WIOSNA-LATO
Książki dla dzieci i młodzieży
Gry planszowe

Wielkanoc

Komunia
Koszyczek wielkanocny.
Wypychanka

14.99

Franciszek. Papież tysiąca
uśmiechów

Kolorowa Wielkanoc
z naklejkami

Wiecie, jaki koszyczek wielkanocny jest najpiękniejszy? Taki, który
możecie wykonać zupełnie sami.
To naprawdę proste – wystarczy
wypchnąć poszczególne elementy,
złożyć je i gotowe! Koszyczek może
służyć jako ozdoba wielkanocna, ale
można też udać się z nim do święconki, ponieważ jest wystarczająco trwały.

Fantastyczna książka dla przedszkolaków, które uwielbiają
wiosnę i Święta Wielkanocne.
W książce znajdują się 24 kolorowe strony pełne zwariowanych
zabaw do rozwiązywania i kolorowania, a także naklejki.

Premiera: marzec 2019
Oprawa miękka | stron 24
290x290 mm
978-83-280-6655-7

Premiera: marzec 2019
Oprawa miękka | stron 24
215x250 mm
978-83-280-6598-7

Wciągająca opowieść o Franciszku, który
uchodzi za jednego z najbardziej serdecznych
i zabawnych papieży w historii! Przystępnie
napisana, pełna zabawnych historii biografia
papieża Franciszka może być doskonałym przyczynkiem do rodzinnych rozmów o życiowych
zasadach. Edukuje, uczy bezpretensjonalnego
sposobu bycia, a podczas lektury łączy całą
rodzinę – bo jest równie ciekawa dla dzieci,
jak i dorosłych.
Oprawa twarda | stron 128 | 210x295 mm
978-83-280-5054-9

9.99

34.99

[ NOWOŚĆ ]
Dlaczego Jan Paweł II lubił wtorki?

Popularna seria wierszyków dla najmłodszych.
Zabawne, rymowane historyjki o sympatycznych bohaterach, którzy przeżywają ciekawe
i pouczające przygody. Idealna propozycja
dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę
z książkami.

[ ZAPOWIEDŹ ]
Biblia dla dzieci

Opowieści biblijne dla młodszych dzieci,
które w przystępny sposób przybliżają
maluchom najważniejsze tematy związane z kanonem wiary chrześcijańskiej.
Stary Testament reprezentują takie historie, jak: stworzenie świata, arka Noego, wieża Babel, Dawid i Goliat, dekalog.
Z Nowego Testamentu wybrane zostały przypowieści, historie z życia Jezusa,
cuda przez niego czynione.

Elegancko wydana książka w przystępny
sposób przybliża najważniejsze tematy
ze Starego i Nowego Testamentu. Ciekawie, prosto i mądrze napisane historie dostarczają dzieciom podstawowej
wiedzy z kanonu chrześcijaństwa. Tekst
dopełniają oryginalne ilustracje, które
działają na wyobraźnię i zapadają w pamięć dzieci.

Premiera: kwiecień 2019
Oprawa twarda | stron 80 | 210x260 mm
978-83-280-6386-0

Oprawa twarda | stron 128 | 210x295 mm
978-83-280-5205-5

Premiera: kwiecień 2019
Oprawa twarda | stron 128
204x290 mm
978-83-280-6439-3

24.99

34.99

Oprawa kartonowa boardbook
stron 10
135x180 mm

[ ZAPOWIEDŹ ]

29.99

Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej
Elegancko wydany album przeznaczony do umieszczenia zdjęć i wspomnień z Pierwszej Komunii Świętej dziecka, do samodzielnego notowania i uzupełniania. Całość dopełniają reprodukcje obrazów o tematyce
religijnej i bogate ornamenty ilustracyjne.

Wielkanocny BARANEK
978-83-280-6481-2

Premiera: kwiecień 2019
Oprawa twarda | stron 32 | 160x235 mm
978-83-280-6438-6

Wielkanocny ZAJĄCZEK

19.99

978-83-280-6480-5

Wielkanocne PISANKI

PAKIET KOMUNIJNY
Biblia + Pamiątka I Komunii Świętej

Pamiątka Pierwszej
Komunii Świętej z ramką

978-83-280-6479-9

Doskonały prezent na pamiątkę I Komunii
Świętej
Książka z cytatami z Ewangelii oraz miejscem
do wpisania życzeń od najbliższych. Do książki
dołączona jest ozdobna ramka na zdjęcie.

Nieśmiała ŚLIWECZKA
978-83-280-6472-0

Wielkanocny KURCZACZEK

Miła BIEDRONKA

Nieśmiały KOTEK

Kapryśna KACZUSZKA

Mały PIESEK

978-83-280-6478-2

978-83-280-6476-8

978-83-280-6471-3

978-83-280-6470-6

978-83-280-6474-4

Rozbrykany KONIK

Mała OWIECZKA

Kto ty jesteś? POLAK mały

978-83-280-6477-5

978-83-280-6473-7

978-83-280-3080-0

2

[ ZAPOWIEDŹ ]
Opowieści biblijne

Każda książka

7.99 zł

978-83-280-5204-8

34.99
Ewa Czerwińska • Biblia dla dzieci
Stary i Nowy Testament w nowej adaptacji przystosowanej do dziecięcej wrażliwości i ciekawości. Dzięki wyjątkowym ilustracjom Aleksandry
Krzanowskiej historia chrześcijaństwa zyskuje
zupełnie nowy, interesujący dla małego czytelnika wymiar i zostaje na długo w pamięci.

Oprawa twarda | stron 48
195x255 mm
978-83-280-4438-8

Oprawa twarda | stron 128 | 160x235 mm
978-83-280-5195-9

49.99

19.99
3

Wiek 0–2

Wiek 0–2

Błyszczące książeczki

Książeczki kontrastowe

14.

99

[ NOWOŚĆ ]

Każda książka

9.

Każda książka

99

zł

zł

Rozkładanki
kontrastowe

Maluszek poznaje

Pianki kontrastowe

978-83-280-5023-5

Pierwsze mięciutkie książeczki dla maluszków wykonane z bezpiecznej, leciutkiej pianki.

978-83-280-5018-1

Premiera: luty 2018
Oprawa kartonowa | stron 10 | 145x155 mm

Pierwsze obrazki

Dzień maluszka

Świat wokół mnie

Nasze zwierzęta

Obrazki maluszka

Świat wokół nas

978-83-280-5024-2

978-83-280-5022-8

978-83-280-5021-1

978-83-280-5020-4

978-83-280-5019-8

978-83-280-5017-4

Rozłóż, baw się i oglądaj
Harmonijkowe rozkładanki,
które przybliżają najmłodszym
dzieciom pojęcia związane
z morzem, życiem na wsi i liczbami. Serię uzupełnia kolorowanka
„Tęczowe malowanki”.

19.

99

Książeczki z silnie skontrastowanymi obrazkami do nauki pierwszych słów. Na każdej stronie jest
prosta, urocza ilustracja z efektownym błyszczącym wykońBłyszcząca motylek
czeniem
Premiera: luty 2019
Oprawa twarda | stron 12
160x160 mm

978-83-280-6179-8

Błyszczący piesek

Błyszcząca pszczółka

978-83-280-6178-1

978-83-280-6180-4

9.99 zł
Na wsi

Tęczowe malowanki

Kontrastowe książeczki

978-83-280-3868-4

978-83-280-3871-4

Oprawa kartonowa | stron 40 | 155x145 mm

zł
Liczenie 1 2 3

W morzu

978-83-280-3869-1

978-83-280-3870-7

KARTY kontrastowe
Zestawy kart kontrastowych w praktycznych pudełkach.
Nowa propozycja w serii kontrastowej. Karty do pokazywania niemowlęciu lub do zawieszenia nad łóżeczkiem malucha.

Oprawa kartonowa
10 kart w pudełku
175x117 mm

Premiera: maj 2019
Oprawa kartonowa boardbook
Stron 16
120x130 mm
Każda książka

978-83-280-6518-5

7.99 zł

Na wsi

W zoo

W ogrodzie

978-83-280-6517-8

978-83-280-6520-8

978-83-280-6519-2

Błyszcząca żabka
978-83-280-6207-8

Obracanki

Jakie to ciekawe

Nasze buzie

978-83-280-1835-8

978-83-280-1837-2

Zwierzęta tu i tam

Zwierzęta i zwierzątka

978-83-7881-759-8

978-83-7881-677-5

978-83-280-3808-0

Zwierzęta małe i duże

Każda książka

Moje pierwsze obrazki

Świat wokół nas

978-83-280-1840-2

978-83-280-1836-5

Zwierzęta wokół nas

Świat dzidziusia

978-83-280-1839-6

978-83-280-1838-9

Grzechotka żółta

Grzechotka
Książeczka grzechotka to połączenie edukacji i zabawy, które wspierają rozwój maluszków. Dziecko słucha, ogląda, odkrywa,
poznaje i bawi się.
Oprawa kartonowa boardbook | stron 10
150x150 mm

24.

99

Każda książka

Jakie to ciekawe
978-83-280-3806-6

Świat maluszka
978-83-280-3807-3

Kontrastowe
książeczki BOX

Kontrastowe
książeczki BOX

978-83-280-1982-9

978-83-280-1983-6

29.99

978-83-280-5958-0

Grzechotka zielona

Każda książka

4

[ ZAPOWIEDŹ ]

Świat wokół nas

978-83-280-3805-9

19.99 zł

Książeczki kontrastowe z rymowankami, sztywnostronicowe.
Każdy tytuł to jedno zagadnienie – przygody dzieją się na wsi,
w zoo, w nocy i w ogrodzie. Krótkie wierszyki opowiadają proste
historie o zwierzątkach. Czytając książeczki, poznajemy ślimaka – miłośnika truskawek,
ciekawską owcę, rozbrykanego
tygrysa, śpiącego niedźwiadka i wielu innych pozytywnych
bohaterów.

W nocy

Każda książka

Oprawa kartonowa | stron 10
185x185 mm

Każda książka

22.99 zł

Świat dzidziusia

Pierwsze książeczki dla maluszków, rozkładane
jak harmonijka.

Oprawa pianka | stron 6
150x160 mm

Każda książka

Oko malucha

978-83-280-5959-7

29.99 zł

Oprawa twarda
Stron 10
180x180 mm

Obracanka
Wyjątkowe książeczki dla najmłodszych, dzięki którym nauka liczb
i kolorów będzie przyjemnością. W środku obrotowe elementy,
które należy dopasować do odpowiednich wyrazów. Nauka i zabawa w jednym!

Kolory
978-83-280-1980-5

zł

Grzechotka niebieska

Grzechotka czerwona

978-83-280-5957-3

978-83-280-5960-3

Liczby

Porównania

978-83-280-1981-2

978-83-280-3902-5

29.99
5

Wiek 0–2

Wiek 0–2

Mięciutkie książeczki kąpielowe
Miękkie książeczki z przyciskiem dźwiękowym, które umilą kąpiel każdemu smykowi!
Oprawa miękka | stron 6
150x150 mm

Premiera: czerwiec 2019

Delfin Plum
978-83-280-5418-9

Radosny wieloryb
978-83-280-6719-6

Każda książka

14.99 zł

Pierwsza książeczka

Ośmiornica Ala

Okładki w przygotowaniu.

[ ZAPOWIEDŹ ]

Mój mały świat

Każda książka

29.99 zł

978-83-280-5417-2

Każda książka

Mała Żabka

Kaczuszka Kwa

Wesoła rybka

978-83-280-5416-5

978-83-280-5415-8

978-83-280-0322-4

29.99 zł
[ ZAPOWIEDŹ ]

[ ZAPOWIEDŹ ]

Książki dla najmłodszych dzieci, które ułatwiają odkrywanie świata, pojazdów,
dźwięków i zwierząt. Dzięki wyciętym w tekturze kształtom maluchy mogą łatwiej
skupić się na zabawie. Sympatyczne rymowane historyjki i urocze ilustracje zbliżą
rodziców z pociechami.

Książeczki kąpielowe z gumową zabawką przymocowaną
sznureczkiem do książki. Krótkie opowiastki o hipopotamie, rybce, kaczuszce, wielorybie i gwiazdce urozmaicą
dzieciom zabawę w kąpieli.

Każda książka

19.

99

zł

Oprawa miękka | stron 6
180x180 mm

Hipolit szuka mamy

Rybka chce latać

Kaczuszko, dokąd
idziesz?

Wieloryba boli brzuch

Ciekawska gwiazdka

978-83-280-3055-8

978-83-280-3051-0

978-83-280-3052-7

978-83-280-3053-4

978-83-280-3054-1

Premiera: kwiecień 2019
Oprawa twarda | stron 16
190x190 mm

Książeczki, które przez zabawę ćwiczą spostrzegawczość, zmysł dotyku, motorykę, stymulują mózg i – budzą pozytywne emocje. A wszystko to przez przesuwane
strony, zmienne faktury, fantastyczne wierszyki i przyjazne postacie, na których
dzieci mogą skoncentrować wzrok, reagować na nie i wchodzić z nimi w interakcje. Premiera: kwiecień 2019
Oprawa kartownowa boardbook | stron 10
165x165 mm

Brum. Książka o kolorach
na kółkach

Muu. Historia hałaśliwej farmy

Plusk, plusk!

W drodze

978-83-280-6208-5

978-83-280-6210-8

978-83-280-6225-2

978-83-280-6226-9

Wrrr. Książka pełna hałasów!

Jajo. Wielkanocne poszukiwania A kuku

Zabawa w minki

978-83-280-6209-2

978-83-280-6211-5

978-83-280-6227-6

978-83-280-6224-5

Ruchome elementy

Ruchome oczka

[ NOWOŚĆ ]

Mrugnij oczkiem i posłuchaj

Każda książka

Zobacz, kto puścił do ciebie oczko?
Króciutkie historyjki o zwierzątkach, które wyróżniają przykuwające wzrok okładki z elementem zabawy: po potrząśnięciu książką oczka ruszają się.

Pszczółka
Każda książka

Biedronka
978-83-280-5169-0

Kotek
978-83-280-5167-6

9.

99

Oprawa kartonowa boardbook | stron 10
125x125 mm

Małpka

Miś

978-83-280-5170-6

978-83-280-5165-2

978-83-280-5166-9

zł
Piesek

Seria książek przedstawiających wesołe i krótkie opowieści o przygodach zwierząt – domowych i egzotycznych. Dzięki wzbudzającym sympatię ilustracjom
i atrakcyjnemu dodatkowi w postaci ruchomych oczek
z łatwością utrzymują uwagę małego dziecka.

Kto mnie przytuli?
978-83-280-6174-3

Oprawa kartonowa boardbook | stron 10
200x200 mm

Mała Kotka

Wesoła Małpka

978-83-280-5147-8

978-83-280-5148-5

978-83-280-5168-3

14.99
6

27.99 zł
Idealna książka dla najmłodszych! Urocza historia uroczego zwierzaczka,
śliczne ilustracje a do tego ruchome
elementy, pomyślane specjalnie dla małych rączek przeniosą dziecko do pięknego świata bajek.
Oprawa twarda boardbook
Stron 10
190x190 mm

Gdzie się ukrył mój
słonik?

Gdzie jest moja mama?

Gdzie się schował mój misio?

978-83-280-6172-9

978-83-280-6173-6

978-83-280-6175-0

14.99
7

Wiek 0–2

Wiek 0–2

Labirynt

Chodź ze mną

Brum

Książeczki dla najmłodszych dzieci w bardzo zabawnej formie. Razem
ze zwierzątkami dziecko
odnajduje drogę w labiryncie, który stanowi integralną część książki. W ten
sposób ćwiczy też sprawność manualną.
To doskonałe połączenie
książki i zabawki.

Wykrojnik Brum! to historyjki o pojazdach dla
najmłodszych. Wóz strażacki, koparka, traktor
i samolot będą głównymi bohaterami kolejnych
książek w serii.
Każda książka

24.99 zł

Mała pszczółka szuka
drogi do domu
978-83-280-5862-0

24.99

Mały lisek szuka drogi
do domu
978-83-280-5861-3

Mały czytelnik słuchając uroczych, wierszowanych tekstów, może wodzić paluszkiem po wyżłobionej ścieżce, co dostarcza mu dużo radości, a przy okazji poprawia
koordynację wzrokową i ruchową. Droga przez lekturę obfituje w zaskakujące i często zabawne wydarzenia z udziałem zwierzaków lub pojazdów. Lektura książek staje
się dla niego także świetną zabawą!
Oprawa kartonowa boardbook | stron 10
190x190 mm

24.99

Okładki w przygotowaniu.

Kaczorek Chlapek

Na wsi

Przed snem

978-83-280-5154-6

978-83-280-5153-9

Okładki w przygotowaniu.

Oprawa kartonowa | stron 10
218x220 mm

[ ZAPOWIEDŹ ]

Każda książka

9.99 zł

Premiera: czerwiec 2019
Oprawa kartonowa boardbook | stron 10
185x150 mm

Pojazdy

Zwierzęta

978-83-280-5155-3

978-83-280-5152-2

Koparka

Samolot

Traktor

Wóz strażacki

978-83-280-6508-6

978-83-280-6510-9

978-83-280-6509-3

978-83-280-6511-6

Mięciutkie książeczki
Miś Koralik

Książeczki dla maluszków
wykonane z miękkiej, leciutkiej pianki, z dużymi
obrazkami w pastelowych
kolorach – idealne dla małych rączek na pierwsze
wspólne czytanie z rodzicami.
Oprawa pianka | stron 6
150x160 mm

[ ZAPOWIEDŹ ]
Seria Kaczorek Chlapek to humorystyczne książeczki dla najmłodszych
dzieci o przygodach zabawnych kaczuszek.
Chlapek ma różne przygody, podczas
których poznaje kolory i uczy się ich
razem z najmłodszymi czytelnikami.

