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Co słychać, Cukierku?  

,, Co słychać, Cukierku?" to siódma część przygód niezwyklego 

czworonoga, Co zrobić, gdy do domu przyczepi się ,,Toperz"? Kim 

jest brzydkie kociątko i dlaczego gra w teatrza? Po co organizowane 

są Wielkie Wyprawy Odkrywcze? Z jakiego powodu wujek 

,,Żetakpowiem" ma problemy ze snem? Dlaczego w rodzinnej 

łazience rozrabiaq rybi chuligan? Jakie danie upichci dla rodziny 

Marcel - mistrz patelni? 

Pisarz, Waldemar Cichoń gościł 19 września na spotkaniu autorskim 

w naszej szkole. :) 

 

 

 

 

Jeśli się zgadzasz, zaszczekaj dwukrotnie!  

Jak rzucać bumerangiem, żeb go nie zepsuć? W jaki sposób 

zahipnotyzować tatę? Dlaczego pewna kotka namiętnie poluje na... 

skarpetki, a pewna koza paraduje po ogródku... w kaloszu na glowie? 

Jak biegać z psem w parku, żeby się zbytnio nie zmęczyć? Co zrobić, 

gdy jamnik z sąsiedztwa marzy o karierze psa pasterskiego i ma 

depresję? Jak dać nauczkę nieznośnym Bliźniakom, którzy 

nieustannie robią wszystkim glupie kawały? I - wreszcie - czy Riko, 

niezwykły pies rasy border collie - rzeczywiście rozumie, co mówią 

do niego ludzie i czy potrafi im mądrze odpowiadać... szczekaniem? 

 

 

13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych  

„Teraz jesteśmy już bardzo starzy. Na pewno nigdy nie 

dowiemy się, gdzie leży Lailonia, i na pewno nigdy jej nie 

zobaczymy. Być może jednak ktoś z was będzie miał więcej 

szczęścia, może komuś uda się trafić kiedyś do Lailonii. Jadąc 

tam, oddajcie w naszym imieniu kwiatek nasturcji królowej 

Lailonii i powiedzcie jej, jak bardzo chcieliśmy się tam dostać 

i jak nam się to nie udało.” 

To przedziwne, zaskakujące i napisane z wyjątkowym 

poczuciem humoru bajki „dla dużych i małych”. Można je 

odczytywać na wielu poziomach, dzieci odnajdą tu swoją 

Nibylandię, a dorośli Lailonię.  

Tekst uzupełniają piękne ilustracje autorstwa znakomitego grafika Pawła Pawlaka, który 

również opracował książkę typograficznie. Treść i forma na najwyższym poziomie. 

 



 

 

Zdarziło się na ślonsku  

Na Górnym Śląsku zawsze rodzili się wielcy i 

nietuzinkowi ludzie. Ich historie nie są jednak 

powszechnie znane. Opowieści niesamowite - mity, 

legendy, historie o baśniowym rodowodzie - stanowią 

ważny element historii każdego państwa, regionu, 

narodu, zbiorowości. Oddziałując na wyobraźnię, 

pozwalają odczuwać szacunek do przodków i historii 

oraz dumę z własnej tożsamości. Dzieje Górnego Śląska 

pełne są takich historii. Historii niesamowitych, ale 

równocześnie prawdziwych. 

W swojej najnowszej książce Waldemar Cichoń opisuje 

historie wielkich Ślązaków, którzy dzięki przyrodzonym 

przymiotom - talentowi, pracowitości, wytrwałości - lub 

nawet niespodziewanym kaprysom historii zmienili losy 

swego państwa, a często nawet świata, dokonując czegoś, co zwykłym zjadaczom chleba 

wydaje się rzeczą niemożliwą do zrealizowania. 

Są to historie, które z powodzeniem mogłyby być kanwą hollywoodzkich filmów. Czy 

filmowym przebojem nie mógłby zostać życiorys i dzieło życia Karola Goduli, śląskiego 

ucieleśnienia mitu o karierze od pucybuta do milionera? Jak nie nazwać prawdziwą bajką 

losów jego protegowanej Joasi Grycik, śląskiego Kopciuszka, która jak w opowiedzianej przez 

braci Grimm historii, z biednej sieroty staje się prawdziwą księżną, a przy okazji 

spadkobierczynią największej fortuny ówczesnego państwa pruskiego? Jak baśnią nie nazwać 

losów Górnoślązaków z okolic Tarnowskich Gór, którzy w XIX wieku założyli w Teksasie 

polską osadę Panna Maria, w której do dziś mówi się po śląsku? Czyż historią niesamowitą 

nie są losy "Eziego" Wilimowskiego, sześciopalcego cudownego dziecka futbolu, pierwszego 

człowieka, który strzelił Brazylii cztery gole w finale Mistrzostw Świata? A Henryk Sławik, 

zamęczony w hitlerowskim obozie śmierci w Mauthausen śląski Schellenberg, Sprawiedliwy 

wśród Narodów Świata, któremu życie zawdzięczało pięć tysięcy polskich Żydów 

uratowanych z Holokaustu? A Oskar Troplowitz, genialny wynalazca, twórca kremu Nivea, 

który przyszedł na świat w Gliwicach? A urodzony w Opolu Robert Garbe, jeden z 

najsłynniejszych w historii konstruktorów lokomotyw, którego nazwisko widnieje w każdej 

encyklopedii kolejnictwa, twórca słynnej lokomotywy P8, która królowała na szynach całej 

Europy? A urodzony w Bogucicach Jerzy Kukuczka, "najszybciej wspinający się człowiek 

świata", drugi w historii zdobywca Korony Himalajów? A historia "Latającego Ślązaka", cudu 

ówczesnej kolejowej techniki, który trasę Berlin-Bytom pokonywał z prędkością nieosiągalną 

dla dzisiejszych pociągów? 

Te teksty w doskonały sposób afirmują, wywyższają, na wyżyny wznoszą cały Górny Śląsk 

prof. Zbigniew Kadłubek, filolog klasyczny, badacz śląskości 

 

 

 

 

 



 

45 puknięć w głowę  

Rzadko mamy do czynienia z tak oryginalną książką dla dzieci. 

Jest wyjątkowa i to pod wieloma względami: nietypowa, 

zaskakująca, pomysłowa, a przy tym zabawna i wciągająca. 

Zdumiewające, że autorowi udało się upiec dwie pieczenie na 

jednym ogniu: po pierwsze wytłumaczył znaczenie 45 

niejednoznacznych wyrażeń, a po drugie zaprezentował 45 

gatunków literackich - sięgając również po tak zwaną prozę 

użytkową (czego dowodem jest choćby ten blurb - krótki tekst 

zamieszczany zwyczajowo na tylnej okładce książki). Nikt 

wcześniej niczego podobnego nie napisał i najpewniej już nie 

napisze - w każdym razie nie tak dobrze. Na tego typu 

oryginalność stać wyłącznie Grzegorza Kasdepke! 

 

 

Alchemik otwiera te drzwi w naszej duszy, o których istnieniu 

wolelibyśmy zapomnieć. Każe marzyć, podążać własnym 

powołaniem, podejmować ryzyko, pójść w świat i wrócić 

wystarczająco śmiałym, by stawić czoła wszelkim przeszkodom. 

Baśniowa, alegoryczna opowieść o wędrówce andaluzyjskiego 

pasterza jest tłem do medytacji nad tym, jak ominąć życiowe 

pułapki, by dotrzeć do samego siebie. 

Alchemia Paulo Coelho to tajemna wiedza o prawdzie i jej dwóch 

obliczach. Autor burzy wszelkie bariery bojaźni, które 

powstrzymują strumień naszych pragnień. Potrzeba Alchemika i 

jego światowy rozgłos są oczywiste, albowiem lektura książki 

przemienia w złoto nawet najbardziej zaśniedziałe sprężyny 

ludzkich marzeń. Książka dla nastolatków. 

 

 

Ania na uniwersytecie  

Powieści i opowiadania kanadyjskiej pisarki Lucy Maud 

Montgomery to klasyka literatury dla dzieci i młodzieży, a 

także niestarzejący się bestseller, od ponad stu lat zyskujący 

rzesze wiernych czytelników. 

Czas pędzi nieubłaganie: z trzpiotowatej dziewczynki i 

zadziornego podlotka panna Shirley zmienia się w uroczą 

studentkę. W trakcie studiów na uniwersytecie Ania przekonuje się 

jednak, że w dojrzewaniu nie ma nic złego. Nie trzeba rezygnować 

z marzeń i szalonych projektów, zaniedbywać przyjaciół. Nie 

wolno też zapominać o miłości. Które z licznych oświadczyn Ania 

przyjmie? Czy wybierze bogatego, przystojnego Roya Gardnera? A 

może swoją szansę dostanie Gilbert Blythe? 

 



Ania z Szumiących Topoli  

Powieści i opowiadania kanadyjskiej pisarki Lucy Maud 

Montgomery to klasyka literatury dla dzieci i młodzieży, a także 

niestarzejący się bestseller, od ponad stu lat zyskujący rzesze 

wiernych czytelników. 

Rozpoczyna się nowy rozdział w życiu Ani. Po ukończeniu studiów 

otrzymuje posadę nauczycielki w szkole średniej w Summerside. Na 

miejscu okazuje się jednak, że Ania będzie musiała zjednać sobie 

nie tylko serca uczniów, ale i rodziny Pringle’ów, która nieoficjalnie 

sprawuje rządy w miasteczku i od pierwszej chwili pała nienawiścią 

do rudowłosej nauczycielki. Na szczęście jest ktoś, do kogo Ania 

może się zwrócić w trudnych chwilach. W listach do ukochanego 

Gilberta nie zabraknie relacji z wydarzeń zabawnych i 

wzruszających, dramatycznych i tych najzwyczajniejszych w świecie... 

 

 

 

Auto Ferdynand  

Takiego Janoscha jeszcze nie znacie! Ten wybitny 

pisarz niemieckojęzyczny, ur. w Zabrzu, na Śląsku, 

znany jest w Polsce głównie jako autor opowieści o 

Misiu i Tygrysku. Wydawnictwo Format odkrywa dla 

polskiego czytelnika Janoscha z jego wczesnego 

okresu twórczości – poprzez zabawną serię książek dla 

najmłodszych, której bohaterem jest samochód o figlarnym imieniu Ferdynand. Oto auto z 

ambicjami! Chce wjechać na stromą górę, ale trudno mu będzie poradzić sobie samemu! 

Dlatego na pomoc przybywają przyjaciele: taksówka, samochód pocztowy, strażacki wóz i 

potężny traktor. Po mistrzowsku zrymowana, genialnie zilustrowana przezabawna historia z 

zaskakującą (nie tylko dla małych miłośników motoryzacji) puentą. Ot i mistrzowska książka! 

I ilustracje: barwne, pełne szczegółów, ale niezmiernie wyraziste, naturalne, stworzone bez 

silenia się na wyrafinowaną artystyczną formę. Tekst płynie i od razu chce zostać 

zapamiętany, najlepiej czytany na głos, wspólnie z rodzicem. Czegoż można chcieć więcej? 

Aż samemu chciałoby się pobiec i pomóc Ferdynandowi!   

Ewa Świerżewska, Qlturka  

Janosch, już jako 13-letni chłopiec (kiedy zaczął pracować jako uczeń w ślusarni i kuźni, 

później jako robotnik w fabryce) nauczył się zasad, którymi kieruje się dotąd w swym życiu: 

nie ma rzeczy niemożliwych, a przy pomocy minimalnych środków, niewielkiej pracy i 

małego ryzyka trzeba osiągnąć najwięcej jak to tylko możliwe. Te bardzo pozytywne i proste 

idee przekazywane są niemal w każdej historii dla dzieci napisanej przez Janoscha. Tak też 

jest w opowiastce, której bohaterem jest auto o imieniu Ferdynand: kiedy ktoś znajdzie się w 

tarapatach, nie można pozostać obojętnym. Wystarczy wiara w powodzenie oraz odrobina 

chęci i, nawet jeśli nie ma się wielkiej mocy, warto działać, bo wyciągnięcie ręki zawsze się 

opłaca! Nagrodą jest przyjaźń i zaufanie, a w samej książce zaskakujący, komiczny finał. 

Janosch to klasyk – mistrz połączenia słowa i obrazu, magik i mądry klaun, który potrafi 

rozśmieszyć i wzruszyć, czasem nawet do łez. I to nie tylko najmłodszych!  

Dorota Hartwich 



 

Baśnie angielskie  

26. tom serii „Mistrzowie Ilustracji”: tradycyjne baśnie 

angielskie. Błyskotliwe, przewrotne i nieodparcie zabawne. 

Najciekawsze opowieści ludowe z Wielkiej Brytanii zebrane 

przez XIX-wiecznego australijskiego pisarza, folklorystę i 

historyka. 

Spotkacie tu bohaterskich rycerzy i tajemnicze nieznajome 

wymykające się przed końcem balu; sprytnych chłopów, 

leniwe dziewczyny i głupich chłopaków; niezbyt 

rozgarniętych zbójców i krwiożercze potwory; wiedźmy, 

wróżki, skrzaty i gadające zwierzęta (oraz placki). Przeczytacie o podróżach na koniec świata, 

niespodziewanych fortunach i zmyślnych fortelach. Dowiecie się, co robić, kiedy świnka nie 

chce przejść przez płot, jak skutecznie założyć spodnie i co ze sobą zabrać, wyruszając na 

poszukiwanie szczęścia. 

I przede wszystkim – dostaniecie solidną dawkę najlepszego angielskiego humoru. 

 

 

 

Baśnie z krainy Nudzimisiów  

W świecie ludzi nastały wakacje, dlatego nudzimisie mają więcej 

wolnego czasu i zajmują się tylko zabawą: jeżdżą na 

liściorolkach, grają w piłkę samograjkę i gonią skaczące jagody. 

A gdy zmęczą się całodziennymi harcami, kładą się w cieniu 

lizakowca i opowiadają sobie baśnie: o Sierotce i kocie Rysiu, 

Królewnie Śmieszce, Czerwonym Gburku i Bezyliszku. 

Hubek, Mutek, Gusia i potwór Łaskot zapraszają do wysłuchania 

niezwykłych i pełnych humoru historii! 

 

 

 

 

 

Nudzimisie idą do szkoły  

Wszystko, co dobre, szybko się kończy... Wakacje minęły, a 

Szymek został pierwszoklasistą! Jak możecie się domyślać, 

przyjaciele z Nudzimisiowa nie zostawili chłopca samego w tak 

ważnym dla niego momencie. W tej części przygód 

sympatycznych stworków przeczytacie o tym, jak wygląda 

szkoła w krainie nudzimisiów, kogo Szymek spotkał w pierwszej 

klasie i jak poradził sobie z nowymi obowiązkami. Oczywiście 

nie zabraknie śmiechu, zabawy i mnóstwa sposobów na 

odnudzanie 



 

Beethoven i dżinsy  

- Czy Pani kogoś szuka? 

Asia odwróciła głowę. Dziewczyna z trzepaczką stukała 

teraz w nogę stołka, na którym składała teraz 

wyczyszczone dywaniki. Stukała rytmicznie i przyglądała 

się Asi z wyraźnym zaciekawieniem. 

- Nie. 

- Przepraszam! - uśmiechnęła się. Myślałam, że pani kogoś 

szuka. Mieszkam tu od urodzenia i wszystkich znam... (...) 

"To mądra, pouczająca opowieść o Miśce, maturzystce, 

która zamierza zrezygnować ze studiów, by wyjść za mąż i 

poświęcić się opiece nad niewidomym Piotrem, a także o 

jej bracie – Alku, który niefortunnie lokuje uczucia w Majce – dziewczynie Jacka..." Dla 

nastolatków. 

 

 

Bestiariusz słowiański. Część pierwsza i druga  

Bestiariusz słowiański. Część pierwsza i druga to 

wyjątkowe wydanie popularnych Bestiariuszy, w którym 

zebrane zostały dwie dotychczas osobne części tego tytułu, 

czyli Rzecz o skrzatach, wodnikach i rusałkach oraz Rzecz 

o biziach, kadukach i samojadkach. Dzięki temu 

niesamowite, pobudzające wyobraźnię historie o 

mitycznych stworzeniach, przekazywane z pokolenia na 

pokolenie przez naszych przodków, znajdziemy teraz w 

jednej, obszernej publikacji, którą uzupełniają jedyne w 

swoim rodzaju, piękne ilustracje autorstwa Pawła Zycha i 

Witolda Vargasa. 

 

 

 

 

Białek idzie do szkoły  

Seria o kucyku Białku, jest dedykowana szczególnie 

dzieciom, które właśnie uczą się czytać. Celowo dobrana 

wielkość liter, przejrzysta konstrukcja zdań, fascynujące 

przygody - to wszystko wzmacnia koncentrację i pozwala 

uniknąć znużenia towarzyszącego dzieciom 

rozpoczynającym samodzielne czytanie. 

 



 

 

 

Białek pociesza Dżordża Dżdżownicę.  

Seria o kucyku Białku, jest dedykowana szczególnie 

dzieciom, które właśnie uczą się czytać. 

Celowo dobrana wielkość liter, przejrzysta konstrukcja 

zdań, fascynujące przygody ? to wszystko wzmacnia 

koncentrację i pozwala uniknąć znużenia towarzyszącego 

dzieciom rozpoczynającym samodzielne czytanie. 

 

 

 

 

 

Biały Książę  

Bertie, 10-letni chłopiec mieszkający z rodzicami w Afryce, 

pewnego dnia ratuje osamotnione białe lwiątko przed 

pewną śmiercią i przygarnia je do domu. Od tej pory 

chłopiec i dzikie zwierzę stają się przyjaciółmi. Wspólnie 

spędzają czas i wydają się być nierozłączni – do czasu… 

Wkrótce ojciec wysyła Bertiego do szkoły z internatem w 

odległej Anglii, zaś lwa sprzedaje właścicielowi 

francuskiego cyrku. Chłopiec i jego najlepszy przyjaciel 

zostają rozdzieleni wbrew ich woli… 

Bertie przysięga przyjacielowi, że pewnego dnia znów się 

zobaczą. Czy chłopcu uda się spełnić obietnicę złożoną 

przed laty? Czy pomimo upływających lat będą o sobie 

pamiętać? Poznaj fascynującą opowieść o sile prawdziwej 

przyjaźni, która potrafi pokonać największe przeciwności losu. 

 

Billy i Miniputki  

Po raz pierwszy w Polsce! 

Ostatnia książka autora Charliego i fabryki czekolady. 

Mały Billy bardzo się nudzi, bo mama zabrania mu 

wszystkiego, co ciekawe. Chłopiec wyrusza jednak do 

pobliskiego lasu, gdzie czeka na niego straszny potwór, a 

także niespodziewani nowi znajomi: lud malutkich stworzeń, 

Miniputków. Żyją oni w harmonii z ptakami, które służą im 

za środek transportu, i mieszkają w pniach drzew z oknami 

wielkości znaczków pocztowych. Ich spokojnemu życiu 

zagraża jednak wielki smok. Billy musi im pomóc. 

Zobacz, co jeszcze kryje biblioteczka fantastycznego pana 

Dahla! 



 

Cudowne lekarstwo George'a  

Książka autora Charliego i fabryki czekolady  

Babcia George’a nie jest zbyt miłą staruszką. Właściwie jest 

bardzo, bardzo niemiłą starą zrzędą. Ale od czego są lekarstwa! 

George postanawia przygotować dla niej cudowny eliksir, który 

uleczy ją raz na zawsze. Pomysłów ani składników mu nie brakuje 

– w garze lądują: szampon do włosów blond, proszek na pchły, 

wosk do podłóg, sos chrzanowy do smaku… Możecie być pewni, 

że po takiej miksturze babcia będzie wprost nie do poznania! 

 

 

 

 

 

 

Danny, mistrz świata  

Zobacz, co kryje biblioteczka fantastycznego pana Dahla! 

W 2016 roku Roald Dahl obchodziłby setną rocznicę urodzin. 

Charlie i fabryka czekolady oraz Matylda należą do kanonu 

ulubionych lektur szkolnych. Można je też zobaczyć w wersjach 

filmowych. Z okazji jubileuszu Steven Spielberg wyreżyserował 

inną jego książkę – BFG, czyli opowieść o Bardzo Fajnym 

Gigancie. 

Danny ma najlepszego tatę na świecie. Wyobraźcie sobie jednak 

jego zdziwienie, kiedy okazuje się, że ojciec łamie prawo! Każdej 

nocy wymyka się z domu, by polować na bażanty bogatego 

sąsiada, pana Hazella. Danny postanawia pomóc tacie w bardzo sprytny sposób... 

 

 

Wiedźmy  

Książka autora "Charliego i fabryki czekolady" 

Wiedźmy z bajek noszą zawsze głupawe czarne kapelusze, czarne 

peleryny i latają na miotłach. Ta historia nie jest jednak bajeczką. 

Opowie wam o PRAWDZIWYCH WIEDŹMACH. Ubierają się 

całkiem normalnie i wyglądem przypominają zwykłe kobiety. 

Mieszkają w zwyczajnych domach i jak wszyscy CHODZĄ DO 

PRACY. 

Dlatego tak trudno je przyłapać. Strzeżcie się! Wiedźmy są bardzo 

niebezpieczne – chcą wszystkie dzieci zamienić w myszy. 

Przekona się o tym bohater książki, który będzie musiał się 

zmierzyć z Arcy-Wiedźmą. Najgorszą czarownicą na świecie! 



 

 

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica pożarów  

W ciągu ostatnich dni z niewyjaśnionych przyczyn wybuchły 

w Valleby dwa pożary. Zastanawiające jest to, że jeden i 

drugi budynek wyposażony był w nowy alarm 

przeciwpożarowy i nową gaśnicę, a po akcji strażaków 

okazało się, że z każdego z tych miejsc zniknął drogocenny 

przedmiot… Lasse i Maja rozumieją, że istnieje ryzyko 

wybuchu kolejnych pożarów i że muszą temu zapobiec! 

Kolejne tytuły serii „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” 

od kilku lat wybierane są książką roku przez szwedzkie Jury 

Dziecięce, czyli niemal 50 000 głosujących dzieci, a tym 

samym nie schodzą w Szwecji z list bestsellerów. W Polsce 

również cieszą się dużą popularnością. 

 

 

 

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica mody  

Światowej sławy kreator mody odwiedza Valleby, żeby 

wyłonić w konkursie najlepiej ubranych mieszkańców. 

Nagrodą jest wyjazd do Paryża. Kiedy ukochana kotka 

projektanta znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a on 

sam otrzymuje list, w którym porywacz żąda okupu w postaci 

teczki z planowaną kolekcją mody, Lasse i Maja muszą 

wkroczyć do akcji! 

Akcja książek rozgrywa się w małym szwedzkim miasteczku 

Valleby i jego okolicach. Główni bohaterowie, Lasse i Maja, 

chodzą do tej samej klasy i wspólnie prowadzą małe biuro 

detektywistyczne. 

 

 

 

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica kempingu  

Lasse, Maja i Miranda, korzystając z ostatnich dni wakacji, 

rozbijają namiot na kempingu nad jeziorem. Panuje tu 

przyjemna, leniwa atmosfera. Wkrótce jednak spokój zostaje 

zburzony serią drobnych kradzieży i coraz bardziej 

tajemniczym zachowaniem pozostałych mieszkańców 

kempingu. Gdy w końcu znika cały połów raków, Lasse i 

Maja rozumieją, że dla nich wakacje się skończyły, a zaczęło 

się nowe zadanie. 

 



 

Biuro śledcze. Tomuś Orkiszek i Partnerzy. Część 1.  

Na tropie szafirowej broszki    

Tomuś Orkiszek postanawia zostać wielkim detektywem. Wraz 

ze swoimi przyjaciółmi - kotką Kicią, chomikiem Euzebiuszem i 

rybką Klotyldą - zakłada Biuro śledcze. 

Niebawem do drzwi domku na drzewie puka pierwszy klient - 

jubiler Rubinek. Sprawa, z którą przychodzi jest nie byle jaka: 

skradziono bezcenną szafirową broszkę królowej Marysieńki. 

Czy Tomuś Orkiszek i jego przyjaciele zdołają znaleźć złodzieja 

i odzyskać szafirową broszkę? 

Sprawdźcie sami… 

Tomuś jest chłopcem, natomiast jego partnerzy – chomikiem, złotą rybką i kotką. Każdy z 

bohaterów jest postacią bardzo wyrazistą, z szeregiem charakterystycznych, często zabawnych 

cech. Bohaterowie drugoplanowi, którzy pojawiają się w kolejnych tomach, są tak samo 

wyraziście nakreśleni, przy tym barwni i zabawni. 

 

 

 

Biuro śledcze. Tomuś Orkiszek i Partnerzy. Część 2.  

Afera w teatrze  

Po spektakularnym śledztwie Tomusia i jego przyjaciół oraz 

odnalezieniu bezcennej szafirowej broszki królowej Marysieńki, 

biuro śledcze w domku na drzewie nie może narzekać na nudę.  

Właśnie do ich drzwi zapukał kolejny, bardzo tajemniczy i 

niezwykły klient. Aby rozwiązać kolejną zagadkę, detektywom 

będzie potrzebne przebranie… 

Czy Tomuś, Kicia, Euzebiusz i Klotylda odnajdą winowajcę w 

teatrze pełnym aktorów i przedziwnych rekwizytów? 

Przeczytajcie sami 

 

 

Biuro śledcze. Tomuś Orkiszek i Partnerzy. Część 6.  

Słony deser  

Akcja szóstego tomu rozgrywa się głównie w restauracji. Tomuś 

Orkiszek wraz z przyjaciółmi wcielą się w role kucharzy, aby 

wytropić tajemniczego przeciwnika. Ktoś bowiem soli wszystkie 

słodkie desery w restauracji pana Makaronika, aby odstraszyć 

jego klientów. Ponadto Tomuś, Kicia, Klotylda i Euzebiusz 

wystąpią w programie kulinarnym. Na fanów serii czeka też 

niespodzianka – przepis na ulubione gofry Tomusia, idealne do 

samodzielnego przygotowania. 



 

 

 

Bjorn Morfir  

Zawsze drugi. Wiecznie w cieniu brata. Nieśmiały chłopiec, 

który nawet nie wie, jak obchodzić się z bronią, musi stanąć do 

walki. Przezwycięży strach, który nie pozwala mu uwierzyć w 

siebie? Wystarczy mu sił, by wziąć odpowiedzialność za 

najbliższych? Będzie na tyle odważny albo szalony, żeby 

zmierzyć się ze Śnieżycą? 

 

 

 

 

 

Bodzio i Pulpet  

Bodzio spotkał kosmitę. Niemożliwe? Możliwe, możliwe, 

Bodziowi takie historie przydarzają się non stop. Na 

szczęście razem z Pulpetem, swoim najlepszym 

przyjacielem, potrafi poradzić sobie w każdej sytuacji. Czy 

chodzi o akcję Sprzątanie Świata, nieujeżdżony rower, 

opiekę nad klasowymi roślinkami, czy o organizację meczu 

Ziemianie kontra Obcy. Jeśli lubicie się śmiać, przeczytajcie 

tę książkę. Ona jest po prostu fantastyczna! 

Seria „Poczytam ci, mamo” to bogato ilustrowane książki 

wyróżniające się dużą czcionką i tematyką bliską dzieciom. 

Polecamy dla początkujących czytelników! 

 

 

 

 

Brzechwa dlo dziecek: 

Najpiękniejsze wiersze dla dzieci Jana Brzechwy w 

tłumaczeniu na język śląski Marka Szołtyska z ilustracjami 

Jarosława Wróbla. 

Kaczka-dziwaczka, Na straganie, Na Wyspach 

Bergamutach, Tydzień, Pytalski, Samochwała, 

Kłamczucha, Skarżypyta, Leń, Mucha, Jak rozmawiać 

trzeba z psem, Zoo, Tygrys, Struś, Papuga, Lis, Wilk, 

Żółw, Zebra, Kangur, Żubr, Dzik, Renifer, Malpa, 

Krokodyl, Żyrafa, Lew, Niedźwiedź, Pantera, Słoń, Wielbłąd, Kwoka, Michałek, Psie smutki, 

Sroka, Wrona i ser, Jajko, Siedmiomilowe buty, Pomidor. 



