawno przebrzmiałych rozmów. Nie wszyscy potrafią 
dostrzec w lustrze coś więcej poza własnym odbiciem. Nawet wtedy, gdy 
lustro, zamiast wiernie odzwierciedlać rzeczywistość, świadomie zwodzi, a 
wreszcie połyka istoty ze świata, któremu powinno służyć. Książka porywa 
czytelników zajmującą akcją oraz bardzo pomysłowym, nasyconym 

kolorami światem, ale także w piękny, wyczuwalny dla każdego sposób zwraca uwagę na to, co w 
naszym życiu najważniejsze. Bo takie jest lustro pana Grymsa: skrywa ono świat, który może 
wydać się wspaniały, a jednak czegoś w nim brakuje... Czy Agata zrozumie, co to takiego i zdąży 
ocalić zamieszkujące go istoty? Czy zobaczy jeszcze tych, których kocha? 
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PROWADŹ SWÓJ PŁUG PRZEZ KOŚCI UMARŁYCH 

Olga Tokarczuk | 460 stron | Literackie  
Oprawa twarda | 9788308069936 | Cena: £11.50 
Oprawa miękka | 9788308060582 | Cena: £9.50 

Inspirująca, głośno dyskutowana powieść. Thriller moralny z metafizyczną zagadką, 
zaskakującą pod każdym względem. 
Zimą piękna Kotlina Kłodzka jest miejscem mało przyjaznym i opustoszałym. Wsród 
nielicznych mieszkańców pozostała Janina Duszejko - miłośniczka astrologii, która w 
wolnych chwilach dogląda domów nieobecnych sąsiadów i tłumaczy poezję Blake'a. 
Niespodziewanie przez tę spokojną okolicę przetacza się fala morderstw, których ofiarami 
padają myśliwi. Czy to możliwe, by - jak sugeruje Duszejko - to zwierzęta zaczęły czyhać 
na życie swoich oprawców? Wszak Blake pisał: "Błąkająca się Sarna po lesie / Ludzkiej 

Duszy niepokój niesie" ... 
"To książka lekka, błyskotliwa, zarazem subtelna i pełna pasji". - "Gazetta Di Mantova" 
"Pod względem talentu włączania do lekkiej formy literackiej materiału o ambicjach filozoficznych porównywano 
Olgę Tokarczuk już wiele razy do Umberta Eco, i jak się okazuje, ma to uzasadnienie także w tej powieści". -
 "Frankfurter Allgemeine Zeitung" 
"Prowadź swój pług przez kości umarłych jest książką, która zmienia patrzenie na świat". - Anna Dobiegała 
"Fraza" 

BIEGUNI  
Olga Tokarczuk | 460 stron | Literackie  
Oprawa twarda | 9788308068137 Cena: £12.50 
Oprawa miękka | 9788308055946 | Cena: £9.99 

Co mamy wspólnego z biegunami – prawosławnym odłamem starowierców, ludźmi, którzy 
zło oswajają ruchem? Ile jest w nas z biegunów? Od dawnych sułtańskich pałaców przez 
siedemnastowieczne gabinety osobliwości po współczesne hale odlotów – Olga 
Tokarczuk zabiera czytelników w niezwykłą podróż przez różne miejsca i czasy. Zaprasza 
do wspólnego oswajania migotliwej, fragmentarycznej rzeczywistości, do porzucania 
utartych szlaków. Ta powieść nie ma granic – dzieje się na całym świecie. 