Każda książka

24.99 zł

Każda książka

12.

99

Premiera: maj 2019
Oprawa kartownowa boardbook | stron 24
160x168 mm

Koloruj z Chlapkiem

Dzień z Chlapkiem

Dzikie zwierzęta

Zwierzęta

978-83-280-6676-2

978-83-280-6678-6

978-83-280-5699-2

978-83-280-4704-4

Licz z Chlapkiem

Śmiej się z Chlapkiem

Powiedz BRUM BRUM

Pierwsze słowa

978-83-280-6675-5

978-83-280-6677-9

978-83-280-5700-5

978-83-280-4706-8

8

zł

[ NOWOŚĆ ]
Grażyna Nowak-Balcer • Miś Koralik
Nowa seria dla najmłodszych czytelników z przesympatycznym bohaterem Misiem Koralikiem
Miś Koralik to wyjątkowa seria stworzona z myślą
o dzieciach do drugiego roku życia. Każdy z tomów
opowiada nieskomplikowane, ale przy tym bardzo zabawne historie. Książki są bogato ilustrowane, opowieści są dostosowane do wieku i wiedzy dziecka.

Oprawa zeszytowa | stron 24
200x190 mm

Każda książka

5.99 zł

Bulbul

Okulary

Rysa

Skarpetki

Stempelek

Jagody

978-83-280-5649-7

978-83-280-5651-0

978-83-280-5650-3

978-83-280-5652-7

978-83-280-6087-6

978-83-280-6086-9

9

Wiek 0–2

Wiek 0–2

Maluch poznaje świat
[ NOWOŚĆ ]
Maluch poznaje świat to książki,
w których główny bohater (mały
nosorożec lub mały miś) przeżywa ciekawą i zabawną przygodę i uczy się czegoś nowego.
Mnóstwo śmiechu, pozytywnych wspomnień i morał, który możemy przekazać dziecku
po lekturze.

[ ZAPOWIEDŹ ]

[ ZAPOWIEDŹ ]

Piękne i mądre opowieści, pełne magicznych zaklęć i czarodziejskich postaci zaciekawią wszystkich najmłodszych. Specjalnie
dla nich przygotowana została seria książeczek z klasycznymi
baśniami i tradycyjnymi ilustracjami w poręcznym formacie, które
można z łatwością zabrać wszędzie.

Każda książka

7.99 zł

Oprawa kartonowa boardbook | stron 16
120x130 mm

Oprawa twarda | stron 28
163x163 mm

Bajki na dobranoc zostały przygotowane z myślą o najmłodszych
dzieciach. Klasyczne opowieści w wersji wierszowanej i skróconej
najbardziej podobają się maluchom.
Premiera: sierpień 2019
Oprawa twarda | stron 16
120x130 mm

Czas na nocnik!
978-83-280-6243-6

Każda książka

19.99 zł

Premiera: kwiecień 2019

Bajki na dobranoc

Opowiedz mi bajkę

Więcej!

Nie!

Dlaczego?

Już to umiem

To moje!

978-83-280-6239-9

978-83-280-6241-2

978-83-280-6240-5

978-83-280-6244-3

978-83-280-6245-0

Królewna Śnieżka

Brzydkie kaczątko

Czerwony Kapturek

978-83-280-5016-7

978-83-280-5014-3

978-83-280-5012-9

Śpiąca Królewna

Jaś i Małgosia

Kot w butach

Czerwony Kapturek

Kopciuszek

978-83-280-5015-0

978-83-280-5013-6

978-83-280-5011-2

978-83-280-6575-8

978-83-280-6572-7

Calineczka

Kopciuszek

Pinokio

Jaś i Małgosia

Królewna Śnieżka

978-83-280-5706-7

978-83-280-5707-4

978-83-280-5708-1

978-83-280-6574-1

978-83-280-6573-4

Każda książka

7.99 zł

Koloruj z kaczuszką Basią
[ ZAPOWIEDŹ ]

Premiera: czerwiec 2019
Oprawa miękka | stron 24
215x275 mm

Przyjemna zabawa połączona z garścią przydatnych informacji.
Koloruj z kaczuszką Basią to seria składająca się z czterech zeszytów. Książki przeznaczone są dla dzieci, które dopiero zaczynają
swoją przygodę z kolorowaniem i rysowaniem. Na każdej stronie
czeka zupełnie nowy temat, a przewodnikiem po książce będzie
sympatyczna kaczka Basia.

Zwierzęta świata
978-83-280-6260-3

Montessori

[ ZAPOWIEDŹ ]
Pierwsze kolorowanki maluszka
Książka przygotowana z myślą o najmłodszych dzieciach.
Tematyka interesująca dla maluchów: zwierzątka, przedmioty codziennego użytku, zabawki. Gruby obrys ilustracji ułatwia kolorowanie, duże naklejki zapewniają radosną
zabawę. Dzieci ćwiczą sprawność manualną, koncentrację, logiczne myślenie i w naturalny sposób wzbogacają
swoje słownictwo.

Każda książka

6.

99

zł

Seria 5 tytułów sztywnostronicowych dla najmłodszych. W każdym tytule jedno zagadnienie.
Oprawa kartonowa boardbook | stron 20
160x160 mm

Emocje
978-83-280-5886-6

Każda książka

19.99 zł

Zwierzęta na wsi
978-83-280-5887-3

Premiera: marzec 2019
Oprawa miękka | stron 72
210x200 mm

Pojazdy

W domu

Zwierzęta na wsi

978-83-280-6169-9

978-83-280-6261-0

978-83-280-6259-7

978-83-280-6653-3

Dzikie zwierzęta

Liczby

Kształty

978-83-280-5888-0

978-83-280-5885-9

978-83-280-5884-2

14.99
10

11

Wiek 3-5

Activity

Activity

Kolorowo mi

[ ZAPOWIEDŹ ]

Wiek 3-5

[ ZAPOWIEDŹ ]

Na serię składają się cztery
książki rozwijające kreatywność i zdolności manualne.
Zapewniają nie tylko frajdę kolorowania i zabawę naklejkami,
ale również informacje i ciekawostki o świecie, które dziecko
ma okazję poznać, angażując
się w wykonywanie zadań.

Okładki w przygotowaniu.

Premiera: kwiecień 2019
Oprawa zeszytowa | stron 24
215x275 mm

Kolorowo mi to wyzwanie artystyczne rozwijające wyobraźnię, poczucie przestrzeni, wrażliwość na detale i kolory. Polecenia zachęcają dzieci do projektowania własnych
ilustracji, uzupełniania obrazków i kolorowania.

Każda książka

16.99 zł

Dżungla

Kosmos

Ogród

Podwodny świat

978-83-280-6366-2

978-83-280-6364-8

978-83-280-6365-5

978-83-280-6363-1

Premiera: sierpień 2019
Oprawa miękka | stron 40
315x235 mm

A to ciekawe!

Kolorowo mi 2

Kolorowo mi 3

Kolorowo mi 4

978-83-280-6681-6

978-83-280-6682-3

978-83-280-6683-0

978-83-280-6684-7

Flamaster wodny

Premiera: maj 2019
Oprawa miękka | stron 24
210x278 mm

Kwiaty

Owady

Ptaki

Ogród

978-83-280-6667-0

978-83-280-6668-7

978-83-280-6669-4

978-83-280-6670-0

Premiera: kwiecień 2019

978-83-280-5306-9

Urszula Kozłowska

Zwierzęta sawanny
978-83-280-6469-0

Joanna Liszewska

Wesołe dinozaury
978-83-280-5305-2

9.99 zł

[ NOWOŚĆ ]

Psotne kotki
Seria książek do czytania, oglądania i malowania. Wybrane elementy na stronach
książek – białe – pokryte są specjalną powłoką, która po pomalowaniu jej wodą nabiera koloru. Dziecko maluje wodą, a kolory
same się pokazują na ilustracji. Do każdej
książki dołączony jest specjalny pisak
do napełnienia go wodą, który umożliwia
dziecku malowanie. Po wyschnięciu stron
kolory znów znikają, a dziecko może pomalować obrazek ponownie.

Każda książka

Uczę się i przyklejam

Oprawa kartonowa
boardbook | stron 10
230x250 mm

[ ZAPOWIEDŹ ]

9.99 zł

Seria pięknie ilustrowanych
książeczek zawierających ciekawostki przyrodnicze, proste
zadania do samodzielnego wykonania oraz naklejki.

Każda książka

29.99 zł

Każda książka

[ ZAPOWIEDŹ ]

Okładki w przygotowaniu.

Kolorowo mi 1

12

Kolorowy trening głowy

Pracowite pojazdy
978-83-280-5305-2

Zwierzęta z podwórka
978-83-280-5307-6

Książki dla dzieci, które z zapałem poznają nowe zagadnienia.
Seria ma na celu pokazać dziecku otaczający je świat dzięki
użytym fotografiom. Sympatyczne, zachęcające do zabawy
polecenia i cenne informacje.
Oprawa miękka
stron 24
200x190 mm

Każda książka

6.

99

Owoce i warzywa

Pojazdy

Zwierzęta

W domu

978-83-280-6266-5

978-83-280-6267-2

978-83-280-6265-8

978-83-280-6268-9

zł
13

Wiek 3-5

[ ZAPOWIEDŹ ]

Activity
Wiem więcej!

[ ZAPOWIEDŹ ]

Wiek 3-5

Activity
Kolorowanki przedszkolaka

Bawię się wodą

[ NOWOŚĆ ]
Co tym razem zmalują maluchy?
Kolorowanka przedszkolaka
na pewno dostarczy im twórczych inspiracji! Śliczne rysunki
rozbawią i zachęcą do wypełniania kolorami, a to rozbudzi
ich wyobraźnię, kreatywność,
poprawi zdolności motoryczne
i umiejętność skupienia uwagi.
Oprawa zeszytowa | stron 32
160x235 mm

Na serię składają się cztery książki rozwijające kreatywność i zdolności manualne. Owady, Rośliny, Zwierzęta i Las zapewniają nie tylko zabawę naklejkami i frajdę
z kolorowania, ale także informacje i ciekawostki o świecie przyrody, które dziecko
ma okazję poznać, angażując się w wykonywanie zadań i łamigłówek.
Premiera: czerwiec 2019
Oprawa zeszytowa | stron 24
215x250 mm

Każda książka

9.

99

Las

Rośliny

978-83-280-6457-7

978-83-280-6456-0

zł

Seria magicznych, tematycznie podzielonych obrazków, do których kolorowania potrzebny będzie tylko pędzelek i woda! Świetna zabawa gwarantowana!
Premiera: kwiecień 2019
Oprawa miękka | stron 24
215x275 mm

Każda książka

7.99 zł

Bajki

Rośliny

978-83-280-6499-7

978-83-280-6501-7

Owady

Zwierzęta

Pojazdy

Warzywa i owoce

978-83-280-6458-4

978-83-280-6455-3

978-83-280-6500-0

978-83-280-6498-0

Dinozaury

Pojazdy

Stworki

Sport

978-83-280-6283-2

978-83-280-6281-8

978-83-280-6279-5

978-83-280-6276-4

[ NOWOŚĆ ]

Dużo wspaniałej zabawy z wyszukiwaniem zwierzaków lub przedmiotów. Mnóstwo szczegółów, które podnoszą poziom trudności.
Dla dziecka ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji, nauka liczenia przez zabawę.
Oprawa kartonowa boardbook | stron 14
235x320 mm

Każda książka

29.99 zł

Miasto zagubionych rzeczy

Zagubione zwierzaki

978-83-280-6346-4

978-83-280-5374-8

Koloruję...

Sudoku
Sudoku z naklejkami dla dzieci – dwie książki z diagramami,
które dzieci będą uzupełniać
naklejkami.

[ NOWOŚĆ ]

Pierwsze krzyżówki dla najmłodszych. Żeby rozwiązać szarady, dzieci muszą odgadnąć,
co przedstawiają obrazki, odszukać właściwy obrazek wśród ko-

Oprawa miękka | stron 32
215x250 mm

Każda książka

7.

99

14

zł

6.99 zł

Szukaj. Znajduj. Baw się.

Krzyżówki z naklejkami

Koloruję... to zwariowana seria pełna kolorów i sympatycznych poleceń w sam raz
dla wesołego i aktywnego
przedszkolaka. W książkach
znajdą się proste i inspirujące aktywności na każdy
temat, które zainteresują
dziecko.

Każda książka

Oprawa zeszytowa | stron 24
210x295 mm

lorowych naklejek i przykleić go,
a dopiero potem wpisać właściwe słowo do diagramu.

[ ZAPOWIEDŹ ]

Oprawa miękka | stron 32
210x295 mm

Premiera: czerwiec 2019

Kocham jednorożce

Kocham zwierzęta

Kocham pojazdy

Kocham stworki-potworki

Krzyżówki obrazkowe 1

Krzyżówki obrazkowe 2

Naklejkowe sudoku

Sudoku z naklejkami

Sudoku krok po kroku

978-83-280-6287-0

978-83-280-6285-6

978-83-280-6286-3

978-83-280-6284-9

978-83-280-5126-3

978-83-280-5191-1

978-83-280-5188-1

978-83-280-5189-8

978-83-280-6692-2

9.99

9.99

9.99

9.99

14.99
15

Wiek 3-5

Activity

Wiek 3-5

Activity

Rysuj i ozdabiaj

Modne przebieranki

Modelki

Oprawa miękka | stron 16
215x265 mm

Każda książka

12.99 zł

Każda książka

9.99 zł

Spełnienie marzeń każdej dziewczynki
Cztery wspaniałe kreatywne książeczki z ilustracjami Agnieszki Kamińskiej. Magiczna szafa i Magiczny kuferek (dla wszystkich małych miłośniczek mody), Magiczny
kredens (dla każdego małego miłośnika zabaw w kuchni), Magiczne pudełko (dla
każdego, kto uwielbia dobrą zabawę).Wewnątrz mnóstwo zabaw i zadań do wykonania. Gwarancja rozrywki na długie godziny. Książeczki są w niezwykłym kształcie – w formie torebeczek. Każda dziewczynka może je zabrać ze sobą tam, gdzie
tylko będzie miała ochotę. Dodatkową zaletą są uwielbiane przez dzieci naklejki!

[ NOWOŚĆ ]

Modne przebieranki
Ucząca kreatywności i rozwiązywania
problemów seria książek ze zwierzętami w roli głównej, ale z zupełnie nietypowymi kłopotami. Zadaniem małego

czytelnika jest dopasowanie strojów
zwierząt do różnych okazji – balu, wizyty w kawiarni vintage lub na przykład
premiery filmowej.

Duże szkicowniki pełne
szablonów do projektowania mody. Dzięki
praktycznej tekturowej
podkładce i grzbietowi
na spirali można łatwo
przygotować szkicownik do pracy. Zaproponowane w książkach
wzory sylwetek i szkice
modowe będą prawdziwą inspiracją dla małych projektantek.
Oprawa spirala | stron 48
160x235 mm

Zwierzęta na wsi

Zwierzęta w domu

Zwierzęta w dżungli

Projektuję stroje

Projektuję suknie

978-83-280-5151-5

978-83-280-5149-2

978-83-280-5150-8

978-83-280-5003-7

978-83-280-5004-4

14.99

Oprawa zeszytowa | stron 24
210x295 mm

Premiera: styczeń 2019
Oprawa spirala | stron 10
210x300 mm

Rysowanie wcale nie musi być trudne. Wystarczy kartka papieru, kredka i książka z szablonami. Dziecko odrysowuje kontur zwierząt, a potem dowolnie koloruje
i ozdabia swój rysunek. A przy okazji poznaje świat dinozaurów i zwierząt w dżungli.
Do książki dołączona jest wielokolorowa kredka.

Magiczna szafa

Magiczny kredens

978-83-280-5725-8

978-83-280-5727-2

Dinozaury. Szablony

W dżungli. Szablony

Magiczne pudełko

Magiczny kuferek

978-83-280-5910-8

978-83-280-5911-5

978-83-280-5728-9

978-83-280-5726-5

14.99

Projektuję
Książki w dużym formacie z 24 kolorowymi planszami do uzupełniania. Atutem książeczek są kolorowe
ilustracje, naklejki oraz mnóstwo zadań. Do zabawy, rozwijania wyobraźni i ćwiczeń zdolności manualnych.

29.99

29.99

Każda książka

Kolorowanka z oczkami

Dom

Pojazdy

Pokój

Warsztat samochodowy

978-83-280-5119-5

978-83-280-5117-1

978-83-280-5116-4

978-83-280-5118-8

14.99 zł
Oprawa miękka | stron 48
230x330 mm

Kolorowanki dla
wymagających maluchów
Lekko podane ciekawostki
o pojazdach, zwierzętach, warzywach i owocach. Fantastyczne rysunki do pomalowania.
I do tego jeszcze przykuwające
uwagę maluszka ruchome oczka. Wszystko to w jednej książce
do kolorowania! Gwarancja długich godzin spędzonych na rozwijającej rozrywce.