 

Był sobie pies  

Bailey to uroczy kundel, który po serii niefortunnych zdarzeń 

odchodzi z tego świata. Ku swemu zdziwieniu odradza się 

ponownie jako złotowłosy szczeniaczek i trafia w ręce 

ośmioletniego Ethana. Wkrótce stają się nierozłącznymi 

przyjaciółmi, a Bailey dożywa szczęśliwej starości u boku chłopca 

w poczuciu, że spełnił swoje powołanie. Jednak jego misja dopiero 

się zaczyna... 

Był sobie pies to pokrzepiająca i pomysłowa historia. Doprowadza 

czytelnika do łez - zarówno tych ze śmiechu, jak i wzruszenia. Ta 

książka w piękny sposób pokazuje, że miłość nie zna granic oraz 

że nasi najbliżsi zawsze są przy nas. 

Wszystkie psy idą do nieba... Chyba, że mają niezałatwione sprawy na ziemi 

Zanim zobaczysz film, koniecznie przeczytaj książkę! 

 

Cień wiatru  

W letni świt 1945 roku dziesięcioletni Daniel Sempere zostaje 

zaprowadzony przez ojca, księgarza i antykwariusza, do 

niezwykłego miejsca w sercu starej Barcelony, które 

wtajemniczonym znane jest jako Cmentarz Zapomnianych 

Książek. Zgodnie ze zwyczajem Daniel ma wybrać, kierując się 

właściwie jedynie intuicją, książkę swego życia. Spośród setek 

tysięcy tomów wybiera nieznaną sobie powieść Cień wiatru 

niejakiego Juliana Caraxa.  

Zauroczony powieścią i zafascynowany jej autorem Daniel usiłuje 

odnaleźć inne jego książki i odkryć tajemnicę pisarza, nie 

podejrzewając nawet, iż zaczyna się największa i najbardziej 

niebezpieczna przygoda jego życia, która da również początek niezwykłym opowieściom, 

wielkim namiętnościom, przeklętym i tragicznym miłościom rozgrywającym się w cudownej 

scenerii Barcelony gotyckiej i renesansowej, secesyjnej i powojennej. Literatura młodzieżowa. 

 

 

Co kryje las?  

Co kryje las? - interaktywna książka dla 

dzieci. Proste, oszczędne ilustracje 

odkrywają swe tajemnice i bogactwo po 

użyciu kolorowych filtrów - trzech, 

magicznych szkieł powiększających. 

Obrazki zamieniają się w żywą, barwną 

opowieść o życiu lasu i jego 

mieszkańców. Książka nie tylko bawi swoją magiczną formą, ale też tłumaczy podstawowe 

zjawiska przyrodnicze: deszcz, suszę, zależności między poszczególnym częściami 

ekosystemu. 

Znajdziesz na naszej półce z perełkami. 



 

Co to znaczy... Zestaw jubileuszowy  

Już od 10 lat Bartuś pyta: „Co to znaczy?”, a dzieciaki z 

niegasnącym zachwytem czytają odpowiedzi dorosłych. Bo 

Bartuś jest dociekliwy i w dodatku bystrzak, a dorośli 

zakłopotani, bo pytania trudne. Każde dotyczy innego związku 

frazeologicznego czy powiedzenia. 

Bestseller w wydaniu jubileuszowym - dwie części kultowej 

książki w jednym tomie. 

 

 

 

 

Cudowny chłopak  

Wzruszająca i jednocześnie przezabawna opowieść o walce 

dziecka z przeciwnościami losu. 

August jest inteligentnym, dowcipnym chłopcem i jego życie 

wyglądałoby pewnie zupełnie inaczej, gdyby nie jeden 

zmutowany gen, z powodu którego ma zdeformowaną twarz i, 

zanim skończył 10 lat, musiał przejść 27 operacji. Do tej pory 

patrzył na siebie oczami bezwarunkowo kochających go 

rodziców i siostry. Teraz, gdy idzie do szkoły – od razu do piątej 

klasy – przyjdzie mu się zmierzyć ze światem rówieśników i 

starszych uczniów, z ostracyzmem, uprzedzeniami, a czasem ze 

zwykłym chamstwem i podłością. Spotka się jednak również z 

dobrocią, przyjaźnią i wspaniałomyślnością. Kontakt z rówieśnikami odmieni Augusta. Ale 

czy tylko jego? 

Nr 1 na liście bestsellerów „New York Timesa”! Najlepsza książka Amazona w 2012 roku! 

Jedna ze 100 najlepiej sprzedających się książek w 2013 roku w Stanach Zjednoczonych! 

 

 

 

Cudowny chłopak i ja. Trzy cudowne historie  

pozwala czytelnikom spojrzeć na świat Auggiego z trzech 

nowych punktów widzenia. Czytelnicy widzą go oczami Juliana, 

szkolnego rozrabiaki; Christophera, najstarszego przyjaciela; i 

Charlotte, nowej koleżanki. Te trzy opowieści dopełniają 

historię niezwykłego chłopca, jakim jest August Pullman. Są 

szczególnie cenne dla tych, którzy wciąż jeszcze nie chcą 

rozstać się z Auggiem i mają ochotę na kilka nowych opowieści 

o wyzwaniach codzienności i triumfie przyjaźni. 

 



Czarny młyn  

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 miejsce, skąd wszędzie jest za daleko 

i gdzie nawet nie odbiera telewizja - to cały świat 

jedenastoletniego Iwo i grupki jego przyjaciół.  

Swoista izolacja i konieczność samodzielnego organizowania 

sobie zabaw, spowodowana brakiem dostępu do popularnych 

rozrywek, 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? 

Książka nagrodzona w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren  (IBBY) 

 

 

 

 

 

Czarownica piętro niżej  

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. Stara kamienica, czarno-biały telewizor bez 

pilota, skrzypiąca wersalka... i jakieś tajemnicze odgłosy na 

strychu. Zwariować można... Ech, żeby choć z kotem można 

było pogadać... albo z jakąś wiewiórką (czy lisem?)... A tu 

tylko prastara ciabcia, jej makatki i obtłuczone kubki. I 

Zdradliwe Lilie w ogródku.  

Zdradliwe Lilie? Duchy?? Gadający kot??? Wiewiórka, która 

chce być lisem?!  

 

 



 

Czyj to szkielet?  

Spektakularna książka dla młodych pasjonatów nauki.Ile 

palców ma koń?Czy ślimaki mają szkielet?Która ryba ma 

10 000 zębów? Szkielet to jeden z najbardziej 

fascynujących elementów wielu organizmów. Czy kości są 

straszne? Może trochę… Czy są nudne? Na pewno 

nie!Pełna ciekawostek książka odsłania tajniki budowy 

czaszek, rąk, nóg, zębów. Nauczycie się, jak rozpoznać 

szkielet hipopotama, i dowiecie, dlaczego wilki chodzą 

gęsiego. Mnóstwo zabawnych rycin, zagadek i odpowiedzi 

ukrytych pod ruchomymi klapkami. 

Znajdziesz na naszej półce z perełkami. 

 

 

 

  

„Apollo 11” to opowieść o pierwszym lądowaniu 

człowieka na Księżycu; szczegóły lotu, informacje 

techniczne i wartka akcja – do przeczytania jednym 

tchem! Połykam strony,  

trzeci poziom serii „Czytam Sobie”, to świetny 

sposób na utrwalenie nauki czytania. 

Wciągające historie, napisane dłuższymi i bardziej 

złożonymi zdaniami, są dziełem wybitnych polskich 

autorów. Duża czcionka ułatwia czytanie, a słowa 

zaznaczone gwiazdką są wyjaśnione w alfabetycznym 

słowniczku na końcu książki. Czarno-białe ilustracje i 

przewaga ilościowa tekstu nad ilustracjami daje poczucie obcowania z prawdziwą książką. 

Forma książek zgodna jest z zaleceniami metodyków. 

 

 

 

 

Czytam sobie. Dobry pies. Poziom 1  

Bazyl to bardzo niesforny pies. Natalka cały czas stara się 

go wytresować. A choć Bazyl nie zawsze robi to, czego się 

od niego oczekuje, jest niezastąpionym przyjacielem w 

najtrudniejszych chwilach. Dobry pies to urzekająca 

opowieść o przyjaźni i psim przywiązaniu. 

 



Czytam sobie. Droga do Nobla. O Marii Skłodowskiej-Curie  

Maria Skłodowska-Curie niezmiennie fascynuje, przede 

wszystkim tym, jaką siłą ducha musiała się wykazać, aby w 

czasach, kiedy nie przyjmowano kobiet na studia, skończyć 

je na najlepszej francuskiej uczelni – Sorbonie. I to z 

pierwszym wynikiem! Piotr Curie, gdy poznał Marię, 

pomyślał: „Nie wierzyłem, że na świecie są genialne kobiety. 

A właśnie teraz taką spotkałem”. Bo była genialna. Odkryła 

radioaktywność i nowe pierwiastki: polon i rad. Dostała za to 

dwa Noble. Jako pierwsza kobieta na świecie otrzymała 

profesorską katedrę fizyki na Sorbonie.  

O tym wszystkim pisze Ewa Nowak: o marzeniach, pasji, 

chęci poznawania, ale też o miłości i poświęceniu. To 

historia kobiety, z której powinniśmy być dumni. Trudno oderwać się od kart tej książki. 

 

 

 

Czytam sobie. Edison. O wielkim wynalazcy. Poziom 3  

Thomas Edison był ogromnie ciekawy świata. Od dziecka 

przeprowadzał wiele eksperymentów, zadawał mnóstwo 

pytań i szukał odpowiedzi. Książka Ewy Nowak to opowieść 

o jednym z najbardziej znanych i twórczych wynalazców na 

świecie. I prawdziwa gratka dla wszystkich małych 

odkrywców! 

 

 

 

 

 

 

 

Czytam sobie. Historie spod podłogi. Wyprawa. Poziom 2  

Kudełek i Grubelek mieszkają razem w norce pod podłogą, 

jednak coraz bardziej fascynuje ich świat na górze i chętnie 

wyruszają na długie spacery do salonu pani Cecylii. Bywa to 

czasem niebezpieczne, szczególnie gdy na drodze staje 

groźny odkurzacz. Wyprawa to druga część „Historii spod 

podłogi”, opowieści o przyjaźni dwóch kłębków kurzu i 

dobrotliwej właścicielce starego domu.  

 

 



 

 

Czytam sobie. Historie spod podłogi. Serce. Poziom 3  

Dom to coś znaczniej więcej niż tylko ściany, podłoga i 

sufit, to bliscy i to, co nas z nimi łączy: codzienność, 

wspomnienia i marzenia. Serce to trzecia część „Historii 

spod podłogi”, których bohaterami są małe kłębki kurzu o 

wielkim sercu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytam sobie. Komendant Wolnej Polski. Poziom 2  

Dzisiaj wolna i niepodległa Polska jest dla nas czymś 

oczywistym, ale jeszcze 100 lat temu wyglądało to zupełnie 

inaczej. Potrzeba było wiele pracy i wysiłku, a przede 

wszystkim wielkich Polaków, którzy tę wolność i 

niepodległość wywalczyli. Poznajcie najważniejszego z nich 

– marszałka Józefa Piłsudskiego. 

 

 

 

 

 

Czytam sobie. Kto uratował jedno życie... Historia Ireny 

Sendlerowej. Poziom  

Kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ratował – to cytat, 

który widnieje na medalu „Sprawiedliwy wśród Narodów 

Świata”. Irena Sendlerowa podczas II wojny światowej 

uratowała wiele osób: dzieci i dorosłych. To książka o tej 

niezwykłej bohaterce i ludziach, którzy jej pomagali. 

 

 

 



 

 

 

Czytam sobie. Mecz o wszystko. Poziom 3 

Wielogodzinne mordercze treningi, analizowanie gry 

przeciwnika, mecze sparingowe – wszystko dla kilkunastu 

minut chwały na boisku. W emocjonującej opowieści z serii 

„Czytam sobie” Ewa Nowak pokazuje, że bycie piłkarzem to 

naprawdę ciężka praca.  

 

 

 

 

 

 

Czytam sobie. O smoku spod Wawelu. Poziom 1  

Mieszkańcy Krakowa są przerażeni. W jamie pod Wawelem 

zamieszkał straszliwy smok. Ma ogromny apetyt i zjada 

dosłownie wszystko, co napotka na swojej drodze. Czy 

znajdzie się śmiałek, który zdoła go pokonać? Legenda o 

smoku wawelskim w nowej odsłonie autorstwa mistrza pióra 

– Wojciecha Widłaka. 

 

 

 

 

 

 

Czytam sobie. Nelka i piesek Fafik. Poziom 2  

Czasami przypadkowe spotkanie zamienia się w prawdziwą 

przygodę. Tak było, kiedy Nelka znalazła Fafika. Ten miły 

zwierzak wprowadził sporo zamieszania i radości w życie 

całej rodziny.  

Książka drugiego poziomu serii do samodzielnej nauki 

czytania „Czytam sobie”. 

 

 



 

 

Czytam sobie. Oko w oko z diplodokiem. Poziom 2  

Bruno jest mały, słaby, a na dodatek nosi okulary grube jak 

denka od szklanek. W 1A nikt za nim nie przepada. 

Pewnego dnia cała klasa wybiera się na wycieczkę do 

Gadolandu, wielkiego parku, w którym zgromadzono 

szkielety dinozaurów. Mrożące krew w żyłach odkrycie, 

którego dokona tu mały Bruno, raz na zawsze odmieni jego 

los! 

 

 

 

Czytam sobie. Kto polubi Trolla? Poziom 1  

Troll, choć niespecjalnie urodziwy (to fakt), z bliska 

wydaje się całkiem sympatyczny. Do wniosku tego 

dochodzi Drobinka, nawiązując przyjaźń z nowo 

poznanym towarzyszem. Sympatycznie i z morałem. 

„Czytam sobie” to wspaniały początek nauki czytania. 

Proste, acz zabawne historie są dziełem wybitnych polskich 

autorów. Opowiadania napisane są krótkimi zdaniami i przy 

użyciu 23 podstawowych głosek. Bardzo duża czcionka 

ułatwia czytanie, a zamieszczone po bokach stron ramki 

służą do ćwiczenia głoskowania. Wysokiej klasy kolorowe 

ilustracje są harmonijnym uzupełnieniem czytanego tekstu. 

Forma książek zgodna jest z zaleceniami metodyków. 

 

 

 

Czytam sobie. Planety pana Mikołaja. O wielkim 

astronomie. Poziom 1  

Kiedy Mikołaj Kopernik był małym chłopcem, lubił 

patrzeć w niebo pełne gwiazd. Nie bał się zadawać pytań, 

gdy coś go zainteresowało lub budziło jego wątpliwości. 

To między innymi dzięki temu, już jako znany astronom, 

dokonał odkryć, które rozsławiły jego imię w całym 

świecie. 

 

 

 

 



 

Czytam sobie. Teoria Pana Alberta. Poziom 1  

„Czytam sobie” to wspaniały początek nauki czytania. 

Proste, acz zabawne historie są dziełem wybitnych polskich 

autorów. Opowiadania napisane są krótkimi zdaniami i przy 

użyciu 23 podstawowych głosek. Bardzo duża czcionka 

ułatwia czytanie, a zamieszczone po bokach stron ramki 

służą do ćwiczenia głoskowania. Wysokiej klasy kolorowe 

ilustracje są harmonijnym uzupełnieniem czytanego tekstu. 

Forma książek zgodna jest z zaleceniami metodyków. 

 

 

 

 

 

Czytam sobie. Rekin nudojad. Poziom 1  

Czy w morskich głębinach można się nudzić? Na pewno nie 

z rekinem Nudojadem i jego kolegą krabem, którym nie 

brakuje pomysłów na wspaniałe wyprawy. 

Książka z pierwszego poziomu serii do samodzielnej nauki 

czytania „Czytam sobie”. 

 

 

 

 

 

 

 

Czytam sobie. Thor i Loki. O tym, jak karły wykuły młot 

dla Thora. Poziom 2  

Poznajcie Thora, władcę błyskawic, i Lokiego, boga ognia. 

Chociaż byli bogami i zamieszkiwali wspaniały Asgard, nie 

byli doskonali. Przeczytajcie, co wyniknęło z ich kolejnej 

sprzeczki, a przekonacie się, że skandynawskie mity to 

źródło bardzo ciekawych historii.  

 

 

 



 

 

 

Czytam sobie. W kraju Polan. O dawnej Polsce. Poziom 1  

Wyobrażaliście sobie kiedyś, jak wyglądałoby Wasze życie, 

gdybyście urodzili się dawno temu? Dzięki tej książce 

przeniesiecie się do średniowiecza, do czasów panowania 

księcia Mieszka. Witajcie w kraju Polan!  

 

 

 

Czytam sobie. Walizka pana Hanumana. Poziom 2  

Tej wiosny jest wyjątkowo brzydka pogoda, pada deszcz 

i wieje wiatr. Daria trochę się nudzi. Wszystko zmieni się, 

kiedy przez miasto przejedzie tabor cyrkowy, 

zostawiając za sobą tajemniczą starą walizkę. 

„Składam zdania”, drugi poziom serii „Czytam sobie” to 

dobry pomysł na kontynuację nauki czytania. Świetne, 

zabawne historie są dziełem wybitnych polskich autorów. 

Opowiadania napisane są dłuższymi zdaniami oraz zawierają 

elementy dialogu. Bardzo duża czcionka ułatwia czytanie, a 

zamieszczone po bokach stron ramki służą do ćwiczenia 

sylabowania. Wysokiej klasy kolorowe i zabawne ilustracje 

są harmonijnym uzupełnieniem czytanego tekstu. Forma 

książek zgodna jest z zaleceniami metodyków. 

 

 

 

 

Czytam sobie. Wielki bal Smerfetki. Poziom 1  

W wiosce smerfów wszyscy przygotowują się na bal, będą 

tańce i konkurs na najlepszy kostium. Krawiec szyje suknię 

dla Smerfetki, a Amant konstruuje niezwykły pojazd dla 

„Damy Roku”. Zapowiada się wielkie wydarzenie. Tylko 

czy wszystko pójdzie zgodnie z planem? Wyrusz do wioski 

Smerfów i rozpocznij naukę czytania ze swoimi ulubionymi 

bohaterami.  

 

 

 



Czytam sobie. Witajcie w Ponyville. Poziom 1  

W barwnej krainie Equestrii położone jest małe miasteczko 

Ponyville. W miasteczku tym mieszkają radosne kucyki. 

Poznaj mieszkającą w bibliotece Twilight Sparkle i jej 

smoka Spike’a, projektantkę mody Rarity, uwielbiającą 

własny sad Applejack, odważną Rainbow Dash, łagodną 

Fluttershy i Pinkie Pie, która uwielbia śpiewać. Poczytaj 

sobie o tych niezwykłych kucykach! 

Witajcie w Ponyville to pierwszy poziom nauki czytania w 

ramach serii „Czytam sobie”. Dzięki tej książce twoje 

dziecko będzie mogło poćwiczyć głoskowanie, a krótkie 

zdania zawierające 23 podstawowe głoski ułatwią mu 

samodzielne przeczytanie całej historii o kucykach. W 

książce jest około od 150 do 200 wyrazów, co sprawia, że jest ona odpowiednia dla dzieci 

uczących się składać słowa. Bardzo duża czcionka użyta w książkach Czytam sobie z 

poziomu pierwszego również pomaga początkującym czytelnikom w lekturze.  

 

Czytam sobie. Świąty Mikołaj. Poziom 3  

Tonia wcale nie jest zadowolona, że wyjeżdża na święta do 

wujostwa. Wolałaby zostać w domu i piec z mamą 

pierniczki. Ten wyjazd jednak ją zaskoczy... 

„Połykam strony”, trzeci poziom serii „Czytam sobie” to 

świetny sposób na utrwalenie nauki czytania. Wciągające 

historie, napisane dłuższymi i bardziej złożonymi zdaniami, są 

dziełem wybitnych polskich autorów. Duża czcionka ułatwia 

czytanie, a słowa zaznaczone gwiazdką są wyjaśnione w 

alfabetycznym słowniczku na końcu książki. Forma książek 

zgodna jest z zaleceniami metodyków. 

 

 

 

Czytamy bez mamy. Wizyta w bibliotece  

Uczniowie pierwszej klasy mają spędzić dzisiejsze 

popołudnie w bibliotece. Wychowawczyni zadaje im pracę 

zespołową polegającą na wyszukaniu książek z wcześniej 

przygotowanej listy. Jedna z dziewczynek wcale nie ma 

ochoty działać w grupie i woli się oddać lekturze ciekawej 

książki, która właśnie wpadła jej w ręce. Za niewykonanie 

zadania grozi jej kara. Z lektury czytelnicy dowiedzą się czy 

dziewczynka ją poniesie, czy też z pomocą przyjdzie jej ktoś z 

klasy. 

Książeczka wzbogacona kilkoma stronami sprawdzającymi 

zrozumienie i zapamiętanie przeczytanego tekstu 

 



 

Pierwszy, drugi i trzeci tom bestsellerowej serii o miasteczku Mamoko wciąż cieszy się 

nieustającą popularnością.  

Dawno, dawno temu w dalekiej krainie Akuku było sobie miasteczko Mamoko. Przenieś się w 

czasy rycerzy i wróżek i sprawdź, co działo się w miasteczku, gdy smok porwał króla 

Władysława. Zobacz, czego szuka Cichomysł i kto odnalazł zagubioną chorągiew. Przekonaj 

się, do kogo wzdycha dzielny Kichot z Bananic i kogo ustrzelił Robin Łuk. Wyszukuj 

kolejnych bohaterów i odkrywaj ich przygody. Czy uda Ci się odnaleźć wszystkie grzyby, 

dukaty i ukryte przedmioty? Każda rozkładówka książki jest bajecznie narysowaną panoramą 

fragmentu tytułowego miasteczka. Razem tworzą obraz jednego dnia z życia Mamoko i jego 

sympatycznych mieszkańców. Uważne dziecięce oko odnajdzie tu kilkanaście równolegle 

poprowadzonych historii, opowiedzianych wyłącznie za pomocą rysunków. Pełne 

najrozmaitszych szczegółów ilustracje można oglądać godzinami, śledząc przygody 

poszczególnych bohaterów, oglądając zakamarki miasteczka i wyszukując ukryte przedmioty. 

Znajdziecie nowe egzemplarze na naszej półce z perełkami. 

 

 

Mam oko na miasteczko, wydanie 2  

Miasteczko Mamoko tętni życiem. Ulicami biegnie maraton, przed ratuszem demonstrują 

przeciwnicy truskawek, a na przedmieściach właśnie wylądowali przybysze z kosmosu. Co 

jeszcze się tam dzieje? To zależy od ciebie! aktywna książka dla dzieci! 

Na 25 dwustronnych kartach znajdziesz 50 miejsc, w których aż roi się od postaci i 

szczegółów. Ułóż z nich swoje własne miasteczko i opowiedz, co się w nim wydarzyło. 

Wyszukaj ulubionych bohaterów z książek o miasteczku Mamoko i spróbuj znaleźć wszystkie 

listy i pomidory. Czy wiesz, kto je zgubił? 

Znajdziecie na naszej półce z perełkami. 



Znak Ateny Olimpijscy Herosi tom 3  

Annabeth jest przerażona. Właśnie gdy ma znowu spotkać się z Percym po 

sześciu miesiącach rozłąki, na którą skazała ich Hera, Obóz Jupiter szykuje 

się do wojny. Kiedy dziewczyna i jej przyjaciele Jason, Piper i Leo 

przylatują tam na pokładzie Argo II, rzymscy półbogowie sądzą, że to 

inwazja: grecki okręt wojenny ? fantastyczne dzieło Leona, z miotającym 

ogień spiżowym smokiem na dziobie ? odbierają jako zagrożenie. Annabeth 

ma nadzieję, że kiedy Rzymianie zobaczą na pokładzie Jasona, swojego 

pretora, przekonają się, że goście z Obozu Hercosów przybywają z 

pokojową misją. Ale to niejedyny powód jej lęku. Annabeth ma w kieszeni 

dar od matki, który otrzymała z żądaniem: ?Idź za Znakiem Ateny. Pomścij 

mnie?. Dziewczyna i tak już dźwiga ciężar przepowiedni, według której 

siedmioro półbogów ma wyruszyć na poszukiwanie Wrót Śmierci, aby je 

zamknąć i udaremnić powrót potworów na świat. Czego jeszcze chce od niej Atena? Lecz Annabeth 

najbardziej boi się tego, że Percy mógł się zmienić. Może przyjął już rzymskie poglądy i obyczaje? 

Może nie są mu już potrzebni dawni greccy przyjaciele, a w razie konfliktu stanie po stronie Rzymian? 

Jako córka bogini wojny i mądrości Annabeth jest urodzonym przywódcą, ale nie chce już nigdy 

rozstawać się z ukochanym Percym, synem boga mórz. 

Pierwsze tomy serii znajdziesz na półkach naszej biblioteki! 

 

 

Dom Hadesa .Olimpijscy Herosi. Tom 4 

HAZEL STOI NA ROZDROŻU. Ona i cała załoga Argo II mogą powrócić 

do domu z posągiem Ateny Partenos i zapobiec wojnie między Obozem 

Herosów i Obozem Jupiter. Mogą też kontynuować wyprawę do Domu 

Hadesa, gdzie mają nadzieję otworzyć Wrota Śmierci, uwolnić Percy 

kontynuacja serii 

 

 

Krew Olimpu. Olimpijscy Herosi. Tom 5  

Mimo że grecko-rzymska załoga „Argo II” zrobiła postępy w wielu swoich 

misjach, herosi wciąż są daleko od pokonania Matki Ziemi, Gai. Wszyscy jej 

giganci powstali, potężniejsi niż kiedykolwiek wcześniej. Muszą zostać 

powstrzymani przed świętem bogini nadziei Spes, kiedy to Gaja planuje 

złożenie w ofierze dwójki herosów w Atenach. Bogini potrzebuje ich krwi – 

krwi Olimpu – żeby się przebudzić. Herosi mają coraz częstsze wizje straszliwej 

bitwy w Obozie Herosów. Rzymski legion z Obozu Jupiter, dowodzony przez 

Oktawiana, jest już niemal gotowy do ataku. 

Chociaż pokusa zabrania Ateny Partenos do Aten, aby posłużyć się nią jako tajną bronią, jest wielka, 

przyjaciele wiedzą, że ogromny posąg powinien znaleźć się na Long Island, gdzie będzie w stanie 

zapobiec wojnie między dwoma obozami. Atena Partenos uda się zatem na zachód, a „Argo II” na 

wschód. Bogowie, wciąż cierpiący na rozdwojenie jaźni, nie są w stanie pomóc. Jak garstka młodych 

herosów ma się przeciwstawić potężnej armii gigantów Gai? Wyprawa do Aten jest bardzo 

niebezpieczna, ale nie mają innego wyjścia. Zbyt dużo już poświęcili. A jeśli Gaja się przebudzi, to gra 

skończona. 

Kontynuacja serii 



 

 

Drużyna pani Miłki, czyli o szacunku, odwadze i innych 

wartościach  

W przedszkolu jak zwykle zamieszanie. Dzieciaki świetnie się 

bawią, tylko pani Miłka się martwi, czy zdąży przed porodem 

porozmawiać z przedszkolakami o uczciwości, szacunku, 

odwadze, współczuciu... Rodzicom bardzo na tym zależy. Pani 

dyrektor także. Ubiegłoroczne zajęcia o uczuciach okazały się 

wielkim sukcesem. Na szczęście pani Miłka wpada na genialny 

pomysł – stworzenie drużyny piłkarskiej! Zawody sportowe to 

przecież doskonały pretekst do poznania świata wartości. Szybko 

jednak okazuje się, że nie będzie to takie proste – wszyscy chcą grać w ataku, nikt na obronie, 

a o staniu na bramce nawet nie ma co mówić… 

Pszczoły  

Wszystko o pszczołach w wielkoformatowym albumie. 