„Tokarczuk udało się w sposób niezwykły, inteligentny i wrażliwy przedstawić otaczający 
nas świat. Fascynująca powieść!”  TV ORF 

„Bohaterami tej książki są nomadzi i koczownicy, nieprzywiązani do własnych korzeni. Kobiety wożące w 
torebkach zapasowe szczoteczki do zębów na wypadek nagłej podróży i mężczyźni umiejący spakować cały 
swój dobytek w 10 minut, zawsze gotowi do drogi. Proza Olgi Tokarczuk przekonuje, iż poczucie ładu 
wszechświata dostępne jest każdemu, o ile tylko podróżuje”. Marta Cuber, „Polityka” 

GRA NA WIELU BĘBENKACH 
Olga Tokarczuk 
412 stron | oprawa miękka | Literackie | 9788308060551 | Cena: £8.99 

 Galeria postaci, różnorodność stylów i niezwykłość historii - najgłośniejszy i najszerzej 
komentowany w Polsce tom opowiadań ostatnich dekad. Kwintesencja pisarstwa Olgi 
Tokarczuk. Za zasłoną codzienności autorka dostrzega zawsze coś, co burzy porządek i 
niepokoi. Odkrywamy to w intrygującej opowieści o czytelniczce kryminałów, w napisanym 
ze swadą historycznym apokryfie czy w miniaturze o angielskim profesorze, który 
przybywa do Warszawy 12 grudnia 1981 roku i nazajutrz budzi się w obcej i niezrozumiałej 
krainie... Każde z opowiadań zamieszczonych w książce w odmienny, często zaskakujący 
sposób ożywia, przeformułowuje lub ocala bogactwo krótkiej formy. 

PRAWIEK 
Olga Tokarczuk 
304 stron | Oprawa miękka | Literackie | 9788308055960  | Cena: £9.50 

 Od lat porusza czytelników na całym świecie. Jedna z najpoczytniejszych 
i najgłośniejszych współczesnych polskich powieści, przełożona na ponad dwadzieścia 
języków. Prawiek - wieś położona w centrum Polski - tutaj codzienność splata się z 
niezwykłością, rzeczywistość z mitem, a powszednie życie jest ważniejsze od wielkich 
wydarzeń. W burzliwych latach XX wieku kilka pokoleń kilku rodzin mieszkających w 
Prawieku walczy o swoje szczęście i przyszłość. Ich losy układają się w uniwersalną 
opowieść o czasie, przemijaniu i ludzkim losie. 

"Prawiek i inne czasy to znakomite dzieło o rzadko dziś spotykanej randze i głębi". 
"The Prague Post" 

"Tokarczuk ze skrawków realnej historii buduje mit, to jest historię przenikniętą ładem, gdzie wszystkie 
wydarzenia, także te tragiczne i złe, mają swoje uzasadnienie. Przestrzeń zorganizowana jest na podobieństwo 
mandali - koła wpisanego w kwadrat, będącego geometrycznym wyobrażeniem doskonałości i pełni". Jerzy 
Sosnowski, "Gazeta Wyborcza"  

DOM DZIENNY, DOM NOCNY 

Olga Tokarczuk | 392 stron | Literackie  
oprawa miękka | 9788308055953 | Cena: £10.99 

Dom dzienny, dom nocny jest najambitniejszym projektem prozatorskim Olgi Tokarczuk. 
Ta pełna melancholijnego smutku (a miejscami i okrucieństwa) książka oferuje nam w 
finale wspaniały, optymistyczny koncept. Otwiera nas na poznanie życia, doświadczanie 
naszego istnienia w jego wielowymiarowej postaci. Nie udzielając nam porad ani nie 
serwując nam odpowiedzi na tzw. najistotniejsze pytania, zachęca do otwarcia się na tę 
niełatwą próbę, jaką jest nasza własna, niepowtarzalna egzystencja. 
(Jarosław Klejnocki, "Gazeta Wyborcza", 10 listopada 1998) 

Olga Tokarczuk napisała książkę niezwykłą i wieloznaczną, opowiedzianą między jawą a 
snem, między konkretem a mitem. Wydaje się, że powieść otwiera nowy rozdział w twórczości pisarki. 
(Mariusz Cieślik, "Polityka", 1998 nr 49) 