Rymowanki przedszkolaka

Oprawa zeszytowa | stron 32
177x240 mm

Każda książka

Warzywa i owoce

Pojazdy

Zwierzęta świata

978-83-280-5791-3

978-83-280-5789-0

978-83-280-5790-6

16

9.99 zł

Rymowanki wyliczanki

Rymowanki i piosenki przedszkolaka

Księga polskich rymowanek

Dzieci uwielbiają zgadywanki i rymowanki, a w tym zbiorze jest ich naprawdę całe mnóstwo. Przeczytaj je razem z dzieckiem.

Oto zbiór tradycyjnych rymowanek i piosenek, popularnych od pokoleń. To książka, która powinna się znaleźć
w każdej domowej biblioteczce.

Zbiór tradycyjnych rymowanek, wyliczanek, wierszyków
i śpiewanek, znanych pokoleniom. To książka, która
powinna się znaleźć w każdej domowej biblioteczce.

Oprawa twarda | stron 64 | 160x235 mm
978-83-280-4822-5

Oprawa twarda | stron 64 | 190x275 mm
978-83-280-4464-7

Oprawa twarda | stron 96 | 200x225 mm
978-83-280-4897-3

12.99

24.99

29.99
17

Składaj, naklejaj i rozwiązuj

Maluję rączkami

Drapieżne dinozaury

Roślinożerne dinozaury

Zaskakujące dinozaury

Zdumiewające dinozaury

978-83-280-4242-1

978-83-280-4245-2

978-83-280-4244-5

978-83-280-4243-8

Otwórz i odkryj
Każda książka

Psi patrol

Auta

978-83-280-5452-3

978-83-280-5454-7

Dora i przyjaciele
978-83-280-5451-6

Księżniczki

Blaze i megamaszyny
978-83-280-5453-0

978-83-280-5455-4

Kubuś i przyjaciele
978-83-280-5456-1

W domu

Zwierzęta

978-83-280-4916-1

978-83-280-4918-5

978-83-280-4917-8

978-83-280-4919-2

Maluję rączkami
Auta. Znaki drogowe
tablice

Księżniczki.
Cyfry/Alfabet tablice

978-83-280-5530-8
978-83-280-5527-8

1699
.

Każda malowanka

© 2018 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, Blaze and the Monster Machines
and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.

Pojazdy ratunkowe

Seria kolorowanek podłogowych z ulubionymi bohaterami bajek! Rozwijają wyobraźnię, kreatywne
myślenie, trenują koncentrację oraz spostrzegawczość dziecka. Doskonalą sprawność manualną i graficzną.

© 2018 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, Dora the Explorer
and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.

Na wsi

© 2018 Spin Master PAW Productions Inc. All Rights Reserved. PAW Patrol and all related titles, logos and characters
are trademarks of Spin Master Ltd. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

Najlepiej poznaje się świat
przez zabawę! Kolorowe ilustracje i ciekawostki ukryte
w okienkach pomogą dzieciom
dowiedzieć się, co kryje się
w tych ciekawych miejscach.

© 2018 Spin Master PAW Productions Inc. All Rights Reserved. PAW Patrol and all related titles, logos and characters
are trademarks of Spin Master Ltd. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

© Disney

34.99 zł

© 2018 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, Blaze and the Monster Machines
and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.

Premiera: kwiecień 2017
Oprawa miękka | stron 16
215x265 mm

© 2018 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, Dora the Explorer
and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.

12.99 zł

© 2018 Spin Master PAW Productions Inc. All Rights Reserved. PAW Patrol and all related titles, logos and characters
are trademarks of Spin Master Ltd. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

Każda książka

Ćwiczenia i zabawy z dinozaurami, które zawsze cieszą się zainteresowaniem dzieci. W środku
dodatek w postaci naklejek oraz
wyciskanych elementów.

Auta.
Cyfry tablice

Kraina lodu.
Cyfry tablice

Psi patrol. Alfabet tablice

Dora. Alfabet tablice

978-83-280-5487-5

978-83-280-5489-9

Auta.
Alfabet tablice

Psi patrol. Cyfry tablice

Blaze. Znaki drogowe tablice

Minnie. Mapy

Miki i raźni rajdowcy.
Mapy

978-83-280-5531-5

978-83-280-5488-2

978-83-280-5490-5

978-83-280-5528-5

978-83-280-5529-2

978-83-280-5525-4

© Disney

978-83-280-5532-2

© Disney

Premiera: luty 2018
Oprawa kartonowa padded
stron 10
220x285 mm

Activity

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

Activity

Wiek 3-5

© Disney / Pixar

Wiek 3-5

18

16.99 zł

© Disney / Pixar

Każda książka

© Disney / Pixar

© Disney

© Disney

978-83-280-5527-8

© Disney / Pixar

Kraina lodu.
Alfabet tablice

19

Wiek 3-5

Edukacja

Moje ulubione szlaczki

Wiek 3-5

Edukacja

Ćwiczę rękę

Elementarz i ćwiczenia

[ ZAPOWIEDŹ ]
Seria kolorowych i pięknie ilustrowanych książeczek, które pozwolą połączyć dobrą zabawę z nauką. Dziecko znajdzie tam wiele dostosowanych
do wieku ciekawych zadań, dzięki którym będzie
mogło lepiej poznać otaczający go świat i zdobyć
potrzebne umiejętności – od prostego rozróżniania kolorów i kształtów po poznawanie pierwszych
literek i cyferek. Naklejki dołączone do elementarzy i zeszytów ćwiczeń z pewnością uatrakcyjnią
korzystanie z książek. To wspaniałe przygotowanie
do dalszej nauki w przedszkolu, w później w szkole!

[ ZAPOWIEDŹ ]

[ ZAPOWIEDŹ ]
Seria czterech zeszytów edukacyjnych dla przedszkolaków, które chcą ćwiczyć pozycję ręki i sztukę pisania i dobrze się przy tym bawić! Ale nie tylko! Książki mogą być
także dobrym materiałem dydaktycznym dla nauczycieli.
Każda kolejna książeczka ma inny poziom trudności szlaczków.

Rysowanie i pisanie może być naprawdę proste! Po śladzie oraz w tunelu, łączenie linii przerywanych, powtarzanie wzorów, dorysowywanie brakujących elementów
– to wszystko pomoże dziecku wyrabiać płynność i precyzję ręki, a także wykształci pamięć ruchową i wzrokową.

Każda książka

12.99 zł

Premiera: czerwiec 2019
Oprawa miękka | stron 40 | 288x200 mm

Każda książka

7.99 zł

Premiera: lipiec 2019
Oprawa miękka | stron 48
210x295 mm

Wesołe przygotowania do nauki
pisania 1

Wesołe przygotowania do nauki
pisania 3

Moje ulubione szlaczki. 1

Moje ulubione szlaczki. 3

978-83-280-6269-6

978-83-280-6271-9

978-83-280-6593-2

978-83-280-6595-6

Moje ulubione szlaczki. 2

Moje ulubione szlaczki. 4

978-83-280-6594-9

978-83-280-6596-3

Każda książka

6.

99

12.99 zł

zł

Oprawa miękka | stron 48
205x240 mm

Elementarz 4-latka

Ćwiczenia 2-latka

978-83-280-6857-5

978-83-280-6850-6
Oprawa zeszytowa | stron 24
200x190 mm

Wesołe przygotowania do nauki
pisania 2

Wesołe przygotowania do nauki
pisania 4

Ćwiczenia 3-latka

Ćwiczenia 4-latka

Ćwiczenia 5-latka

Elementarz 2-latka

Elementarz 3-latka

Elementarz 5-latka

978-83-280-6270-2

978-83-280-6272-6

978-83-280-6851-3

978-83-280-6852-0

978-83-280-6853-7

978-83-280-6854-4

978-83-280-6855-1

978-83-280-6858-2

Przedszkolak się uczy

[ ZAPOWIEDŹ ]

Akademia malucha to dobra propozycja dla
dzieci, które jeszcze nie chodzą do szkoły, a już zaczynają się uczyć. Każdy zestaw książeczek zawiera serię ćwiczeń
i czytanek odpowiednich dla danej grupy
wiekowej. Dzięki kolorowym obrazkom i naklejkom nauka na pewno nie będzie nudna!

Seria sześciu edukacyjnych książeczek dla
przedszkolaków, które ułatwią dziecku naukę
i zdobywanie nowych umiejętności.
Każda książka

Okładki w przygotowaniu.

9.99 zł

Premiera: lipiec 2019
Oprawa zeszytowa | stron 24
215x250 mm

Elementarz 2-latka

Elementarz 3-latka

Zadania dla dwulatka

978-83-280-4908-6

978-83-280-4909-3

978-83-280-4904-8

14.

99

Czy znasz już…
zwierzęta?

Czy znasz już…
cyferki?

Czy znasz już…
pojazdy?

Czy znasz już…
literki?

Czy znasz już…
kształty i kolory?

Elementarz 4-latka

978-83-280-6747-9

978-83-280-6748-6

978-83-280-6743-1

978-83-280-6746-2

978-83-280-6745-5

978-83-280-6744-8

978-83-280-4910-9

zł

Zadania dla trzylatka
978-83-280-4905-5
Każda książka

Każda książka

Czy znasz już...
warzywa i owoce?

20

Każda książka

Premiera: lipiec 2019

Elementarz 5-latka

Zadania dla czterolatka

978-83-280-4911-6

978-83-280-4906-2

9.99 zł

Zadania dla pięciolatka
978-83-280-4907-9
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Wiek 3-5

Edukacja

Wiek 3-5

Edukacja
Montessori

[ NOWOŚĆ ]
Chiara Piroddi

Wielka księga
przyrody

Patricia Hegarty • Księżyc
Pięknie zilustrowany picturebook. Każda rozkładówka
przedstawia dziejącą się w nocy scenkę z udziałem zwierząt z innego miejsca na świecie (np. z oceanu, dżungli,
Antarktydy i sawanny…). Wielkość i kształt księżyca przeświecającego przez wycięty w stronach otwór zmienia się
na każdej kolejnej rozkładówce, co stanowi dodatkową
atrakcję dla przeglądających książkę dzieci.
978-83-280-6311-2

Premiera kwiecień 2019
Oprawa twarda | stron 32
225x227 mm

Każda książka

36.99 zł

Patricia Hegarty • Drzewo
Każda rozkładówka przedstawia to samo miejsce w kolejnych miesiącach – leśną polanę, na której stoi drzewo,
którego dziuplę zamieszkuje sowa.
Czytelnik może dzięki temu prześledzić, czym zajmują się zwierzęta i jak zmienia się krajobraz wraz z upływem pór roku.
Dodatkową atrakcję dla dzieci stanowi wycięty we wszystkich stronach książki otwór w kształcie dziupli.
Ilustracjom towarzyszy krótki rymowany tekst.
978-83-280-6310-5

Patricia Hegarty • Pszczoła
Pięknie zilustrowany picturebook opisujący podróż pszczoły, zajmującej się zbieraniem nektaru, przez porośnięte
kwiatami łąki, lasy i polany.
Dodatkową atrakcję dla dzieci stanowi wycięty we wszystkich stronach książki otwór (lub otwory) o zmieniającej się
wielkości, w których widoczna jest pszczoła.
Ilustracjom towarzyszy krótki rymowany tekst.

Elementarz dobrych manier
Larousse poleca!
Zabawna, a zarazem przewrotna książka, która jest przewodnikiem po dobrych
manierach. Krótkie teksty i bardzo zabawne ilustracje sprawią, że nawet małe
dziecko nie będzie się nudziło. Wspaniała zabawa dla całej rodziny!

Zgodnie z zasadami metody Montessori, która
propaguje kreatywność
i wolność wyboru w nauce, ta książka jest pełna
ćwiczeń i zabaw wspierających rozwój poznawczy
dziecka. Znalazły się tutaj miedzy innymi labirynty, obrazki do wycinania, nauka
cyferek i nazw zwierząt. Nie mogło również zabraknąć naklejek, które posłużą
najmłodszym do rozwiązywania zadań. Wszystkie podjęte działania mają jeden cel: pomoc w rozwoju poznawczego potencjału dziecka.

Oprawa twarda z gąbką | stron 96
135x202 mm
978-83-280-6138-5

34.99

Księgi dobrych manier
Cykl edukacyjnych niezbędników rodziców, chcących nauczyć dzieci manier oraz właściwego traktowania innych. Atrakcyjnie wydane historie o „magicznych słowach”. Każda z pozycji poświęcona jest jednemu przewodniemu tematowi, np. kiedy i dlaczego
należy przepraszać, dziękować czy mówić – proszę.

Każda książka

24.99 zł

978-83-280-6312-9

Chiara Piroddi
Metoda Montessori – system wychowawczy dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym stworzony przez włoską lekarkę Marię Montessori, który pomaga
we wszechstronnym rozwoju dziecka.
Zgodnie z tą metodą najważniejsze w wychowywaniu dziecka jest pozwolenie mu
na rozwijanie się w swoim własnym tempie, samodzielność poprzez wspieranie,
ale nie wyręczanie oraz nauka szacunku
do innych.

Książka z pisakiem
Idealna pozycja do nauki rysowania i pisania.

[ NOWOŚĆ ]

Oprawa spirala | stron 24
215x270 mm

Szlaczki

Łamigłówki

978-83-280-6237-5

978-83-280-6238-2

19.

99

22

Każda książka

24.

99

zł

Moja pierwsza księga
leśnych zwierząt
978-83-280-5913-9

Oprawa miękka | stron 24
270x207 mm

Oprawa Casebound | stron 12
200x200 mm

Każda książka

49.99

Oprawa miękka | stron 120
210x270 mm
978-83-280-6094-4

Dziękuję

Proszę

Przepraszam

Moja pierwsza księga
o zwierzętach na wsi

Moja pierwsza księga
ogrodu

978-83-280-5146-1

978-83-280-5144-7

978-83-280-5145-4

978-83-280-5912-2

978-83-280-5914-6

zł
23
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Edukacja

Wiek 3-5

Edukacja

Odkrywaj i poznawaj...

Moje buty
Wiązanie sznurowadeł jeszcze nigdy nie było
tak proste! Dzięki dwukolorowej sznurówce dołączonej do książki, prostym wskazówkom krok
po kroku i łatwej do zapamiętania rymowance
każdy przedszkolak nauczy się tego w mig!

Oprawa twarda | stron 96
195x240 mm

Oprawa twarda | stron 12 | 170x240 mm
978-83-280-4712-9

29.99
Rekordy zwierząt
Seria dwóch książeczek, które pomogą dziecku poznawać
Polskę. Ciekawe zadania rozwijające wyobraźnię maluchów,
kolorowe ilustracje i dużo ciekawostek o kraju. Naklejki jako
dodatek.

Mój zegar Tik-Tak
Najlepsza książka do nauki odczytywania
godziny! Ruchome wskazówki zegara, łatwe
do przesuwania, pomogą dziecku nauczyć
się odczytywać godziny.

Oprawa zeszytowa | stron 8
210x295 mm

Każda książka

29.99 zł

Seria pierwszych encyklopedii
dla przedszkolaków!

Samochody

Samoloty

Straż pożarna

Dinozaury

Zwierzęta

978-83-280-4433-3

978-83-280-4268-1

978-83-280-4267-4

978-83-280-3169-2

978-83-280-1876-1

978-83-280-4432-6

Konie i kucyki
978-83-280-3172-2

Oprawa twarda | stron 12
220x265 mm
978-83-280-4713-6

Polska. Krótka historia
dla najmłodszych

Polska. Symbole
dla najmłodszych

978-83-280-5197-3

978-83-280-5198-0

29.

12.99

99

12.99

Mój dzień

Pojazdy

Piłka nożna

Ciało człowieka

Na wsi

978-83-280-1879-2

978-83-280-1878-5

978-83-280-3171-5

978-83-280-1877-8

978-83-280-3170-8

Moje pierwsze ćwiczenia
Seria książeczek typu activity dla najmłodszych. W każdej
z nich dzieci znajdą zabawy, które lubią: labirynty, łączenie kropek, znajdowanie szczegółów, rebusy i wiele innych. W środku
znajduje się również wkładka z naklejkami, którymi można uzupełniać zadania. Książki stanowią uzupełnienie serii Pierwsza
encyklopedia.
Premiera: 2016–2017
Oprawa zeszytowa | stron 32
205x270 mm

Interaktywne książki do nauki liter i liczb ze zmywalnym flamastrem.
Oprawa twarda
180x230 mm

24

Każda książka

12.

99

Ludzkie ciało

Pojazdy

Konie i kucyki

978-83-280-3147-0

978-83-280-3145-6

978-83-280-3148-7

zł

Każda książka

19.99 zł

Uczę się liter A B C

Uczę się liczyć. Tabliczka
mnożenia

Jakie to łatwe. Uczę się pisać

Stron 20
978-83-280-3158-6

Stron 20
978-83-280-3159-3

Stron 26
978-83-280-1365-0

Kolory

Na wsi

Zwierzęta w zoo

Zawody

Zwierzęta

978-83-280-4380-0

978-83-280-4379-4

978-83-280-4381-7

978-83-280-4378-7

978-83-280-3146-3
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Wiek 3-5

Literatura

Wiek 3-5

Literatura

Okładki w przygotowaniu.