Daj się zaprosić do magicznego królestwa pszczół. Przyjrzyj się 

z bliska, jak są zbudowane, zajrzyj do ich domu, poznaj ich 

zwyczaje. Zobacz, jak tańczą, i dowiedz się, kiedy i po co to 

robią. Sprawdź, skąd wiadomo, że pojawiły się na świecie 

wcześniej niż dinozaury, i dlaczego znalazły się na płaszczu 

Napoleona. Popracuj z pszczelarzem, przejedź się ciężarówką 

wiozącą ule do sadu migdałowego, posmakuj różnych rodzajów 

miodu. Tylko uważaj: nie daj się użądlić! 

Na książkę składa się ponad 30 rozkładówek w dużym 

formacie, z których każda to misternie skomponowana plansza. 

Kolorowe ilustracje są pełne szczegółów, a krótki przystępny 

tekst nie tylko objaśnia to, co się na nich znajduje, ale też zawiera wiele dodatkowych 

informacji i ciekawostek 

Znajdziecie na naszej półce z perełkami 

Drzewa  

Odwiedź niezwykły świat drzew. Zobacz, kto w nich mieszka, kto je 

zjada, kto przenosi ich nasiona. Obejrzyj te najwyższe, najstarsze i 

najgrubsze. Spotkaj enty, Adama i Ewę, Robin Hooda i Buddę. Przyjrzyj 

się pracy drwala i zobacz, jakie budowle, instrumenty i wehikuły można 

zrobić z drewna. Poznaj drzewo życia, drzewo ludojada i święty 

figowiec. Zajrzyj do lasu. Zapuść się w puszczę. 

Na książkę składają się ponad 34 wielkoformatowe tablice, z których 

każda to misternie skomponowana plansza. Kolorowe ilustracje są pełne 

szczegółów, a krótki przystępny tekst nie tylko objaśnia to, co się na 

nich znajduje, ale też zawiera wiele dodatkowych informacji i 

ciekawostek. 

Znajdziecie na naszej półce z perełkami 

 



 

Duchy polskich miast i zamków  

Pięknie ilustrowany leksykon duchów, zjaw i upiorów 

straszących w polskich miastach i zamkach. Autorzy 

odszukali w polskiej historii i legendach postaci najbardziej 

znanych, ale też tych zapomnianych, a ciekawych duchów i 

widm. 

 

 

 

 

 

Dzieci kapitana Granta  

Powieść przygodowa Dzieci kapitana Granta należy do 

najpopularniejszych utworów sławnego francuskiego pisarza Juliusza 

Verne’a, a zarazem do światowego kanonu literatury dziecięcej i 

młodzieżowej. 

Opisuje losy zamorskiej wyprawy zorganizowanej przez dzieci kapitana 

Granta, Roberta i Mary, w poszukiwaniu ojca, którego okręt zaginął 

wraz z całą załogą. W wyprawie towarzyszy im charyzmatyczny naukowiec, doktor Jakub 

Paganel. Podróżnicy przemierzają oceany i lądy, przeżywają liczne przygody, spotykają 

barwne i fascynujące postacie, padają ofiarą groźnych bandytów, zmagają się z dzikimi 

tubylcami z odległych krain. Tropiąc poszlaki, docierają do wybrzeży Patagonii, przemierzają 

Amerykę Południową, płyną do Australii, podróżują po Oceanii. Pasjonująca odyseja znajdzie 

nieoczekiwany finał na bezludnej wyspie na Pacyfiku. 

Powieść Dzieci kapitana Granta stanowi pierwszą część tak zwanej dużej trylogii 

Vernowskiej, na którą składają się także Dwadzieścia tysięcy mil podwodnej żeglugi i 

Tajemnicza wyspa. 

 

 

 

Dziennik cwaniaczka. Tom 12. No to lecimy  

Co? Gwiazdka w tropikach? Greg jest załamany szalonym 

pomysłem rodziców. I bardzo słusznie, bo miejsce reklamowane 

jako raj na ziemi już wkrótce się okaże prawdziwym piekłem na 

wrotkach! Jesteście gotowi na jaszczurki olbrzymki, wielkie 

pająki, pchły piaskowe, jadowite meduzy, pijane małpy i hordy 

małych dzieci? Tak? No to lecimy! 

 

 



  

Dziennik łowcy przygód. Etiopia. U stóp góry ognia  

Prawdziwy zapis egzotycznej wyprawy do serca Afryki!  

Kręci cię nocna wspinaczka do krateru z rozżarzoną lawą? Chcesz 

wiedzieć, co się czuje, gdy dzikie hieny jedzą ci z ręki albo 

hipopotam niemal wywraca łódź, którą płyniesz? A może masz 

ochotę poznać tajemniczych Mursich, pijących krew, czy 

nieustraszonych Hamerów, skaczących po grzbietach byków?  

Dobrze trafiłeś! Przed nami noc w bazie wojskowej na słonej 

pustyni, gigantyczny pyton w śmiertelnym uścisku z serwalem, 

groźne krokodyle i tysiąc innych przeżyć. Strasznych, śmiesznych i 

szokujących.  

Pamiętasz młodego podróżnika i blogera, który zabrał cię na wyprawę do dżungli? To znowu 

ja, Simon. Tym razem chcę przemierzyć z tobą nieznane ścieżki tajemniczej, dzikiej Etiopii… 

Dołącz do mojej ekipy łowcy przygód! Ekstremalnie już było. Teraz walczymy o przetrwanie! 

 

Dziennik łowcy przygód. Extremalne Borneo  

Czy można zaprzyjaźnić się z orangutanem? Czy łowcy głów są 

niebezpieczni? Jak przetrwać tydzień w dżungli bez namiotu i dlaczego 

nie wolno wnosić do samolotu durianów? 

To właśnie ja, Simon – bloger i podróżnik, fan hardcorowych 

trekkingów i egzotycznych zwierząt – zabiorę cię na dzikie, tropikalne 

Borneo. Poznasz nosacze, dzioborożce, krokodyle i węże, odwiedzisz 

pływające miasta i kopalnie diamentów. Dowiesz się, jak powstaje 

maczeta, gdzie rośnie cynamon, skąd bierze się kauczuk i co oznacza 

ular lari lurus. Zdradzę ci też, czy morze może świecić, co robią 

jednodniowe żółwiki i gdzie snorkelować z nieparzącymi meduzami lub z diabłami morskimi 

o paszczy większej od twojej głowy. 

 

 

Dziewczynka, która uratowała Gwiazdkę  

Podróż na sam kraniec magii 

Jeśli magia ma gdzieś swój początek, to czy może się nagle 

skończyć?  

Amelia dobrze wie, że aby spełniły się wszelkie życzenia, 

wystarczy poprosić starego, dobrego Ojca Gwiazdkę. Ale od 

pewnego czasu magia, w którą tak gorąco wierzy, zaczyna 

blaknąć, a sam Mikołaj martwi się już nie tylko realizacją 

nierealnych marzeń – smutne elfy, renifery spadające z nieba, 

złośliwe trolle… Wszystkie te nieszczęścia wróżą odwołaniu 

świąt. Ale Amelia nie jest zwykłą dziewczynką. I – jak Ojciec 

Gwiazdka szybko się przekona – jeśli święta mają zostać uratowane, sam może nie podołać 

temu zadaniu…  

 



Dziewczynka, która wypiła księżyc  

Bestseller „New York Timesa”, nagrodzony prestiżowym 

Medalem Johna Nebery’ego za wybitny wkład w 

amerykańską literaturę dziecięcą. 

Od wieków mieszkańcy Protektoratu wierzą, że pobliski las 

zamieszkuje okrutna wiedźma, której gniew obłaskawić może 

tylko najmłodszy mieszkaniec osady złożony w ofierze złej 

czarownicy. Co roku pozostawiają więc w lesie niemowlę, licząc 

na to, że danina z niewinnego życia powstrzyma wiedźmę przed 

terroryzowaniem ich miasta. 

Ale Xan jest dobra. Dom w leśnym zaciszu dzieli z mądrym 

potworem Glerkiem i maleńkim smokiem Fyrianem o 

wielobarwnych skrzydłach. Ratuje ona porzucone dzieci i oddaje 

w opiekę rodzinom po drugiej stronie lasu, karmiąc niemowlęta blaskiem gwiazd. Jednemu z 

nich przypadkowo daje jednak do wypicia blask księżyca, napełniając je magią o 

niewyobrażalnej mocy. Xan postanawia sama wychować tę niezwykłą dziewczynkę. Kiedy 

zbliżają się trzynaste urodziny Luny, jej moc przybiera na sile... 

Mnożące się dokoła złowrogie znaki wzmagają strach mieszkańców Protektoratu. Jeden z nich 

postanawia zabić wiedźmę, by uwolnić swój lud od trwającego od lat terroru. Do czego 

doprowadzić może wiara w zabobony? Jak niebezpieczna jest moc, którą posiadła Luna i jak 

potoczą się losy Xan, Glerka oraz Fyriana, którzy stali się rodziną dziewczynki? 

„Nie sposób się od niej oderwać... Jest równie ekscytująca i wielowarstwowa, jak klasyki – 

Piotruś Pan czy Czarnoksiężnik z Krainy Oz”. – „New York Times” 

„Przepięknie napisana fantazja o dziewczynce, która otrzymuje niezwykłe magiczne moce, po 

tym, jak wiedźma Xan karmi ją blaskiem księżyca”. – „People” 

Kelly Barnhill – amerykańska pisarka, autorka książek fantasy i science fiction dla dzieci. Ze 

swoimi młodymi czytelnikami kontaktuje się przez bloga kellybarnhill.wordpress.com. „Kelly 

Barnhill pisze książki. To dziwna praca, ale jeśli mamy być szczerzy, to dziwna kobieta, więc 

być może to wszystko ma jakiś sens. Jest byłą nauczycielką, barmanką, kelnerką, aktywistką, 

strażniczką parku, sekretarką, woźną i kościelną gitarzystką. Wszystkie te doświadczenia nie 

przygotowały jej zupełnie do niczego poza opowiadaniem historii, co robi szczęśliwie od 

pewnego czasu” – pisze o sobie autorka Dziewczynki, która wypiła księżyc. 

 

 

Dziewczynki latają wysoko  

Helena jest bardzo małomówna. Cały dzień spędza 

wśród książek, jak prawdziwy mól książkowy. Lubi 

pisać historyjki i wszędzie chodzi ze swoim zeszytem. 

Chce zostać wielką pisarką. 

Martyna jest krągła jak kropka nad i. Schodami zawsze 

wchodzi po trzy stopnie na raz, żeby jak najszybciej 

znaleźć się w swoim pokoju i złapać za skrzypce. 

Marzy, że zostanie wybitną skrzypaczką. 

Adriana, Helena i Martyna mają wielkie marzenia. Na ich drodze staje jednak pan 

Chciećtomóc ze swoją bandą napychając ich kieszonki kamieniami, aby nie mogły się wznieść 

wysoko... 



 

Dziwne losy Jane Eyre  

Najsłynniejsza powieść Charlotte Brontë, która przyniosła 

jej międzynarodową sławę. 

Historia młodej dziewczyny, która po stracie obojga rodziców, 

trafia do domu brata swojej matki. Nie potrafi jednak obudzić 

uczuć u ciotki, która – gdy tylko nadarza się okazja – pozbywa 

się dziewczynki, wysyłając ją do szkoły dla sierot, słynącej z 

surowego rygoru. Jane jednak udaje się przeżyć, zdobywa 

wykształcenie i wreszcie znajduje pracę jako guwernantka, w 

domu Edwarda Rochestera, samotnie wychowującego 

przysposobioną córkę. Wydawałoby się, że tu wreszcie znajdzie 

prawdziwe szczęście. Jednak los upomni się zadośćuczynienia 

za winy z przeszłości jej ukochanego pana. Jane nocą ucieka szukać swojej własnej drogi… 

Jane Eyre to powieść, o której niedługo po jej opublikowaniu gazety angielskie pisały 

codziennie, do tego – niemal w samych superlatywach, a taki publiczny zachwyt nie zdarza się 

często. Książka Charlotte Brontë porwała tłumy i nadal pozostaje powieścią kultową. W czym 

tkwi jej fenomen? Wydaje się, że w wierności samemu życiu. Bez względu na epokę 

samotność, tęsknota i cierpienie są zawsze te same i zawsze tak samo przeżywane. Zwłaszcza 

jeśli jest to samotność wśród ludzi, tęsknota za zwykłym ciepłem drugiego człowieka i 

cierpienie wynikające z odtrącenia przez innych. Czy działo się to dawno temu, czy działo się 

wczoraj – trauma odrzucenia pozostaje ta sama, a lekcja miłości do odrobienia. Jane Eyre 

ukazała tę drogę nie tylko jako możliwą do przezwyciężenia, ale pewną, przykładem własnej 

osoby ręcząc, że sprawiedliwość istnieje, a cierpienie zostaje wynagrodzone. 

Literatura młodzieżowa. 

 

  

Emma  

Błyskotliwa komedia omyłek, której przedmiotem jest gra 

pozorów i iluzje, jakich dostarcza nam w nadmiarze nasz egoizm i 

zadufanie. W samym zaś środku intrygi stoi niezwykła bohaterka, 

pełna życia i wigoru, urocza, nieznośna i apodyktyczna Emma. 

Emma Woodhouse mieszka z ojcem na angielskiej prowincji. 

Chociaż sama nie zamierza wyjść za mąż, próbuje swoich sił jako 

swatka. W sprawach serca jednak nie wszystko da się 

przewidzieć. Może z konwencjonalnych gestów, grzeczności 

przewidzianych etykietą, ukradkowych spojrzeń zostaną 

odczytane prawdziwe intencje? Jak to w komedii omyłek bywa... 

Jane Austen (1775–1817) jest autorką utworów poświęconych codziennemu życiu 

ziemiańskiej prowincji angielskiej w XIX wieku. Jej najbardziej znane powieści to: Rozważna 

i romantyczna, Duma i uprzedzenie oraz Mansfield Park . Celne obserwacje ówczesnego 

społeczeństwa i wnikliwe portrety psychologiczne kobiet sprawiają, że twórczość Austen, 

chętnie ekranizowane, do dziś cieszy się popularnością. 

Literatura młodzieżowa. 



Eksperymenty dla ciekawych świata  

Jest wiele książek, które pokazują doświadczenia naukowe dla dzieci. Ta 

książka – UWAGA! – nie powiela schematów. Przedstawia 50 zagadnień 

z dziedziny fizyki i wyjaśnia je za pomocą nowo opracowanych 

doświadczeń, które każde dziecko może bezpiecznie wykonać 

samodzielnie w warunkach domowych. Magnetyzm, elektryczność, 

światło i dźwięk, siły – te i inne działy fizyki okażą się nie tylko ciekawe, 

lecz także łatwe do zrozumienia. Proste wyjaśnienia i kolorowe ilustracje 

sprawią, że doświadczenia się udadzą, a czytelnik poczuje się jak mały 

Einstein. 

 

 

 

Encyklopedia dla dzieci. Ziemia. 500 faktów 

Dzięki tej bogato ilustrowanej encyklopedii poznasz tajemnice natury i 

zdobędziesz szczegółową wiedzę o ssakach, ptakach, gadach, płazach 

oraz zwierzętach zamieszkujących morskie głębiny. W tym 

wyjątkowym kompendium znajdziesz aż 500 faktów i ciekawostek! 

 

 

Latający cyrk fizyki  

Podczas swej działalności wykładowcy, demonstratora i popularyzatora fizyki 

(także w licznych wykładach i pokazach fizycznych na różnych uczelniach 

amerykańskich oraz w wielu występach radiowych i telewizyjnych) Jearl 

Walker stał się prawdziwym kolekcjonerem przykładów, doświadczeń, 

ciekawostek, historyjek i faktów, świadczących o tym, że „fizyka jest 

wszędzie”, że niemal wszystko, co dzieje się wokół nas, można wyjaśnić na 

podstawie wiedzy z zakresu fizyki. 

Te właśnie przykłady, doświadczenia, ciekawostki, historyjki i fakty oraz ich 

wyjaśnienia na podstawie pojęć i praw fizyki są zawarte w recenzowanej 

książce The Flying Circus of Physics. Jak pisze autor, książka powstała w związku z zainteresowaniem 

zawartością jego „kolekcji” ze strony studentów oraz jego kolegów – wykładowców i asystentów. 

Książka dzieli się na siedem części poświęconych ruchom, płynom, dźwiękom, ciepłu, elektryczności i 

magnetyzmowi, optyce oraz widzeniu. Zawiera kilkaset historyjek, które składają się z omówienia 

sytuacji, pytań do czytelnika oraz raczej zwięzłej odpowiedzi autora. Oto kilka przykładów: 

Czy można rozpalić ogień za pomocą lodu? Dlaczego tuż przed uderzeniem tornada (trąby 

powietrznej) niebo robi się zielone? W jaki sposób elektryczny węgorz wytwarza pole elektryczne? 

Dlaczego mokry piasek jest ciemniejszy od suchego? Co jest przyczyną mirażu oazy? Dlaczego 

gwiazdy migoczą? Czy można jeździć samochodem po suficie?  

Zebrane w książce historyjki te są bardzo różne – jedne całkiem proste, a inne bardzo skomplikowane, 

jedne niezwykle pomysłowe, a inne cokolwiek wydumane. Wiele z nich dotyczy różnych dyscyplin 

sportu, ewolucji cyrkowych, katastrof budowlanych, lawin śniegowych i kamiennych, instrumentów 

muzycznych i akustyki, sopli lodowych i płatków śniegu, błyskawic i elektryczności statycznej, tęczy i 

kalejdoskopów oraz złudzeń optycznych. Siłą książki jest niezwykła mnogość zebranych historyjek 

oraz ich atrakcyjne i na ogół dowcipne przedstawienie. Niektóre z nich wykorzystano w podręczniku 

Hallidaya, Resnicka i Walkera Podstawy fizyki w charakterze przykładów lub zadań domowych, lecz 

większość jest całkiem nowa także dla znających Podstawy fizyki 



 

Fantastyczny świat Tomka Łebskiego  

Zabawne perypetie szkolne jedenastoletniego chłopca, Tomka 

Łebskiego. Tomek chodzi do piątej klasy szkoły podstawowej. 

Lubi rysować, łatwo daje się ponieść wyobraźni i nie może się 

skupić na lekcjach. Często kłóci się ze swoją starszą siostrą 

Danką, nie oddaje na czas prac domowych i lubi płatać figle 

przemądrzałemu koledze z klasy, Markowi. Tomek jest 

miłośnikiem zespołu rockowego 3PACZKA. Zainspirowany 

ich sukcesem zakłada z najlepszym przyjacielem Darkiem 

własny zespół o nazwie PZOMBIE. Chce w ten sposób 

zaimponować Asi, koleżance z klasy, która mu się podoba. Tak 

zaczyna się pierwsza część perypetii Tomka Łebskiego. Tekst 

przeplata się z zabawnymi czarno-białymi ilustracjami. 

 

Tomek Łebski ma chrapkę na smakołyki  

Nadeszła zima. Spadło tyle śniegu, że w szkole popsuło się 

ogrzewanie i dzieci mają wolne. Tomek jest przeszczęśliwy, dopóki 

nie okazuje się, że musi spędzić całe popołudnie z najbardziej 

wkurzającym go kolegą, Markiem. W dodatku na głowę zwalają się 

też wujostwo z braćmi stryjecznymi. Planują portret rodzinny ? 

prezent z okazji 50. rocznicy ślubu Wapniaków, czyli dziadków. 

Tomek nie jest zachwycony, Danka jeszcze mniej. W dodatku do 

sąsiedniego domu wprowadza się dziewczynka, która wiecznie stroi 

głupie miny do Tomka. Tymczasem Tomek stara się odrabiać na 

czas wszystkie prace domowe, bo bardzo chce zasłużyć na odznakę 

wzorowego ucznia. Niestety nie jest to łatwe zadanie, kiedy trudno 

skupić się na lekcjach, a jedynym ukochanym zajęciem jest rysowanie. 

 

 

Tomek Łebski. Fantastyczne wymówki (i inne pomysły)  

Druga część zabawnych perypetii szkolnych jedenastoletniego 

chłopca, Tomka Łebskiego. Tym razem Tomek stara się zająć 

pierwsze miejsce na Liście Wzorowych Uczniów, ale 

przeszkadza mu w tym kolega Marek, który coś kombinuje, 

bolący ząb, przez który Tomek nie może się skoncentrować 

nawet na rysowaniu, a także różne ciekawe zajęcia, jak 

pływanie i łapanie robali, a przede wszystkim granie na 

nerwach siostrze Dance. Tekst przeplata się z zabawnymi 

czarno-białymi ilustracjami. 

 

 



Fiord i zagubiony naszyjnik. Już czytam!  

Ratunku! Pomocy! Złodzieje! Krzyki cioci Cecylii postawiły 

na baczność cały dom. Klaudia, Arek i pies Fiord rzucają się na 

poszukiwanie zaginionych pereł. Czy przeszkodzi im w tym 

zielona parówka albo atak kretów? 

Już czytam to wznowienie serii 12 książek przeznaczonych do 

samodzielnego czytania przez dzieci dopiero zaczynające 

swoją przygodę z czytaniem. Zabawne historyjki z 

niesamowitymi bohaterami i ich niezwykłymi przygodami 

rozbawią i zachęcą do czytania każdego młodego czytelnika. 

Wartkie opowieści napisane prostym i barwnym językiem 

sprawią, że czytanie stanie się prawdziwą przyjemnością. Duża 

czcionka i wesołe ilustracje uatrakcyjnią czytanie. Na końcu 

każdej książki znajduje się słowniczek, wyjaśniający trudne wyrazy, i zadania sprawdzające 

wyniesioną z książek wiedzę. Książki zostały skonsultowane przez metodyka edukacji 

wczesnoszkolnej.  

 

 

 

Franklin czeka na siostrzyczkę  

Zielony żółw Franklin znany jest dzieciom na całym 

świecie z serii powszechnie lubianych książeczek oraz 

popularnych filmów animowanych. Każdy tomik to 

osobna historia o niezwykle ważnych sprawach z życia 

przeciętnego kilkulatka. Postacie wykreowane przez 

autorki są wzorcem nie tylko dla dzieci, lecz także dla 

rodziców, a ich przeżycia pozwalają odnaleźć się w 

niełatwych sytuacjach życiowych. 

 

 

 

 

 

Franklin nocuje u misia  

Oto dwie zimowe przygody znanego wszystkim dzieciom 

małego zielonego żółwia. Tym razem Franklin nocuje u 

swojego przyjaciela, misia i… nie wszystko okazuje się 

takie jak we własnym domu. Wspólne przygotowania do 

świąt Bożego Narodzenia zapowiadają się wspaniale, 

ale… nie wszystko idzie zgodnie z planem. Jednak jak 

zawsze u Franklina czekają nas miłe, dobre zakończenia. 

 



 

Fred się zgubił! Zaopiekuj się mną  

Renia jest bardzo szczęśliwa, gdy jamniczka jej ciotki rodzi 

szczenięta. Rodzice mają dla dziewczynki wspaniałą 

niespodziankę: będzie mogła zatrzymać jednego z nich dla 

siebie! Renia od razu wie, którego malca wybrać - decyduje się 

na ślicznego szczeniaka, którego nazwała Fred. 

Renia uwielbia zabawy z Fredem i nie może się doczekać 

pierwszych długich spacerów. Jednak podczas wycieczki do lasu 

ciekawska natura Freda bierze górę i piesek ucieka w 

poszukiwaniu przygód. Niestety gubi się w lesie, jest przerażony 

i zdany tylko na siebie. Czy jeszcze kiedyś wróci do swojej 

ukochanej Renii 

 

 

 

Zaopiekuj się mną. Dom dla Moli  

Poznaj kolejną książkę z bestsellerowej serii Zaopiekuj się mną. 

Ania spędza wakacje z małą siostrzyczką i brakuje jej koleżanek do 

wspólnych zabaw. Pewnego dnia poznaje na plaży grupkę 

rówieśników i jest bardzo szczęśliwa, że może z nimi wspólnie 

spędzać czas. Niespodziewanie na plaży pojawia się też 

szczeniaczek. Widać, że jest bardzo samotny, zaniedbany i bardzo 

tęskni za prawdziwym domem i właścicielem. Ania wspaniale 

opiekuje się pieskiem. Mała Moli wreszcie jest szczęśliwa i czuje 

się kochana. Ale czy dziewczynka da jej nowy dom i będzie się nią 

już zawsze opiekować?                                                     

 

 

Zaopiekuj się mną. Jaśmin nieśmiały kotek  

Ewa zaprzyjaźnia się z kotką, którą spotyka na zajęciach jazdy 

konnej. Dziewczynka martwi się, że Tonia mieszka w stajni i nie 

ma prawdziwego domu. Pewnego dnia jej ulubiona Tonia rodzi 

trzy cudowne kocięta! Ewa poświęca cały wolny czas, aby 

pomóc w opiece nad kociętami. Szczególne bliski jest jej 

najmniejszy, nieśmiały kotek, któremu nadaje imię Jaśmin. 

Dziewczynka ma ogromną nadzieję, że będzie mogła zabrać go 

do domu. Czy zdoła jednak przekonać mamę i tatę, abypokochali 

i też chcieli adoptować nieśmiałego, trochę dzikiego i 

nieoswojonego kotka?  

 



Zaopiekuj się mną. Mały ciekawski Gucio  

U Tosi w domu odbywa się remont. Jej ciekawski kotek zagląda 

w każdy kąt. Kiedy Tosia jest w szkole, martwi się, że Gucio 

wpadnie w tarapaty. Pewnego dnia złe przeczucia dziewczynki 

spełniają się. Ciekawski kotek ucieka przez uchyloną furtkę. 

Czy Tosia jeszcze kiedyś zobaczy ukochanego Gucia? 

 

 

 

 

 

Zaopiekuj się mną. Opowieść o zimowym kotku 

Dla małych wielbicieli serii „Zaopiekuj się mną” specjalnie na święta 

niespodzianka: wyjątkowo ciepła i urocza opowieść, idealna na długie 

zimowe wieczory.  

Ula spędza przedświąteczny czas u swojej babci. Mieszka ona w bardzo 

starym, wiktoriańskim domu otoczonym niesamowitym ogrodem – 

idealnym do zwiedzania i zabaw. Uli bardzo brakuje jednak kogoś, z 

kim mogłaby się bawić… 

Pewnego śnieżnego poranka, gdy wychodzi do ogrodu, pod ogromną, rozłożystą jodłą dostrzega 

wyjątkowo pięknego białego kota o złotozielonych oczach. Później spotyka Wiktorię, dziewczynkę 

która dawno temu mieszkała w tym domu. Wiktoria opowiada, że ten piękny kot, Puszek, należy do jej 

młodszej siostry, która jest bardzo chora.  

Puszek nagle znika i dziewczynki nie mają pojęcia, co mogło się z nim stać.  

Czy Ula zdoła pomóc swojej nowej przyjaciółce z przeszłości odnaleźć kotka? 

 

 

Zaopiekuj się mną. Bari, wymarzony piesek  

Laura jest bardzo szczęśliwa, gdyż spędza całe wakacje w domku 

letniskowym nad morzem, w ośrodku, gdzie pracuje jej mama. 

Dziewczynka wie, że do pełni szczęścia brakuje jej tylko psa, z 

którym mogłaby chodzić na długie spacery po plaży i po 

nadmorskich klifach. Pewnego dnia do ośrodka przyjeżdża rodzina z 

przepięknym spanielem Barim.  