Tokarczuk czaruje, stwarza z pustki, dopisuje dalsze ciągi do tego, co jej wiadomo. Trudniej mi nazwać tę 
przedziwną umiejętność przykuwania do lektury. Jej powieść czyta się chciwie i pospiesznie... . 
(Piotr Śliwiński, "Megaron", 1998) 

KSIĘGI JAKUBOWE 

Olga Tokarczuk | 912 stron | Literackie  
Oprawa twarda | 9788308073285 | Cena: £18.99 

Rok 1752. Do Rohatyna na Podolu przybywają kasztelanowa Katarzyna Kossakowska i 
towarzysząca jej poetka Elżbieta Drużbacka. Jednym z gości na powitalnej kolacji jest 
miejscowy proboszcz Benedykt Chmielowski, autor pierwszej polskiej encyklopedii. 
Ksiądz i poetka, osoby rozmiłowane w księgach, szybko znajdują wspólny język - 
rozpoczynają rozmowę, którą później kontynuować będą  w listach. 
Nieco później, także na Podolu, pojawia się młody, przystojny i charyzmatyczny Żyd - 
Jakub Lejbowicz Frank. Tajemniczy przybysz z odległej Smyrny zaczyna głosić idee, 
które szybko dzielą społeczność żydowską. Dla jednych heretyk, dla innych zbawca już 
niebawem ma wokół siebie krąg oddanych sobie uczniów, zaś wywołany przezeń 

ferment może odmienić bieg historii. Niemal tysiąc stron, kilkadziesiąt wątków i postaci - Księgi 
Jakubowe imponują literackim rozmachem,  wielością poziomów i możliwych interpretacji. Olga Tokarczuk 
pełnymi garściami czerpie z tradycji powieści historycznej, poszerzając jednocześnie jej granice gatunkowe. Z 
ogromną dbałością o szczegóły przedstawia realia epoki, architekturę, ubiory, zapachy. Odwiedzamy 
szlacheckie dwory, katolickie plebanie i żydowskie domostwa, rozmodlone i zanurzone w lekturze 
tajemniczych pism. Na oczach czytelników pisarka tka obraz dawnej Polski, w której egzystowały obok siebie 
chrześcijaństwo, judaizm, a także islam.  
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OSTATNIE HISTORIE 
Olga Tokarczuk  
296 stron | Literackie | oprawa miękka | 9788308060568 | Cena: £8.99 

Nowoczesna, współczesna saga. Trzy historie i trzy sposoby oswajania śmierci w jednej z 
najbardziej poruszających powieści Olgi Tokarczuk. 

Drogi babki, córki i wnuczki rozeszły się przed laty. Teraz Paraskewia, Ida oraz Maja stają 
w obliczu śmierci. Każda z nich musi zmierzyć się z tym doświadczeniem samotnie, każda 
radzi sobie inaczej. Ich historie tworzą powieściową kronikę przemijania i utraty. 

"Grając światłem i cieniem, autorka z wyjątkowym kunsztem kreśli wzruszające portrety 
trzech kobiet - portrety, których tłem jest krajobraz bezkresnego smutku". - "Le Figaro" 
"Oldze Tokarczuk nie grozi dostosowywanie się do rynku. Dawno osiągnęła sukces, o 

sławę nie zabiega, a literaturę traktuje jak rozmowę. A skupienie, z jakim opowiada, udziela się czytelnikom. 
Potrafi dokonać tego, co najtrudniejsze: odsłonić doniosłość skrytą w codzienności. Potoczne życie odzyskuje 
w jej prozie gęstość, wewnętrzne skomplikowanie, okruch znaczenia i dramatyzm niepewności".- Przemysław 
Czapliński, "Gazeta Wyborcza" 
"Niepokojące, wciągające, przejmujące historie".- "Focus" 

OPOWIADANIA BIZARNE 
Olga Tokarczuk  
252 strony | Literackie | oprawa twarda | 9788308064986 | Cena: £9.50 