Mela i Groszek
Premiera: maj 2019
Oprawa miękka | stron 32
195x220 mm
Premiera: maj 2019
Oprawa twarda | stron 12
180x180 mm

[ ZAPOWIEDŹ ]

[ ZAPOWIEDŹ ]

Ewa Skibińska
Mela i Groszek to rodzeństwo. Oboje są w przedszkolu,
z tym że Mela w starszakach,
bo jest od Groszka starsza. Mela
ma sześć lat; jest bardzo poukładaną, rezolutną i odpowiedzialną
dziewczynką. Groszek ma cztery
lata; to właściwie przeciwieństwo
siostry – mały nieokrzesany chuligan z bujną wyobraźnią.

Każda książka

9.

99

zł
Mela jest chora
978-83-280-6487-4

Groszek i nowy kolega

Groszek idzie do przedszkola

Mela ma zły dzień

978-83-280-6489-8

978-83-280-6485-0

978-83-280-6486-7

[ NOWOŚĆ ]

Radosław Jakubiak

Kes Gray

Wielki dzień Puffina

Ile mamy nóg

Seria o przygodach małego ptaszka Puffina, który pod okiem rodziców i z pomocą przyjaciela, psa Bystrego Brysia
uczy się życia.
Ciepła, zabawna historia o tym, jak pokonywać swój strach i jak wielka jest siła
przyjaźni. Książeczka w twardej oprawie,
z dwukolorowymi ilustracjami.

Zabawna wierszowana historyjka z pięknymi ilustracjami, która w zabawny sposób pomaga kształtować umiejętność
liczenia.

Premiera: maj 2019
Oprawa twarda | stron 96
142x185 mm
978-83-280-5691-6

Oprawa twarda | stron 32
245x245 mm

978-83-280-6388-4

19.99

Kes Gray
Seria książeczek, które sprawią, że dzieci będą
pękać ze śmiechu. Rymowane, prześmieszne
opowiastki o zwierzętach, które odkrywają, że
każde z nich ma specjalne miejsce do siedzenia. Wspaniałym uzupełnieniem zabawnych
tekstów są rysunki światowej sławy ilustratora
Jima Fielda. Wystarczy tylko… usiąść i czytać!

[ ZAPOWIEDŹ ]
Każda książka

29.99 zł

Hej, kocie!

Hej, psie!

Hej, żabo!

978-83-280-6544-4

978-83-280-6546-8

978-83-280-6545-1

32.99

Królik Franek

Premiera: kwiecień 2019

Królik Franek i draka
z siostrą. Tom 7

Królik Franek
i zguba w centrum
handlowym. Tom 8

978-83-280-6424-9

978-83-280-6423-2

[ ZAPOWIEDŹ ]

Marta Krzemińska • Królik Franek
Królik Franek to seria pięknie ilustrowanych książek,
przedstawiająca różne sytuacje, z którymi muszą
niekiedy mierzyć się dzieci w wieku przedszkolnym.
Historia oraz pytania na końcu książeczki pozwolą
na zrozumienie sytuacji i prawidłową reakcję. Seria
powstała w konsultacji z psycholog dziecięcą Martą Żysko-Pałubą.
Każda książka

7.99 zł

Oprawa miękka | stron 32
142x202 mm

Premiera: maj 2019

Królik Franek
i kłopot na talerzu.
Tom 9

Królik Franek
i straszny strach.
Tom 10

978-83-280-6566-6

978-83-280-6567-3

Urszula Kozłowska

Kaczka na taczce i inne
wiersze
Antologia przezabawnych, uroczych historyjek o tym, co nas
otacza. Autorka przez lata bawiła i uczyła najmłodszych
czytelników, pisząc dla nich
z niezwykłą lekkością i humorem wierszyki i rymowanki.
Przygody nieśmiałego kotka,
rozbrykanego misia czy wesołego pomidorka zachwycą i rozśmieszą każde dziecko.

Królik Franek i bójka
w przedszkolu

Królik Franek i dobre
zwyczaje

Problem krótkiego
ogonka

Tajemnica dobrej
zabawy

Prawda o zaginionym Historia nieśmiałego
telefonie
misia

Oprawa twarda | stron 80
200x255 mm

978-83-280-5883-5

978-83-280-5925-2

978-83-280-5068-6

978-83-280-5069-3

978-83-280-5070-9

978-83-280-5892-7

978-83-280-5071-6

Kraina baśni
Wielka księga najpiękniejszych
baśni i bajek, na których wychowały się pokolenia. Klasyczne
opowieści o Kopciuszku, Czerwonym Kapturku, Trzech małych
świnkach czy Tomciu Paluchu zilustrowali znani i lubiani polscy
artyści.
Oprawa twarda z gąbką | stron 288
165x210 mm

978-83-280-5822-4

26.99
26

Okładka w przygotowaniu.

[ ZAPOWIEDŹ ]

[ ZAPOWIEDŹ ]

[ ZAPOWIEDŹ ]

Hans Christian Andersen

Baśnie Andersena
Nowe wydanie opowieści spisanych na podstawie baśni Hansa Chrystiana Andersena. Klasyka
literatury dziecięcej.
Premiera: maj 2019
Oprawa twarda | stron 96
245x290 mm

Zabawne wierszyki z morałem. O jamniku Kaziku,
który przestraszył się balonika, o dalmatynce
Balbince, która nie lubi swoich czarnych łatek,
o owczarku Czarku, który pracuje... w policji.
Premiera: kwiecień 2019
Oprawa twarda | stron 32
142x185 mm

978-83-280-6437-9

39.99

O jamniku Kaziku i inne psie
opowiastki

978-83-280-6665-6

29.99

19.99
27
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Literatura

Wiek 3-5

Literatura

Tupcio Chrupcio
Eliza Piotrowska • Tupcio Chrupcio
Poznajcie Tupcia Chrupcia!
W każdej z książeczek urocza myszka odkrywa otaczający ją świat, codziennie uczy się
nowych rzeczy, przeżywa takie doświadczenia, jak każde dorastające dziecko.
Przygody Tupcia Chrupcia zostały przedstawione w zrozumiały dla najmłodszych dzieci

sposób. Opowieści przekazują pozytywne
wzorce zachowań, ucząc samodzielności
oraz logicznego myślenia w radzeniu sobie
z trudnościami.

[ NOWOŚĆ ]

Oprawa twarda | stron 24
240x260 mm

Ratunku! Najmilszy smok
na świecie!

Wizyta u dziadków
978-83-280-3984-1

Saffi różni się od pozostałych smoków –
nie lubi burzyć zamków ani więzić księżniczek. Ale czy gdy znajdzie dla siebie
idealny nowy dom, zdoła przekonać sąsiadów, że nie jest groźna?
Oprawa twarda | stron 32
286x250 mm

978-83-280-1565-4

Ja chcę sam!

978-83-280-6063-0

978-83-280-5929-0

Każda książka

24.99 zł

Nie chcę sprzątać

Umiem się dzielić

978-83-280-5792-0

978-83-280-3186-9

[ NOWOŚĆ ]

Mogę być w waszej paczce?

W zoo jest dużo kupy! Maciuś nie może
nadążyć ze sprzątaniem. Pewnego dnia
w ogrodzie pojawia się tajemnicza świecąca kupa. Czy to może być kosmiczna
kupa z kosmosu?

Króliczek wybiera się na poszukiwanie
groźnego stwora mieszkającego w lesie, ale zamiast niego znajduje… bardzo przestraszonego niedźwiedzia! Czy
nowym przyjaciołom uda się wspólnie
przegonić potwora?

Kaczorek chce dołączyć do klubu, ale nie
potrafi ani RYCZEĆ jak lwy, ani TRĄBIĆ
jak słonie. Czy mimo to w jakimś klubie
znajdzie się dla niego miejsce?

Oprawa twarda | stron 32
286x250 mm

978-83-280-6177-4

Zuza i Zizu

978-83-280-5816-3

978-83-280-6274-0

29.99

[ NOWOŚĆ ]

Zuza i Zizu to urocze historyjki dla maluchów, okraszone ślicznymi obrazkami – idealne dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Oprawa kartonowa padded
Stron 24
200x190 mm

[ NOWOŚĆ ]

Nie bój się, misiu!

29.99

Żegnaj pieluszko!

[ NOWOŚĆ ]

Kupa w zoo

Oprawa twarda | stron 32
286x250 mm

978-83-280-6273-3

Urodzinowy prezent

[ NOWOŚĆ ]

29.99

Oprawa twarda | stron 32
286x250 mm

978-83-280-6275-7

29.99

[ NOWOŚĆ ]

29.99

Lauren Ace • Dziewczyny
Cztery dziewczynki poznały się pod jabłonią, gdzie zasadziły nasiona przyjaźni, które przetrwają całe życie…
Podążaj za ich historią. Wraz z upływem mijających lat,
dziewczynki staną się kobietami.

Pippa Curnick • Miś Paplak

Oprawa twarda
Stron 32
260x260 mm
978-83-280-6176-7

Oprawa twarda
Stron 32
270x270 mm
978-83-280-6165-1

29.99

[ NOWOŚĆ ]

Miś Paplak uwielbia nieustannie rozmawiać! Wyrusza
więc na wyprawę w poszukiwaniu nowych znajomych
do pogaduszek. Ale co się wydarzy, gdy trafi na wyspę, której mieszkańcy nie mówią w misiowym języku?

34.99

Opowieści na 5 minut
Starannie przemyślane bajki, których lektura zajmuje
5 minut. Zabawne, lekkie historyjki wprawiają malucha w dobry humor przed zaśnięciem. Barwna i dynamiczna szata graficzna przykuwa uwagę dziecka.

Tupcio Chrupcio. Pakiet 5 książek
Eliza Piotrowska • Tupcio Chrupcio. Pakiet 5 książek
Pięć opowieści o znanej i lubianej myszce – Tupciu Chrupciu – zebranych w ozdobnym pudełku. W skład pakietu wchodzą opowieści: Przedszkolak na medal, Ja się
nie boję, Umiem się dzielić, Mówię prawdę, Kapryśna myszka.
Oprawa miękka
195x220 mm

978-83-280-4868-3

39.99
28

W środku pięć opowieści o przygodach Tupcia:
Dbam o zęby, Nie umiem przegrywać, Mam rodzeństwo, Nie mogę zasnąć, Nie
chcę jeść!
Oprawa miękka
195 x 220 mm
978-83-280-6217-7

39.99

Oprawa twarda z gąbką | stron 48
185x225 mm

Bajeczki o zwierzątkach

Magiczne historie

Słodkie bajeczki

978-83-280-5156-0

978-83-280-5157-7

978-83-280-5158-4

Każda książka

19.99 zł
29

Literatura

Wiek 6-8

Literatura
Książkożercy

Emi i Tajny Klub
Superdziewczyn. Tom IX.
Hokus Pokus
Magia. Iluzjoniści. Akrobacje. Emi
i Tajny Klub Superdziewczyn bierze
udział w Festiwalu Sztuk Ulicznych
i Magii i prowadzi nową tajną misję – na rzecz cyrkowych zwierząt!

Agnieszka Mielech

Emi i Tajny Klub
Superdziewczyn
Emi to dziewczynka taka jak
ty. Wraz z mamą, tatą i czekoladowym labradorem Czekoladą mieszka w dużym mieście
w domu Na Bateryjce. Ma zwariowanych przyjaciół: Anielę, która
nie cierpi księżniczek, muzykalną
Faustynę, Franka-mądralę i wielu
innych. Pewnego dnia dziewczyny wpadają na pomysł założenia
tajnego klubu.
Jego motto brzmi:
NIGDY WIĘCEJ NUDY!

Premiera: maj 2019
Oprawa miękka | stron 176
978-83-280-5933-7

Pakiet
dla superdziewczyny
ISBN 978-83-280-1895-2

978-83-280-1895-2

[ ZAPOWIEDŹ ]

9 788328 018952

Emi i Tajny Klub
Superdziewczyn, tom I

Oprawa miękka
135x185 mm

Stron978-83-7881-999-8
171
ISBN
978-83-7881-999-8

Każda książka

19.99 zł

9 788378 819998

Poszukiwacze przygód
Gra w zestawie z książką

Psy czy koty?
Komiks i opowiadania

Pudełko | stron 176
978-83-280-3743-4

Stron 224
978-83-280-4694-8

39.

34.99

Książeczki przygotowane z myślą o dzieciach, które wkraczają w świat liter, słów i zdań.
Każda książka:
Oprawa miękka ze skrzydełkami
145x205 mm

Kółko hiszpańskiego,
tom II
Stron978-83-280-0635-5
170
ISBN
978-83-280-0635-5

9 788328 006355

Na scenie, tom III

Akcje w wakacje,
tom IV

Źrebaki i Rumaki, tom V

Stron978-83-280-1120-5
152
ISBN
978-83-280-1120-5

Stron
152
ISBN 978-83-280-1314-8
978-83-280-1314-8

Stron
176
ISBN 978-83-280-1369-8
978-83-280-1369-8

9 788328 011205

9 788328 013148

9 788328 013698

Śnieżny patrol, tom VI

Poszukiwacze przygód,
tom VII

List w butelce, tom VIII

Stron 176
978-83-280-2468-7

Stron 176
978-83-280-3822-6

Stron 176
978-83-280-4449-4

[ ZAPOWIEDŹ ]

Jajo od krowy

Poziom 1. Kolega z okna

Kosmitka

Premiera: czerwiec 2019
Stron 24
978-83-280-5934-4

Premiera: czerwiec 2019
Stron 24
978-83-280-6543-7

Premiera: czerwiec 2019
Stron 24
978-83-280-5935-1

12.99

12.99

12.99

[ NOWOŚĆ ]

[ NOWOŚĆ ]

[ ZAPOWIEDŹ ]

[ ZAPOWIEDŹ ]

[ NOWOŚĆ ]

Poziom 1. Super Marian
nad jeziorem

Akcja Jogi

Poziom 3. Akcja Potop

Najwierniejszy psijaciel

Bomberka

Stron 32

Premiera: marzec 2019
Stron 48
978-83-280-5745-6

Premiera: marzec 2019
Stron 48
978-83-280-6453-9

Stron 48

Stron 24
978-83-280-6542-0

978-83-280-5124-9

12.99

24.

99

[ ZAPOWIEDŹ ]

[ ZAPOWIEDŹ ]

99

12.99

14.99

978-83-280-5074-7

14.99

14.99

Młodzi przyrodnicy
[ NOWOŚĆ ]
Seria przyrodnicza poruszająca różnorodne tematy dotyczące świata
przyrody. Ładne książeczki
do pierwszego samodzielnego czytania. Dla wszystkich małych ludzi ciekawych
otaczającego świata.

Szkolnik
Superdziewczyny
Oprawa twarda | stron 176
142x202 mm
978-83-280-5783-8

29.99
30

Wielka księga przygód

Wielka księga przygód 2

Stron 432
978-83-280-3804-2

Stron 352

30

978-83-280-4716-7

34.99

Kreatywna książka Emi
dla Superdziewczyn
978-83-280-3911-7

29.99

Oprawa miękka | stron 32
150x204 mm

Każda książka:
Oprawa zeszytowa | stron 32
210x295 mm

Oprawa twarda
165x210 mm

Kreatywna książka Flory
dla Superdziewczyn
978-83-280-3912-4

9.99

Owady i inne małe
zwierzęta
978-83-280-6214-6

9.99

Pory roku
978-83-280-6213-9

14.

Każda książka

99

Dinozaury

Dzieci zwierząt

978-83-280-6215-3

978-83-280-6216-0

31
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Kto mnie przytuli?
Agnieszka Stelmaszyk

Kto mnie przytuli?

Agata Widzowska
Seria zabawnych i wartościowych książek, których
bohaterami są psy i koty –
mieszkańcy schroniska Psierociniec i ich przyjaciele.

Pieski i kotki, o których opowiadamy, mieszkały kiedyś w schronisku o nazwie Przytulisko. Nadal
jest w nim wiele zwierzaków, które marzą, żeby ktoś je przygarnął i pokochał! Czy uda im się
znaleźć prawdziwy, ciepły dom?

Oprawa twarda | stron 64
185x235 mm

Oprawa miękka | stron 160
123x194 mm

Każda książka

24.

Kocia lista życzeń.
Tom 4

zł

Psierociniec. Tom 1

Psierociniec 2.
W poszukiwaniu
straconego węchu

Niepiesek. Tom 3

978-83-280-4729-7

978-83-280-4730-3

978-83-280-5930-6

Premiera: kwiecień 2019
978-83-280-6666-3

[ ZAPOWIEDŹ ]

[ ZAPOWIEDŹ ]

Literatura

Psierociniec

[ ZAPOWIEDŹ ]

99

Dębowa farma

[ NOWOŚĆ ]

Premiera: maj 2019
978-83-280-6330-3

Premiera: maj 2019
978-83-280-6331-0

14.99 zł

Agnieszka Stelmaszyk

Szafir psiak na medal

Nutka znajduje przyjaciół

978-83-280-4877-5

978-83-280-4878-2

14.