Dziewczynka zauważa jednak, że gdy rodzina spędza radośnie czas 

na plaży, szczeniak zostaje sam w domu. Widać od razu, że jest 

bardzo samotny i nieszczęśliwy. Laura postanawia się nim 

zaopiekować. Wraz z pieskiem wspólnie spędzają czas i świetnie się 

bawią. Zostają nierozłączną parą przyjaciół.  

Nieubłaganie zbliża się jednak koniec wakacji… Co się wydarzy, 

kiedy nadejdzie dzień, w którym Laura i Bari będą musieli się 

rozstać? 



Zaginął Tygrys! Wyszedł z domu i zabłądził. Co robić? 

Jasiek rozpoczyna śledztwo. Czy przyniesie rezultaty? A 

może lepiej zrobić mapę, żeby Tygrys wiedział, jak trafić do 

domu, skoro nawet nie zna adresu? A może czary coś tu 

pomogą? 

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. 

 

 

Już czytam! Tajny Klub pod Wierzbą  

Co trzeba umieć i zrobić, żeby dostać się do tajnego klubu 

chłopców? Wystarczająco szybko biegać, umieć konstruować 

wynalazki, a może sprawić, żeby na wierzbie wyrosły jabłka? 

Przed Hanią i Martą nie lada wyzwanie. 

„Już czytam” to seria książek przeznaczonych do samodzielnej 

lektury przez dzieci dopiero zaczynających swoją przygodę z 

czytaniem. Zabawne historyjki z niesamowitymi bohaterami i ich 

niezwykłymi przygodami rozbawią i zachęcą do czytania każdego 

młodego czytelnika. 

Hurra! Koniec szkoły! Czas zacząć wakacje! Gdzie najlepiej wyjechać w poszukiwaniu 

letnich przygód? Do cioci Halinki! Wera, Sara, Iza i Dorota reaktywują Bractwo Leśnej 

Przygody. Teraz wszystko może się zdarzyć. Nawet tajne śledztwo! 

 

 

Już czytam! Koniec z wygłupami! 

 

Już czytam to seria 12 książek przeznaczonych do 

samodzielnego czytania przez dzieci dopiero zaczynające 

swoją przygodę z czytaniem. Zabawne historyjki ze 

zwykłymi bohaterami i ich niezwykłymi przygodami 

rozbawią i zachęcą do czytania każdego młodego czytelnika. 

Wartkie opowieści napisane prostym i barwnym językiem 

sprawią, że czytanie stanie się prawdziwą przyjemnością. 

Duża czcionka i kolorowe ilustracje uatrakcyjnią czytanie. 

Na końcu każdej książki znajduje się słowniczek, 

wyjaśniający trudne wyrazy, i zadania sprawdzające 

zrozumienie tekstu. Książki uzyskały pozytywną opinię 

metodyka edukacji wczesnoszkolnej. 



Gdzie się cis nad grobem schyla  

Zima odeszła w niepamięć, a wraz z nią ponure wydarzenia, które 

nawiedziły Bishops Lacey. Nastała wiosna, świat budzi się do życia, 

ćwierkają ptaki, a niektórzy snują plany matrymonialne, ale czy to 

znaczy, że Flawii grozi bezczynność? Niekoniecznie: nadchodzi 

Wielkanoc, zaginął organista i ciemne chmury zbierają się nad Buckshaw. 

Czy dojdzie do planowanej ekshumacji świętego Tankreda? Co kryje 

grobowiec? I czy to prawda, że sopranistki bywają narwane? Część 

odpowiedzi znajdziecie w książce, reszty poszukajcie sami. 

 

 

 

Jak kominiarzy śmierć w proch zmieni  

?Jedenastoletnia Flawia de Luce to prawdopodobnie najbardziej 

oryginalna postać współczesnej prozy kryminalnej. Mówiąc, że to Pippi 

Pończoszanka z doktoratem z chemii (specjalność: trucizny), zaledwie 

zaczynamy ją opisywać?. ? ?Maclean?s? 

Banitka! Tak właśnie jedenastoletnia Flawia de Luce lamentuje nad 

swym trudnym położeniem, kiedy odkrywa, że jej ojciec i ciocia Felicja 

wysłali ją za ocean do Kanady, do Żeńskiej Akademii panny Bodycote 

? szkoły z internatem, do której niegdyś uczęszczała także jej mama, 

Harriet. Zanim jeszcze nastał pierwszy poranek niewoli, u jej stóp 

wylądował podarunek od losu. Ponieważ Flawia to Flawia ? dobrze zapowiadająca się chemiczka i 

detektyw ? tym podarunkiem jest okopcone i zmumifikowane ciało, które wypada z ceglanego komina. 

Od tej chwili, uczęszczając na lekcje, zdobywając przyjaciół (oraz wrogów), a także oceniając surową 

dyrektorkę szkoły i jej ciało pedagogiczne (które ma w swym gronie między innymi uniewinnioną 

morderczynię), Flawia stara się jednocześnie ustalić tożsamość ofiary, czas śmierci, podejrzanych, 

motywy i środki. Krążą pogłoski, że akademia jest nawiedzona, a kilka dziewcząt zniknęło bez śladu. 

Kiedy dochodzi do rozwiązania tych zagadek, Flawia staje na wysokości zadania, lecz nie zna jeszcze 

swego prawdziwego przeznaczenia. 

 

 

Koralina  

Dzień po przeprowadzce Koralina postanowiła zwiedzić cały dom...  

W nowym mieszkaniu, do którego Koralina przeprowadziła się z 

rodzicami, jest dwadzieścia jeden okien i czternaścioro drzwi. 

Trzynaścioro z nich otwiera się zwyczajnie, czternaste zaś są zamknięte na 

klucz. Za nimi znajduje się tylko ściana z cegieł - przynajmniej do dnia, w 

którym Koralina otwiera je i odkrywa przejście do innego domu, który na 

pierwszy rzut oka niczym nie różni się od jej własnego. Ale pozory mylą...  

Z początku nowo odkryte mieszkanie wydaje się jej cudowne. Na obiad 

dostaje same smakołyki, a w pudełku z zabawkami czekają anioły, które po 

nakręceniu fruwają po pokoju, książki, w których ilustracje wyglądają, 

jakby ożywały, małe główki dinozaurów, które na zawołanie klekocą 

zębami. Jednakże w nowym domu są też nowi rodzice, którzy chcieliby, 

żeby Koralina została ich córeczką. Chcą ją odmienić, zatrzymać i nigdy nie oddać jej z powrotem. W 

lustrach zaś kryją się nieszczęśliwe dzieci, zagubione dusze...  



Pupy ogonki i kuperki  

Odkryj fascynujące tajemnice ukryte w pupach 

zwierząt!Czy hipopotam ma naprawdę tam 

helikopterek, a pingwin armatę? Dlaczego pawian 

ma czerwony zadek, a tasiemiec nie ma go 

wcale?Czemu psy stale się obwąchują, a koty 

ciągle się myją? I po co sarna pokazuje 

wszystkim biały talerz?W tej książce znajdziesz 

trzydzieści niezwykłych historii o zadkach, 

ogonkach i kuperkach.Poznaj zwierzątka od pupy 

strony!Mikołaj Golachowski jest przyrodnikiem, 

podróżnikiem, a do tego wszystkiego jeszcze 

polarnikiem. Kiedy nie siedzi wśród śniegów i 

lodów, mieszka w Warszawie. Pisze wówczas o 

zwierzętach i ochronie przyrody. Zajmuje się też 

swoimi dwoma kotami, żółwiem i dwuletnią córką.Mroux (Maria Bulikowska) ilustruje 

książki i pisma nie tylko dla dzieci. W wolnym czasie trenuje capoeirę i maluje ściany w 

warszawskiej lodziarni Jednorożec. Autorka ,,Małej książki o gwarze warszawskiej" oraz jej 

kontynuacji ,,Jak bum cyk-cyk! Powiedzonka warszawskie". 

Znajdziecie na naszej półce z perełkami 

 

 

 

Gęby dzioby i nochale  

Ta książka to prawdziwa bomba edukacyjna! 

Pełna fascynujących ciekawostek, anegdot i 

faktów z życia zwierząt. Kontynuacja 

entuzjastycznie przyjętych ,,Pup, ogonków i 

kuperków". 

Czy istnieje stworzenie z zębami nie tylko w 

paszczy, ale i na całej skórze? Do kogo należy najbrzydsza, a do kogo największa gęba na 

świecie? Które ze zwierząt ma rękę na czole, a które najbardziej nadąsaną minę? I kto jest 

największym twardzielem na Ziemi? Znajdziecie tu ponad trzydzieści opowieści o gębach, 

dziobach i nochalach... bo zwierzęta nie tylko kończą się, ale i zaczynają niezwykle 

intrygująco! 

Mikołaj Golachowski jest doktorem nauk przyrodniczych, podróżnikiem, tłumaczem, a do 

tego wszystkiego jeszcze polarnikiem. Kiedy nie siedzi wśród śniegów i lodów, mieszka w 

Warszawie. Pisze wówczas o zwierzętach i ochronie przyrody. Jest autorem 

popularnonaukowej książki Pupy, ogonki i kuperki oraz podróżniczej Czochrałem 

antarktycznego słonia. 

Mroux (Maria Bulikowska) ilustruje książki i pisma nie tylko dla dzieci. W wolnym czasie 

trenuje capoeirę.. Autorka Małej książki o gwarze warszawskiej oraz jej kontynuacji Jak bum 

cyk-cyk! Powiedzonka warszawskie. Ilustrowała też poprzednia książkę Mikołaja 

Golachowskiego o pupach zwierząt. 

Znajdziecie na naszej półce z perełkami 



 

 

Hania Humorek  

Książki o Hani są pełne humoru. Język, jakim są napisane, 

jest prosty, ale autorka nie traktuje swoich małych 

czytelników pobłażliwie. Jej książki są inteligentne i 

zdecydowanie pozbawione nachalnej dydaktyki. Książki 

przeznaczone są głównie dla dzieci z pierwszych klas 

szkoły podstawowej do samodzielnego czytania lub 

spędzania niestandardowych wieczorów przy lekturze z 

rodzicami, dziadkami a nawet starszym rodzeństwem i 

rozmowach o wspólnych wrażeniach. 

 

 

 

 

Hania Humorek i wakacje z dreszczykiem  

Przygotujcie się na najbardziej humorkowe wakacje na 

świecie! Nie dość, że rodzice muszą wyjechać i zostawiają 

Hanię oraz Smrodka pod opieką Strasznej Cioci (yyy... czyli 

cioci Oli), to jeszcze przyjaciele Hani też wybierają się na 

wakacje! Zapowiada się potwornie nudne lato, ale pewnego 

dnia Hania wymyśla genialny plan... 

 

 

 

 

 

Hania Humorek i wielki pech  

Hania Humorek ma dobrą passę. Ale czy na pewno? Odkąd 

babcia Lusia podarowała jej starą monetę, Hania ciągle 

wygrywa. Na całym świecie nie ma większej farciary niż 

ona! Pewnego dnia jej szczęśliwej monecie przydarza się 

nieszczęśliwy wypadek. A wtedy: żegnaj, farcie - witaj, 

pechu! 

Czy Hania na dobre straciła szczęście? 

 

 

 

 



 

 

Hania Humorek ratuje świat  

Książki o Hani są pełne humoru. Język, jakim są napisane, jest 

prosty, ale autorka nie traktuje swoich małych czytelników 

pobłażliwie. Jej książki są inteligentne i zdecydowanie 

pozbawione nachalnej dydaktyki. Książki przeznaczone są 

głównie dla dzieci z pierwszych klas szkoły podstawowej do 

samodzielnego czytania lub spędzania niestandardowych 

wieczorów przy lekturze z rodzicami, dziadkami a nawet 

starszym rodzeństwem i rozmowach o wspólnych wrażeniach. 

 

 

 

Hania Humorek zostaje gwiazdą  

Książki o Hani są pełne humoru. Język, jakim są napisane, 

jest prosty, ale autorka nie traktuje swoich małych 

czytelników pobłażliwie. Jej książki są inteligentne i 

zdecydowanie pozbawione nachalnej dydaktyki. Książki 

przeznaczone są głównie dla dzieci z pierwszych klas szkoły 

podstawowej do samodzielnego czytania lub spędzania 

niestandardowych wieczorów przy lekturze z rodzicami, 

dziadkami a nawet starszym rodzeństwem i rozmowach o 

wspólnych wrażeniach. 

 

Horror, czyli skąd się biorą dzieci 

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 dyrektor… A jeśli ona jest w zmowie z panią 

Miłką? Trzeba natychmiast zadzwonić na policję! 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 rozgrywa 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 odnośnie do problemu narodzin, lecz także 

dziecięcych lęków. Gorąco polecam wszystkim rodzicom". 

Dagna Ślepowrońska, psycholog 



Jak rysować i malować smoki  

Czy marzyłeś kiedyś o tym, by uczyć się malowania u 

doświadczonego artysty? Paul Bryn Davies malujący techniką 

akwarelową jest wielbicielem fantastyki. Krok po kroku objaśnia, 

jak namalować baśniowe stwory. Omawia zalety i wady 

papierów, na których malują akwareliści, przedstawia sposoby 

posługiwania się odpowiednimi pędzlami i farbami. Zachęca 

także do obserwacji przyrody. Tak jak wytrawny nauczyciel, 

stopniowo wprowadza coraz bardziej skomplikowane układy 

kompozycyjne i kolorystyczne, nie zapominając o radach dla 

początkujących. 

 

 

 

 

Jak rysować konie i kucyki  

Proste wskazówki sprawiają, że rysowanie zwierząt staje 

się łatwe i zabawne. Wystarczy zacząć od podstawowych 

figur geometrycznych, a potem naśladować kolejno 

przedstawione stadia rysunku, by stworzyć własne dzieło! 

Nauka rysowania krok po kroku 28 koni i kucyków 

różnych ras Ponadto: fakty, zagadki, barwne zdjęcia i 

wiele więcej! 

 

 

 

 

 

 

Jak rysować psy i szczeniaki  

Nauka rysowania krok po kroku, 28 psów różnych ras. 

Proste wskazówki sprawiają, że rysowanie psów i 

szczeniaków staje się łatwe i zabawne. Wystarczy zacząć od 

podstawowych figur geometrycznych, a potem naśladować 

kolejno przedstawione stadia rysunku, by stworzyć własne 

dzieło! 

 

 

 



Jesień Mikołajka 

Z Mikołajkiem jesień niestraszna! 

- Może zagramy w kulki? - powiedział Euzebiusz. - 

Kulkami nie można niczego stłuc. 

To był naprawdę dobry pomysł i od razu zaczęliśmy 

grać, bo każdy z nas miał w kieszeni kulki, z tym że 

kulki Alcesta były umazane masłem od kanapek. 

Wszystko szło bardzo dobrze, chociaż o mało nie 

pobiłem się z Gotfrydem, który usiadł na trawie, kiedy 

chłopaki powiedziały, że chcą wejść do domu. 

- Nie - powiedziałem. - Bawimy się w ogrodzie. 

- Nie chcemy już bawić się w ogrodzie - powiedział Maksencjusz. 

- Chcemy wejść do twojego domu! 

- Nie ma powodu - odpowiedziałem. - Zostajemy tutaj! 

A potem mama otworzyła drzwi i krzyknęła: 

- Czy wyście powariowali, żeby siedzieć na dworze w taki deszcz? Chodźcie do środka! 

Szybko! 

 

Zima Mikołajka  

Rufus, który siedzi przy oknie, powiedział cicho: 

- Pada śnieg! E, chłopaki, pada śnieg! Podajcie dalej. 

Kiedy wyszliśmy ze szkoły, było fantastycznie! 

Przestało padać, ale wszystko było białe: ulica, dachy, 

drzewa i samochody. 

- No to już chłopaki! Zaczynamy! – zawołał Euzebiusz. 

Schylił się, nabrał w ręce śniegu, ulepił z niego kulę i 

bum! Rzucił nią w Gotfryda. Wtedy wszyscy 

porobiliśmy ze śniegu kule i zaczęła się niesamowita 

bitwa 

 

 

 

Minionki. Historia prawdziwa  

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o Minionkach, a boisz się 

zapytać, czyli historia żółtych stworków od zarania dziejów. 

 

 

 

 

 



Kajko i Kokosz. Posiady guślorek  

Kajko i Kokosz. Posiady guślorek (czyli Festiwal czarownic) to 

drugi album przetłumaczony na gwarę góralską (przed laty 

nakładem wydawnictwa Egmont w sprzedaży ukazał się album 

Kajko i Kokosz. Ogromniasto gońba). Cykl opowiada o dwóch 

wojach – dzielnym i rozważnym Kajku oraz żarłocznym i 

samolubnym Kokoszu, którzy bronią Mirmiłowa przed atakami 

niecnych Zbójcerzy pod wodzą Hegemona i przeżywają masę 

zabawnych przygód. Komiks powstawał w latach 70. i 80. XX 

wieku i był jedną z wizytówek czasopisma młodzieżowego „Świat 

Młodych”. W 2003 roku wydawnictwo Egmont Polska wznowiło 

serię, a dzięki tej reedycji wszystkie części komiksu ukazały się po raz pierwszy w kolorze.  

Zbliża się setna rocznica założenia Mirmiłowa, uświetniona Festiwalem Czarownic. Do grodu 

ma przyjechać wielu gości, więc kasztelan ze swymi dzielnymi wojami Kajkiem i Kokoszem 

wyruszają na łowy. Mirmił wraca z niespodziewanym łupem – w jego ręce wpada szef 

Zbójcerzy, Hegemon... Barwna gwara skalnego Podhala w połączeniu z unikalnym humorem 

Chirsty to znakomita zabawa, a przy okazji materiał pomocniczy przy kultywacji gwary 

góralskiej. 

 

Kajtek i Koko w Kosmosie. Tom 2. Twierdza tyrana  

Pierwsza pełna kolorowa edycja kosmicznych przygód Kajtka i 

Koka! 

Najdłuższy polski komiks stworzony przez Janusza Christę 

pierwotnie ukazywał się na łamach „Wieczoru Wybrzeża” w latach 

1968–1972 i składa się z ponad tysiąca dwustu pasków komiksowych. 

Po latach wydawnictwo Egmont odtworzyło z pierwodruków 

prasowych i uporządkowało wszystkie galaktyczne perypetie Kajtka i 

Koka. Komiks Janusza Christy w fascynujący sposób opowiada o 

przygodach tytułowych bohaterów uczestniczących w eksperymencie profesora Kosmosika. 

Zwariowany naukowiec wysyła ich do gwiazdozbioru Oriona.  

W trakcie ekspedycji przyjaciele poznają mieszkańców odległych planet i ich zadziwiające 

zwyczaje, przeżywają niezwykłe i ryzykowne przygody, popadają w liczne tarapaty, ale 

zawsze pozostają pełnymi humoru i optymizmu chłopakami z Ziemi. 

 

Karlsson z Dachu lata znów  

Drugi tom z cyklu o Karlssonie z Dachu, który "jest niesłychanie 

mądrym i w miarę tęgim mężczyzną w najlepszych latach", jak 

sam mówi. Jest też najlepszym specjalistą od wszystkiego. 

Wyposażony w charakterystyczne śmigło, może latać po 

Sztokholmie i płatać figle...Początkowo rodzice Braciszka są 

przekonani, że Karlsson jej wytworem fantazji ich synka, ale 

wkrótce odkrywają, że Karlsson istniejerzeczywiście i to on jest 

sprawcą przeróżnych psot i szkód. Wszystkich niemal nokautuje 

swoją żywiołowością, potrzebą zabawy w każdych 

okolicznościach i za wszelką cenę. Braciszek jest szczęśliwy. 



 

 

Kamienne anioły  

 To trzeci tom niezwykłej seri,i którą znajdziesz w naszej bibliotece. 

Niedługo Wielkanoc i Simona nie może się doczekać, żeby spędzić tydzień z babcią w Ahus. 

Jednak dzieje się coś niepokojącego. Babcia jest ciągle zmęczona i zamyślona, a w ogrodzie 

ktoś po kryjomu przesuwa z miejsca na miejsce kamienne figury. 

Od kiedy dom babci odwiedza tajemniczy intruz, osobliwe posągi nie dają o sobie zapomnieć, 

a Pokój Westchnień zdaje się nosić ślady czyjejś obecności, Simona zaczyna się czuć tam 

nieswojo. Wszystko wskazuje na to, że Simona, Billie i Aladdin muszą rozwiązać kolejną 

zagadkę sprzed lat. 

 

Kefir w Kairze. 

Rymowany przewodnik po miastach świata  

Bez względu na to, ile masz lat, 

już czas, by zacząć zwiedzać świat. 

Na podróż nie masz forsy? Czasu? 

Wystarczy spojrzeć do atlasu 

albo zakręcić raz globusem, 

a wtedy pomkniesz jednym susem 

do Azji albo do Afryki – 

nie martwiąc się upałem dzikim. 

Umówmy się, że na trzy-cztery 

skoczysz do którejś z dwóch Ameryk. 

Przebiegniesz truchtem Europę, 

w Australii też postawisz stopę. 

Zapytasz: „Czy to się tak da?”. 

Odpowiedź zna książeczka ta.  

 



Koalicja szpiegów Baza G-8  

W pierwszym tomie trylogii Robert znajduje dziwny list, w 

którym ktoś sugeruje, iż ktoś maczał palce w wypadku 

rodziców sprzed pół roku nie był. W trakcie dochodzenia, z 

pomocą przyjaciółki Ramony, trafia na ślad tajemniczego 

Luminariusza oraz Koalicji Szpiegów. Poznaje też inne dzieci 

– Harriet i Davida – które tak samo jak on, straciły rodziców w 

tajemniczych okolicznościach. Wszystko komplikuje się, kiedy 

okazuje się, że Luminariusz jest podwójnym szpiegiem i więzy 

babcię Roberta. 

W drugim tomie Robert, Ramona i David trafiają pod skrzydła 

Klubu Ogrodnika – który jest przykrywką dla grupy 

emerytowanych agentów. Wytrawni agenci biorą nowicjuszy 

pod swoją opiekę – będą ich szkolić na agentów. Jak Robert i 

pozostali poradzą sobie z nowym wyzwaniem? I czy nowe umiejętności wystarczą, aby 

uwolnić babcię Roberta, dotrzeć do Dywersantów, umknąć ludziom Żukowa i uratować 

wszechświat przed zachłannymi mackami Koalicji Szpiegów? 

 

 

 

Luminariusz. Tom 1. Koalicja szpiegów  

Robert znajduje dziwny list. Sugeruje, że ktoś maczał palce w 

wypadku jego rodziców. Tylko kto? I dlaczego? W chwili, gdy 

zaczyna zadawać niewygodne pytania, robi się naprawdę 

niebezpiecznie. Gdyby Robert był zwykłym trzynastolatkiem, 

zapewne by się wycofał, albo zgłosił sprawę policji. Ale Robert 

nie jest zwykłym chłopcem, a policja na niewiele się zda, gdy 

w grę wchodzą szpiedzy i ich międzynarodowe koalicje. 

 

Magiczne drzewo. Berło  

Nowy tom z bestsellerowej serii „Magiczne drzewo”. 

W wypożyczalni kostiumów Alik i Idalia znajdują drewniane 

berło obdarzone niezwykłą mocą. Kto je posiada, ma władzę 

nad ludźmi i wszyscy muszą słuchać jego rozkazów. Berło 

daje także władzę nad przedmiotami. Pozwala tworzyć 

maszyny, jakich nie znał dotąd świat. Groźni przestępcy 

porywają dzieci i berło. Tworzą straszliwego robota, który 

pochłania całą energię elektryczną na świecie. Ludzie muszą 

zapłacić okup, jeśli znów chcą mieć światło i ciepło. 

Kuki, Gabi i mówiący pies Budyń wyruszają, by ocalić 

porwanych przyjaciół i walczyć z robotem. Jednak trudno go 

odnaleźć, bo android potrafi zmieniać się w dziecko... 



Kocha, lubi, szanuje... czyli jeszcze o uczuciach  

Bywają czasem dni, kiedy atmosfera w przedszkolu trochę się 

psuje... Na szczęście dzieci mają panią Miłkę. Ona potrafi dać 

sobie radę ze wszystkim ? ułagodzi naburmuszonego Bodzia, 

zorganizuje przedstawienie teatralne, a nawet wypędzi duchy! 

?Kocha, lubi, szanuje... czyli jeszcze o uczuciach? to zbiór 

zabawnych opowiadań poświęconych między innymi miłości, 

nienawiści, strachowi i poczuciu winy. Na końcu każdej 

historii znajdują się: opis konkretnej emocji oraz praktyczne 

rady dla dzieci. 

Dzięki tej książce żadne uczucia nie będą Wam już straszne! 

 

 

 

Kto mnie przytuli? Dropsik, dzielny terierek  

Dropsik i Beza szukają nowych domów. 

Dwie wzruszające historie z serii „Kto mnie przytuli?” Piesek i 

kotek, mieszkańcy przytuliska dla zwierząt, szukają nowych 

domów. Niedługo ich los może się odmienić 

 

Najkoszmarniejsze koszmary Koszmarnego Karolka. 

Genialna gratka dla wszystkich fanów Koszmarnego Karolka! 

Dziesięć wybranych opowiadań o Koszmarnym Karolku i jego cudownych pomysłach na 

ułatwienie sobie życia. 

 

Czarno-białe ilustracje i fantastyczne dodatki, których nie było w żadnej dotychczas wydanej 

książeczce: prywatna ankieta Karolka, własna lista domowych obowiązków, karteczki od 

mamy, lista zakupów i zdjęcia z wakacji! 

 

 

Wielki powrót detektywa Pozytywki  

Drzwi agencji detektywistycznej „Różowe Okulary” są wciąż 

zamknięte na głucho, jednak mieszkańcy kamienicy starają 

się nie poddawać złym myślom. Tymczasem Martwiak 

ostatnio wyraźnie zhardział, ciągle przesiaduje w piwnicy lub 

na podwórzu i najwyraźniej coś planuje… Czy detektyw 

Pozytywka wróci na czas, aby udaremnić jego knowania? 

 

 



 

Kłopoty rodu Pożyczalskich  

Klasyka światowej literatury dziecięcej: zabawna opowieść o 

perypetiach rodziny Pożyczalskich – maleńkich istot, które 

próbują wygodnie żyć w mieszkanku pod podłogą swoich 

ludzkich sąsiadów. 

Poznajcie Pożyczalskich: Strączka, Dominikę i ich córkę 

Ariettę. Mają po kilkanaście centymetrów wzrostu i 

mieszkają pod podłogą starego domu. Wszystko, czego im 

trzeba, „pożyczają” z mieszkania olbrzymów znad sufitu. Ale 

pod żadnym pozorem nie mogą być przez nich widziani – by 

przetrwać, muszą ukrywać swoje istnienie. Wszystko idzie 

dobrze do momentu, gdy Strączek zostaje dostrzeżony przez 

Chłopca. Czy Pożyczalscy będą musieli uciekać? 

„Kłopoty rodu Pożyczalskich” to powieść zaliczana do złotej klasyki światowej literatury 

dziecięcej. W 1952 roku została nagrodzona najważniejszym brytyjskim wyróżnieniem w 

dziedzinie książek dla dzieci – The Carnegie Medal. Pół wieku później uznano ją za jeden z 

dziesięciu najlepszych tytułów w siedemdziesięcioletniej historii tej nagrody. Zapoczątkowała 

pięciotomowy cykl o losach rodziny Pożyczalskich, który podbił serca i poruszył wyobraźnię 

czytelników na całym świecie. 

 

Pożyczalscy idą w świat. tom.2 

Dalszy ciąg przygód rodziny Pożyczalskich – maleńkich istot, 

które „pożyczają” od Człowieka wszystko, czego potrzebują, 

ale za nic nie chcą być przez niego widziane. 