Świat staje się coraz bardziej bizarny. Najnowszy zbiór opowiadań Olgi Tokarczuk 
Zaskakujące i nieprzewidywalne opowiadania, dzięki którym inaczej spojrzymy na 
otaczającą nas rzeczywistość.  
Pochodzące z języka francuskiego słowo „bizarre” znaczy: dziwny, zmienny, ale też 
śmieszny i niezwykły. Taka właśnie – zadziwiająca i wymykająca się wszelkim kategoriom 
– jest najnowsza książka Olgi Tokarczuk.
Dziesięć opowiadań. Każde z nich toczy się w innej przestrzeni. Wołyń w epoce potopu 
szwedzkiego, współczesna Szwajcaria, odległa Azja i miejsca wyimaginowane.
Czym jest poczucie dziwności i skąd ono pochodzi? Czy dziwność jest cechą świata, czy

może jest w nas? 

Zmienny rytm książki sprawia, że czytelnik ani przez chwilę nie może być pewny tego, co wydarzy się na 
kolejnej stronie. Olga Tokarczuk wytrąca nas ze strefy komfortu, wskazując, że świat staje się coraz bardziej 
niepojęty. Obecne w opowiadaniach elementy groteski, czarnego humoru, fantastyki i grozy unaoczniają, że w 
naszej rzeczywistości nic nie jest takim, jakim się wydaje. 

PODRÓŻ LUDZI KSIĘGI 
Olga Tokarczuk  
246 stron | Literackie | oprawa miękka | 9788308068328  | Cena: £8.50 

Debiutancka powieść laureatki Międzynarodowej Nagrody Bookera. Przeszło 25 lat po 
premierze ponownie w księgarniach. Tak swoją literacką podróż zaczynała Olga 
Tokarczuk.  
Francja, rok 1685. Król Słońce ustanawia katolicyzm jedynym legalnym wyznaniem. Grupy 
hugenotów przemierzają kraj, by dotrzeć na północ, gdzie mają nadzieję znaleźć nową 
ojczyznę. Z okien karety banitom przygląda się grupa nietypowych podróżnych, 
zmierzających na południe. Porzucona przez narzeczonego kurtyzana Weronika, Markiz 
parający się alchemią, twardo stąpający po ziemi bogacz de Berle oraz Gauche — niemy 
woźnica z nieodstępującym go żółtym psem. Każde z nich opuściło Paryż z innego 
powodu. Ta podróż, momentami wręcz awanturnicza, może odmienić nie tylko ich losy, 

ale również dzieje całej ludzkości. Oto w Pirenejach, ku którym zmierzają, w trudno dostępnym górskim 
wąwozie, w murach małego klasztoru od wieków ukryta jest Księga. Teraz ma szansę zaważyć na przyszłości 
świata. Tylko czy świat jest gotowy na to, by Księga została odnaleziona? 
Młodzieńcza powieść, napisana 30 lat temu, jest prawdziwą kopalnią motywów, które Olga Tokarczuk 
rozwijała w swoich kolejnych utworach, zdobywając przy tym międzynarodowe uznanie i uwielbienie 
czytelników. 

PROFESOR  W WARSZAWIE | WYSPA 
Olga Tokarczuk  
80 stron | Literackie | oprawa miękka | 9788308065501  | Cena: £4.99 

„Profesor Andrews w Warszawie. Wyspa” to dwa opowiadania z tomu „Gra na wielu 
bębenkach”. Obecnie są one też dostępne jako osobna książka. Oba opowiadania wiąże 
powtarzający się w nich motyw zagubienia i osamotnienia. 
O czym jest książka „Profesor Andrews w Warszawie. Wyspa”? 

Olga Tokarczuk prezentuje czytelnikom opowiadania, które przedstawiają dwie różne 
historie. Z pozoru są one inne, ale mają wiele punktów wspólnych. W obydwu autorka 
przedstawia bohaterów, którzy znajdują się w nieprzewidzianych okolicznościach. Nagle 
wszystko, co znali, znika. Zostają więc zmuszeni do tego, aby polegać tylko na sobie. 