99

zł

Irys koci detektyw

Hugo mały uciekinier

Grafit pasażer na gapę

978-83-280-4873-7

978-83-280-4874-4

978-83-280-4850-8

Pan Babington i jego niezwykła klasa

[ NOWOŚĆ ]

Tim Harris
Uwaga, Pan Babington nadjeżdża! A wraz z nim mnóstwo śmiechu,
zabawy, historii z dreszczykiem i niczym nieograniczonej wyobraźni!
Pan Babington na pewno nie jest zwykłym nauczycielem. Gdy trafia
do klasy 12B zmienia się wszystko – lekcje przestają być nudne, dzieci
odkrywają lub rozwijają swoje talenty, zaczynają dziać się cuda… A najbardziej niezwykłe w nim jest to, że zupełnie nie chce być postrzegany
jako niezwykły…

[ ZAPOWIEDŹ ]

Oprawa miękka ze skrzydełkami | stron 240
135x202 mm

Oprawa miękka | stron 160
123x194 mm

Każda książka

Agnieszka Stelmaszyk

Każda książka

Helen Peters
Jasmine Green to córka farmera
i pani weterynarz. Jej życie w oczywisty sposób jest związane ze zwierzętami. Często się nimi opiekuje i stara
się je uchronić od kłopotów. Niestety,
sama równie często w nie wpada…
Seria Jasmine Green to wspaniałe, ciepłe opowieści, których bohaterami są
urocze zwierzaki i (prawie) tak samo
wspaniali ludzie.

Piesek zwany Obłoczkiem Kotek zwany Jagodą

Wiek 6-8

Świnka zwana Truflą

Kaczątko zwane
Guzikiem

978-83-280-6091-3

978-83-280-6090-6

Pan Babington i jego
niezwykła klasa

Pan Babington i jego niezwykła
klasa. Do boju! Tom 2
Każda książka

24.

99

978-83-280-5894-1

zł

Premiera: marzec 2019
978-83-280-6341-9

Stacia Deutsch

Dziewczyny kodują
Dziewczyny kodują – wyjątkowy
projekt, łączący non-fiction z fabułą, naukę programowania z dobrą
zabawą, tekst z zabawnymi rysunkami i – komputery z dziewczynami. To opowieść o dziewczynkach,
które połączył wspólny projekt –
stworzenia aplikacji, dzięki czemu
zostają najlepszymi przyjaciółkami.

Patrycja Zarawska

Niemożliwi Detektywi 1.
Trefny nauczyciel
Ucząca sztuki dedukcji seria książek
detektywistycznych dostosowana
do wrażliwości, ciekawości i poziomu intelektualnego dziecka. Historie te sprawiają, że młodociani wielbiciele wątków
detektywistycznych z czasem dorastają
do lektury kryminałów dedykowanych dojrzałemu odbiorcy.
Oprawa twarda | stron 96 | 150x210 mm
978-83-280-5375-5

19.99
32

Patrycja Zarawska

Saujani Reshma

Niemożliwi Detektywi 2.
Nadziana drożdżówka

Dziewczyny kodują.
Poradnik
Kontynuacja bestsellerowej
serii o zgranej grupie dziewczyn, które prócz tego, że
mają zwykłe „dziewczyńskie”
problemy, to jeszcze zajmują się kodowaniem. Porusza
problemy tolerancji, zrozumienia dla wszelkich przejawów inności.

Kolejne wciągające przygody trójki Niemożliwych Detektywów – Blanki, Bajorka
i Bernarda. Tym razem rozwiązują zagadkę… nadzianej drożdżówki. Co i dlaczego oprócz smakowitości znalazło się
w ciastku?
Oprawa twarda | stron 96
150x210 mm
978-83-280-5824-8

19.99

34.99

Oprawa twarda | stron 176
190x230 mm
978-83-280-5690-9

Oprawa miękka | stron 160
123x194 mm

Kod przyjaźni

Drużyna BFF finiszuje!

978-83-280-5269-7

978-83-280-5270-3

16.99

16.99
33
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Gwiazda

Cztery pięknie ilustrowane książeczki dla początkujących małych czytelników. Każda książka
ma inny, wyjątkowy charakter:
to cztery różne historie o sile
przyjaźni, pomaganiu innym, szukaniu własnego miejsca oraz magii
książek. Książeczki są narysowane w różnym stylu, dzięki czemu
dzieci wciąż mogą odkrywać nowe
wizualne światy. Wspaniałe wydanie w twardej oprawie.

Wielki dzień Małej
Króliczki

Dom na górze

978-83-280-6133-0

978-83-280-6132-3

24.99

24.99

Oprawa twarda | stron 96
128x198 mm

Holly Webb
Seria Gwiazda opowiada o dzieciach, które dostały się do prestiżowej szkoły artystycznej – Shine. Każda książka skupia
się na jednej bohaterce i życiu szkoły.
Ekscytujące przygody i mnóstwo emocji
na drodze do wymarzonej roli!

Moja wspaniała
przyjaciółka

Zaginiona księgarnia

978-83-280-6134-7

978-83-280-6135-4

24.99

24.99

[ ZAPOWIEDŹ ] Akademia jednorożców

[ ZAPOWIEDŹ ]
Onjali Q. Raúf

Cath Howe

Chłopiec z ostatniej ławki

Ella i jej sekret

Pełne serca i humoru spojrzenie dziecka
na kryzys uchodźczy, ukazujące niezwykłą wartość przyjaźni i bezinteresowności w świecie, który nie zawsze wydaje
się mieć sens. Wartościowa opowieść
o tym, co w życiu ważne.

Ella MacKay jest nowa. Nowa w mieście,
szkole, klasie. Z mamą i bratem przeprowadziła się do nowego miasta z powodu rodzinnych problemów, o których nie
chce nikomu mówić. Czy w nowym miejscu uda jej się odnaleźć bratnią duszę?

Premiera: marzec 2019
Oprawa miękka | stron 330
123x194 mm
978-83-280-6373-0

Premiera: marzec 2019
Oprawa miękka | stron 256
123x194 mm
978-83-280-6334-1

24.

Wszystkie światła na Chloe.
Tom 1

24.

99

99

978-83-280-6337-2

19.99

Lucy Truman
Wyobraź sobie szkołę, w której ty i twój jednorożec przeżywacie
razem wspaniałe przygody.
Akademia jednorożców to najlepszy rodzaj szkoły z internatem,
gdzie uczniowie są połączeni w pary z niesamowitymi jednorożcami.
Dziewczyny z akademika są zdeterminowane, by związać się z jednorożcami i nauczyć się bycia opiekunami ich wspaniałego domu
na wyspie. Niestety, ktoś chce ich powstrzymać.
Kim jest tajemnicza postać, która próbuje
Każda książka
wszystko zepsuć?

Premiera: marzec 2019
978-83-280-6409-6

Zosia i tęcza
Premiera: marzec 2019
978-83-280-6408-9

Premiera: maj 2019
978-83-280-6411-9

Miękka | stron 240 | 150x190 mm
978-83-280-5781-4

Oprawa miękka | stron 112
123x194 mm

[ ZAPOWIEDŹ ]

14.99 zł

Laurent St John

Premiera: maj 2019
978-83-280-6410-2

24.99

[ ZAPOWIEDŹ ]

Emma Carroll

Kat Wolfe prowadzi śledztwo

29.99
34

Aż do chmur

Kat przeprowadza się ze swoją mamą weterynarz
do rajskiego miasteczka Bluebell Bay. Dwunastolatka jest zachwycona nowym domem, zwłaszcza
że zamieszkanie w nim wiąże się z przygarnięciem dzikiego kota. Szybko przekonuje się jednak,
że idealna fasada miasteczka skrywa mroczne i niebezpieczne sekrety. Tajemnicze zniknięcie jednego z sąsiadów nakłania dziewczynkę
do rozpoczęcia śledztwa, w którym pomaga jej
nowo poznana przyjaciółka – Harper Lamb. Ich
początkowo ekscytujące dochodzenie szybko
okazuje się jednak śmiertelnie niebezpieczne…

Inspirująca i obfitująca w przygody książka inspirowana prawdziwą historią pierwszego lotu
balonem nad XVIII-wiecznym Paryżem. Opowieść, w której losy rezolutnej osieroconej
dziewczynki krzyżują się z losami Pierre’a, pochodzącego z rodziny Montgolfiers – próbującej zrealizować marzenie, by jako pierwsza
w historii wznieść się w powietrze. Jednak
w tym wyścigu jest zdecydowanie więcej chętnych na zwycięstwo...

Premiera: maj 2019
Oprawa miękka ze skrzydełkami | stron 384
123x194 mm
978-83-280-6750-9

Premiera: kwiecień 2019
Oprawa miękka | stron 336
123x194 mm
978-83-280-6785-1

24.99

Kocia kawiarenka

19.99
[ ZAPOWIEDŹ ]

Kaye Umansky

Jak zostać czarownicą w tydzień. Tom 1
Kiedy Eliza decyduje się na popilnowanie domu
mieszkającej w sąsiedztwie czarownicy, nie
ma pojęcia, w jakie kłopoty się pakuje. Czy gdy
dostanie pod opiekę magiczną wieżę, która
ma własne zdanie, mówiącego kruka i umorusanego psiaka, okaże się, że ma w sobie cechy potrzebne, by zostać CZAROWNICĄ przez TYDZIEŃ?
Premiera: kwiecień 2019
Oprawa miękka | stron 190 | 123x194 mm
978-83-280-6258-0

[ ZAPOWIEDŹ ]
Katrina Charman
Isla Palmer jest kompletnie zwariowana na punkcie kotów – zwariowana TOTALNIE, ale jej mama, która jest
weterynarzem, nie zgadza się na to,
by miały w domu swojego zwierzaka.
Jest to ostatnie, co chciałaby zobaczyć
w domu po powrocie z pracy… Co wymyKażda książka

22.

99

zł

24.99

śli Isla, aby spełnić swoje marzenie i czy
zdoła przekonać mamę? Kto jej w tym
pomoże?

[ ZAPOWIEDŹ ]

Oprawa miękka | stron 192
123x194 mm

Kaye Umansky

Wielkie otwarcie. Tom 2

Jak uratować czarownicę w tydzień.
Tom 2

Premiera marzec 2019
978-83-280-6465-2

Poppy i inne koty. Tom 1

Kocie walentynki. Tom 3

Premiera marzec 2019
978-83-280-6464-5

Premiera maj 2019
978-83-280-6466-9

Kolejna część przygód Elizy Kiszonki – pełna
zwrotów akcji, zabawnych sytuacji i z dużą
dozą magii.
Okładka w przygotowaniu.

Izabela i Chmura

Sekrety zwierząt wreszcie odkryte!
Bardzo dowcipne opowieści ze świata zwierząt. Bawią
do łez i odpowiadają na pytania,
o czym tak naprawdę myśli jamnik patrząc na długą kiełbaskę?
Dlaczego kot czasami omija kuwetę? Książka jest jednak nie tylko zabawna, ale i uczy empatii.

Wymarzona rola Sary. Tom 2

978-83-280-6338-9

Zabawne życie zwierząt
domowych
Ewa i Gwiazda

[ ZAPOWIEDŹ ]

[ ZAPOWIEDŹ ]

James Campbell, Rob Jones

Aleksandra i Iskra

Premiera: marzec 2019
Oprawa miękka | stron 160
123x194 mm

Premiera: maj 2019
Oprawa miękka | stron 190
123x194 mm
978-83-280-6751-6

24.99
35
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The callback. Tom 2
Bohaterką serii jest Harper, która wraz
z całą rodziną przeprowadza się na Florydę. Miłością dziewczynki jest taniec.
Dołącza do zespołu prężnego studia
DanceStarz, co wymaga mnóstwo pracy i poświęcenia. Harper musi odnaleźć
się w nowym środowisku, co nie jest łatwe również dlatego, że nie wszystkie
nowe koleżanki są jej przychylne.

Encyklopedia.
Świat wokół nas

Encyklopedia. Niebo
Odkrywamy tajemnicę nieba
i wszystkiego, co się w nim kryje!
Encyklopedia wprowadzi czytelników w fascynujący świat kosmosu, gwiazd, konstelacji. To nie
tylko pasjonująca opowieść o dalekim wszechświecie, lecz także
poradnik, jak dobrze przygotować
się do jego odkrywania.

Jakie tajemnice kryje nasze otoczenie? Czym charakteryzują się
poszczególne kultury świata? Jak
dawniej żyli ludzie? Co znajduje się
w kosmosie? Znajdziesz tu mnóstwo
pytań i jeszcze więcej odpowiedzi
o naszym wspaniałym świecie!

Oprawa miękka | stron 260
135x202 mm
978-83-280-5825-5

Premiera: kwiecień 2019
Oprawa twarda | stron 160 | 206x283 mm

Premiera: maj 2019
Oprawa miękka | stron 240
135x202 mm
978-83-280-6088-3

29.99
29.99

[ ZAPOWIEDŹ ]

Edukacja

Maddie Ziegler • Wielka próba
Kolejna po Pamiętnikach Maddie książka
autorstwa Maddie Ziegler, znanej na całym świecie tancerki, która wystąpiła
w teledysku Sii i oczarowała wszystkich
swoim tańcem.

Maddie Ziegler

Wiek 6-8

Premiera: kwiecień 2019
Oprawa twarda | stron 160
206x283 mm
978-83-280-6641-0

978-83-280-6642-7

34.99

[ ZAPOWIEDŹ ]

34.99

[ ZAPOWIEDŹ ]

Edukacja
Myślisz, że tak ci źle?

[ ZAPOWIEDŹ ]

[ ZAPOWIEDŹ ]

Premiera: lipiec 2019
Oprawa twarda | stron 64
210x295 mm

Każda książka

Życie dzieci w starożytnej Grecji

Życie dzieci w starożytnym
Egipcie

[ ZAPOWIEDŹ ]

978-83-280-6336-5

Seria zeszytów ćwiczeń do edukacji wczesnoszkolnej. Książeczki do edukacji matematycznej zawierają łamigłówki matematyczne, zagadki liczbowe i zabawy ułatwiające naukę tabliczki
mnożenia. Zeszyty do edukacji polonistycznej koncentrują się
na ćwiczeniach ortograficznych. Zeszyt do edukacji geograficznej to ciekawe zadania z mapami i flagami.

978-83-280-6335-8

29.99

29.99

[ ZAPOWIEDŹ ]

Yuval Zommer

Wielka księga ptaków
Dlaczego flaming jest różowy?
Czy papuga umie mówić? Czy
bielik jest naprawdę biały?
Premiera: maj 2019
Oprawa twarda | stron 64
235x345 mm
978-83-280-6576-5

49.99
36

Yuval Zommer

Yuval Zommer

Yuval Zommer

Guillain Charlotte

Wielka księga ssaków

Wielka księga robali

• Dlaczego wilki wyją do księżyca? • Czy hieny potrafią się
śmiać? • Za co hipopotamy lubią wodę?
To książka, w której znajdziesz
odpowiedzi na te i wiele innych
pytań.

Dla młodych entomologów
Robale są wszędzie! A dzięki tej
książce każde dziecko może
stać się ich odkrywcą. Dla młodych entomologów.

Wielka księga morskich
zwierząt

Tajemniczy świat
pod stopami

Książka daje odpowiedzi na rozmaite pytania, na przykład czy
kraby chodzą bokiem, czy latające ryby naprawdę latają albo
jak rozmawiają ze sobą delfiny.
Przepięknie ilustrowana.

Na kartach mistrzowsko ilustrowanej księgi autorzy pokazują
jak zbudowane jest wnętrze Ziemi, jakie skarby można znaleźć
pod powierzchnią, jakie zwierzęta mają tu swoje kryjówki.

Oprawa twarda | stron 64

Oprawa twarda | stron 32
250x325 mm

978-83-280-5235-2

978-83-280-5744-9

Oprawa twarda | stron 64
235x345 mm

978-83-280-4366-4

49.99

49.99

49.99

9.99 zł

Lubię pisać. Na dobry
początek

Lubię pisać. Wiem coraz
więcej

Lubię pisać.
Dla bystrzaków

978-83-280-6657-1

978-83-280-6658-8

978-83-280-6659-5

Lubię poznawać. Świat

Lubię liczyć. Tabliczka
mnożenia. Na dobry
początek

Lubię liczyć. Łamigłówki.
Na dobry początek

Lubię liczyć. Tabliczka
mnożenia. Dla
bystrzaków

Lubię liczyć. Łamigłówki.
Dla bystrzaków

978-83-280-6664-9

978-83-280-6660-1

978-83-280-6662-5

978-83-280-6661-8

978-83-280-6663-2

Premiera: lipiec 2019
Oprawa miękka | stron 24
215x250 mm

Oprawa twarda | stron 64
235x345 mm
978-83-280-4962-8

Okładki w przygotowaniu.

Chae Strathie
Myślisz, że tak ci źle? to seria dwóch książeczek opowiadających o tym, jak wyglądało życie dzieci w starożytnym Egipcie i starożytnej Grecji. Fakty podane z dużym
poczuciem humoru, ale z dbałością o merytorykę. Dużo nauki i zabawy.

[ ZAPOWIEDŹ ]
Kaligrafia od A do Z. Zeszyt z kalką
Zeszyt przygotowany jest z myślą o wszystkich, którzy chcą
spróbować swoich sił w trudnej sztuce kaligrafii, pobawić się
wzorkami i ornamentami oraz poćwiczyć ładne pisanie. Świetna pomoc dla najmłodszych uczniów, w estetyczny sposób
zachęcająca do nauki pisania.
Premiera: marzec 2019
Oprawa zeszytowa | stron 64
210x295 mm
978-83-280-6652-6

49.99

19.99
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Wiek 6-8

Edukacja

Wiek 6-8

Edukacja

Szkoła na szóstkę

Jak to się pisze?

1000 słówek po polsku
i angielsku
Słownik obrazkowy to świetne
wsparcie w nauce.

Dzieci, które dopiero rozpoczynają edukację szkolną, zachęcamy do nauki na wesoło. Dzięki zeszytom edukacyjnym tej
serii mogą doskonalić umiejętność pisania, uczyć się ortografii oraz ćwiczyć dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
Przy okazji dzieciaki będą się dobrze bawić:
mogą rysować, uzupełniać, naklejać, kolorować i rozwiązywać łamigłówki.