Niełatwo zamienić wygodne mieszkanie pod podłogą starej 

willi na życie pod gołym niebem. A jednak Pożyczalscy – 

Strączek, Dominika i Arietta – zmuszeni do ucieczki, dzielnie 

stawiają czoła przeciwnościom. Urządzają się w bucie, 

przechodzą na wegetarianizm i przygotowują się do 

nadchodzącej zimy. Ale niespodziewanie znów ściągają na 

siebie niebezpieczeństwo. Na szczęście pojawia się tajemniczy Spiller. Czy z jego pomocą 

Pożyczalskim uda się znaleźć nowy, bezpieczny dom? 

 

Pożyczalscy na wyspie. tom.3 

Już się wydawało, że Pożyczalscy ? Strączek, Dominika i 

Arietta ? po wielu przygodach znaleźli wreszcie bezpieczne 

schronienie, a tu znów muszą się przeprowadzić. Wybór pada 

na Mały Potok ? miniaturowe miasteczko, o którym dotąd 

tylko słyszeli. By się tam dostać, podróżują kanałem 

odpływowym i zatrzymują się w starym czajniku. Ale 

podczas ulewy wzbiera pobliska rzeka i czajnik ? z całą 

rodziną w środku ? zostaje porwany przez nurt? Czy 

Pożyczalscy i tym razem wybrną z tarapatów?  



 

Pożyczalscy  pomszczeni. tom.5 

ostatni – tom cyklu o przygodach rodziny Pożyczalskich, 

który podbił serca czytelników na całym świecie. 

 

Opuszczone probostwo to idealne miejsce na nowy, 

bezpieczny dom. Zwłaszcza że opiekują się nim Ludzie, 

więc jest od kogo „pożyczać”, a w sąsiedztwie mieszkają 

krewni. Dlatego Pożyczalscy – Dominika, Strączek i 

Arietta – decydują się opuścić wygodny Bluszczowy 

Domek w Małym Potoku, skąd wcześniej zostali porwani. 

Choć udało im się uciec, porywacze nie dali za wygraną i 

znów próbują pochwycić „żywe figurki”. Czy los będzie 

sprzyjał Pożyczalskim?                                                                                                                                                                                           

 

 

Tylko bez całowania! czyli jak sobie radzić z 

niektórymi emocjami  

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! 

 

Wielka księga uczuć  

Wielkiej księdze uczuć? znalazły się historie między innymi 

o tęsknocie, wstydzie, pogardzie, zazdrości, miłości, 

nienawiści, uczciwości, szacunku, odwadze, współczuciu, 

strachu, poczuciu winy, a także o tym, skąd się biorą dzieci. 

Na końcu każdego opowiadania znajdują się praktyczne rady 

dla dzieci i dorosłych. 

Dzięki tej książce żadne uczucia i wartości nie będą Wam już 

straszne! 



 Dziesięć najlepszych opowiadań o Karolku  

Wyobraźcie sobie, że moglibyście mieszkać razem z 

Koszmarnym Karolkiem. Oto dziesięć najlepszych 

opowiadań o Karolku i jego cudownych pomysłach na 

ułatwienie sobie życia. Do jego najśmielszych wyczynów 

należy sprzedanie młodszego brata Doskonałego Damianka 

Wrednej Wandzi.  

Ta wielka gruba księga jest cała kolorowa i zawiera 

okropnie śmieszne dodatki - menu Koszmarnego Karolka, 

jego listę zakupów, karteczki od mamy i pani Kat-

Toporskiej.  

 

To wspaniała uczta dla wszystkich fanów Koszmarnego 

Karolka i dla zupełnie nowych czytelników też. 

 

 

Lego Ninjago. Księga Spinjitzu  

"Jesteś dopiero na samym początku długiej i krętej 

drogi" - Mistrz Wu 

Pasjonująca opowieść w formie dziennika spisanego 

przez Mistrza Wu to prawdziwa gratka dla fanów Lego 

Ninjago. Książka pełna jest fascynujących faktów na 

temat stylu walki Spinjitzu, treningu ninja, broni, 

pojazdów, smoków oraz sojuszników i wrogów krainy 

Ninjago. Niepublikowane dotąd ciekawostki oraz 

ilustracje inspirowane tradycyjną sztuką japońską 

sprawiają, że nie sposób oderwać się od tej lektury! 

 

 

 

 

Kto mnie przytuli? Dropsik, dzielny terierek - opis wydawcy: 

Dropsik i Beza szukają nowych domów. 

Dwie wzruszające historie z serii „Kto mnie przytuli?” Piesek i 

kotek, mieszkańcy przytuliska dla zwierząt, szukają nowych 

domów. Niedługo ich los może się odmienić 

 

 



 

Magiczny Królik 2. Wakacyjny sen  

Bestsellerowa seria dla dzieci znanej i lubianej autorki – Sue 

Bentley. Czy umiesz sobie wyobrazić idealną niespodziankę? 

Malutki króliczek imieniem Strzała pragnie, żebyś została 

jego przyjaciółką! Gdzie jeszcze zjawi się Strzała? Magia trwa 

dalej… 

 

 

 

 

 

 

Magiczny Piesek. Leśny czar  

Niezwykłe przygody magicznych zwierzaków. 

Nawet w najśmielszych snach Kasia nie sądziła, że jej 

najlepszym przyjacielem zostanie magiczny szczeniak. 

Kiedy w czarodziejski sposób zjawia się Burza, West 

Highland terrier o puszystych łapach i ciemnoniebieskich 

ślepiach, dziewczynka jest zachwycona. 

Ula nie może się doczekać wyjazdu na letni obóz. 

Właściwie bez przerwy o nim myśli. Ale kiedy kilku 

nieprzyjemnych chłopaków zaczyna dokuczać jej i jej 

współlokatorkom, dziewczynka żałuje, że w ogóle 

wyjechała. 

 

  

Magiczny kotek. Cudowny taniec  

Cudowne historie o magicznych zwierzakach, idealne dla 

wszystkich dziewczynek! 

Koleżanki ze szkoły baletowej nie powitały Oliwii zbyt 

ciepło, bo zazdrościły jej talentu. Wszystko się zmieniło, gdy 

dziewczynka odnalazła uroczego szaroniebieskiego kotka, 

Płomyczka… Patrycja nawet w najśmielszych snach nie 

sądziła, że jej najlepszym przyjacielem zostanie magiczny 

szczeniak. Kiedy w czarodziejski sposób zjawia się Burza, 

łaciaty dalmatyńczyk o ciemnoniebieskich ślepiach, 

dziewczynka jest zachwycona. Poznaj dwie niezwykłe historie 

o magicznych zwierzakach. 

 



Magiczny piesek. Wymarzone urodziny: 

Cudowne historie o magicznych zwierzakach, idealne dla wszystkich 

dziewczynek! Koleżanki ze szkoły baletowej nie powitały Oliwii zbyt 

ciepło, bo zazdrościły jej talentu. Wszystko się zmieniło, gdy dziewczynka 

odnalazła uroczego szaroniebieskiego kotka, Płomyczka… Patrycja nawet 

w najśmielszych snach nie sądziła, że jej najlepszym przyjacielem zostanie 

magiczny szczeniak. Kiedy w czarodziejski sposób zjawia się Burza, 

łaciaty dalmatyńczyk o ciemnoniebieskich ślepiach, dziewczynka jest 

zachwycona. Poznaj dwie niezwykłe historie o magicznych zwierzakach. 

 

Naprawdę spoko!  

Robbie to 10-letni chłopiec, który 

bezgranicznie kocha na świecie dwie rzeczy: piłkę nożną i swojego psa 

Szczęściarza. Pewnego poranka życie małego chłopca ulega zmianie, gdy 

dochodzi do nieszczęśliwego wypadku podczas spaceru ze swoim 

ukochanym psem zostaje potrącony przez samochód i zapada w śpiączkę. 

Chłopiec jest świadomy, słyszy każdy głos, czuje każdy dotyk i zapach, ale 

nie może się poruszać ani mówić. Jest zamknięty we własnym świecie, z 

którego, mimo że bardzo chce, nie może się wydostać. Jedyne czego teraz 

pragnie, to obudzić się i znowu ujrzeć rodziców, obejrzeć mecz ukochanej 

Chelsea i znowu zobaczyć Szczęściarza. Czy rodzinie i przyjaciołom uda 

się obudzić chłopca? Czy Robbie dowie się, co się stało z ukochanym 

pieskiem? 

Przeczytaj wzruszającą opowieść, która w interesujący, ciepły sposób porusza trudny, ale ważny temat 

oraz oswaja i uwrażliwia dziecko na podobne sytuacje. To również wciągająca opowieść o niezwykłej 

więzi chłopca z ukochanym psem – Szczęściarzem. Czy przyjaźń ze zwierzakiem jest w stanie zdziałać 

cuda, takie prawdziwe cuda? 

 

Magiczny Królik 3. Plusk magii  

Bestsellerowa seria dla dzieci znanej i lubianej autorki – Sue Bentley. Czy 

umiesz sobie wyobrazić idealną niespodziankę? Malutki króliczek 

imieniem Strzała pragnie, żebyś została jego przyjaciółką! Gdzie jeszcze 

zjawi się Strzała? Magia trwa dalej… 

Kiedy najlepsza przyjaciółka się przeprowadza, życie zmienia się 

radykalnie i jest dużo smutniej. Do tego mama ma problemy ze zdrowiem i 

cały świat wali się małej Sandrze na głowę.  

Pobyt nad morzem miał być wspaniałym przeżyciem, ale Sandra, jest 

niezadowolona, bo jej przyjaciółka ma już w nowym miejscu zamieszkania 

inne, nowe koleżanki. Wygląda na to, że świetnie się z nimi bawi, spędzają 

wspólnie mnóstwo czasu i Sandra czuje się odrzucona. Nie ma nawet 

chwili, by zwierzyć się ze swoich problemów i spokojnie porozmawiać. 

 

Wtedy niewiadomo skąd pojawia się i przychodzi z pomocą mały, kolorowy i ...magiczny królik. 

Widzi go wyłącznie Sandra, bo to dla niej opuścił swoją tajemniczą krainę. 

Opowieść o prawie nastolatkach. O ich małych i dużych problemach. O kłótniach, nieporozumieniach i 

zabawach. A mały królik, który w magiczny sposób pojawia się w opowieści, pomaga naszej głównej 

bohaterce zrozumieć i rozwiązać codzienne problemy. 

Książeczka dla dziewczynek w wieku szkolnym, duża czcionka, czarno białe ilustracje. 

 



Man zou. Chiny dla dociekliwych  

Pełen ciekawostek przewodnik po ojczyźnie smoków, 

fajerwerków i porcelany. Czwarty tom serii „Świat dla 

Dociekliwych”. 

Dlaczego Chiny nazywa się Państwem Środka? Ile tysięcy znaków 

ma chińskie pismo? Dlaczego Święto Wiosny w Chinach obchodzi 

się zimą? I czy dawni mistrzowie chińskich sztuk walki naprawdę 

przenikali przez ściany? 

Chińczycy to najliczniejszy naród na świecie. I bardzo niezwykły! 

Jadają stuletnie jajka i ośnieżone wulkany, herbatę piją na trzy łyki, 

a na urodziny zamiast tortu dostają makaron. Wynaleźli kompas, 

proch, papier, druk i najtrudniejszą grę planszową na świecie. Dużo 

jeżdżą na rowerze, w święto zmarłych karmią głodne duchy i palą sztuczne pieniądze na 

grobach, a projektując większe budynki, pośrodku umieszczają otwór tak duży, by mógł przez 

niego przelecieć smok (gdyby chciał, oczywiście). 

Chcecie lepiej ich poznać? No to w drogę! Man zou zabierze Was w podróż po Chinach. 

Seria „Świat dla Dociekliwych” prezentuje kulturę różnych krajów: opowiada o miejscach, 

postaciach, zabytkach, potrawach i pojęciach, o których prawie każdy słyszał, ale mało kto 

naprawdę zna kryjące się za nimi historie – a także o tych mniej znanych, które warto poznać 

 

Mapy  

Ta książka zabierze was w niezwykłą podróż dookoła 

świata. 

Zobaczycie gejzery w Islandii, karawany na egipskiej 

pustyni i miasta Majów w Meksyku. W Anglii zagracie 

w krykieta, w Indiach poćwiczycie jogę, a w Chinach 

skosztujecie stuletnich jaj. W Australii zadziwi was 

dziobak, w Finlandii noc polarna, a na Madagaskarze 

ogromny baobab. Odkryjecie najciekawsze zakątki 

świata i zachwycicie się jego różnorodnością. 

51 ogromnych map poprowadzi was przez 42 kraje i 6 

kontynentów. Na każdej z nich znajdziecie niezliczone 

ilustracje, szczegóły i ciekawostki, które przeniosą was 

w wyjątkowe miejsca i sprawią, że zapragniecie 

dowiedzieć się jeszcze więcej. Udanej podróży!   

 

 

 

 

 

 

 

 



Marek i czaszka Jaguara  

Przygoda wzywa – do Meksyku! 

To miały być wymarzone wakacje w Meksyku – zresztą wszystko 

jedno gdzie, najważniejsze, że Marek w końcu miałby tatę tylko dla 

siebie, z daleka od okropnej młodszej siostry. Ale wszystko poszło nie 

tak. W efekcie chłopiec leci do Ameryki Łacińskiej tylko z 

małomównym wujkiem podróżnikiem, bez taty, bez komputera – bez 

sensu! Będą oglądać ruiny piramid, przedzierać się przez dżunglę w 

upale i bez końca wysłuchiwać opowieści o cywilizacji Majów. Przy 

okazji muszą dostarczyć tajemniczą przesyłkę przedstawicielom 

starożytnego plemienia Lakandonów. Planowane wakacje szybko 

zmieniają się w nieprzewidywalną wyprawę, tym bardziej że w ślad 

za bohaterami podąża dwóch podejrzanych typków. Może jednak 

wcale nie będzie nudno? 

Część dochodu ze sprzedaży książki wspiera działalność Fundacji Marka Kamińskiego, która pomaga 

chorym dzieciom i młodzieży w pokonywaniu barier i realizacji marzeń. 

Marek Kamiński – słynny podróżnik i polarnik. Wpisany do Księgi rekordów Guinnessa za zdobycie 

obu biegunów Ziemi w ciągu jednego roku. Pierwszą samodzielną podróż odbył w wieku ośmiu lat (z 

Gdańska do Łodzi). W swoich książkach i wykładach oraz przez działalność swojej fundacji stara się 

trafiać szczególnie do dzieci – zaraża je pasją i pomaga odkrywać, że mogą wszystko! 

 

Nela i tajemnice oceanów  

W tej książce zostaniemy morskimi badaczami. Będziemy nurkować i 

odkrywać podwodny świat ryb, ssaków i innych fantastycznych zwierząt! 

Zbadamy dno Morza Czerwonego, zanurkujemy w Oceanie Indyjskim, 

poszukamy rekinów, skrzydlic, delfinów oraz przemiłych krów morskich, 

czyli diugoniów. Będziemy obserwować manty, płaszczki i ogończe oraz 

spróbujemy wtopić się w ławicę makreli z otwartym pyskiem. Poszukamy 

ośmiornicy kokosowej oraz poznamy zwierzęta głębinowe, które żyją w 

kompletnej ciemności. 

Mam nadzieję, że wybierzesz się ze mną :) Świat jest cudowny i oczami 

wyobraźni możemy podróżować razem oraz przeżywać wspaniałe 

przygody! Pakuj się i wyruszamy! Nela 

 

Nela na wyspie rajskich ptaków  

Zabiorę cię w niej na odkrywanie pewnego odległego lądu... hm... tak 

dokładniej to wyspy, która znajduje się na końcu świata – tam, gdzie z 

jednej strony zaczyna się, a z drugiej kończy Ocean Spokojny. Mam na 

myśli Papuę-Nową Gwineę – niezbadany do końca teren, gdzie żyją setki 

plemion, a naukowcy cały czas odkrywają nowe gatunki zwierząt! 

My też poprowadzimy ekspedycję badawczą! Będziemy szukać 

kangurów nadrzewnych, czyli takich, które żyją na drzewach, oraz 

niesamowitych rajskich ptaków, których śpiew słychać z serca dżungli. Będziemy eksplorować nie 

tylko ląd, ale i papuaską rafę, która jest jedną z najlepiej zachowanych raf na świecie! 

Wyruszaj ze mną na poszukiwania endemicznych zwierząt, mam nadzieję, że dołączysz do mojej 

wyprawy badawczej. Pakuj się i wyruszamy! Nela 

 

 



  

Martynka. Małe historie o wielkim szczęściu  

Sympatyczne przygody Martynki – ulubionej bohaterki – 

wzruszają, bawią i uczą dzieci na całym świecie. Pełne 

uroku, przyciągające uwagę ilustracje oraz dowcipny tekst 

tworzą ciepły nastrój. 

W tomie 6 opowiadań: Martynka i 40 kuchcików, Martynka 

i osiołek Wesołek, Martynka i braciszek, Martynka na 

biwaku, Martynka w pociągu, Martynka pod żaglami.  

 

 

 

 

Martynka. Moje czytanki. W szkole  

Wyjątkowa kolekcja „Martynka. Moje czytanki” zachęci 

dzieci do samodzielnego czytania. 

Skompletuj dziesięć tomików z przygodami Twojej 

ulubionej bohaterki. 

Każda książeczka z kolekcji „Martynka. Moje czytanki” to: 

- ciekawe przygody Martynki 

- miniporadnik związany z tematem opowieści 

 

 

 

 

 

Martynka. Skarbczyk opowieści. Duże litery  

Seria Duże Litery zachęca dziecko do samodzielnego 

czytania! 

Sympatyczne przygody ulubionej bohaterki wzruszają, 

bawią i uczą dzieci na całym świecie. 

W tym zbiorze znajdziecie 16 fascynujących opowiadań, 

napisanych dużą czcionką.  

 

 

 

 

 



Mała Dorrit  

Mała Dorrit jest jedną z najpopularniejszych powieści angielskiego 

pisarza Charlesa Dickensa, autora Opowieści wigilijnej. Opowiada o 

osobliwych losach Małej Dorrit i jej skomplikowanej, pełnej przygód 

miłości do szlachetnego Artura Clennama. Mała Dorrit dorasta wraz ze 

swoim rodzeństwem w londyńskim więzieniu dla dłużników, gdzie 

osadzony jest jej ojciec William Dorrit. Dziewczyna może swobodnie 

opuszczać mury więzienia i pracować jako szwaczka. Odwaga i 

niezłomność zostają nagrodzone. Po latach nędzy, codziennych trudów i 

upokorzeń przychodzi miłość i bogactwo. W Dorrit zakochuje się Artur 

Clennam. Niemal równocześnie okazuje się, że ojciec dziewczyny jest 

spadkobiercą ogromnej fortuny. Z dnia na dzień długi zostają spłacone, a 

cała rodzina rozpoczyna zupełnie nowe życie. Jednak dramaty rodzinne i 

miłosne dalekie są od zakończenia… 

Tłem opowieści jest system polityczny i klasowy w Anglii w epoce wiktoriańskiej. Genialne 

połączenie pięknej intrygi i satyry społeczno-politycznej sprawiło, że wielu wybitnych pisarzy, jak 

George Bernard Shaw czy Agnus Wilson, uznało Małą Dorrit za arcydzieło, a książka wpisała się na 

stałe do kanonu literatury światowej. 

 

Wymarzony dom Ani  

Wymarzony dom Ani to kolejna czarująca powieść z cyklu o 

rudowłosej dziewczynie, która, choć jest dorosła, nie straciła 

dziecięcego ducha. Właśnie ujmujący charakter Ani sprawia, że od 

lat bohaterka Lucy Maud Montgomery pozostaje ulubienica tysięcy 

młodych czytelniczek, które zaczytują się w jej przygodach i wraz z 

nią przeżywają zmienne koleje losu.  

 

Rok szczura  

Świat może runąć w każdej chwili. 

Ale kto myśli o tym w wieku piętnastu lat? Przejmująca powieść dla 

młodzieży. 

Zawsze myślałam, że człowiek wyczuwa, gdy ma się zdarzyć coś 

strasznego. Tak jak latem, gdy zbiera się na burzę, a powietrze robi 

się ciężkie i parne. Wtedy od razu wiadomo, że lepiej się gdzieś 

schować i przeczekać. 

A tu okazuje się, że wcale nie. W tle nie rozbrzmiewa złowieszcza 

muzyka, jak na filmach. Nie pojawiają się żadne znaki ostrzegawcze. 

Nawet czarny kot nie przebiega przez drogę. – Stój – mówiła mama. 

– Poczekaj, aż ktoś inny przejdzie pierwszy. 

Pearl ma piętnaście lat i jej świat właśnie się zawalił. Urodziła jej się siostra – a mama umarła. 

Siostra wygląda jak mały szczur. Różowa, piszcząca, pomarszczona. Jak pokochać takie coś?  

A mama… Szybko się okazuje, że wprawdzie umarła, ale wcale nie odeszła. Pojawia się już na swoim 

pogrzebie… 

Rok Szczura to pełna gorzkiego humoru i przejmującej szczerości powieść o radzeniu sobie ze stratą i 

smutkiem – a także o dojrzewaniu do wrażliwości na uczucia innych.     

 Literatura dla młodzieży. 



Minecraft. Poradnik dla budowniczych 

Poradnik dla budowniczych z serii Minecraft to nowe, 

rozszerzone i zaktualizowane wydanie bestsellerowej książki 

adresowanej do miłośników jednej z najpopularniejszych gier 

komputerowych. Można w nim znaleźć niezwykle pomocne 

rady opracowane przez znakomitych specjalistów w tej 

dziedzinie czyli zespół FyreUK. Czytelnicy dowiedzą się 

m.in. jak budować domy i mosty, latające wyspy i górskie 

kolejki, a także statki. Na zamieszczonych w poradniku 

ilustracjach można podziwiać niesamowite projekty budowli 

zaprojektowane i zrealizowane przez innych graczy. Krótko 

mówiąc Poradnik dla budowniczych to znakomite źródło 

wiedzy i inspiracji. 

 

 

 

 

Minecraft. Niezbędnik mistrza budowlanego  

Zostań budowniczym niezwykłych obiektów! 

Ten przewodnik po grze Minecraft pozwoli ci stworzyć 15 

zadziwiających arcydzieł sztuki budowlanej! 

Wewnątrz znajdziesz wskazówki oraz triki, które pozwolą ci 

zbudować niezwykłe konstrukcje: igloo, lotniskowiec, górską 

kolejkę, lodowy hotel czy podniebną fortecę. 

 

 

 

 

Minecraft. Podręcznik zaklęć i mikstur  

W świecie Minecrafta niebezpieczeństwo czai się za każdym 

rogiem. Jeśli chcesz przetrwać, będziesz potrzebować 

potężnych narzędzi. Podręcznik zaklęć i mikstur dostarczy ci 

niezbędnej wiedzy. Dowiesz się, jak zaklinać ekwipunek, aby 

nadać mu przydatne właściwości, a także jak warzyć 

najróżniejsze mikstury, które zapewnią ci skuteczną ochronę. 

Rady i wskazówki specjalistów z Mojanga będą pomocne dla 

każdego, kto gra w Minecrafta.  



Zapałka na zakręcie  

„Zapałka na zakręcie” to książka o sprawach ważnych i 

niełatwych, o skomplikowanym języku uczuć, o tym jak trudno 

jest mówić o miłości, jak trudno spełniać czyjeś oczekiwania, nie 

zawieść zaufania najbliższych. Ta debiutancka powieść Krystyny 

Siesickiej chętnie czytana jest do dziś przez dorastające 

dziewczyny ciekawe książek o miłości, szczególnie tej 

pierwszej, najbardziej emocjonującej i niepewnej 

 

 

 

 

 

Zwyczjne życie 

 
„Cykl o Teresce i Okrętce to były jedne z moich ulubionych książek za 

czasów bycia nastolatkiem. Czytałem je namiętnie po kilka razy i do 

dziś darzę wielkim sentymentem. Nie da się nie zauważyć, że postać 

Tereski i Okrętki była – bardziej lub mniej – oparta o samą autorkę i jej 

przyjaciółkę Jankę, co zauważy każdy czytający „Autobiografię” 

Chmielewskiej. Oczywiście autorka wyposażyła bohaterki w szereg 

odmiennych cech, zarówno charakteru jak i wyglądu, jednakże 

pierwowzór i tak jest doskonale znany. 

 

Osią powieści z tego cyklu są dwie przebojowe nastolatki nie do zdarcia, które co i raz ładują się w 

przeróżnego typu przygody i problemy. Tutaj, obok akcji społecznej zakrojoną na szeroką skalę a którą 

przez pomyłkę wykonują same dwie, dochodzi jeszcze szajka przemytnicza, której działalność 

przypadkowo im się napatoczyła. Ogrom sytuacji, czasem nad wyraz absurdalnych, jaki się z tego 

tytułu wytworzył przeskoczył nawet samą Tereskę, w mniemaniu której tytułowe zwyczajne życie jest 

nudne. Co jak co ale nudy tej powieści nie można zarzucić. 

 

Po raz kolejny na kolana rzucają dialogi – bystre, dowcipne, chwilami złośliwe i pełne czarnego 

humoru. Niejednokrotnie Chmielewska udowadniała, że jej twórczość znakomitymi dialogami stoi. 

Powieść czyta się lekko, szybko i z przyjemnością. Fanom Chmielewskiej polecać nie muszę.” 

 

 

 

Łopianowe pole  

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? 



„Messi. Mały chłopiec, który stał się wielkim piłkarzem.” 

Zna go cały świat. Ale czy wiadomo, jak wygląda rodzinne 

miasto Messiego? Z kim grał w piłkę jako dziecko? Jak 

wygląda życie w słynnej szkółce piłkarskiej La Masia, w 

której trenował? W tym niezbędniku każdego prawdziwego 

fana piłki nożnej znajduje się wiele nieznanych faktów i 

anegdot z życia Messiego, a także fantastyczne zdjęcia, 

łamigłówki i grafiki ilustrujące najważniejsze gole strzelone 

przez mistrza. 

To także książka o niespotykanym talencie i wielkiej 

skromności. O tym, że nic nie przychodzi łatwo. Wreszcie – 

o tym, że zawsze warto marzyć. Książka dedykowana jest 

dzieciom i młodzieży, bowiem przywraca wiarę w siebie i 

uskrzydla. MESSI, mały chłopiec, który stał się wielkim piłkarzem jest uniwersalną 

opowieścią o chłopcu, który ani przez chwilę nie wahał się, co jest dla niego ważne. 

Współczesna bajka, w której wszystko wydarzyło się naprawdę. 

Miał dziewięć lat, kiedy wybił szybę w łazience, żeby zdążyć na mecz. Dziesięć – kiedy 

przestał rosnąć. Trzynaście – gdy opuścił rodzinny dom i zamieszkał na innym kontynencie. 

Dziś jest podziwiany przez miliony ludzi na całym świecie. 

Jeżeli Twoje dziecko jest fanem piłki nożnej, a Ty nie możesz się do tego przekonać, 

przeczytajcie razem tę książkę. 

Jeżeli Ty jesteś fanem piłki nożnej i chciałbyś przekazać tę pasję swojemu dziecku, masz 

wspaniały prezent. 

 

Robert Lewandowski. Nienasycony - opis wydawcy: 

Nowe, zaktualizowane wydanie bestsellerowej biografii 

jednego z największych fenomenów współczesnego 

futbolu. 

Jakimi rodzicami są Robert i Ania Lewandowscy? Co w 

ich życiu zmieniły narodziny Klary? Z jakimi problemami 

musiał mierzyć się Robert podczas Euro 2016? Jak 

przygotowuje się do Mistrzostwa Świata w Rosji? 

Dlaczego w tym roku zakończył 10-letnią współpracę ze 

swoim dotychczasowym menedżerem, kto go będzie dalej 

reprezentował i jak dalej planuje swoją karierę? Tego 

wszystkiego można się dowiedzieć z nowych wątków 

zaktualizowanej książki Pawła Wilkowicza 

„Nienasycony. Robert Lewandowski”, która będzie miała 

premierę już 23 maja. 