Profesor Andrews znajduje się co prawda wśród ludzi, ale nie rozumie tego, co widzi, ani nie potrafi 
porozumiewać się z innymi osobami. Natomiast rozbitek z „Wyspy” nagle zostaje sam i nikt nie jest w stanie 
mu pomóc. 

SZAFA 
Olga Tokarczuk  
64 strony | Literackie | oprawa miękka | 9788308060919 | Cena: £6.50 

Porywająca, niepokojąca wyobraźnia Olgi Tokarczuk. Opowiadania, w których wyobraźnia 
sąsiaduje z mitami, a przedmioty znaczą więcej, niż można się spodziewać. 
Bohaterowie tych historii starają się oswoić otaczającą ich rzeczywistość. Ta jednak 
ciągle im się wymyka. Wydaje im się złudna, nieprzejrzysta, czasem też nieprawdziwa… 

"W trzech opowiadaniach z tego tomiku na kilkudziesięciu stronicach otrzymujemy jak w 
pigułce skoncentrowane najważniejsze tropy twórczości Tokarczuk: kłopoty z tożsamością 
i kłopoty z istnieniem. Wszystkie opowiadania są wysokiej próby". - Mariusz Cieślik, 
"Polityka" 

"Utwory pomieszczone w tej szczupłej książce noszą wszelkie znamiona twórczości Tokarczuk: filozoficzność, 
metaforyczność, paraboliczność, tyle że w stopniu doskonałym, niejako wzorcowym". - Maria Jentys, "Sycyna" 

ANNA IN W GROBOWCACH ŚWIATA 
Olga Tokarczuk  
196 stron | Literackie | oprawa miękka | 9788308060544 | Cena: £9.50 

Jeden z najstarszych mitów w historii ludzkości w nowej, współczesnej odsłonie. 
Uwalniająca wyobraźnię, nowoczesna powieść. 
Olga Tokarczuk uwspółcześnia mit pochodzący sprzed niemal czterech tysięcy lat - 
historię o sumeryjskiej bogini Inannie, która zstąpiła do krainy zmarłych. Z rozmachem 
stwarza różnobarwną, rozpisaną na wiele głosów opowieść, w której wizja nowoczesności 
splata się z tym, co uniwersalne - ponadczasową, głęboko ludzką historią o 
przezwyciężaniu śmierci. 

"Olga Tokarczuk na tę jedną książkę wymyśliła gatunek, język i zupełnie nowy sposób 
mówienia. I osiągnęła niebywały rezultat. W języku polskim zadźwięczała nuta tak czysta, 

że dech w piersiach zapiera. Tak brzmi wielka literatura". - Przemysław Czapliński, "Gazeta Wyborcza" 
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CZUŁY NARRATOR 
Olga Tokarczuk  
304 strony | Literackie | oprawa twarda | 9788308073056 | Cena: £11.50 

Wyjątkowe zaproszenie za kulisy własnej twórczości i opowieść o współczesnym 
świecie – pierwsza książka Olgi Tokarczuk po otrzymaniu Literackiej Nagrody Nobla 
Laboratorium powstających tekstów, książek, bohaterów. Proces żmudnych, ale i 
fascynujących poszukiwań. Eksplozje wyobraźni. Podążanie za logiką rodzącej się 
fabuły i za wewnętrznym światem bohaterów, odkrywanie ich motywacji, 
światopoglądów. Odsłanianie pasjonujących historii, ale też opowieść o lekturach i 
osobistych doświadczeniach. Wytrwałe dążenie do tego, by rozumieć nieskończone 
zróżnicowanie i skomplikowanie świata. 

Dwanaście wyselekcjonowanych, najważniejszych esejów i wykładów, dzięki którym 
możemy zajrzeć za kulisy twórczości Olgi Tokarczuk. Teksty kluczowe i premierowe. W 

tym szeroko komentowana mowa noblowska. 