Każda książka

7.

99

zł

Oprawa miękka | stron 80
210x295 mm
978-83-280-4507-1

Oprawa zeszytowa | stron 24
147x208 mm

19.99

Kolorowe liczenie 1

Kolorowe liczenie 2

978-83-280-4465-4

978-83-280-4466-1

Oprawa zeszytowa | stron 32
147x208 mm

Słownik ortograficzny
dla dzieci
Zadania matematyczne
z kolorowymi ilustracjami,
dostosowane do programu nauczania w klasach
1–2.

Oprawa twarda | stron 112
160x235 mm
978-83-280-4661-0

Słownik ortograficzny dla dzieci

Szkolny słownik ortograficzny

Niezbędnik w księgozbiorze dziecka na początku
drogi edukacyjnej.

Książka niezbędna w bibliotece dziecka, które
chce pisać zgodnie z wytycznymi językoznawców.

Oprawa miękka | stron 112
160x235 mm
978-83-280-4662-7

Oprawa zintegrowana | stron 208
160x235 mm
978-83-280-4971-0

19.99

Oprawa miękka | stron 24
210x295 mm

24.99

16.99

Bystry umysł

Testy kompetencji

Oprawa miękka | stron 96
230x260 mm

Tabliczka mnożenia

Dodawanie
i odejmowanie

Zegar i kalendarz

Łamigłówki
matematyczne

978-83-280-4536-1

978–83–280–4535-4

978-83-280-4537-8

978-83-280-4538-5

Każda książka

9.99 zł

Bystry umysł
Zabawy matematyczne
Seria dla tych, którzy chcą, aby matematyka nie miała przed
nimi tajemnic.
Oprawa miękka | stron 24
210x295 mm

Zbiór zadań i ćwiczeń sprawdzający wiedzę i kompetencję uczniów
poszczególnych klas (1–3). Kolorowe ilustracje i przystępna forma
zachęcą dzieci do uzupełniania testów. Wszystkie testy przygotowali specjaliści od nauczania początkowego.

Premiera: luty 2018
Oprawa miękka | stron 48
210x295 mm

Pierwszoteścik.
Testy dla klas 1

Drugoteścik.
Testy dla klas 2

Trzecioteścik.
Testy dla klas 3

978-83-280-5134-8

978-83-280-5135-5

978-83-280-5136-2

14.99
Seria, dzięki której ortografia przestaje być trudna!
Oprawa miękka | stron 24
210x295 mm

Kompendium wiedzy o ortografii i matematyce
Seria nowocześnie zaprojektowa- to prawie 100 stron zabawnych zanych elementarzy, które w przystęp- dań do rozwiązania i jasno wytłumany sposób przekazują wiedzę na temat czonych zasad. Elementarze zostały
najbardziej kłopotliwych zagadnień opracowane tak, aby poruszane w nich
ortograficznych i matematycznych zagadnienia pokrywały się z lekcjami
uczniom klasy 1–3. Każda z książek w szkole.

Każda książka

7.99 zł

Dyktanda na ó/u

Dyktanda na rz/ż

Dyktanda na h/ch

Liczenie od 1 do 100

Obliczenia pieniężne

978-83-280-5658-9

978-83-280-5659-6

978-83-280-5660-2

978-83-280-5640-4

978-83-280-5641-1

38

14.99

Elementarz ortograficzny

Elementarz matematyczny

978-83-280-5773-9

978-83-280-5774-6

Seria dowcipnych, żartobliwie
ilustrowanych książek wypełnionych zadaniami matematycznymi. Dzięki przemyślanej formie,
nauka i ćwiczenie pamięci stają się fascynującą zabawą, niekiedy
tropieniem nie od razu oczywistych rozwiązań. Książka jest tematycznie dopasowana do tematów poruszanych w szkole.

14.99

Łamigłówki
matematyczne

Ćwiczymy pamięć

978-83-280-5694-7

978-83-280-5695-4

24.99

24.99

Oprawa miękka | stron 96
210x295 mm

Każda książka

24.99 zł
39

Wiek 6-8

Edukacja
Seria atlasów z naklejkami i plakatem.
Atlasy z naklejkami i plakatem, które w naturalny sposób łączą naukę z zabawą.

[ ZAPOWIEDŹ ]

Wiek 6-8

Edukacja
Pakiet: Atlas + puzzle

Oprawa zeszytowa | stron 24
210x295 mm

W każdym pudełku znajduje się kolorowy atlas z naklejkami, wypełniony mnóstwem przydatnych informacji
i ciekawostek, duży plakat oraz puzzle. Seria obejmuje: Atlas Polski, Atlas Europy, Atlas świata, Atlas flag,
Atlas ciała człowieka oraz Atlas kosmosu. Doskonały
sposób na połączenie nauki z zabawą.

[ ZAPOWIEDŹ ]
Atlas ciało człowieka z najklejkami i plakatem
Książka aktywnościowa z naklejkami, dzięki której dzieci dowiedzą się, jak zbudowane jest ludzkie ciało, jak działają poszczególne organy, np. serce, dlaczego oddychamy, skąd się biorą
dzieci i wielu innych, równie ciekawych rzeczy.
Premiera: październik 2018
978-83-280-5932-0

[ NOWOŚĆ ]
Atlas kosmosu z naklejkami i plakatem
To książka dla wszystkich tych, którzy interesują się astronomią
i kosmosem. Młodzi czytelnicy dowiedzą się co to jest kosmos,
jakie obiekty w nim się znajdują, jakie są ich rozmiary i odległości
od Ziemi. Poznają Układ Słoneczny, gwiazdy, gromady gwiazd,
mgławice, galaktyki, gromady galaktyk i supergromady galaktyk.
Premiera: październik 2018
978-83-280-5931-3

Atlas Polski

Atlas świata

978-83-280-6229-0

978-83-280-6231-3

Atlas Europy

Atlas flag

Atlas kosmosu

978-83-280-6230-6

978-83-280-6232-0

Premiera: luty 2019
978-83-280-6234-4

14.

Każda książka

Każde puzzle

34.99 zł

99

978-83-280-5689-3

Fakty i ciekawostki

Atlas Europy

Atlas świata zwierząt

978-83-280-4501-9

978-83-280-4383-1

[ ZAPOWIEDŹ ]

Katarzyna Sołtyk

Wehikuł czasu może mieć formę książki

Moja Polska
Wielka księga postaci, faktów, symboli,
wynalazków i ważnych wydarzeń, które
składają się na polską historię, tradycje,
kulturę i dumę narodową. Książka, którą
każdy z nas powinien przeczytać.
Oprawa twarda | stron 144
210x260 mm

Atlas Polski

Atlas geograficzny Polski

Atlas flag świata

Atlas świata

978-83-280-3921-6

978-83-280-4500-2

978-83-2804382-4

978-83-280-3922-3

Atlas świata dla dzieci
Twarda | stron 56 | 283x245 mm
978-83-280-1160-1

49.99
40

Atlas ciała człowieka
Premiera: luty 2019
978-83-280-6233-7

Atlas rekordów i ciekawostek Polski
Wszystko to, co warto wiedzieć o Polsce.
Książka, która jak żadna inna udowadnia, że uczenie się może być bardzo ciekawe. Interesująco
opisane ciekawostki związane z Polską, zamieniają lekturę w fantastyczną zabawę – niezależnie
od wieku czytelnika. Książka nadaje się do samodzielnej lektury, ale także i do wspólnej – w rodzinnym gronie. Naklejki mogą pełnić funkcję nagród
przyznawanych za zapamiętanie jak największej
liczby ciekawostek i rekordów.

[ NOWOŚĆ ]

978-83-280-5104-1

34.99

Historia Polski dla najmłodszych zaczyna
się w czasach legendarnych, a kończy
we współczesności. Zamknięta w formie 70 wciągających opowieści o wyjątkowych ludziach i najistotniejszych
wydarzeniach, przekonuje maluchy, że
spotkanie z historią może być więcej niż
interesujące. Tymczasem Poczet królów
i książąt Polski to wzbogacona biogra-

mami, reprodukcjami dzieł Jana Matejki
i mapami opowieść o tym, jak zmieniała
się władza w Polsce od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz
jak wyglądało ówczesne życie codzienne. Klasyka, ale zaprezentowana w nowej,
atrakcyjnej odsłonie.

Historia Polski dla najmłodszych

Poczet królów i książąt Polski

978-83-280-5266-6

978-83-280-5267-3

34.99

Oprawa twarda | stron 114
206x283 mm

34.99

Dara O’Briain • Dalej niż niebo
WIĘC CHCESZ SIĘ WYBRAĆ W KOSMOS? Co takiego? Zupełnie ci odbiło?
Dlaczego?
Nie, no, naprawdę – to po prostu okropny,
naprawdę OKROPNY pomysł. My, ludzie,
jesteśmy DOSKONALE zaprojektowani
do życia na Ziemi. Możemy na niej chodzić,
oddychać, pić wodę, jeść warzywa, czytać
książki i nie zamarznąć, nie smażyć się ani
nie dać się zgnieść na miazgę po wyjściu
na zewnątrz. Na Ziemi jest cudnie! Ludzie
od lat marzą o odkrywaniu najdalszych zakątków Kosmosu. Dara O Briain, popularny
na Wyspach prezenter telewizyjny i komik,
z dużym poczuciem humoru i swadą wprowadza dzieci w ten fascynujący świat.
Premiera: lipiec 2019
Oprawa twarda | stron 304
162x192 mm
978-83-280-6329-7

29.99
41

Wiek 6-8

Activity
Przyjaciółki i moda

Wiek 6-8

Activity
Gryzmolnik

[ ZAPOWIEDŹ ]
Książeczki aktywnościowe z mnóstwem zadań dla małych bystrzaków.
Przykładowe zadania: znajdź różnice,
krzyżówka, wykreślanka, połącz kropki, szukanie 5 przedmiotów na ilustracji, sudoku, samodzielne projektowanie,
rysowanie po śladzie, dokończ komiks,
szukanie pasującego cienia.

[ ZAPOWIEDŹ ]
Cztery książki z kolorowankami, kreatywnymi zadaniami i naklejkami.

Oprawa miękka | stron 128
165x210 mm

Premiera: maj 2019
Oprawa miękka | stron 24
215x275 mm

Na jesień i zimę

978-83-280-6557-4

978-83-280-6559-8

1299
.

Każda książka

Na sportowo

Na wiosnę i lato

978-83-280-6558-1

978-83-280-6556-7

Premiera: czerwiec 2019
Oprawa miękka | stron 64 | 142x202 mm

Sport

978-83-280-6673-1

978-83-280-6672-4

Moje hobby

Podróże

978-83-280-6671-7

978-83-280-6674-8

Premiera: czerwiec 2019
978-83-280-6492-8

Łamigłówki w podróży

Łamigłówki na wakacjach

978-83-280-6679-3

978-83-280-6680-9

14.99

9.99 zł

Oprawa miękka | stron 112
165x230 mm
978-83-280-5323-6

Oprawa miękka | stron 96 | 165x230 mm
978-83-280-4425-8

Dookoła świata

14.99

Absolutny rarytas dla wszystkich grających w Minecrafta oraz tych, którzy pragną ten
świat bliżej poznać. Rodzaj podręcznika, który nie tylko uczy, jak zbudować określoną
budowlę, ale także określa stopień trudności i zaawansowania w grze. Przystępnie
skonstruowany, napisany w klarowny sposób, doskonale zilustrowany – gratka dla
miłośników gry.

Brulion zabaw
podwórkowych
dla każdego + guma
do skakania

Wehikuł czasu
Minecraft. Wehikuł czasu to wspaniała zabawa przy projektowaniu arcydzieł zainspirowanych budynkami i konstrukcjami z różnych epok. Można tu znaleźć projekty łatwe, średnio trudne i trudne, a także porady ekspertów, które pomogą zdobyć nowe
umiejętności. Można tworzyć między innymi starożytne piramidy, statki piratów, rakiety i ekologiczne domy. Wspaniała zabawa gwarantowana.
Oprawa twarda | stron 72
216x270 mm
978-83-280-5879-8

Brulion szkolny
dla każdego

Brulion zabaw w podróży

Dla zafascynowanych światem Minecrafta

42

Premiera: sierpień 2019
978-83-280-6490-4

Zeszyty kultowych gier i zabaw dla każdego!
Przekonaj się, jak niewiele potrzeba, żeby dobrz e się bawić.

Każda książka

34.99

Premiera: sierpień 2019
978-83-280-6494-2

14.99

Minecraft. Mistrz budownictwa

Oprawa twarda | stron 72
216x270 mm
978-83-280-5493-6

1699
.

Każda książka

Gryzmolnik podróżnika

Premiera: czerwiec 2019
Oprawa miękka | stron 96
165x210 mm

Seria czterech książeczek aktywnościowych zawierających ciekawe i kreatywne zadania, takie jak krzyżówki, sudoku, wykreślanki, szukanie różnic, labirynty i wiele innych.
Świetna zabawa dla wszystkich, którzy lubią pogłówkować.
Doskonały sposób na nudę.

Wakacje

Premiera: czerwiec 2019
978-83-280-6495-9

Gryzmolnik świąteczny

Łamigłówki nie pozwalają się nudzić, angażują umysł do rozwiązywania zadań wymagających logicznego myślenia i spostrzegawczości.
Chwilę relaksu zapewniają obrazki do kolorowania.

Krzyżówki i łamigłówki

[ ZAPOWIEDŹ ]

Gryzmolnik przyrodnika

Okładki w przygotowaniu.

Elegantki

Gryzmolnik wakacyjny

Oprawa miękka | stron 112
160x235 mm
978-83-280-4388-6

34.99

[ NOWOŚĆ ]

14.99

Brulion zabaw dla każdego
Oprawa miękka | stron 112
160x235 mm
978-83-280-3112-8

19.99

14.99
43

Wiek 9-12

Wiek 9-12

Literatura

Każda książka:
Oprawa twarda | stron 240
130x205 mm

Jonathan Auxier

Eliot Schrefer

Nieśmiertelni strażnicy,
tom I

[ ZAPOWIEDŹ ]

Ognista fala, tom IV
978-83-280-4008-3

Brandon Mull

978-83-280-4005-2

Baśniobór. Księga wyobraźni

Okładka w przygotowaniu.

Christina Diaz Gonzalez

Stormspeaker, tom VII
Premiera: maj 2019
978-83-280-6093-7

Spirit Animals
Upadek Bestii

Sarah Prineas

Victoria Schwab

Serce ziemi, tom V

Spalona ziemia, tom II

978-83-280-5106-5

Każda książka

34.

99

978-83-280-4006-9

zł
Varian Johnson

Nowe opowieści ze świata Erdas.
Upadek Bestii to druga seria Spirit Animals. Stara, mroczna siła,
która przez wieki drzemała pod powierzchnią świata, teraz się
odradza. Może rozerwać więzi łączące duchy zwierząt z ich
opiekunami. Aby to się stało, musi uprowadzić zwierzoduchy
i ich ludzkich towarzyszy.

Okładka w przygotowaniu.

Smocza Straż

Baśniobór

Oprawa miękka | stron 156
180x230 mm
978-83-280-4870-6

Varian Johnson

Powrót, tom III

Interaktywna księga Baśnioboru
dla wszystkich fanów sagi!
• Narysuj smoka • Rozwiąż zagadki •
Przejdź labirynt • Zagraj w grę • Zrób własny megafon • Znajdź ukryte wiadomości
od Brandona Mulla. A przede wszystkim
użyj własnej wyobraźni, wypełniaj, rysuj,
koduj i chroń przed obcymi!

Brandon Mull • Przewodnik

opiekuna

Bogato ilustrowany przewodnik po świecie Baśnioboru. Przepiękne ilustracje,
opisy czarodziejskich istot i sposobów
postępowania z nimi.

978-83-280-5882-8

[ ZAPOWIEDŹ ]

Brandon Mull Smocza Straż
Smocza Straż to ciąg dalszy Baśnioboru – bestsellerowej serii Brandona Mulla. Pasjonująca przygoda pary nastolatków – Kendry i Setha trwa dalej. Siedem smoczych
sanktuariów upada, czy Wyrmroost będzie następne?
Oprawa miękka | stron 385 | 135x202 mm

Smocza Straż, tom 2
Gniew króla smoków

Smocza Straż, tom 1

Oprawa twarda
Stron 116 | 210x295 mm
978-83-280-2732-9

Premiera: maj 2019
978-83-280-6571-0

978–83–280–4869–0

49.99

26.99

Pazur żbika, tom VI

978-83-280-4007-6

Pozycja obowiązkowa
dla fanów Baśnioboru!

34.99

34.99

Każda książka:
Oprawa twarda | stron 300
130x205 mm

Tui T. Sutherland

Naprzeciw falom, tom V
978-83-280-3044-2

34.99

Fenomenalne połączenie książki i gry typu RPG!
Brandon Mull

Garth Nix, Sean Williams

Zwierzoduchy, tom I
ISBN 978-83-280-0694-2

Więzy krwi , tom III
ISBN 978-83-280-1366-7

978-83-280-0694-2

978-83-280-1366-7

34.

Spirit Animals
Bestsellerowa seria fantasy dla młodych czytelników.
Lektura obowiązkowa dla fanów Opowieści z Narnii
i Władcy pierścieni.
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!
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Wzlot i upadek, tom VI

34.