Paweł Wilkowicz ponownie spotkał się z Robertem i Anią 

Lewandowskimi, gronem ich najbliższych 

współpracowników i przyjaciół oraz kolegami Roberta z boiska, by uzupełnić historię 

Lewandowskiego o wydarzenia z jego życia i kariery z ostatnich dwóch lat. Książka to 

pozycja obowiązkowa nie tylko dla fanów Roberta Lewandowskiego, ale także dla 

wszystkich, którzy będą kibicować Reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata 2018! 



Mity dla dzieci  

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. 

Dwie części Mitów dla dzieci w jednym tomie! 

 

Monster High Przyjaciółki i niezła heca  

Trzy przyjaciółki z Monster High: Robecca, Rochelle i 

Venus zadomowiły się już w Straszyceum i z zapałem 

uczestniczą w życiu szkoły. Rochelle uczy trolle dobrych 

manier, Robecca ostro trenuje w drużynie rolkolady, a 

Venus wraz z Lagooną Blue pracują nad stworzeniem… 

szkolnego kompostownika. Na dziewczyny czeka wiele 

wyzwań: straszliwie przystojni chłopcy, grupki niezbyt 

życzliwych koleżanek i przerażające przedmioty, takie jak 

Szalona Chemia, Ge-ogr-afia i Wychowanie 

(Meta)fizyczne. Jakby tego było mało, podczas lekcji w 

Katakumbach dziewczyny wpadają na pewien groźny 

trop… Kiedy w szkolnej stołówce pojawiają się białe koty, 

potworzyce zaczynają się bać, że to początek końca 

zabawy. Czy dziwne wydarzenia w Straszyceum to tylko złośliwe psikusy nieznośnej Toralei, 

czy też w Monster High dzieje się coś naprawdę ponurego? 

 

 

Morderstwo w środku zimy  

Gdy jadąca autobusem Maya robi zdjęcie, nie ma zielonego 

pojęcia, w jakie to ją wpakuje tarapaty. Oświetlona sklepowa 

witryna wygląda wspaniale, kłócąca się przy niej para sprawia 

jednak wrażenie, jakby mieli się zaraz pozabijać. W 

momencie gdy błyska lampa aparatu nastolatki, oboje 

wyglądają tak, jakby mieli ochotę zabić także i ją… 

Później pojawia się trup, a policja sugeruje, że Maya powinna 

zaszyć się na jakiś czas w bezpiecznym miejscu. Farma jej 

ciotki, położona w walijskich górach, wydaje się idealnym 

miejscem na kryjówkę. Zostaje jednak odcięta od reszty 

świata, gdy drogi zasypuje gruba warstwa śniegu. Nikt nie 

może wyjechać z gospodarstwa ani do niego dotrzeć. 

Czy to oznacza, że nie ma się czego bać?  



 

My Little Pony. Wielka księga opowieści  

Interesują cię najnowsze ploteczki z Ponyville? Chcesz stanąć oko 

w oko z nową, tajemniczą mieszkanką lasu Everfree? Zgłębiaj 

tajniki Magii Przyjaźni w towarzystwie ulubionych kucyków, 

czytając te urocze, a jednocześnie trzymające w napięciu 

opowieści. Poznaj eteryczne istoty zwane bryzusiami, przenieś się 

do świata komiksu, w którym wszystko jest możliwe, i przekonaj 

się, jak nieśmiałej Fluttershy udało się poskromić podstępnego 

Discorda. Przed tobą wspaniała przygoda!  

 

 

Otylka, anielinka o skrzydłach motylka  

To już trzeci tom serii Anielscy z Niebieskiego. Tym razem bohaterką 

jest Otylka, bardzo grzeczna i schludna anielinka. W poprzednim roku 

szkolnym otrzymała nagrodę za wygląd i dbanie o otoczenie. 

Oczywiście, ma też wielkie serce i śpieszy z pomocą każdemu, kto tego 

potrzebuje. Nic dziwnego, że to właśnie jej pan Kogucik powierza 

opiekę nad malutkim dalmatyńczykiem, którego nikt nie chce, bo… 

jego łatki znikają, zamiast się pojawiać. Szczeniaczek psoci od rana do 

wieczora, ale nie to jest prawdziwym zmartwieniem Otylki. Kłopotem 

jest to, że na jej skrzydełkach zaczynają się pojawiać kolorowe 

niezmywalne plamy! Anielinka próbuje je sczyścić, potem zamalować 

pastą do zębów, a nawet przykryć włóczkowym ochraniaczem 

zrobionym przez ciocię. Niestety każdego dnia jest ich więcej i te metody nie pomagają. A przecież 

ona chce być taka jak wszyscy… 

Czy Otylka zrozumie, że inne nie znaczy brzydkie? Czy zaakceptuje swoją niezwykłość? A może to 

właśnie dalmatyńczyk Wzorek jej w tym pomoże? 

Do czytania – zapraszamy! 

Książkę polecamy szczególnie dzieciom, które dopiero zaczynają czytać. Duże litery, dobór 

słownictwa, minimalizowanie przeniesień pomogą im osiągnąć edukacyjny sukces. 

 

 

Pierwsze czytanki. Matylda i czekoladowe ciastko  

Pełne przygód opowiadanie + Atrakcyjna szata graficzna + Duża 

czcionka = Płynne czytanie. 

Pierwsze Czytanki gwarantują jednocześnie wysoki poziom literacki i 

artystyczny, wpływając na kształtowanie gustu najmłodszych. 

Książki z tej serii pomogły już wielu dzieciom rozczytać się w 

książkach. 

Jeśli dziecko zna już wszystkie litery, potrafi składać całe wyrazy a 

nawet całe zdania (radzi sobie z dłuższymi – nie tylko pojedynczymi, 

lecz także złożonymi), zna dwuznaki i zmiękczenia, ale brakuje mu 

jeszcze umiejętności doskonałego, płynnego czytania, ta książeczka 

jest dla niego wprost idealna 



Na tropie skarbów Egiptu  

Książka zabierająca młodego czytelnika w niezapomnianą 

podróż w czasie. Tym razem cofnie się o ponad cztery tysiące 

lat, do starożytnego Egiptu faraonów. Prześledzi jego historię, 

powstawanie wspaniałej kultury i etapy procesu mumufikacji, 

pozna życie codzienne mieszkańców, ich pracę, rozrywki, 

wierzenia religijne oraz ówczesną sztukę i rzemiosło. Książka 

zawiera rzetelną wiedze historyczną, prezentuje wykopaliska 

archeologiczne i hipotezy badaczy, a także największe 

osiągnięcia archtektoniczne. Kolorowym ilustracjom i 

fotografiom towarzyszą różne wkładki i klapki, pod którymi 

ukryto różne ciekawostki i mapy. Na końcu znajduje się też 

tajna szufladka zawierająca m.in. modele do składania, 

naklejki czy staroegipską grę - senet. 

Znajdziecie na naszej półce z perełkami. 

 

O.G.R.Ó.D.  

Latający, podwodny, kieszonkowy, kosmiczny, 

kamienny, trujący, składany, pionowy? Jaki jeszcze 

może być ogród? Dowiecie się tego z tej książki. 

O.G.R.Ó.D. to fascynujący książkowy spacer po 42 

najciekawszych, najpiękniejszych i najbardziej 

niesamowitych ogrodach z całego świata. Zobaczcie 

muzeum drzew i fabrykę pnączy, zieloną plażę i pole 

światła, kwietny tunel i kaktusowe łoże ? i 

przekonajcie się, że wyobraźnia architektów 

krajobrazu nie zna granic. 

Znajdziecie na naszej półce z perełkami. 

 

M.U.Z.Y.K.A.  

Przeczytajcie tę książkę, by przekonać się, że słuchanie 

jest fascynującą przygodą, a w muzyce współczesnej 

wszystko może się zdarzyć. Oto nowy, szósty tom 

przebojowej serii edukacyjnej zapoczątkowanej przez 

D.O.M.E.K. 

 

Kompozytor z innej planety i silniki grające na 

instrumentach. Muzyka z wnętrza butelki i z serca tropikalnej 

dżungli. Koncert na zabawkowe bączki i symfonia na syreny 

fabryczne. Spacery dźwiękowe, mosty słuchowe i tapeta do 

słuchania… 

 

Czym jest muzyka? Gdzie jej szukać? Jak ją tworzyć? Muzycy i kompozytorzy zadają sobie te pytania 

od wieków. Ale w ciągu ostatnich 100 lat wielu z nich znalazło odpowiedzi, o jakich wcześniej nikomu 

się nie śniło. W muzyce współczesnej wszystko może się zdarzyć! I właśnie o tym opowiada ta 

książka. 

 

Książce towarzyszy strona internetowa muzykownik.pl umożliwiająca odsłuchanie większości 

opisanych utworów.    Znajdziecie na naszej półce z perełkami. 

http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/katalog/katalog/prod-domek.html
http://www.muzykownik.pl/


Najfutbolniejsi 1. Tajemnica śpiących sędziów  

Piłka nożna to nie tylko sport, to coś znacznie więcej? Na pewno 

tak to widzą i czują dzieciaki ze szkolnej drużyny FC Soto Alto. 

Ta zgrana ekipa może nie zawsze mecze wygrywa, ale na pewno 

nigdy się nie poddaje. Nawet wtedy, gdy meczom towarzyszą 

bardzo tajemnicze zdarzenia, które wszystko mocno komplikują? 

Zbliża się najważniejszy moment sezonu ligowego, do końca 

zostało kilka meczów o wszystko. I to dosłownie ? drużynie grozi 

likwidacja, a kiedy tylko mecz zaczyna dobrze się układać, sędzia 

ucina sobie drzemkę na boisku! Czy przez to drużyna spadnie z 

ligi i przestanie istnieć? Czy komuś na tym zależy? Dlaczego 

dorośli nie chcą poznać prawdy? Trzeba coś z tym zrobić! Mali piłkarze zawierają tajne 

przymierze, by rozwikłać zagadkę i uratować drużynę. 

Pierwsza książka w serii poświęconej przygodom szkolnej drużyny piłkarskiej FC Soto Alto. 

 

Najfutbolniejsi 3. Tajemnica nieziemskiego bramkarza  

Piłka nożna to nie tylko sport, to coś znacznie więcej? Na 

pewno tak to widzą i czują dzieciaki ze szkolnej drużyny FC 

Soto Alto. Ta zgrana ekipa może nie zawsze mecze wygrywa, 

ale na pewno nigdy się nie poddaje. Nawet wtedy, gdy 

meczom towarzyszą bardzo tajemnicze zdarzenia, które 

wszystko mocno komplikują... 

Po wakacjach wreszcie wracają treningi przed kolejnym 

sezonem ligowym. Najpierw trzeba jednak pokonać drużynę 

z nowej, elitarnej szkoły prywatnej. Tylko kto ma to zrobić, 

skoro w FC Soto Alto niespodziewanie pojawiło się wiele 

nowych twarzy, a dotychczasowi zawodnicy mogą nawet 

stracić miejsce w składzie! Konflikt wisi w powietrzu, ktoś nawet zaczyna prześladować 

rodzinę jednego z nowych piłkarzy... Czy uda się zachować jedność drużyny, wyjaśnić 

wszystkie nieporozumienia i zagrać w lidze?  

 

Najfutbolniejsi 5. Tajemnica kradzieży niemożliwej  

Piłka nożna to nie tylko sport, to coś znacznie więcej… Na 

pewno tak to widzą i czują dzieciaki ze szkolnej drużyny FC Soto 

Alto. Ta zgrana ekipa może nie zawsze mecze wygrywa, ale na 

pewno nigdy się nie poddaje. Nawet wtedy, gdy meczom 

towarzyszą bardzo tajemnicze zdarzenia, które wszystko mocno 

komplikują… Drużyna FC Soto Alto ma poważne problemy. 

Przegrywa wszystkie mecze i grozi jej nawet likwidacja. 

Tymczasem do Sewilki przyjeżdża wielka wystawa „Skarby 

starożytnego Egiptu”. Aby ją zobaczyć, przybywają ludzie z całej 

okolicy. Ale już w dniu otwarcia staje się coś niesamowitego, coś 

wręcz niemożliwego! Z wystawy zostaje skradziony 

najcenniejszy klejnot. Czy te sprawy są ze sobą w jakiś sposób powiązane? Czy uda się 

uratować drużynę i złapać sprawcę kradzieży?. 



Najfutbolniejsi 6. Tajemnica nawiedzonego zamku  

Piłka nożna to nie tylko sport, to coś znacznie więcej… Na 

pewno tak to widzą i czują dzieciaki ze szkolnej drużyny FC 

Soto Alto. Ta zgrana ekipa może nie zawsze mecze wygrywa, ale 

na pewno nigdy się nie poddaje. Nawet wtedy, gdy meczom 

towarzyszą bardzo tajemnicze zdarzenia, które wszystko mocno 

komplikują… 

Drużyna FC Soto Alto wraz ze swoim trenerem wyjeżdżają do 

Szkocji, by wziąć udział w legendarnym Turnieju Sześciu 

Klanów. Okazuje się, że jest to bardzo trudny i trochę dziwny 

turniej, w którym nagrodą jest… stary, średniowieczny zamek. 

Dlaczego trenerowi tak zależy na udziale w turnieju? Czy mają z 

tym jakiś związek podejrzane nocne odgłosy i niepokojące 

wydarzenia? To kolejne zagadki do rozwiązania przez 

Najfutbolniejszych. 

 

Najfutbolniejsi 7. Tajemnica niewidzialnego karnego  

Piłka nożna to nie tylko sport, to coś znacznie więcej… Na pewno 

tak to widzą i czują dzieciaki ze szkolnej drużyny FC Soto Alto. 

Ta zgrana ekipa może nie zawsze mecze wygrywa, ale na pewno 

nigdy się nie poddaje. Nawet wtedy, gdy meczom towarzyszą 

bardzo tajemnicze zdarzenia, które wszystko mocno komplikują… 

Kiedy w Sewilce wieje zimny wiatr z północy, wszystko może się 

zdarzyć. Może pojawić się nowy regulamin rozgrywek, który 

wywraca wszystko do góry nogami. Z boiska mogą nagle zniknąć 

miejsca, z których strzela się rzuty karne. Co więcej, mogą nawet 

zniknąć wszystkie linie i nikt nie wie, dlaczego. Na dodatek może 

się przytrafić katastrofa w postaci najazdu Balbuenów. To rodzinka, która potrafi zamienić 

dom w prawdziwe piekło. Dlatego gdy wieje zimny wiatr z północy, Najfutbolniejsi mają co 

robić…  

 

Najfutbolniejsi. Tom 9. Tajemnica deszczu meteorytów  

Piłka nożna to nie tylko sport, to coś znacznie więcej… Na 

pewno tak to widzą i czują dzieciaki ze szkolnej drużyny FC 

Soto Alto. Ta zgrana ekipa może nie zawsze mecze wygrywa, 

ale na pewno nigdy się nie poddaje. Nawet wtedy, gdy 

meczom towarzyszą bardzo tajemnicze zdarzenia, które 

wszystko mocno komplikują… 

Podczas wakacji chłopcy i dziewczyny z drużyny FC Soto Alto 

wyjeżdżają na wymarzoną wycieczkę do paryskiego 

Disneylandu. Mają zamiar się tam świetnie bawić i przeżyć 

niezapomniane wakacje. Tymczasem okoliczności sprawiają, że 

podczas otwarcia Deszczu Meteorytów, nowej atrakcji w parku 

rozrywki, zostają gośćmi specjalnymi. A właściwie, to 

zastępcami gości specjalnych. Ale niech tam, ważne, że mogą zagrać mecz o legendarny 

puchar. Tylko... Gdzie jest ten puchar?! To nowa zagadka dla Najfutbolniejszych. 



Nowe przygody Kubusia Puchatka  

W tej książce znajdziesz dużo 

dodatkowych treści multimedialnych 

poukrywanych w tajnych kodach! Baw 

się ze mną. Szukaj tajnych kodów, skanuj 

i oglądaj filmy! 

Przenieś się do Stumilowego Lasu i znów 

spotkaj ulubionych bohaterów z 

dzieciństwa: Kubusia Puchatka, Krzysia, 

Prosiaczka, Tygryska, Kłapoucha i resztę 

przyjaciół. Te ciepłe, zabawne historie to ponadczasowe lekcje przyjaźni, pokazujące siłę 

dziecięcej wyobraźni. Nieważne, czy masz 5 czy 55 lat. Nowe przygody Kubusia Puchatka to 

obowiązkowa lektura rozchmurzająca w każdym wieku.  

Oficjalna kontynuacja klasycznych opowiadań A.A. Milne’a w wykonaniu najlepszych 

współczesnych pisarzy dla dzieci z nowymi pięknymi ilustracjami w stylu E.H. Sheparda i w 

znakomitym tłumaczeniu Michała Rusinka. 

 

Pan Kuleczka. Marzenia  

Marzenia się spełniają – w serii o 

panu Kuleczce, kaczce Katastrofie, 

psie Pypciu i musze Bzyk-Bzyk 

pojawił się kolejny, siódmy z kolei 

tomik! Pan Kuleczka i jego mali 

przyjaciele znów dziwią się 

otaczającemu światu i przeżywają z 

pozoru tylko zwyczajne przygody. 

Niektóre opowiadania tomiku mogą 

być już znane wiernym Czytelnikom z 

kolejnych edycji Kuleczkowych 

kalendarzy, Wojciech Widłak dodał także kilka nowych opowieści, zainspirowanych 

ilustracjami Elżbiety Wasiuczyńskiej. Tak więc powstał kompletny zbiór, spięty klamrą 

dwóch opowiadań o czasie. Seria książek Pan Kuleczka znajduje się na Złotej Liście książek 

polecanych do czytania dzieciom przez Fundację ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom. 

 

Pan Maluśkiewicz i wieloryb  

Tekst wielkiego mistrza poezji dziecięcej 

zilustrowany przez giganta grafiki. Pełna 

wdzięku i humoru historia niezwykłej morskiej 

wyprawy, opowiedziana dowcipnym, 

wpadającym w ucho wierszem Tuwima i 

uroczo staromodnymi ilustracjami Butenki. 

Wydanie w oryginalnym formacie sprzed lat. 



Nowy 

Pierwszy tom nowej serii o codziennych perypetiach przedszkolnej 

grupy maluchów. 

Hałasują i rozrabiają. Kłócą się i uwielbiają. Kto? Potworne 

maluchy! Czyli Antek, Sylwia, Ryś i reszta przedszkolaków z 

najmłodszej grupy. Gdy są razem, zawsze dużo się dzieje. Czasami 

nawet odrobinę za dużo… 

Dziś do przedszkola przychodzi nowy chłopiec. Ma dziwne imię i 

jest bardzo odważny. Ryś od razu stara się mu dokuczyć. Ale Nowy 

wie, jak sobie z nim poradzić… 

 

 

O tym można rozmawiać tylko z królikami  

Czasem, będąc w towarzystwie, czuję się jak przebrany za 

kogoś innego. Kogoś, kto co prawda przypomina mnie, ale ja 

stoję obok. 

Książka przede wszystkim dla nastolatków zadających sobie 

pytania o to, kim są, miotających się pomiędzy poczuciem 

odrębności i wyobcowania a potrzebą przynależenia i bliskości.  

To także książka dla wszystkich tych, którzy kiedykolwiek 

czuli się inni lub czuli bardziej niż inni. 

Anna Höglund słowem i obrazem dotyka tego, co w człowieku najbardziej ukryte, zranione. 

Nie boi się nazwać trudnych emocji, ale też pokazuje, że nie muszą być one ostateczne. 

Trzynastoletni narrator tej książki ma poczucie, że każdy jest dla siebie największym 

wrogiem, ale z biegiem czasu odkrywa, że jeśli wszystko jest jednocześnie swoim 

przeciwieństwem, to każdy może być też dla siebie najlepszym przyjacielem. 

Znajdziecie na naszej półce z perełkami. 

 

Opowieści tajemnicze i szalone  

Przygotuj się na solidną dawkę niesamowitości, makabry oraz 

szaleństwa! Wkraczasz do tajemniczego świata, który cię 

przerazi, ale także… zafascynuje. Przed tobą cztery opowieści: 

Czarny kot, Maska Czerwonej Śmierci, Żaboskoczek i Upadek 

domu Usherów autorstwa mistrza grozy, Edgara Allana Poego. 

Ich oryginalne wersje zostały tu nieznacznie zmodyfikowane i 

wzbogacone o upiornie wspaniałe ilustracje Grisa Grimly’ego. 

Ale uważaj, te historie mogą nie dać ci zasnąć… 

Gris Grimly – swoim wyjątkowym stylem od ponad dekady 

zachwyca fanów na całym świecie. Zasłynął jako twórca 

mrocznych ilustracji dla młodych czytelników. Jak twierdzi – 

rysuje, odkąd umie utrzymać w ręku ołówek. Próbował sił również w innych sztukach 

wizualnych, wideoklipach i filmie. Sięga po różne techniki, z których najbardziej ceni tusz i 

akwarele. Ilustrował klasyków takich jak Ray Bradbury czy Arthur Conan Doyle oraz autorów 

współczesnych, jak Joan Aiken oraz Neil Gaiman. 



 

 

Oliver Twist  

Historia młodego Olivera Twista, który z nędznego 

prowincjonalnego przytułku dla sierot trafia w ręce szefa szajki 

londyńskich złodziei. Przymuszany do przestępczych działań, 

wciągnięty w mroczny świat kryminalnego środowiska, podejmuje 

rozpaczliwe próby, aby się z niego wyzwolić, zachować godność, 

nie poddać się złu. Na szczęście nie jest sam. Oddani przyjaciele 

podejmują ryzykowną akcję, aby uwolnić go z opresji... Jest to 

książka o walce dobra ze złem, jedno z pierwszych dzieł literackich 

w mistrzowski sposób przedstawiający realia wielkomiejskiego 

marginesu społecznego.  

 

 

Pakiet Jezioro osobliwości / Przez dziurkę od 

klucza / Powiem Julce  

Krystyna Siesicka mówi o niej: „kiedy pisałam 

Jezioro Osobliwości, nie przypuszczałam, że ta 

książka stanie się aż tak popularna. A już na 

pewno kończąc ją, nie sądziłam, że Marta i 

Michał będą do mnie wracać. Przeciwnie, byłam 

pewna, że po ostatniej kropce rozstanę się z nimi 

na zawsze. A jednak do dziś myślę o moich 

bohaterach z zadumą, zwłaszcza kiedy 

odpowiadam na Wasze – jakże często! – 

zadawane mi pytanie: – i co się z nimi później 

stało?”. 

Przez dziurkę od klucza: Joanna, Oleńka, Zuzia, 

Piotr, filolog orientalny i babunia w roli 

głównej! To ich spotkacie w tej książce, która 

nie jest ani powieścią, ani poradnikiem. Jest 

raczej czymś w rodzaju flirtu z codziennością, w której wbrew pozorom dzieją się ważne dla 

nas sprawy. To prawda, że pisałam o nich w czasie, kiedy najmłodszych moich czytelniczek 

nie było jeszcze na świecie, ale i tak filolog orientalny mówi: „Ze wszystkich dziewczyn 

najbardziej fascynująca jest babunia. Może źle się wyraziłem, ale ten zwrot wiernie obrazuje 

moje uczucia”. 

Powiem Julce jest opowieścią o pierwszej miłości, którą każda z nich przeżywa inaczej, a o 

której tak mówi Teresa: „...Do twarzy Wam z pierwszą miłością. Magia zapachu, koloru i 

dźwięku. A magia słowa pierwsza? Jeżeli pierwsza, to znaczy, że inne przyjdą po niej, już 

czyhają, stoją za drzwiami, być może któraś z nich siedzi przed kinem i, tak jak wy, czeka na 

początek kolejnego seansu. Nie myślałam o tym, ale ty pomyśl…” 

Literatura dla młodzieży. 

 



 

Pan Kuleczka. Dom  

To już piąty Pan Kuleczka! Nie zestarzał się ani 

trochę. Jak zawsze jest pomocny, uśmiechnięty i 

cierpliwy. W jego towarzystwie najzwyklejsze rzeczy 

stają się przygodą - oczywiście dlatego, że jak zwykle 

są przy nim kaczka Katastrofa, pies Pypeć i mucha 

Bzyk-Bzyk. 

 

 

 

 

 

 

Pan Kuleczka. Radość  

Szósty już książka z serii o Panu Kuleczce, kaczce 

Katastrofie, psu Pypciu i musze Bzyk-Bzyk! Z Panem 

Kuleczką jak zawsze wszystko staje się możliwe – 

zwykła pusta kartka stwarza naprawdę dużo 

możliwości, a banalny spacer do parku zamienia się w 

fascynującą wyprawę. Można też puszczać kaczki albo 

bawić się w piratów – nasi bohaterowie nigdy się nie 

nudzą, bo ich życie tylko z pozoru jest zwyczajne. 

 

 

 

 

 

Pan Kuleczka. Skarby  

To już ósmy tom opowiadań o Panu Kuleczce i jego 

gromadce podopiecznych. Pies Pypeć jest jak zawsze 

refleksyjny, kaczka Katastrofa tak samo niecierpliwa, 

a mucha Bzyk-Bzyk… Cóż, mucha ma tym razem 

całkiem sporo do powiedzenia. Przyjaciele 

przeżywają swoje małe wielkie przygody: w parku, na 

wakacjach, w księgarni, w domu. Historyjki o 

rodzinie Pana Kuleczki gwarantują atmosferę 

domowego ciepła, poczucie bezpieczeństwa i subtelny 

dowcip w sam raz dla małych myślicieli. 

 



 

 

Pan Kuleczka. Skrzydła  

Był ranek. Pies Pypeć leżał na swoim posłaniu. 

Obudziło go furkotanie.  

- Zaraz - powiedział Pypeć do siebie, nie otwierając 

oczu. - Właściwie tylko ptaki furkoczą. W naszym 

domu tylko Katastrofa jest ptakiem... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Kuleczka. Spotkanie  

Trzecia książeczka z serii przygód Pana Kuleczki, 

jego kaczki Katastrofy, psa Pypcia i pozostałych 

przyjaciół. 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Kuleczka. Światło  

Nieustannie rosnąca popularność bohaterów 

opowiadań o sympatycznych przyjaciołach sprawiła, 

iż wesoła gromadka Pana Kuleczki nie tylko 

doczekała się własnego, bajecznie kolorowego 

kalendarza, ciekawej strony internetowej, ale też 

zmusza autorów serii do ciągłej pracy nad kolejnymi 

tomami! I całe szczęście! Każdy bowiem, kto choć 

raz zetknął się z kaczką Katastrofą, psem Pypciem, 

muchą Bzyk-Bzyk czy samym Panem Kuleczką, z 

wielką niecierpliwością czeka na ich nowe przygody - 

tym razem już w czwartej książce! 

 



 

Pewnego razu w Nibylandii. Wsród fal  

Z dala od świata, który znamy, na odległym Oceanie Snów leży 

wyspa zwana Nibylandią. To magiczne miejsce, gdzie słychać 

śpiew syren, zabawy Wróżek, a dzieci nigdy nie dorastają. Dla 

Lilli w końcu nadchodzi długo wyczekiwany dzień – dostaje 

wymarzone zwierzątko. To śliczna złota rybka. Kiedy 

dziewczynki, przez drzwi w szafie, przechodzą do Przystani 

Elfów, rybka wyskakuje z akwarium i odpływa. Przyjaciółki 

wyruszają na poszukiwania. Przemierzają Nibylandię i 

Przystanny Potok, który skrywa mnóstwo sekretów. Czy w 

tajemniczych, wartkich wodach potoku, dziewczynki znają złotą 

rybkę? A może ona w cale nie chce z nimi wracać?  

 

 

 

Pewnego razu w Nibylandii Między Światami  

Kate Lilii, Mia i jej młodsza siostra Gabi na dobre zadomowiły 

się w Przystani Elfów i zaprzyjaźniły z jej mieszkańcami. 