STÓWKA  
Anna Dziwit-Meller, Justyna Sobolewska 
262 strony | OsnoVa | oprawa miękka | 9788366275263 | Cena: £10.99 

„Stówka” to absolutnie subiektywny wybór książek najważniejszych dla nas obu. To nie 
leksykon stu najważniejszych tytułów XX wieku, ani nawet wieku XIX. To nie żaden 
kanon - ani stary, ani nowy. To opowieść o tych książkach, które nas kształtowały i do 
których chciałyśmy po latach wrócić”, piszą we wstępie autorki zapraszając czytelnika 
w literacką podróż. Każda z autorek wybrała po pięćdziesiąt najważniejszych dla siebie 
lektur, począwszy od książek z czasów dzieciństwa. „Dużo czasu zajmowało nam 
zastanawianie się nad tym, do których książek z dawnych lat dobrze jest wracać, a 
które już w nas nie grają. „Zbójnik Ondraszek” czy „Dziewczyna i chłopak czyli heca na 
14 fajerek”? Obie okazały się strzałem w dziesiątkę, podobnie Astrid Lidngren, którą 
znajdziecie w tekstach nas obu!”, piszą autorki. To właśnie te pierwsze literackie 

wspomnienia prowokowały dyskusje o książkach wybieranych w latach późniejszych, w czasie dorastania, 
pierwszego zakochania, pierwszych podróży. Na książkę składa się sto felietonów, które publikowane 
naprzemiennie czasami się ze sobą zazębiają, przenikają, a czasem wręcz przeciwnie – zupełnie rozmijają. 
Autorki, mimo że prywatnie ze sobą zaprzyjaźnione, dokonywały przecież w życiu różnych literackich 
poszukiwań i wyborów. „Praca nad tą książką to było także dla każdej z nas spotkanie ze sobą – tamtą 
czytelniczką sprzed lat, dziewczyną, której życie wewnętrzne kształtowała literatura”, piszą autorki. 

LALKA I PERŁA 
Olga Tokarczuk  
88 stron | Literackie | oprawa twarda |9788308073261 | Cena: £8.30 

Ta książka stworzyła Lalkę na nowo 
Olga Tokarczuk zaprasza bohaterów powieści Prusa na prywatną rozmowę. Słucha ich 
z uwagą i empatią, ale też niepokojem. Ich fascynujące historie niejednokrotnie rymują 
się z opowieściami naszej współczesności, a oni sami okazują się zaskakująco do nas 
podobni. 
„Tokarczuk po swojemu komentuje naszą najlepszą powieść po to, by mówić o sobie i 
wypowiedzieć swoje pisarskie credo”. Dariusz Nowacki „Gazeta Wyborcza” 
„W eseistycznym tomie Lalka i perła Tokarczuk przeprowadza fascynującą analizę w 
duchu jungowskim i składa wspaniały hołd polskiemu klasykowi”. „Die Zeit 

MIASTO MGŁY 
Carlos Ruiz Zafon 
224 strony | Muza | oprawa miękka | 9788328716797 | Cena: £7.60 

Ostatnia książka Carlosa Ruiza Zafona. 

Młody chłopak odkrywa, że chce zostać pisarzem, kiedy jego opowieści 
zaciekawiają bogatą dziewczynę, która skradła mu serce. Budowniczy ucieka z 
Konstantynopola z projektami sekretnej biblioteki. Dziwny dżentelmen zachęca 
Cervantesa do napisania książki, jaka jeszcze nigdy nie powstała. Gaudí, płynący na 
pokładzie transatlantyku zachwyca się parą i światłem ̶ materią, z której powinny 
być zrobione miasta. Miasto z mgły, ostatnia książka Carlosa Ruiza Zafona, jest 
poszerzeniem literackiego świata Cmentarza Zapomnianych Książek. Ten zbiór 
jedenastu opowiadań pokazuje wszystkie cechy pisarstwa Zafona, ale subtelnie, 
jakby przez mgłę wszechobecną w jego literackich obrazach. Te opowieści mogłyby 

stać się elementami większej całości, a jednak pisarz puścił je wolno, dając im osobne życie. Może po to, by 
ukazały w pełni wyjątkowość jego prozy tym, którzy nie mieli jeszcze okazji zajrzeć do powieści mistrza? 