99

90

9 788328 006942

Eliot Schrefer

9 788328 013667

Shannon Hale

Polowanie, tom II

Ogień i lód , tom IV

ISBN 978-83-280-0695-9

9 788328 006959

34.99
Marie Lu

Maggie Stiefvater

978-83-280-0695-9

978-83-280-3933-9

34.99

Oprawa miękka
135x202 mm

Baśniobór, tom I

978-83-280-4004-5

Stron978-83-7747-862-2
344
ISBN
978-83-7747-862-2

34.99

Gwiazda Wieczorna
wschodzi, tom II

Plaga Cieni, tom III

Stron978-83-7747-863-9
416
ISBN

Stron978-83-7747-861-5
464
ISBN

978-83-7747-863-9

978-83-7747-861-5

9 788377 478639

Wszechdrzewo, tom VII

978-83-280-2505-9

34.99

Brandon Mull • Baśniobór
Przez wiele wieków czarodziejskie istoty ukrywały się w tajemnym
miejscu zwanym Baśnioborem, który jest dziś jedną z ostatnich
przystani prawdziwej magii. Czarodziejską? Oczywiście. Ekscytującą? Jasne. Bezpieczną? Cóż, właściwie wręcz przeciwnie.
Pierwsze miejsce na liście książkowych bestsellerów dla dzieci
„The New York Timesa”!

9 788377 478622

29.90

29.90

9 788377 478615

29.90

Tajemnice smoczego
azylu, tom IV

Klucze do więzienia
demonów, tom V

Stron
512
ISBN 978-83-7747-895-0
978-83-7747-895-0

Stron978-83-7747-842-4
544
ISBN

9 788377 478950

978-83-7747-842-4

29.90

9 788377 478424

32.90
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Wiek 9-12

Literatura

Wiek 9-12

Literatura

Mazurscy w podróży

[ ZAPOWIEDŹ ]

Pádraig Kenny • Blaszak
Osierocony Christopher pracuje dla
pana Absaloma – inżyniera, który zajmuje się konstruowaniem robotów.
W przeciwieństwie do reszty swojej
mechanicznej, zbudowanej ze złomu
przybranej rodziny chłopiec jest człowiekiem. A przynajmniej żyje w takim
przekonaniu – do chwili, gdy wypadek
ujawnia wszystkim okropną prawdę.

M.G. Leonard • Przewodnik miłoś-

M.G. Leonard • Chrząszcz i jego

Wiecie, jak są zbudowane chrząszcze,
co lubią i które z nich są najszybsze?
Czym się żywią i czy są takie, które chętnie zjadłyby… banana? Darkus Cuttle,
bohater książki Chrząszcz i jego chłopiec, swoją wiedzę o chrząszczach czerpie ze starego przewodnika. Właśnie
z TEGO przewodnika.

Historia niezwykłej przyjaźni z mroczną
tajemnicą w tle.

Premiera: marzec 2019
Oprawa miękka | stron 360
123x194 mm
978-83-280-6374-7

Premiera: marzec 2019
Oprawa twarda | stron 160
135x202 mm
978-83-280-6389-1

ników chrząszczy

26.99

[ NOWOŚĆ ]

[ ZAPOWIEDŹ ]
chłopiec

Premiera: kwiecień 2019
Oprawa miękka ze skrzydełkami | stron 430
123x194 mm
978-83-280-6367-9

Oprawa miękka | stron 356
135x202 mm
978-83-280-3986-5

34.99

Lisa Greenwald • 11 zanim 12
Przed najlepszymi przyjaciółkami, Kaylan
i Arianną, wielka zmiana – rozpoczynają naukę w nowej szkole. Na szczęście
dziewczyny mają plan, jak poradzić sobie ze stresem związanym z wchodzeniem w kolejny etap życia – tworzą listę
jedenastu rzeczy, które muszą zrobić,
żeby stać się odlotowe, zanim skończą
dwanaście lat.

29.99

[ ZAPOWIEDŹ ]

Abi Elphinstone • Podniebna pieśń
Oto opowieść o dziewczynie polującej
z orłami, chłopcu, którego wynalazki
mogą odmienić bieg historii, oraz organach z sopli lodu. I o poczuciu więzi, które nie słabnie nawet na krańcu świata.
Oprawa miękka | stron 228
123x194 mm

24.99

[ NOWOŚĆ ]

[ ZAPOWIEDŹ ]

[ ZAPOWIEDŹ ]

Nigel Quinlan • Peleryna z piór
W miasteczku Knowmealldown co sto
lat odbywa się Wielki Festiwal, w czasie
którego do świętujących ludzi dołączają
magiczne istoty, zwane Dobrym Ludem.
Niestety rok, w którym przy organizacji
Festiwalu pomaga Brian Nolan, okazuje
się katastrofą. Aby uratować miasteczko i zdjąć zaklęcie ze swoich rodziców,
chłopiec musi podjąć się czterech magicznych wyzwań.
Premiera: kwiecień 2019
Oprawa miękka | stron 250
123x194 mm
978-83-280-6372-3
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Marta Kisiel • Małe Licho i

Marta Kisiel • Małe Licho i anioł

z kamienia. Tom 2

with a hamster

Urzekająco piękna historia przygód małego chłopca i jego równie małego anioła, która w każdym zdaniu wzrusza, bawi
i uczy. Opowieść o tym, jak nieludzko
trudne bywa dorastanie. O tym, że „normalność” to pojęcie nie tylko względne,
ale też stanowczo przereklamowane.
Książka o rzeczach naprawdę ważnych
– znaczeniu przyjaźni, miłości i… nieustępliwości.

Wydaje się, że zwyczajność na dobre
zagościła w życiu Bożka, niezwykłego chłopca z niezwykłą tajemnicą. Nie
na długo. Po tym, jak nad wyraz udana
impreza kończy się zbiorową kwarantanną, Bożek wraz z Tsadkielem i Guciem
muszą spędzić ferie u ciotki w samym
sercu lasu.

W dniu dwunastych urodzin dziadek wręcza Alowi Chaudhury’emu list od jego
zmarłego ojca. Chłopiec otrzymuje misję
– musi cofnąć się do 1984 roku dzięki
tajemniczemu wehikułowi czasu i uratować życie swojego taty.

tajemnica Niebożątka. Tom 1

Oprawa twarda | stron 304
135x202 mm
978-83-280-5221-5

24.99

[ ZAPOWIEDŹ ]

Premiera: maj 2019
Oprawa twarda | stron 304
135x202 mm

34.99

Dan Smith • Poniżej zera
Gdy samolot Zaka ląduje awaryjnie na terenie antarktycznej bazy w jednym z najbardziej odizolowanych miejsc świata,
chłopiec trafia w sam środek mrocznego, lodowatego koszmaru. Elektryczność nie działa, ludzie zniknęli bez śladu,
a głęboko pod lodem czai się coś przerażającego…

29.99

Marzenia w białe groszki
Andy dzień zniesienia mundurków w jej
szkole uznała za jeden z najgorszych
w życiu. Wszystko przez sklep jej mamy.
To butik, w którym można zaopatrzyć
się w używane ubrania. Andy marzy tylko
o tym, by wyglądać i ubierać się jak każda inna dziewczynka w jej wieku, jednak
stroje dostarczane przez jej mamę z pewnością takie nie są. Pewnego dnia Andy
znajduje w sklepie niezwykłą torbę…

978-83-280-6089-0

24.99

Książka dla wszystkich pasjonatów gotowania, jedzenia i magicznego świata telewizji.
Kamera, akcja, gotowanie! Czwórka młodych bohaterów – Tate, Rae, Caroline,
Oliver – staje w szranki w jednym z konkursów kulinarnych. Jak wyglądają kulisy
telewizyjnych konkursów?

Historie rodziny Mazurskich w czasie ich
wakacyjnych podróży przez europejskie
miasta. Rodzina przemierza samochodem państwa, zatrzymując się w różnych
miejscach, zwiedzając i przeżywając przy
tym wiele zabawnych perypetii. Czytelnicy
mogą wraz z nimi poznawać ciekawostki
o zwiedzanych miejscach, miejscowych
zwyczajach, zabytkach, atrakcjach itp.

Oprawa miękka | stron 200
135x202 mm
978-83-280-5793-7

24.99

24.99

Laurel Remington

The Secret Cooking Club
12-letnia Scarlett jest gwiazdą – i ofiarą
– popularnego bloga, który prowadzi jej
mama. Pewnego dnia odkrywa cudowną
kuchnię w opuszczonym domu, którego
właścicielka trafiła do szpitala. Scarlett
odkrywa kojącą moc pieczenia i dzięki
gotowaniu poznaje nowych przyjaciół,
z którymi zakłada Tajny Club Gotowania. Ale czy znajdzie tajemniczy składnik, który pomoże jej uleczyć rodzinne
relacje i uratować szkolne przyjaźnie?
Premiera: maj 2019
Oprawa miękka | stron 288 | 123x194 mm
978-83-280-6328-0

29.99

Bunia kontra fakir. Tom 1

Premiera: maj 2019
Oprawa twarda | stron 224 | 142x202 mm
978-83-280-6645-8

[ ZAPOWIEDŹ ]

Laurel Remington

Oprawa miękka ze skrzydełkami | stron 320
123x194 mm
978-83-280-6255-9

Agnieszka Stelmaszyk

Światła, kamery, gotujemy!

29.99

[ NOWOŚĆ ]

Oprawa miękka ze skrzydełkami | stron 304
123x194 mm

Premiera: maj 2019
Oprawa miękka | stron 400
123x194 mm

978-83-280-6565-9

978-83-280-6727-1

34.99

Ross Welford • Time travelling

Stewart Foster • Chłopiec z bańki
11-letni Joe cierpi z powodu choroby objawiającej się całkowitym brakiem odporności, dlatego żyje w „bańce” – sterylnie
czystym szpitalnym pokoju.
Jego rodzice zginęli w wypadku, opiekuje się nim starsza siostra Beth. Jego
życie zmienia się wraz z pojawieniem się
nowego pielęgniarza – Amira. To on rzuca chłopcu wyzwanie, by poznał życie,
które istnieje poza szpitalnym reżimem.
Premiera: maj 2019
Oprawa miękka | stron 320 | 123x194 mm
978-83-280-6327-3

978-83-280-6256-6

34.99

[ ZAPOWIEDŹ ]
Charise Mericle Harper JuniorChef.

Okładka w przygotowaniu.

[ ZAPOWIEDŹ ]

29.99

[ ZAPOWIEDŹ ]
Czy ta książka umie znikać?
Wykorzystaj strony tej książki, aby
przeprowadzać ciekawe doświadczenia naukowe. Wyrywaj strony, zgniataj
je, składaj i wycinaj, pisz po nich i wkładaj je do wody. Spraw, aby książka znikała, poruszała się, rosła… – odkrywaj
sekrety nauki i poczuj jej moc. Znajdź
odpowiedzi na naukowe pytania. Jak
rozprzestrzenia się dźwięk? Jak działa
znikający tusz? Na czym polega iluzja optyczna? Jak odczytać czas bez zegarka?
Premiera: kwiecień 2019
Oprawa miękka | stron 96
210x295 mm
978-83-280-6387-7

19.99
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Wiek 9-12

Albumy

Edukacja

Oprawa twarda | stron 48
150x150 mm

Arkusze egzaminacyjne
Zbiory 4 arkuszy: jeden to oryginalny arkusz Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, a trzy to arkusze opracowane merytorycznie
i wizualnie na jego wzór. Ta książka pomoże ósmoklasiście sprawdzić wiedzę oraz oswoić się z formą egzaminu. Doskonała forma
treningu przed egzaminem ósmoklasisty.
Oprawa miękka | stron 64
142x202 mm

Matematyka

Język polski

978-83-280-5238-3

978-83-280-5237-6

14.99

Kocham Cię!

Dziękuję

Witaj na świecie

978-83-280-5080-8

978-83-280-5077-8

978-83-280-5079-2

14.99

Wszystkiego
najlepszego
978-83-280-5078-5

Dla Ciebie
978-83-280-5955-9

Urzekające książeczki z sentencjami, cytatami i złotymi myślami, dzięki którym łatwiej
możemy wyrazić nasze uczucia. Na każdą
okoliczność i każde ważne wydarzenie. Idealne jako miły upominek albo uroczy dodatek
do bukietu kwiatów.

1499
.

Każda książka

Zbiory zadań i Opracowania lektur, które opracowaliśmy
dla Ciebie, pozwoli Ci przetrenować wszystkie typy zadań, jakie mogą pojawić się na egzaminie.
Oprawa miękka | stron 128
142x202 mm

Język polski.
Opracowania lektur

Matematyka.
Zbiór zadań

978-83-280-5239-0

978-83-280-5240-6

19.99

14.99
Albumy
Unikalna seria albumów utrzymanych w stylistyce rodzinnych pamiętników vintage. Dla dziecka jest to rodzaj wycieczki w przeszłość, dla rodziców czas nostalgicznych wspomnień, przypomnienia sobie dawnych marzeń i priorytetów.

Album taty

Album mamy

[ ZAPOWIEDŹ ]

978-83-280-5523-0

Egzamin ósmoklasisty
Każda książka z serii zawiera wprowadzenie, arkusz egzaminacyjny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz trzy arkusze opracowane merytorycznie i wizualnie
na jego wzór.

Okładki w przygotowaniu.

Premiera: lipiec 2019
Oprawa miękka | stron 64
210 x 295 mm

48

Język polski. Arkusze
+ odpowiedzi

Matematyka. Arkusze
+ odpowiedzi

978-83-280-6733-2

978-83-280-6734-9

14.99

14.99

36.

99

Oprawa twarda | stron 96
210x295 mm

978-83-280-5524-7

36.

99

Album rodzinny

Album maluszka

Wspaniały prezent dla całej rodziny – z miejscem do samodzielnego
opisania, wklejenia pamiątkowych
zdjęć czy innego rodzaju pamiątek.
Dzięki możliwości autorskich wpisów każdy album staje się niepowtarzalny.

Najlepszy prezent z okazji narodzin
albo chrztu dziecka. Wyjątkowa
pamiątka, która po latach będzie
dla dziecka i całej rodziny skarbnicą niezwykłych wspomnień.

Oprawa twarda | stron 96
295x210 mm
978-83-280-5796-8

Oprawa twarda z gąbką | stron 48
240x240 mm

978-83-280-6055-5

29.99

39.99
Historie rodzinne opowiedziane przez babcię lub dziadka wnukom. Albumy, w których
znajdują się pytania do dziadków: między innymi o ich dziadków, rodziców, dzieciństwo,
młodość. Miejsce na fotografie/ilustracje.

Oprawa twarda | stron 96
295x210 mm

Opowieści babci. Historie
dla moich wnuków

Opowieści dziadka.
Historie dla moich wnuków

978-83-280-5183-6

978-83-280-5182-9

34.99

34.99
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Lektury
Do Serii z niezapominajką wybraliśmy książki autorstwa wybitnych pisarzy.
Rodzicom i dziadkom przywołają one najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa,
a dzieciom przedstawią nowych bohaterów – przyjaciół na całe życie.

Lektury szkolne w atrakcyjnej cenie!

Danuta Wawiłow

Antoine de Saint-Exupéry

Jan Brzechwa

L. M. Montgomery

Joanna Pollakówna

Jan Brzechwa

Jan Brzechwa

Janina Porazińska

Wiersze

Mały Książę

Akademia Pana Kleksa

Ania z Zielonego Wzgórza

Marceli Szpak dziwi się światu

Akademia pana Kleksa

Szelmostwa lisa Witalisa

Pamiętnik Czarnego Noska

Oprawa miękka | stron 64 | 160x235 mm
978-83-280-5865-1

Oprawa miękka | stron 96 | 142x202 mm
978-83-280-4983-3

Oprawa miękka | stron 160 | 142x202 mm
978-83-280-4890-4

Oprawa miękka | stron 464 | 142x202 mm
978-83-280-5330-4

Oprawa twarda | stron 48 | 185x235 mm
978-83-280-4799-0

Oprawa twarda | stron 160 | 185x235 mm
978-83-280-4889-8

Oprawa twarda | stron 32 | 185x235 mm
978-83-280-4450-0

Oprawa twarda | stron 104 | 185x235 mm
978-83-280-3885-1

9.99

19.99

19.99

19.99

24.99

Henryk Sienkiewicz

Hugh Lofting

Janusz Korczak

Janina Porazińska

Barbara Kosmowska

W pustyni i w puszczy

Doktor Dolittle i jego
zwierzęta

Król Maciuś Pierwszy

Pamiętnik Czarnego
Noska

Dziewczynka z parku

Oprawa miękka | stron 128
142x202 mm
978-83-280-4899-7

Oprawa miękka | stron 288
142x202 mm
978-83-280-5133-1

Oprawa miękka | stron 128
142x202 mm
978-83-280-4618-4

Oprawa miękka | stron 128
142x202 mm
978-83-280-5141-6

Oprawa miękka | stron 460
142x202 mm
978-83-280-5329-8

19.99

19.99

9.99

19.99

[ ZAPOWIEDZI ]

19.99

29.99

Ludwik Jerzy Kern

Wanda Chotomska, Adam Kilian

Proszę słonia

Jacek i Agatka

Oprawa twarda | stron 176 | 185x235 mm
978-83-280-4369-5

Oprawa twarda | stron 96 | 185x235 mm
978-83-280-5367-0

24.99

29.99

Jan Brzechwa

Janusz Korczak

Wiersze dla dzieci

Król Maciuś Pierwszy

Oprawa twarda | stron 128 | 185x235 mm
978-83-280-6057-9

Oprawa twarda | stron 352 | 185x235 mm
978-83-280-4789-1

39.99

39.99

34.99

34.99

Każda książka

19.99 zł

Mark Twain

Juliusz Verne

Julia Duszyńska

Fiodor Dostojewski

Przygody Tomka Sawyera

W 80 dni dookoła świata

Cudaczek Wyśmiewaczek

Zbrodnia i kara

Premiera: lipiec 2019
Oprawa miękka | 142x202 mm
978-83-280-6777-6

Premiera: lipiec 2019
Oprawa miękka | 142x202 mm
978-83-280-6778-3

Premiera: lipiec 2019
Oprawa miękka | 142x202 mm
978-83-280-6780-6

Premiera: lipiec 2019
Oprawa miękka | 142x202 mm
978-83-280-6779-0

Aleksander Fredro • Zemsta

Bolesław Prus • Nowele

Henryk Sienkiewicz • Nowele

Adam Mickiewicz • Pan Tadeusz

Jan Brzechwa

Hans Christian Andersen

Julia Duszyńska

Premiera: sierpień 2019
Oprawa miękka | 142x202 mm
978-83-280-6782-0

Premiera: sierpień 2019
Oprawa miękka | 142x202 mm
978-83-280-6783-7

Premiera: sierpień 2019
Oprawa miękka | 142x202 mm
978-83-280-6784-4

Premiera: sierpień 2019
Oprawa miękka | 142x202 mm
978-83-280-6781-3

Pan Soczewka w puszczy

Baśnie

Cudaczek Wyśmiewaczek

Oprawa twarda | stron 32 | 185x235 mm
978-83-280-3122-7

Oprawa twarda | stron 128 | 185x235 mm
978-83-280-6069-2

Oprawa twarda | stron 88 | 185x235 mm
978-83-280-5105-8

24.99
50

34.99

24.99
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Lektury

Lektury

Klasyka młodzieżowa to seria pięknie ilustrowanych lektur szkolnych i książek,
które na stałe wpisały się do kanonu światowej literatury młodzieżowej.