Pewnego dnia ich beztroska zabawa zostaje przerwana i muszą 

wracać do realnego świata, gdyż kolejna okazja do powrotu 

może się już długo nie powtórzyć. Czy dziewczynkom uda się 

odnaleźć magiczne przejście między światami, aby mogły 

jeszcze kiedyś powrócić do Nibylandii? 

 

 

 

 

Ratując Sophie  

Lottie tylko chciała być bohaterką. Nie miała pojęcia, że 

okaże się to tak niebezpieczne... 

Gdyby rodzice Lottie byli normalnymi ludźmi zamiast 

kompletnymi dziwakami, dziewczyna nigdy nie poznałaby 

Sophie. I nigdy nie złożyłaby takiej obietnicy. Ani nie uciekłaby 

kajakiem, nie kradła buraków i nie udawałaby, że jest fanką 

Gwiezdnych Wojen. Nie wydarzyłoby się również nic 

strasznego... 

Kolejny, po Morderstwie w środku zimy, trzymający w napięciu 

i zapadający w pamięć kryminał dla dzieci autorstwa Fleur 

Hitchock! 

 

 



Pierwsze Czytanki. Adaś i trudna zagadka  

Pełne przygód opowiadanie + atrakcyjna szata graficzna + duża 

czcionka = płynne czytanie. 

„Pierwsze Czytanki” gwarantują wysoki poziom literacki i 

artystyczny, wpływając na kształtowanie gustu najmłodszych.  

Książki z tej serii pomogły już wielu dzieciom rozczytać się w 

książkach. 

Jeśli dziecko zna już wszystkie litery, potrafi składać całe wyrazy 

a nawet całe zdania (radzi sobie z dłuższymi – nie tylko 

pojedynczymi, lecz także złożonymi), zna dwuznaki i 

zmiękczenia, ale brakuje mu jeszcze umiejętności doskonałego, 

płynnego czytania, ta książeczka jest dla niego wprost idealna. 

 

 

 

Pierwsze Czytanki. Michałek i pudełko niespodzianek  

Pełne przygód opowiadanie + atrakcyjna szata graficzna + duża 

czcionka = płynne czytanie. 

„Pierwsze Czytanki” gwarantują wysoki poziom literacki i 

artystyczny, wpływając na kształtowanie gustu najmłodszych.  

Książki z tej serii pomogły już wielu dzieciom rozczytać się w 

książkach. 

Jeśli dziecko zna już wszystkie litery, potrafi składać całe wyrazy 

a nawet całe zdania (radzi sobie z dłuższymi – nie tylko 

pojedynczymi, lecz także złożonymi), zna dwuznaki i 

zmiękczenia, ale brakuje mu jeszcze umiejętności doskonałego, 

płynnego czytania, ta książeczka jest dla niego wprost idealna. 

 

 

Pierwsze czytanki dla chłopców  

Pełne przygód opowiadanie + Atrakcyjna szata graficzna + Duża 

czcionka = Płynne czytanie 

Pierwsze czytanki gwarantują wysoki poziom literacki i 

artystyczny, wpływając na kształtowanie wrażliwości i gustów 

najmłodszych. 

Książki z tej serii zachęcają dzieci do czytania. 

Jeśli dziecko zna już wszystkie litery, dwuznaki i zmiękczenia, 

umie składać wyrazy, a nawet całe zdania, ale niekoniecznie 

potrafi jeszcze płynnie czytać, ta książeczka będzie dla niego 

idealna. 

W tym tomiku aż cztery historyjki! 

 

 



Pierwsze czytanki dla dziewczynek  

Pełne przygód opowiadanie + Atrakcyjna szata graficzna + Duża 

czcionka = Płynne czytanie 

Pierwsze czytanki gwarantują wysoki poziom literacki i artystyczny, 

wpływając na kształtowanie wrażliwości i gustów najmłodszych. 

Książki z tej serii zachęcają dzieci do czytania. 

Jeśli dziecko zna już wszystkie litery, dwuznaki i zmiękczenia, umie 

składać wyrazy, a nawet całe zdania, ale niekoniecznie potrafi jeszcze 

płynnie czytać, ta książeczka będzie dla niego idealna. 

W tym tomiku aż cztery historyjki! 

 

 

Pierwsze czytanki Elmer słoń w kratkę. Poziom 1  

Pierwsze czytanki z Elmerem to propozycja dla dzieci, które 

rozpoczynają naukę czytania. 

Pierwsze czytanki to seria opowiadań, które towarzyszą dzieciom na 

każdym poziomie nabywania umiejętności czytania. Wesołe historie 

i ciekawa tematyka wspierają małych czytelników w ich pierwszych 

spotkaniach z książką. Poziom trudności dostosowany do wieku 

dziecka ułatwia zrozumienie treści.  

Poziom 1. W krainie słów. Odczytywanie krótkich wyrazów. 

Przewaga zdań pojedynczych. Brak dwuznaków. Prosta pisownia bez 

dylematów ortograficznych. Duża czcionka. Zabawne historie ukryte 

w prostych zdaniach. Ilustracje rozbudzające zainteresowanie 

czytaniem.  

Poziom 2. W krainie zdań. Przygody opisane za pomocą zdań pojedynczych i złożonych. Zastosowanie 

dwuznaków oraz samogłosek: ą, ę. Krótkie dialogi. Wprowadzenie w świat ortografii. Poznanie 

pisowni trudniejszych wyrazów. 

Poziom 3. W krainie opowieści. Użycie wszystkich głosek. Zastosowanie zdań złożonych oraz 

wielokrotnie złożonych. Samodzielne czytanie dłuższych historii. Rozbudowane dialogi. Trudniejsza 

ortografia. 

 

 

Pierwsze czytanki. Lenka i magiczne drzewo  

Pełne przygód opowiadanie + Atrakcyjna szata graficzna + Duża 

czcionka = Płynne czytanie. 

Pierwsze Czytanki gwarantują jednocześnie wysoki poziom literacki 

i artystyczny, wpływając na kształtowanie gustu najmłodszych. 

Książki z tej serii pomogły już wielu dzieciom rozczytać się w 

książkach. 

Jeśli dziecko zna już wszystkie litery, potrafi składać całe wyrazy a 

nawet całe zdania (radzi sobie z dłuższymi – nie tylko pojedynczymi, 

lecz także złożonymi), zna dwuznaki i zmiękczenia, ale brakuje mu 

jeszcze umiejętności doskonałego, płynnego czytania , ta książeczka 

jest dla niego wprost idealna. 

 



. 

 

 

Pierwsze czytanki Shrek 2. Magiczny eliksir. Poziom 2  

Shrek musi przekonać rodziców Fiony, że jest idealnym mężem 

– prawdziwym księciem z bajki. Ale żeby to osiągnąć, musi 

zdobyć magiczny napój. Niestety, znajduje się on w fabryce 

Wróżki Chrzestnej, a drogi do niego pilnuje armia elfów. Czy 

Shrek, Osioł i Kot w butach pokonają przeszkody?  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Samochodzik Henio" to seria zabawnych książeczek 

opisujących przygody autka Henia i jego wesołych przyjaciół. 

Henio jest zawsze pełen radości i bardzo lubi pomagać innym. 

Bez trudu zdobędzie serce każdego małego czytelnika. 

 

 

 

 

 

 

 

Julka i kosmitka,  

Ze znalezionych na spacerze skarbów Julka buduje stworka. 

Stworek jest kosmitką i najwyraźniej ma wielką ochotę 

na zabawę: ucieka Julce! Zabawa w berka z kosmitką 

to prawdziwy kosmos. Ascetyczne, geometryczne i utrzymane 

w stonowanej kolorystyce ilustracje Piotra Fąfrowicza 

 

 



Pippi na Południowym Pacyfiku  

Trzecia książeczka o przygodach Pippi! 

Wesoła Pippi Pończoszanka nigdy, przenigdy nie zamierza 

dorosnąć i zawsze bez wahania wyrusza na spotkanie nowej 

przygody! Niestraszne jej sztormy ani rekiny, kiedy w grę 

wchodzi dobra zabawa. To wyjątkowa dziewczynka, która w 

jednej chwili podejmuje decyzję o podróży na tropikalną wyspę! 

 

 

 

 

 

 

Pippi wchodzi na pokład  

Druga książeczka o przygodach Pippi! 

Kto jest najsilniejszą, najbogatszą i najbardziej samodzielną 

dziewczynką na świecie? Oczywiście Pippi Pończoszanka z Willi 

Śmiesznotki! Zna dużo ciekawszych zajęć niż chodzenie do szkoły, 

jest niezwykle odważna i żaden łobuz jej niestraszny. W towarzystwie 

Pippi nie grozi ci nuda! 

 

Ucieczka Pippi  

Kiedy Tommy i Annika postanawiają uciec z domu, ich 

mama prosi Pippi, żeby uciekła z nimi. Wie, że w jej 

towarzystwie będą bezpieczni. Nie ma nic lepszego, niż 

uciekać z Pippi; Tommy i Annika nie mają co do tego 

wątpliwości! 

Wyruszają konno, potem wędrują na piechotę, jadą na dachu 

pociągu i na furze z sianem, aż w końcu rozklekotanym 

samochodem bez hamulców, który wzbija się w powietrze! 

Po drodze mają mnóstwo przygód, a po trudach podróży 

stęsknieni wracają do domu. 

Tej historii nie znajdziecie w pozostałych książkach o Pippi. 

Astrid Lindgren napisała ją na podstawie scenariusza do filmu pod tym samym tytułem, 

nakręconego w 1970 roku, 

z rewelacyjną Inger Nilsson w roli głównej. Książka opatrzona jest zdjęciami z planu 

filmowego. 

Książka tyleż dla dzieci, co dla ich rodziców, pamiętających niedzielne filmowe poranki z 

Pippi! 



Pies Baskerville'ów  

Jedna z najsłynniejszych powieści z Sherlockiem Holmesem w roli 

głównej. Akcja rozgrywa się na ponurych bagnach hrabstwa 

Devon, gdzie w tajemniczych okolicznościach giną kolejni 

spadkobiercy majątku Baskerville’ów. Miejscowa ludność 

przypisuje te zgony pradawnej klątwie… Sherlock Holmes, 

błyskotliwy jak zawsze, stawia czoła tej zawiłej zagadce. 

 

 

 

Przeklęci święci  

Autorka uwielbianej tetralogii „Król kruków” powraca z kolejną 

powieścią dla młodzieży!  

Niektórych życzeń nie należy wypowiadać na głos. 

Pełna tajemnic książka o tym, czy warto wierzyć w cuda i czym dla 

każdego jest cud. W zagadkowym miasteczku Bicho Raro w stanie 

Kolorado mieszka trójka kuzynów. Ich życie płynie w sennym rytmie, 

choć robią wszystko, żeby w ich okolicy stało się coś ciekawego. Jeden z kuzynów Joaquin 

prowadzi nawet piracką stację radiową. Cała trójka – Beatriz, Daniel i Joaquin – czeka, aż 

wreszcie stanie się cud. Ale cuda w Bicho Raro są inne od spodziewanych... 

 

 

Przyjaciel z szafy  

Możesz wszystko, co tylko sobie wyobrazisz. 

Rudger to najlepszy przyjaciel Amandy Szuruburskiej. Taki 

wymyślony, ale to nie znaczy, że na niby. Każdy z nas kiedyś 

miał albo nadal ma takiego powiernika. 

Nikt poza Amandą nie może go zobaczyć. Do czasu. Pewnego 

dnia w drzwiach domu dziewczynki staje pan Trznadel. Łysy, 

grubawy, w hawajskiej koszuli. Przyszedł przeprowadzić 

ankietę. To jednak tylko pozory. Prawda jest taka, że pan 

Trznadel poluje na takich jak Rudger. Na wymyślonych. I już wyczuł niepozornego chłopca. 

Gdy Amanda na skutek wypadku trafia do szpitala, Rudger zostaje sam. Czy zdoła ukryć się 

przed groźnym przybyszem? Krążą plotki, że pan Trznadel zjada wymyślonych... 

Opowieść o miłości, utracie oraz sile wyobraźni, wspaniale zilustrowana przez Emily Gravett. 

Poruszy wszystkich, którzy wierzą w moc fantazji i dla których – tak jak dla Amandy – "każda 

książka to przygoda". 

Pełne subtelności ilustracje Emily Gravett (plus olśniewająca okładka) świetnie oddają ducha 

przygód Amandy i Rudgera jak również nastrój zabawy… Najbardziej urokliwe i wzruszające 

są opisy więzi między bohaterami, takich, których sami potrzebujemy, i tego, w jaki sposób 

wpływają one na nasze życie. 



Piętnastoletni kapitan  

Piętnastoletni kapitan jest powieścią przygodową francuskiego 

pisarza Juliusza Verne’a należącą do światowego kanonu 

literatury dziecięcej i młodzieżowej. Akcja powieści rozpoczyna 

się w 1873 roku na amerykańskim statku „Pielgrzym” płynącym 

do Afryki. Na skutek dramatycznego zajścia podczas polowania 

na wieloryba, kapitan i część załogi żaglowca giną. Dowodzenie 

przejmuje piętnastoletni praktykant Dick Sand. Chłopak 

postanawia jak najszybciej odwieźć pasażerów do Ameryki. 

Jednak podstępny handlarz niewolników Negoro, pracujący jako 

kucharz okrętowy, krzyżuje jego plany i statek kończy kurs w 

Afryce. Załogę i pasażerów czeka na Czarnym Lądzie wiele 

niebezpieczeństw i emocjonujących przygód. Stawią im czoła 

dzięki odważnej i zdecydowanej postawie piętnastoletniego 

kapitana. Kreując postać Dicka Sanda, Juliusz Verne stworzył zupełnie nowy typ bohatera, 

który dla pokoleń młodych czytelników stał się wzorem do naśladowania.  

 

W 80 dni dookoła świata  

* KOLOROWE ILUSTRACJE *  

W 80 dni dookoła świata w serii "Kolorowa Klasyka" to 

najpiękniejsze kolorowe wydanie tej powieści na rynku! 

Książka zawiera wspaniałe, barwne ilustracje, jej atutem jest 

duża, ułatwiająca szybkie czytanie czcionka. Edycja na 

szlachetnym papierze, bardzo trwała i estetyczna. 

Kiedy szanowany angielski gentleman Mr Phileas Fogg 

zakłada się z kolegami, że w wyznaczonym czasie objedzie 

dookoła Ziemię, nikt mu nie wierzy! 

A zwłaszcza już wtedy, gdy w ślad za nim wyrusza agent 

angielskiej policji... Dlaczego wciąż depcze mu po piętach i 

co z tego wszystkiego wyniknie? 

Szalone przygody, liczne niebezpieczeństwa, piękne krajobrazy, prastare miasta, nieznane 

obyczaje... Mr Phileas Fogg zaprasza w podróż i Ciebie! 

 

 

Tajemnicza wyspa  

Tajemnicza wyspa to ostatnia z cyklu „Niezwykłe podróże”, a 

zarazem jedna z najwspanialszych powieści Juliusza Verne'a, 

w której po raz ostatni spotykamy Kapitana Nemo. 

Grupa sześciu uciekinierów z obleganego podczas wojny 

secesyjnej Richmondu rozbija się na niezamieszkanej wyspie. 

Kilkuletni pobyt na niej przeżyli dzięki swojej wiedzy i 

umiejętności zagospodarowania wyspy. Jednak od początku 

towarzyszą im niezwykłe zjawiska oraz pomocna 

„niewidzialna ręka”. 



Pociągi. Legendarne podróże  

Pasjonująca opowieść o historii pociągów, 

obejmująca czasy od wynalezienia 

parowozu aż po najnowsze zdobycze 

techniki szybkiej kolei. Młodzi miłośnicy 

kolejnictwa znajdą tu wiele interesujących 

informacji i cennych ciekawostek. 

Bardzo realistyczne ilustracje, którym 

towarzyszą opisy poszczególnych 

rozwiązań technicznych charakteryzuje 

niezwykła dbałość o szczegóły. 

Największym atutem tej książki jest jednak unikatowy sposób prezentacji omawianych 

maszyn – najsłynniejsze pociągi świata czytelnik ogląda z bliska, zarówno z zewnątrz jak i od 

środka. 

Poszczególne składy dosłownie „wyjeżdżają" z rozsuwanych stron książki, a podnoszone 

klapki pozwalają zajrzeć do wnętrz. Pozycja polecana dla wszystkich, którzy kochają pociągi 

– niezależnie od wieku. 

. 

 

Znajdziecie na naszej półce z 

perełkami  

 

Pod ziemią, pod wodą  

Nowy, dwustronny album Aleksandry i Daniela 

Mizielińskich. Po obrazkowej podróży po lądach, 

morzach i kulturach świata nadszedł czas na książkową 

wyprawę do wnętrza ziemi i w głębiny mórz i oceanów. 

"Pod ziemią, pod wodą" to naładowana informacjami 

księga pełna ogromnych ilustracji i szczegółowych 

przekrojów. Poprowadzą was one w głąb naszej planety, 

pokazując , co kryje się pod powierzchnią lądów i wód. 

Będziecie schodzić coraz głębiej i głębiej - od cienkiej 

warstwy gleby tuż pod stopami do gorącego jądra Ziemi, 

od skąpanych w słońcu raf koralowych do pogrążonego 

w ciemności i chłodzie najgłębszego miejsca oceanów. 

Znajdziecie tam zwierzęta żyjące pod ziemią i dziwne 

głębinowe stworzenia, najgłębiej sięgające korzenie i 

plątaniny podziemnych rur, sensacyjne wykopaliska i 

skamieniałe kości dinozaurów. Zajrzycie do podziemnych nor i norek, zapuścicie się w 

labirynty jaskiń i zjedziecie na dno najgłębszej kopalni świata. Wypróbujecie zabytkowe 

okręty podwodne, zanurkujecie w podmorskiej studni i odwiedzicie wrak Titanica. Odkryjecie 

tajemnice podziemnego i podwodnego świata. 

Części "Pod ziemią" i "Pod wodą" zaczynają się po przeciwnych stronach książki, by spotykać 

się w środku, na rozkładówce poświęconej jądru Ziemi. 

Znajdziecie na naszej półce z perełkami. 



Potworologia. Wielka księga stworzeń 

niezwykłych  

Sensacja wydawnicza! Stworzenia uważane dotąd 

za legendarne istnieją naprawdę! Niezwykła 

księga autorstwa cenionego smokologa dra 

Ernesta Drakea ujawniają prawdę o 

najsłynniejszych bestiach i potworach. 

 Prezentowana pozycja jest jak dotąd najlepszym 

dostępnym na rynku kompendium wiedzy na ten 

temat. To opis obserwacji i odkryć dokonanych 

podczas wyprawy badawczej do najdalszych i 

najbardziej odludnych rejonów świata.  

Zawiera usystematyzowany przegląd niezwykłych 

zwierząt lądowych, wodnych i latających. 

Znajdziemy tu informacje dotyczące wielu 

słynnych stworzeń, takich jak yeti, gryfy, harpie, 

cyklopy, centaury, jednorożce czy chimery, a także próbki i znaleziska zebrane podczas 

wyprawy. Wiadomościom czysto naukowym towarzyszy mnóstwo praktycznych porad i 

wskazówek, bezcennych w przypadku spotkania z niebezpiecznymi, choć fascynującymi 

stworami 

Znajdziecie na naszej półce z perełkami. 

 

 Profesor Astrokot odkrywa kosmos  

Pierwsza część bestsellerowej serii edukacyjnej 

przetłumaczonej na 16 języków. 

Odkrywanie kosmosu jest pasjonujące! Zwłaszcza, 

jeśli naszym przewodnikiem jest profesor Astrokot. 

Jest on tak mądry, że ma stopień naukowy w 

niemal każdej dyscyplinie pod słońcem! A skoro 

mowa o Słońcu… profesor Astrokot jest specjalistą 

również w tej dziedzinie. W tej książce opowie 

Wam o wielu fascynujących tajemnicach 

Wszechświata. 

Co wspólnego ma Ziemia z owsianką Złotowłosej? 

Gdzie w kosmosie można znaleźć diamenty? 

Czy na innych planetach istnieje życie? 

O tym dowiecie się od profesora Astrokota – najmądrzejszego kota na świecie! 

Duża dawka wiedzy z dziedziny astrofizyki podana w lekki, przystępny i zabawny sposób – 

imponujący album do wspólnego, rodzinnego czytania. 

Dominic Walliman – doktor fizyki (specjalizuje się w fizyce urządzeń kwantowych), 

naukowiec i wykładowca uniwersytecki. Mieszka w Vancouver, gdzie na co dzień zajmuje się 

programowaniem komputerów kwantowych. 

Ben Newman – utalentowany, wielokrotnie nagradzany ilustrator i autor komiksów. Mieszka i 

pracuje w Londynie. 



Przygody nudzimisiów  

W krainie nudzimisiów jak zwykle dużo się dzieje. Hubek bawi 

się skonstruowaną przez Czarusia maszyną do robienia chmur. 

Postanawia poeksperymentować, co kończy się wielkim… bum! 

Tymczasem w świecie ludzi pomocy potrzebuje Ludwiczek. 

Dzięki pomysłowemu Hubkowi odkrywa, że nudne wcześniej 

szachy są niezwykle fascynującą grą. 

Nudzimisie nie zostawiają w potrzebie także Julki. Wykorzystując 

swoje budowlane talenty, pomagają dziewczynce odzyskać 

zainteresowanie koleżanek. Nikt przecież nie lubi bawić się sam! 

Zupełnie nie przeszkadza to Aldebardowi, którego Hubek zabiera 

na… plantację kakaowca. Po co i w jakim celu? Tego dowiedzcie 

się już sami! 

 

Raz, dwa, trzy. Piaskowy Wilk  

Piaskowy Wilk uwielbia trudne pytania. To dlatego tak 

dobrze się czuje w towarzystwie Karusi. Opowiada jej 

rzeczy zapierające dech w piersiach i razem tłumaczą 

sobie zagadki otaczającego świata. Karusię ciekawi 

wszystko - komary i miłość, puste kieszenie, nieposłuszne 

nogi, krótkie chwile, które bywają długie, wszechświat 

bez końca i czerwone kalosze. 

45 niezwykłych opowiadań o Piaskowym Wilku i Karusi, 

ukochanych tak przez dzieci, jak i przez dorosłych - teraz 

w jednym tomie. Wydanie prezentowe. Zawiera: 

?Piaskowy Wilk", ?Piaskowy Wilk i ćwiczenia z 

myślenia" oraz ?Piaskowy Wilk i prawdziwe wymysły".  

 

 

Reksio. Dobranocka wszech czasów  

Reksio – kultowy bohater serialu animowanego 

– ma już 50 lat! I nadal jest tym samym 

pomysłowym psiakiem, a jego przygodami 

zachwycają się kolejne pokolenia dzieci. 

Reksio i jego przyjaciele mieszkają na wsi i 

nigdy nie narzekają na nudę. Bawią się w 

chowanego, taplają w błocie, wędrują po górach. 

Jesienią zbierają jabłka, a latem kąpią się w jeziorze. Najważniejsze, że trzymają się razem i 

mogą na siebie liczyć. 

Przyjaźń, współpraca, ciekawość świata, szacunek dla zwierząt – to wartości, których uczą 

opowiadania o sympatycznym piesku z łatką. 

Reksio zaprasza na swoje podwórko, hau, hau! 

Jubileuszowe wydanie, idealne na prezent dla małych wielbicieli zwierząt i fanów psa z łatką.  



Rok w lesie  

Dziki, wilki, bażanty, niedźwiadek, mrówki, dzięcioł, lisy, 

borsuk, zaskrońce, żaby, łoś i wiele innych zwierzaków 

zamieszkuje pewien las. Jak się bawią, a jak odpoczywają? 

Kto śpi w dzień, a kto w nocy? Kto się z kim lubi? Kto 

jakie ma przysmaki?  

Poszukajcie odpowiedzi na kartach tej niezwykłej książki. 

Rok w lesie zawiera dwanaście rozkładówek z kolejnymi 

miesiącami jednego roku. Każdy miesiąc to ten sam 

szczegółowo rozrysowany kadr lasu z mieszkańcami 

pokazanymi w innych sytuacjach, warunkach pogodowych, 

w innej porze dnia lub nocy.  

Dwie dodatkowe rozkładówki zawierają prezentację 

bohaterów i interaktywną zabawę. Rok w lesie można oglądać godzinami. Ta niezwykła 

książka pobudza wyobraźnię, rozwija spostrzegawczość, zdolność logicznego myślenia, 

szukania związków przyczynowo-skutkowych, umiejętność opowiadania, a przede wszystkim 

gwarantuje świetną zabawę.  

Emilia Dziubak ukończyła grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Debiutowała w 

2011 roku autorską książką kucharską dla dzieci pt. „Gratka dla małego niejadka”, która 

znalazła się w ścisłym finale konkursu na najpiękniejsze książki obrazkowe 4th CJ Picture 

Book Award w Korei. Jej ilustracje ukazują się w takich czasopismach jak „Gaga”, 

„Przekrój”, „Wprost” czy „Art & Business”. Dwukrotnie otrzymała nominacje w konkursie 

PTWK Najpiękniejsze Książki Roku. Laureatka Nagrody Literackiej m.st. Warszawy w 2014 

roku za książkę Proszę mnie przytulić. Dla Naszej Księgarni zilustrowała również A ja nie 

chcę być księżniczką oraz Klasycy dzieciom.   

Znajdziecie na naszej półce z perełkami 

 

 

 

Znikające zwierzęta  

Oszołamiająco kolorowa 

wyszukiwanka, w której ukryły się 

zagrożone zwierzęta z całego świata. 

Zwierzęta znikają. Niektórych jest 

już tak mało, że naprawdę trudno je 

spotkać. Ale może tobie uda się je 

znaleźć? 

Rozejrzyj się po pustyniach i 

sawannach, po jaskiniach i lasach 

deszczowych, zajrzyj pod wodę i pod ziemię, spójrz w niebo. 

Gdzie żyją głowomłoty i mobule, a gdzie łuskowce i zębolity? Co je diugoń, co acerodon, a co 

drzewnica? Jak lata wełnolot? Czemu wielkouch ma wielkie uszy, a grubogonik gruby 

ogonek? 

I dlaczego wszystkie znikają? 

Znajdziecie na naszej półce z perełkami. 



Rozważna i romantyczna  

Po śmierci męża pani Dashwood wraz z dziećmi opuściła ukochany 

dom i zamieszkała w posiadłości Barton. Dwie z jej córek - panny 

na wydaniu - choć różne pod względem charakterów, tak samo 

szukają szczęścia i miłości. Uczuciowa, impulsywna Marianna 

marzy o mężczyźnie szarmanckim, wrażliwym, lubiącym te same 

lektury co ona. Łagodna i rozważna Eleonora odda serce jedynie 

człowiekowi spokojnemu i odpowiedzialnemu. Niestety świat, 

którym - zamiast prawdziwych uczuć - rządzi pozycja społeczna i 

pieniądz, może boleśnie rozczarować te pełne uroku, ufne kobiety... 

Jane Austen (1775–1817) - autorka utworów poświęconych życiu 

codziennemu angielskiej ziemiańskiej prowincji XIX wieku. Jej 

najbardziej znane powieści to: Rozważna i romantyczna, Duma i uprzedzenie, Emma oraz 

Mansfield Park. Celne obserwacje ówczesnego społeczeństwa i wnikliwe portrety 

psychologiczne kobiet sprawiają, że utwory Austen, chętnie ekranizowane, do dziś cieszą się 

popularnością. Literatura młodzieżowa. 

  

 Sezon na zielone kasztany  

Książka nagrodzona w III Konkursie Literackim im. 

Astrid Lindgren zorganizowanym przez Fundację 

„ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. 

Jak długą smycz można upleść z miłości? Czy warto być 

fizią kartoflanką? I czemu tak wiele zależy od jednej 

czekoladowej krówki? 