POWRÓT Z BAMBUKO 
Katarzyna Nosowska 
272 strony | Wielka Litera | oprawa miękka | 9788380324862 | Cena: £8.99 

Książka, która pobudza szare komórki, sumienie i „mięśnie śmiechowe” 
Chociaż świat staje na głowie, a życie zmienia się z dnia na dzień, Nosowska zawsze 
znajdzie słowo, które doda otuchy. Gdy błądzimy przytłoczeni wątpliwościami, rozpala 
światełko nadziei. A gdy wydaje nam się, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy, zasieje 
ziarno niepewności. Kilkoma lekcjami, jakie dostała od życia, teraz dzieli się z nami i 
wytrwale tropi absurdy, którymi karmią nas „autorytety”. 
Życie, i w czasach dziwnej pandemii, i w czasach zwyczajnej codzienności, jest 
łatwiejsze, gdy ma się świadomość, że tacy ludzie jak Nosowska roztrząsają te same 
dylematy. A gdy ktoś robi nas w bambuko, sięgamy po to samo koło ratunkowe – 
dystans i jeszcze raz dystans! Książka wzbogacona ilustracjami Izabeli Kaczmarek-
Szurek. 

„Polecam wam cudowną formułkę na lęk przed tym, co ludzie powiedzą, a brzmi ona: I co z tego? Nic z tego. Za 
każdym razem okazuje się, że nic z tego. Oni będą gadać – to pewne. Będą gadać tyle, ile trzeba, by się nasycić – 
nie dłużej. Chodzi o to, by własnym zaangażowaniem nie spowodować, że monolog zamieni się w dialog. Nie 
wahajcie się użyć własnego życia, by żyć, jak wam się podoba”. 
Kaśka Nosowska  

ZAKŁAMANE ŻYCIE DOROSŁYCH 
Elena Ferrante 
456 stron | Sonia Draga | oprawa zintegrowana |9788366512245  | Cena: £9.10 

Najnowsza powieść uwielbianej na całym świecie autorki! 
Giovanna dorasta w szczęśliwej inteligenckiej rodzinie w Neapolu. Dziewczynka 
coraz bardziej zaczyna się interesować swoim pochodzeniem i dalszą rodziną, z 
którą rodzice nie utrzymują kontaktu. Do tej pory tylko słyszała o istnieniu siostry 
ojca, Vittorii. Początkowo niechętni pomysłowi odnowienia kontaktu rodzice ulegają 
Giovannie i dziewczynka spotyka się z ciotką. Prowadzi to do zaskakujących odkryć. 
Kiedy w miarę dorastania Giovanna coraz bardziej przypomina zrzędliwą krewną, jak 
twierdzi jej ojciec, inaczej spogląda na siebie i otaczający ją świat. Poszukiwania 
nowego oblicza, które zastąpi szczęśliwą dziecięcą buzię, toczą się między dwoma 
spokrewnionymi biegunami Neapolu, które żywią wobec siebie strach i nienawiść: 
miastem ze wzgórz, które przybrało maskę wytworności, i tym z dołu, kryjącym się za 

trywialnością i krzykliwością. Giovanna balansuje między jednym i drugim, upada i się podnosi, 
zdezorientowana, bo tak na dole, jak i na górze nie znajduje ani odpowiedzi, ani ratunku. 

„W tej książce, w której prawda jest naprzemiennie ujawniana i ukrywana, a postacie budzą w równym stopniu 
miłość i nienawiść, głos Ferrante jest jednocześnie uspokajający, niepokojący, hipnotyzujący”. La Stampa 
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