W „Sezonie na zielone kasztany” aż iskrzy od ważnych 

pytań, napięć i zdumień. Iga, Kaśka, Paweł, Lenka i 

pozostali dopiero odkrywają swój świat, który nie zawsze 

jest kolorowy... Na szczęście w porze dojrzewania kasztanów, gdy zawodzi przyjaźń, gdy 

budzi się pierwsza miłość, a samotność aż boli, można znaleźć w sobie dość siły, by walczyć o 

własną rację. A także dość odwagi, żeby przyznać ją innym… 

Dojrzałe kasztany mówią nam, że przyszła jesień. A te zielone gwarantują mądrą czytelniczą 

przygodę. Jak zawsze u tej autorki. - Beata Kęczkowska, dziennikarka „Wysokich Obcasów 

Extra” 

Może się zdarzyć, że urodziłaś się bez skrzydeł, ale najważniejsze, abyś nie przeszkadzała im 

wyrosnąć“ – powiedziała raz Coco Chanel. Kiedy poznawałam kolejnych bohaterów 

kasztanowej książki, w głowie kołatała mi nieustająco myśl legendarnej Coco. Ona jak rzadko 

kto rozumiała, co znaczy dorastanie, i gdyby tylko mogła poznać Igę i jej kolegów, na pewno 

trzymałaby za nich kciuki równie mocno jak ja. Dlaczego? Bo doskonale wiedziała, jak ważne 

jest to, aby obronić wartości młodzieńczego świata. Bo wiedziała, jakie to ważne, aby człowiek 

w chwilach wątpliwości i rozterek w tym świecie nie był sam. 

Trzymasz w dłoni jedenaście świetnie napisanych historii. Życzę ci, abyś bez względu na to, ile 

masz lat, choć w jednej z nich odnalazł siebie. - Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka radiowej 

Trójki i TVP1 .Literatura młodzieżowa. 

 



Serafina i czarny płaszcz  

W piwnicach pełnej przepychu rezydencji Biltmore mieszka 

potajemnie niezwykła dziewczyna. Czy to z powodu jej 

żółtych oczu i czterech palców u rąk i nóg ojciec ukrywa ją 

przed ludzkim wzrokiem? 

Serafina żyje przyczajona w mroku, poruszając się 

bezszelestnie po zakamarkach posiadłości. Noc jest jej 

królestwem. Ale kiedy z Biltmore co noc zaczynają znikać 

dzieci, dziewczyna musi wyjść z ukrycia. Złowieszczy 

mężczyzna w czarnym płaszczu przemierza korytarze i zaułki 

domu, a tylko ona jest na tyle zwinna i odważna, by ruszyć 

jego tropem. Czy znajdzie sojusznika w Braedenie 

Vanderbilcie, młodym mieszkańcu Biltmore? 

– Nigdy nie wchodź do lasu. Działają tam ciemne moce, 

których nikt nie rozumie, nienaturalne siły, które mogą wyrządzić ci straszliwą krzywdę – 

przestrzegał ojciec Serafiny. 

Ale to właśnie w lesie Serafina będzie musiała nie tylko zmierzyć się z mężczyzną w czarnym 

płaszczu, ale i stawić czoła tajemnicy własnej tożsamości. 

„Serafina w niezwykle angażujący sposób wciąga czytelnika w swój świat. Jest niesamowity – 

Biltmore ocieka przepychem, a okoliczne lasy zdają się być pełne sekretów. Historia 

opowiedziana jest z taką dawką tajemnicy i fantazji (z lekką nutą grozy), że z pewnością 

usatysfakcjonuje młodych czytelników” - Historical Novel Society 

„Serafina dąży do zrozumienia samej siebie i poznania historii swojego pochodzenia. Do tego 

kilka dramatycznych momentów, mnóstwo wyobraźni – wszystko to razem tworzy tajemniczą 

opowieść” - Publishers Weekly 

„Dreszcz grozy i przygody zapewniony!” - Booklist 

 

 

Serafina i zmiennokształtny kostur 

Tajemnica pochodzenia Serafiny wyszła na jaw. Każdej nocy 

dziewczyna może odwiedzać swoją matkę w lesie, każdego dnia 

spędzać czas z ludźmi w rezydencji Biltmore. 

Jednak Serafina zdaje się nie pasować ani do świata ludzi, ani do 

świata zwierząt…Ale w obu tych światach zaczyna się dziać coś 

dziwnego. Coś, co może zagrozić wszystkim. Serafinie ponownie 

przyjdzie walczyć z tajemnymi mocami i zmierzyć się z 

przeznaczeniem, które od zawsze na nią czekało… Kto okaże się przyjacielem, a kto 

wrogiem? 

O autorze: 

Pierwszy tom jego debiutanckiej trylogii o Serafinie („Serafina i czarny płaszcz”) przez ponad 

50 tygodni święcił triumfy na liście bestsellerów „New York Timesa”. Zanim został 

pełnoetatowym pisarzem, Robert Beatty przez lata związany był z branżą technologiczną. Jest 

autorem kilku patentów, a w 2007 został nagrodzony tytułem Przedsiębiorcy Roku EY. Wśród 

jego licznych pasji są zarówno historia i powieści Jane Austen, jak i jeździectwo czy 

architektura. Mieszka w Asheville, w Północnej Karolinie, z żoną i trzema córkami, które 

pomagały mu w wymyślaniu historii o Serafinie. 



 

Serafina i rozdzielone serce  

Trzecia część bestsellerowej serii o walecznej dziewczynie, 

która mierzy się z siłami zła, aby chronić to, co pokochała. 

Serafina budzi się w ciemności. Nie wie, co się wydarzyło, nie 

wie, dlaczego życie w Biltmore zmieniło się w niewyobrażalny 

sposób. Musi odkryć prawdę o tym, co się z nią stało, i znaleźć 

sposób na wykorzystanie jej nowych mocy, zanim będzie za 

późno. Walczy, aby odzyskać siebie, przyjaźń Braedena i aby 

ocalić miejsce, które nauczyła się już nazywać domem. 

 

 

 

 

 

Smocza Straż  

Długo oczekiwana kontynuacja bestsellerowego Baśnioboru. 

Po pokonaniu demonów następuje pozorny pokój. Tymczasem 

król smoków ma dość zamknięcia w azylu, podburza do walki 

swoich poddanych i chce przejąć władzę nad światem. Najpierw 

jednak musi zdobyć władzę we własnym więzieniu, w czym 

konsekwentnie będzie próbować mu przeszkodzić Kendra i Seth. 

Czy smokom uda się przejąć władzę nad światem? 

 

 

 

Solaris  

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 lat 

od pierwszego wydania wciąż fascynuje 

Powieść młodzieżowa. 

 

 



 

 

Spirit Animals 4. Ogień i lód  

Niezwykła seria fantasy lektura obowiązkowa dla fanów 

Opowieści z Narnii i Władcy pierścieni. 

Abeke, Meilin, Conor i Rollan z magicznymi 

zwierzoduchami: lamparcicą Uraza, pandą Jhi, wilkiem 

Brigganem i sokolicą Essix przemierzają całą Erdas, żeby 

zapobiec przejęciu władzy nad światem przez bezlitosnych 

Zdobywców. Tym razem chcą zdobyć talizman 

niedźwiedzicy polarnej Suki, która ukryła się wśród 

wiecznych śniegów Arktyki. Na szczęście do drużyny 

dołącza Maya, która ma niezwykły dar panowania nad 

ogniem. Wejdź do świata przygód, magii i legend. Przeczytaj 

wszystkie tomy serii SPIRIT ANIMALS. 

 

 

Spirit Animals. Tom 5. Naprzeciw falom  

 Zapraszamy do świata magii i legend, pełnego niezwykłych 

przygód. Erdas to kraina harmonii, której magiczne połączenie 

między światami ludzi i zwierząt dokonuje się za sprawą 

unikalnej więzi człowieka z jego zwierzoduchem. Niezwykła 

seria fantasy dla młodych czytelników! Projekt wydawniczy, 

jakiego jeszcze nie było: każdą z siedmiu części napisał inny 

autor o międzynarodowej sławie. To lektura obowiązkowa dla 

fanów Władcy pierścieni lub Opowieści z Narnii. Fenomenalne 

połączenie książki fantasy i gry typu RPG - odkryj swojego 

zwierzoducha i przeżyj niesamowite przygody!  

 

 

Spirit Animals. Tom 6. Wzlot i upadek  

Kolejna część bestsellerowej serii 'Spirit Animals". 

Głęboko na pustyni kryje się piękna oaza rządzona 

przez władcę, jakiego próżno szukać w całym Erdas. 

Nazywa się Cabaro - Wielki Lew, włada królestwem 

zwierząt i zazdrośnie strzeże swojego złotego talizmanu. 

Żaden człowiek nie postawił dotąd stopy na jego 

terytorium. Podróż do oazy wydaje się niemożliwa. 

Ale Conor, Abeke, Meilin i Rollan już wcześniej 

dokonywali wspólnie rzeczy niemożliwych. Teraz 

jednak drużyna jest rozbita a przyjaciele podzieleni 

przez… zdradę 



Spirit Animals. Tom 7. Wszechdrzewo  

WSZECHDRZEWO to siódmy, ostatni tom bestsellerowej serii 

fantasy dla młodych czytelników. Lektura obowiązkowa dla fanów 

"Opowieści z Narnii" i "Władcy pierścieni". 

Conor, Abeke, Meilin i Rollan byli kiedyś zwykłymi dziećmi. Gdy 

nawiązali więź ze swoimi zwierzoduchami - mądrymi i potężnymi 

zwierzęcymi partnerami - zyskali niezwykłe zdolności, ale spadła na 

nich też ogromna odpowiedzialność. 

Wszyscy czworo przemierzali Erdas na wyścigi z bezlitosnym 

wrogiem, by zdobyć potężne talizmany. Śmiali się i walczyli razem, 

stracili bliskich przyjaciół, wspólnie stawiali czoła wielu wyzwaniom 

i zdradzie. Teraz podróż się kończy. Nadszedł czas na finalne starcie. 

Przyjaciele muszą dotrzeć do miejsca zapomnianego przez czas i 

zmierzyć się z starożytnym wrogiem, który zbiegł z więzienia. Mają 

tylko jedną szansę, aby go zatrzymać... albo cały świat ulegnie zagładzie. 

Seria SPIRIT ANIMALS łączy świat literatury z grą typu RPG. Wielbiciele serii mogą wejść do świata 

Erdas na stronie www. spiritanimals.com.pl, wybrać swojego zwierzoducha i dołączyć do przygody! 

 

Strrraszna historia. Ci niewiarygodni Inkowie  

Książka niepozbawiona strrrasznych momentów! Dzięki niej poznasz 

krwawą historię imperium Inków, które liczyło 12 milionów ludzi, a 

zostało pokonane przez 260 najeźdźców hiszpańskich i... zarazki.  

Przeczytaj tę książkę, jeśli chcesz się dowiedzieć:  

• w jaki sposób budowano wspaniałe drogi i potężne świątynie bez 

narzędzi z metalu, koła i znajomości pisma,  

• na co mógł sobie pozwolić okrutny władca, któremu nie dostarczono 

świeżej ryby,  

• dlaczego dzieci czasami kąpano w moczu, a służba zjadała włosy 

władcy,  

• o czym świadczyły uszy do ramion.  

 

 

Strrraszna historia. To okropne średniowiecze 

Strrrasznie zabawna i trochę okrutna historia średniowiecza. Z 

tej książki dowiesz się, co naprawdę działo się w epoce 

dumnych rycerzy, dam w spiczastych kapeluszach (heninach) i 

pobożnych mnichów. 

Sięgnij po tę książkę, jeśli nie wiesz:  

• czemu kurczakom golono brzuchy,  

• jak żartował błazen,  

• w jaki sposób leczono ból zębów. 

W podręcznikach znajdziesz tylko jedną stronę prawdziwej 

historii... Poznaj fakty i oceń sam! „Strrraszna historia” to seria dla 

ludzi o mocnych nerwach i sporym poczuciu humoru 



Szkółka jeździecka "Kopytko". Na ratunek Maciejce 

Szkółka jeździecka „Kopytko” to miejsce, gdzie dzieci nie tylko 

uczą się galopować i skakać przez przeszkody, ale też pielęgnują 

kucyki, zawierają nowe znajomości i przeżywają szalone 

przygody. Bohaterki tej serii dzieli prawie wszystko, a łączy 

miłość do koni. Czy to wystarczy, żeby stały się naprawdę zgraną 

paczką? 

Do grupy Michasi, Weroniki, Olgi i Hani dołącza chłopiec. Nowy 

kolega spędził dzieciństwo wśród koni, co szybko okazuje się 

źródłem nieporozumień i kłopotów. Pierwszy zimowy trening w 

hali zostaje przerwany przez niepokojącą wiadomość: 

najcenniejsza klacz w stajni, wielokrotna mistrzyni Maciejka, 

może być poważnie chora. Doktor Mikołaj utknął w korku, więc 

Hania próbuje go zastąpić. Czy wszystko dobrze się skończy?  

 

 

Szkółka jeździecka "Kopytko". Pogoń za lisem  

Szkółka jeździecka „Kopytko” to miejsce, gdzie dzieci nie tylko 

uczą się jeździć konno i skakać przez przeszkody, ale też 

pielęgnują kucyki, zawierają nowe znajomości i przeżywają 

szalone przygody. Bohaterki tej serii dzieli prawie wszystko, a 

łączy miłość do koni. Czy to wystarczy, żeby stały się naprawdę 

zgraną paczką? 

W „Kopytku” trwają przygotowania do Hubertusa, czyli 

wielkiego jeździeckiego święta. Konkursy, zabawy, pogoń po 

lesie za lisem i ognisko to nie wszystko. Misia, Weronika, Olga i 

Hania zamierzają bowiem wykorzystać ten dzień, by zeswatać 

swoją instruktorkę z weterynarzem. Czy ich plan się powiedzie? 

 

 

Troll z ulicy Lipowej. Tom 16  

Z książkami z serii „Już czytam” czytanie to świetna zabawa! 

„Już czytam” to doskonała propozycja dla wszystkich dzieci, 

które zaczynają swoją przygodę z samodzielnym czytaniem. 

Napisane dużą czcionką, zabawne historyjki z niesamowitymi 

bohaterami i ich niezwykłymi przygodami na pewno przypadną 

do gustu każdemu dziecku. Wesołe, kolorowe ilustracje 

dodatkowo uatrakcyjnią czytanie. 

Niektóre wyrazy użyte w opowieściach stanowią zagadkę? Na 

końcu każdej książki znajduje się słowniczek, który wyjaśni 

dziecku ich znaczenie. 

Chcecie sprawdzić, co udało wam się zapamiętać z lektury? To proste! W każdej książce 

umieszczone są zadania sprawdzające wiedzę.  

 



 

Thorgal. Tom 1. Zdradzona czarodziejka  

Pierwszy tom najpopularniejszej serii w Polsce! Mimo 

upływu lat, komiks ten wciąż czyta się jednym tchem. Młody 

Thorgal zostaje skazany na śmierć przez króla Wikingów – 

Gandalfa Szalonego. Skazańca ratuje tajemnicza, rudowłosa 

kobieta, która chce wykorzystać Thorgala do zemsty, którą 

poprzysięgła Gandalfowi. Thorgal trafia do magicznej doliny, 

w której czas stanął w miejscu. Rajski ogród zamieszkany jest 

przez trzy siostry, Thorgal pragnie jednak wyrwać się z tego 

więzienia. Jedna z sióstr postanawia mu pomóc... 

Komiks dla młodzieży. 

 

To nie jest las dla starych wilków  

Najnowszy komiks Tomka Samojlika to zbiór 18 krótkich 

opowieści komiksowych z życia lasu i jego mieszkańców. 

Dosyć szalonego życia, trzeba przyznać. Łasice ninja, detektyw 

jenot i znikające jelonki, wydra którą przygnębia zima, 

najwyższy wódz szop pracz, małpa w puszczy, a nawet 

wiewiórka doznająca matematycznych olśnień - przygody tych 

bohaterów są okazją do przekazania czytelnikom wiedzy 

przyrodniczej (i nie tylko), doprawionej sporą porcją humoru. 

Komiksy, które składają się na tom To nie jest las dla starych 

wilków to historie wcześniej publikowane na łamach „Bicepsa” 

czy „Ech Leśnych”, jak też zupełnie nowe, premierowe 

opowieści 

 

 

Wojtek i Rudy. W tarapatach. Tom 1  

Pełna humoru opowieść przygodowa dla dzieci. Album 

powstał jako rozwinięcie krótkiej historii nagrodzonej w 

drugiej edycji Konkursu imienia Janusza Christy na 

komiks dla dzieci. Do świata dwóch serdecznych 

przyjaciół, Wojtka i Rudego, nuda nie ma wstępu.  

Każda sytuacja może stać się początkiem wspaniałej 

przygody. Czy to w szkole, czy na osiedlowej górce, czy u 

babci na wsi chłopcy nie przepuszczą żadnej okazji do 

zabawy... Nawet jeśli często wpadają przez to w tarapaty!  

Autorem albumu jest Piotr Hołod, absolwent warszawskiej 

ASP, od dzieciństwa fan komiksu 

 



Wojtek i Rudy. Tom 2. Afera za aferą  

Do świata Wojtka i Rudego nuda nie ma wstępu. Dwaj 

przyjaciele są tak pomysłowi, że wszystko, za co się biorą, 

staje się początkiem wspaniałej przygody. Czy to na 

podwórku, czy na plaży, czy podczas szkolnej wycieczki – 

chłopcy nie przepuszczą żadnej okazji do zabawy. Chociaż 

przez swoje szalone pomysły wielokrotnie wplątują się w 

niejedną aferę.  

W tomie drugim bohaterowie po raz kolejny pokażą, jak 

nieograniczona jest ich wyobraźnia – wyruszą na 

poszukiwanie skarbów, zorganizują turniej rycerski, 

przeniosą się na Dziki Zachód, a to zaledwie niewielki 

wycinek ich niezwykłych wypraw. Autorem serii jest Piotr 

Hołod, absolwent warszawskiej ASP, od dzieciństwa fan komiksu.  

Komiks został nagrodzony w drugiej edycji „Konkursu im. Janusza Christy na komiks 

dla dzieci”. 

 

Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela. 50 

opowiastek z ekonomią w tle (plus jedna)  

Czy podaż i popyt to bliźniaki, a fiskus to imię dla 

psa? Wszystko stanie się jasne po przekroczeniu 

bram ekonomicznego zoo. Kogóż i czegóż tu nie 

ma? Manko, zarobki, procenty, zaskórniaki, 

hipoteka, waluty, konta… Barwny świat zabawnych 

opowiastek Grzegorza Kasdepke zamieszkują różne 

dziwadła, które dzięki ilustracjom Daniela de Latour 

dokazują na kartach książki, a ich zagadkową naturę 

wyjaśnia ekonomista Ryszard Petru. Dzięki tej 

trójce trudne zagadnienia z codziennej ekonomii 

zostaną oswojone. 

Czy można polubić terminy ekonomiczne, nawet tak straszne jak debet, manko czy 

bankructwo? Kiedy przeczyta się o nich u Grzegorza Kasdepke i obejrzy u Daniela de Latour, 

chciałoby się je wszystkie nawet przygarnąć i przytulić! Okazuje się, że kiedy się je pozna 

bliżej, nie można się z nimi rozstać. To by się potwierdzało w życiu. 

Michał Ogórek 

 

 

Zebra  

Zebra to opowieść o poszukiwaniu swojego miejsca w 

grupie przez zebrę, która urodziła się na mazurskiej wsi, 

pośród stada koni. Zebra, odrzucona przez dorastające 

źrebaki, cierpi, a dopiero poprzez swoją odwagę i mądrość 

zyskuje ich aprobatę. 

Przesłanie, płynące z tej książki, to pochwała różnorodności 

i szacunek dla odmiennego wyglądu. 



Weronika i zombie  

Weronika niedługo kończy czternaście lat. Nic nie układa się 

jej tak jak powinno. Miała pójść do gimnazjum, jednak 

wciąż musi uczyć się w podstawówce – w dodatku w innym 

mieście. Miała z mamą zacząć nowe, wspaniałe życie w 

Warszawie – spotykają ją tam wyłącznie przykrości i 

niepowodzenia. Z nikim nie udało jej się zaprzyjaźnić, nikt 

jej tu nie lubi, w dodatku wpakowała się w potężne tarapaty, 

o których nikomu nie może opowiedzieć. 

Ale zaraz... Może jest jednak ktoś, komu mogłaby się 

zwierzyć? Ktoś, kogo nikt nigdy nie posądziłby o to, że 

mógłby stać się materiałem na przyjaciela dla trzynastolatki? 

Ktoś równie samotny jak ona – i podobnie jak ona – 

bezradny? 

Niespodziewana znajomość stanie się dla Weroniki 

ekspresową podróżą do dorosłego życia, podczas której 

czeka ją wiele niebezpiecznych zakrętów i niejedno wstrząsające doświadczenie 

Literatura dla młodzieży. 

 

Świnki morskie  

W żadnym innym utworze literatura czeska nie zbliżyła się do 

twórczości Franza Kafki tak bardzo, jak w Świnkach morskich. 

Milan Exner 

Pewien praski bankier z braku innego pomysłu kupuje synowi 

na Boże Narodzenie świnkę morską. Jak dalece to niewinne 

wydarzenie zmieni życie rodziny? Jakie sekrety skrywa bank 

narodowy? I czy przed kryzysem finansowym można schować 

się w beczce? 

Absurdalny humor i przerażające tajemnice. 

Z ciekawością obserwowałem, jak ta historia się rozwinie. Te 

nocne godziny spędzone przy maszynie do pisania, wypełnione 

spokojnym oczekiwaniem, jak rozwiną się zaskakujące dialogi. 

A czasem zaglądałem obok – do pokoju, w którym spali chłopcy 

– do klatki ze świnkami. Ludvík Vaculík 

Co z nimi robił? 

Ludvík Vaculík – bez wątpienia jeden z najwspanialszych pisarzy i jedna z najbarwniejszych 

postaci czeskiej literatury i kultury. Autor słynnych powieści: Siekiera, Świnki morskie, 

Sennik czeski, Podróż na Pradziad oraz Pożegnanie w dziewicy. Jego powieści są bez wyjątku 

niezwykle autobiograficzne, pełne wewnętrznych napięć oraz nieszablonowego humoru.  

Ludvík Vaculík zasłynął nie tylko jako pisarz, ale również jako nieugięty przedstawiciel 

kultury. Przez ponad dwadzieścia lat utrzymywał tętno literatury czeskiej jako „wydawca” 

samizdatu o nazwie Skobel (Petlice), w którym w latach 70. i 80 XX wieku publikowali 

najważniejsi czescy pisarze. 

Literatura dla młodzieży. 



Zezia, Giler i Oczak  

Zupełnie nowe przygody Zezi, nowi przyjaciele i nowy 

dom. 

W rodzinie Zezików duża zmiana. Pojawia się trzecie 

dziecko! 

Zezia Zezik, już trochę starsza, obserwuje swoimi 

dziecięcymi oczami dobrze nam znany świat i oczarowuje 

spostrzeżeniami. 

Opowieść o ciepłej i dobrej rodzinie – niby zwyczajna, a 

jednak niezwykle głęboka. 

Mądra, wzruszająca i zabawna. 

Dla dzieci i dorosłych.  

 

 

 

Zguba zębiełków - Komiks: 

Bycie ryjówką to nic łatwego. Wszędzie 

czyhają zagrożenia: a to zaczyna się spełniać 

starożytna przepowiednia o zagładzie, a to 

norki amerykańskie dokonują inwazji na 

spokojną Dolinę Ryjówek. Innym razem 

pożar zagraża życiu wszystkich 

mieszkańców lasu, a potem nadchodzi zima, 

śmiertelnie groźna pora roku dla owadożernych i wiecznie głodnych ssaków. 

Na domiar złego wybrańcem mającym ocalić wszystkich okazuje się fajtłapowaty Dobrzyk, 

najgorszy kandydat na bohatera. Razem z wierną drużyną śmiałków musi wyruszyć na epicką 

wyprawę, by dokonać epickich czynów... 

 

Zosia i jej zoo. Zagubiony pigwinek  

Zosia mieszka w Azylu Zoologicznym, gdzie zawsze dzieje 

się coś ekscytującego. Dziewczynka kocha zwierzęta i 

uwielbia się nimi zajmować. Ma też pewien niezwykły dar; 

rozumie mowę zwierząt! Jest to jej największy sekret. 

Do Azylu Zoologicznego trafia słodki, maleńki pingwin. 

Horacy uratował mu życie, gdyż rodzice pingwinka zginęli i 

został sam wśród śniegów i lodów na Antarktydzie. 

Zosia cieszy się, że zaczynają się wakacje i będzie miała dużo 

czasu, aby zaopiekować się pingwinkiem. Niestety, ktoś chce 

pokrzyżować jej plany, a do tego mały pingwin nie może 

przywyknąć do nowego miejsca zamieszkania. Czy Zosia jest 

w stanie mu pomóc, aby poczuł się w zoo jak w domu? 

 

 



Zwierzęta - jak rysować 

Zwierzęta fascynują nas od wczesnego dzieciństwa: czy jest to 

kochany domowy pupil, czy majestatyczny lew albo tygrys, lub 

też któryś z niezwykłych mieszkańców lasów tropikalnych, 

stepów czy pustyni... Zwierzęta są niewyczerpanym źródłem 

inspiracji dla wszystkich miłośników rysowania. 

Jeśli zamierzasz nauczyć się dobrze malować zwierzęta, 

powinieneś poznać sposoby i techniki służące przedstawieniu 

danego motywu naturalnie i przekonująco. 

W tej książce znajdziesz podstawowe techniki służące 

uchwyceniu właściwej budowy ciał zwierząt. Dowiesz się też, 

jak opierając się na podstawowych figurach geometrycznych, 

narysować zwierzę i stworzyć jego porywający portret. 

Nieważne, skąd czerpiesz inspirację, czy obserwujesz zwierzęta w ich naturalnym środowisku, 

w zoo, czy też patrzysz codziennie na swojego pupila. Jeśli marzysz, żeby wiernie oddać jego 

osobowość, to różnorodne wzory zawarte w tej książce ułatwią Ci osiągnięcie tego celu. 

 

Święci i Biesy  

"Święci i biesy" to wyjątkowy "leksykon" z bestsellerowej 

serii "Legendarz". Propozycja dla wszystkich, chcących 

poznać fenomen współistnienia świętych i biesów. To literacki 

przegląd najbardziej barwnych i ciekawych postaci blisko 40. 

świętych broniących ode złego m.in.: św. Agaty, co od ognia 

strzeże chaty, św. Walentego, co tych powali, co go patronem 

nie znali, św. Grzegorza, na którego wspomnienie idzie zima z 

morza, św. Jerzego, na którego wspomnienie trawa się pierzy, 

czy św. Antoniego, co od zguby broni. Towarzyszą im 

nieodłącznie niecne biesy, kuszące i do złego namawiające. 

Książka bogato ilustrowana przez Pawła Zycha i Witolda 

Vargasa. Zapraszamy do podróży śladami niesamowitych 

legend i opowieści. 

 

 

Baśnie  

Wybór najpiękniejszych baśni Hansa Christiana Andersena 

ilustrowanych przez Jana Marcina Szancera. Książka 

zawiera następujące baśnie: Dzieje roku, Calineczka, 

Syrena, Dzielny ołowiany żołnierz, Pasterka i kominiarczyk, 

Stokrotka, Dzikie łabędzie, Słowik, Brzydkie kaczątko, 

Krzesiwo, Latający kufer, Imbryk, Igła do cerowania, 

Księżniczka na ziarnku grochu, Len, Stara uliczna latarnia, 

Nowe szaty cesarza, Świniopas, Ogrodnik i jego 

chlebodawcy, Najpiękniejsza róża świata, Dziewczynka z 

zapałkami, Królowa Śniegu, Choinka. 



Audiobooki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