[ ZAPOWIEDŹ ]

[ ZAPOWIEDŹ ]

Juliusz Verne

Jonathan Swift

W 80 dni dookoła świata

Podróże Guliwera

Premiera: kwiecień 2019
Oprawa twarda | stron 224 | 135x202 mm
978-83-280-6428-7

Premiera: maj 2019
Oprawa twarda | stron 400 | 135x202 mm
978-83-280-6427-0

Frances Hodgson Burnett

Lucy Maud Montgomery

Mark Twain

E.T.A. Hoffmann

Tajemniczy ogród

Ania z Zielonego Wzgórza

Przygody Tomka Sawyera

Dziadek do orzechów

Oprawa twarda | stron 302 | 135x202 mm
978-83-280-5794-4

Oprawa twarda | stron 300 | 135x202 mm
978-83-280-4742-6

Oprawa twarda | stron 300 | 135x202 mm
978-83-280-5950-4

Oprawa twarda | stron 112 | 135x202 mm
978-83-280-5881-1

29.99

29.99

29.99

24.99

29.99

29.99

Seria

[ ZAPOWIEDŹ ]

[ ZAPOWIEDŹ ]

Rudyard Kipling

Robert Stevenson

Księga dżungli

Wyspa skarbów

Premiera: kwiecień 2019
Oprawa twarda | stron 224 | 135x202 mm
978-83-280-6429-4

Premiera: maj 2019
Oprawa twarda | stron 288 | 135x202 mm
978-83-280-6426-3

29.99

Okładka w przygotowaniu.

29.99

[ ZAPOWIEDŹ ]

Brigid Kemmerer • Więcej niż słowa
Rev każdego dnia pracuje nad tym, aby utrzymać swoje
wewnętrzne demony w ryzach. Chce poukładać swoje
życie i zapomnieć o czasie sprzed adopcji... Pewnego
dnia, kiedy na osiemnaste urodziny dostaje list od ojca,
traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa powracają
z pełną siłą. Emma chowa się przed realnym światem
w cyberprzestrzeni.

Antoine de Saint-Exupéry

James Matthew Barrie

Frances Hodgson Burnett

Lewis Carroll

Hugh Lofting

Mały Książę

Piotruś Pan i Wendy

Mała księżniczka

Przygody Alicji w Krainie
Czarów

Doktor Dolittle i jego
zwierzęta

Oprawa twarda | stron 96
135x202 mm
978-83-280-5123-2

Oprawa twarda | stron 224
135x202 mm
978-83-280-4986-4

Oprawa twarda | stron 288
135x202 mm
978-83-280-5593-3

Oprawa twarda | stron 144
135x202 mm
978-83-280-5594-0

Oprawa twarda | stron 128
135x202 mm
978-83-280-4998-7

19.99
52

29.99

29.99

24.99

Premiera: kwiecień 2019
Oprawa miękka | stron 416
135x202 mm

[ ZAPOWIEDŹ ]

Tracy Darnton • Prawda o kłamstwach
Dylan Mint ma zespół Tourette’a – jego życie to ciągła
walka z niekontrolowanymi tikami, wybuchami i przekleństwami. Kiedy podczas rutynowej kontroli w szpitalu przypadkiem podsłuchuje, że zostało mu zaledwie
kilkanaście miesięcy życia, sporządza swoją bucket list
– listę rzeczy do zrobienia przed śmiercią. I choć składa się ona zaledwie z trzech punktów, ich wykonanie
wywróci świat nastolatka do góry nogami.

Tracey Mathias • Czas wyborów
Jak przemówisz, kiedy odebrano ci prawo głosu?
Niedaleka, niesprecyzowana przyszłość. Po wyjściu
z Unii Europejskiej Wielka Brytania jest rządzona przez
Partię – radykalnie prawicowe ugrupowanie, którego polityka opiera się na skrajnie nacjonalistycznych wartościach. Wszystkie osoby urodzone poza granicami kraju
zostają zmuszone do natychmiastowego opuszczenia
państwa. Niezastosowanie się do nakazu grozi przymusową deportacją, a ukrywanie nielegalnych imigrantów
stanowi przestępstwo.

Premiera: marzec 2019
Oprawa miękka | stron 400
123x194 mm

Premiera: marzec 2019
Oprawa miękka | stron 320 | 123x194 mm
978-83-280-6325-9

978-83-280-6371-6

978-83-280-6114-9

24.99

[ ZAPOWIEDŹ ]

39.99

29.99

34.99
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Seria

Seria

34.99

[ ZAPOWIEDŹ ]

[ ZAPOWIEDŹ ]

Lucy van Smit • Blizny
Nell nienawidzi swojego ojca alkoholika, bycia zmuszoną do opieki nad chorą na raka siostrą i towarzyszącej jej
na co dzień tęsknoty za matką, która
ją porzuciła.
Kiedy dziewczyna poznaje Lukasa
– przybranego syna właścicieli kopalni naftowej i spadkobiercę fortuny – po raz pierwszy w życiu zaczyna
wierzyć w miłość i widzieć dla siebie
szansę ucieczki od znienawidzonego
życia. Jednak chłopak o mrocznej przeszłości okazuje się skrywać przerażające tajemnice…

Tom Pollock

Premiera: kwiecień 2019
Oprawa miękka | stron 400
123x194 mm
978-83-280-6370-9

Premiera: kwiecień 2019
Oprawa miękka | stron 430
123x194 mm
978-83-280-6695-3

[ NOWOŚĆ ]

[ NOWOŚĆ ]

Biały królik, czerwony wilk
TA HISTORIA TO KŁAMSTWO.
Siedemnastoletni Peter Blankman
cierpi na poważne zaburzenia lękowe.
Sparaliżowany strachem przed codziennymi sytuacjami, które wywołują
w nim napady paniki, odnajduje pocieszenie w matematyce, której logiczności i niezmiennym prawom może
w pełni zaufać. Wsparciem służą mu
też bliskie osoby: zajmująca się pracą
naukową matka, nieustraszona siostra bliźniaczka Bel oraz jedyna przyjaciółka Ingrid.

34.99

Brian
Conaghan

Joelle
Charbonneau

Kiedy pan
Piecho gryzie
Jedna rutynowa wizyta u lekarza wywraca do góry
nogami cały świat chłopaka. Dylan jest przekonany,
że niebawem umrze. Tworzy więc listę rzeczy, które
musi zrobić, zanim pożegna się z życiem. Gdy próbuje
kolejno zrealizować swoje postanowienia, wszystko
okazuje się inne, niż wcześniej się wydawało…
Oprawa miękka | stron 420 | 135x202 mm
978-83-280-5414-1

Super przypał

Szóstka uczniów szkoły średniej poznaje się w dramatycznych okolicznościach. W ich szkole ktoś podkłada
ładunki wybuchowe. Uwięzieni w zniszczonym budynku
wspólnie starają się przetrwać. Po pewnym czasie okazuje się, że bombę podłożyło jedno z nich…
Oprawa miękka | stron 370 | 135x202 mm

Bella Fisher jest typową piętnastolatką – pełną energii, zwariowanych pomysłow, które czasami wymykają
się jej spod kontroli. Na szczęście, dzięki odpowiedniej
dawce humoru i dystansu do samego siebie, można
wyjść z każdych tarapatów!
Oprawa miękka ze skrzydełkami | stron 400 | 123x194 mm

978-83-280-6113-2

978-83-280-6350-1

36.99

36.99

[ ZAPOWIEDŹ ]

[ ZAPOWIEDŹ ]

PAYBACK

Ceylan Scott

Payback – tajemnicza antykapitalistyczna grupa złożona z nastolatków, ma jeden cel: okradać bogatych
i obdarowywać biednych. Ich upubliczniane na Youtubie napady i akcje
przekazywania pieniędzy potrzebującym szybko stają się elektryzującą
sensacją w Internecie.
Jednak kiedy do organizacji dołącza
jej fan Tom, nieświadomie naprowadza
on na trop grupy policję oraz okradzionego przez nią nieuczciwego biznesmana Ruiza.

Na skali od 1 do 10
Po próbie samobójczej siedemnastoletnia Tamar trafia szpitala psychiatrycznego. Nieustannie musi tam
odpowiadać na pytania lekarzy: dlaczego zaczęła się samookaleczać?
Co sprawiło, że zaczęła się nienawidzić? Jak się czuje, w skali od 1 do 10?
Jest jednak jedno najważniejsze pytanie, na które Tamar nie jest w stanie odpowiedzieć nawet samej sobie: czy jest
winna śmierci swojej przyjaciółki Iris?

29.99

Beth Garrod

Bomba

39.99

Premiera: maj 2019
Oprawa miękka | stron 256
123x194 mm
978-83-280-6685-4

[ NOWOŚĆ ]

34.99

Premiera: maj 2019
Oprawa miękka | stron 336 | 123x194 mm
978-83-280-6686-1

Story of my life

Eric Bell • Alan Cole nie

Kathryn Evans

Meagan Brothers

jest tchórzem

Eva, Teva i więcej Tev

Dziwna i taki jeden

978-83-280-6131-6

978-83-280-5458-5

978-83-280-3702-1

978-83-280-3629-1

29.99

36.99

34.99

34.99

[ NOWOŚĆ ]

[ ZAPOWIEDŹ ]

Nicola Morgan

Lindsay Galvin

Jak wygrać życie

Sekretna głębia

Ten poradnik pomoże Ci wyciągnąć
wszystko, co najlepsze, z twoich nastoletnich lat. W środku znajdziesz:
• mnóstwo praktycznych wskazówek,
jak radzić sobie z wyzwaniami, cieszyć
się życiem i osiągnąć pełnię swojego
potencjału.
• interesujące quizy, dzięki którym poznasz siebie lepiej.
• pomysły na proste działania, które
wprowadzą do Twojej codzienności
pozytywną energię.

Kiedy Aster budzi się w samotności na
tropikalnej wyspie, nie ma pojęcia, gdzie
jest, jak się tutaj znalazła ani gdzie szukać swojej młodszej siostry Poppy.
W tym sam czasie Sam, chłopak, z którym obie dziewczyny zawarły znajomość kilka dni wcześniej w samolocie,
powiązuje ich niespodziewane zaginięcie z podejrzanymi wydarzeniami następującymi w jego życiu.

32.99
54

Premiera: maj 2019
Oprawa miękka | stron 320
123x194 mm
978-83-280-6694-6

24.99

Oprawa miękka | stron 208
123x194 mm
978-83-280-6249-8

T.S. Easton

T.S. Easton

Colin Hoover

Colin Hoover

Colin Hoover

Chłopaki nie dziergają

Dziewczyny nie biją

Slammed

Point of Retreat

This Girl

978-83-280-5353-3

978-83-280-5354-0

978-83-280-4856-0

978-83-280-4857-7

978-83-280-4858-4

36.99

36.99

34.99

34.99

34.99
55

BESTSELLERY

Gry planszowe

Światowy konflikt

Światowy konflikt

10+
2–6

graczy

12+

Kroniki zbrodni
1–4

20

graczy

min

590-70-781-6929-3

590-70-781-6907-1

590-707-816-978-1

39.99

39.99

BESTSELLERY
Gry planszowe

Okulary VR

Gry planszowe

Pingolo

Gobblety

590-707-816-949-1

590-707-816-966-8

60–90
min

590- 70-7 81-6 897- 5

139.99

34.99

79.99

3+
2–4

15

graczy

min

79.99

5+
2

5

graczy

min

12+
1–6

graczy

Podróż w czasie

Atak na Londyn

590-70-781-6938-5

590-70-781-6900-2

39.99

10+
1–4

graczy

56

15–30
min

Skok w Wenecji

Pogromcy
potworów

Smart Domino

590-70-781-6899-9

590-70-781-6916-3

590-70-781-6901-9

39.99

39.99

49.99

6+
2–8

20

graczy

min

99.99

6+
1–4

25

graczy

min

Leśne Duchy

Sagrada

Piłka w grze!

The Mind

590-707-816-90-26

590-70-781-6919-4

590-707-816-972-9

590-70-781-6894-4

64.99

13+
1–4

graczy

30–45
min

149.99

7+
2

graczy

20

min

39.99

8+
2–4

graczy

20

min

44.99
57

Gry planszowe

Gry
Gryplanszowe
planszowe

[ NOWOŚĆ ]

[ Z A P O W I E DŹ ]

Katamino: Gra rodzinna

3+
1–2

20

graczy

min

Katamino: Gra rodzinna jest dynamiczną układanką i zmuszającą
do myślenia zagadką. Rozwija zmysł obserwacji i zdolność logicznego myślenia. To klasyka gier logicznych z „płynnie regulowanym”
poziomem trudności. Różne zasady gry powodują, że mogą zacząć
się w nią bawić już trzylatki. Korzystając z kolejnych – coraz trudniejszych wariantów rozgrywki sprawia, że gra rośnie wraz z dzieckiem
i adresowana jest w nieco zmienionej formie dla 4, 5, 6 i 8-latków.
Oczywiście, dorośli amatorzy „gimnastyki mózgu” również znajdą
tu coś dla siebie! Oprócz wariantu 1-osobowego, w wersji Family
może jednocześnie rywalizować ze sobą 2 graczy.

Slide Quest
Niesamowita gra kooperacyjna, w której liczy się przede wszystkim zręczność i współpraca zespołowa.
Gracze muszą przejść 26 poziomów, aby wygrać. Aby tego dokonać, muszą potrząsać, przesuwać czy podnosić pudełko za pomocą specjalnych „rączek“ i w ten sposób poruszać rycerzem.
Każdy poziom to inna trasa, którą musi przejść rycerz i na której
znadują się najróżniejsze przeszkody, takie jak dziury, płoty czy łuki.

6+
2–4

30

graczy

min

590-707-816-91-87

590-70-781-6875-3

99.99

129.99

[ Z A P O W I E DŹ ]

[ Z A P O W I E DŹ ]
Sticky chameleons
Chmurki

4+
2–5

10

graczy

min

Szybka i prosta gra, w której liczy się wyobraźnia!
Czy znajdziesz dwie pasujące połówki obrazu jako pierwszy?
W Chmurkach liczy się prędkość oraz spostrzegawczość, a bujanie w obłokach naprawdę nabiera nowego znaczenia. Do wyboru
jest także wariant kooperacyjny, w którym wszystkie chmurki muszą zostać utworzone w jak najkrótszym czasie.

6+
2–6

15

graczy

min

590-70-781-6871-5

Wyposażeni w klejące języki, musicie nimi chwycić owada w określonym kolorze i kształcie. Kto z was zrobi to pierwszy, otrzymuje
punkt. Musicie jednak uważać, aby nie użądliła was osa, a także
aby wasze języki nie poplątały się wzajemnie.
Czy to właśnie twój lepiący język przyniesie ci zwycięstwo? Czy
będziesz wystarczająco szybki i na tyle zwinny, aby pokonać współgraczy? Sticky chameleons to zabawna gra, którą pokochają zarówno dzieci, jak i dorośli!
590-70-781-6881-4

69.99

39.99

[ Z A P O W I E DŹ ]

6+
2–4

graczy

10

min

[ Z A P O W I E DŹ ]
Sprint

Reef

Kooperacyjna gra pełna emocji!
Gracze pomagają żółwiowi jako pierwszemu dotrzeć do mety.
Aby żółw mógł poruszyć się o jak najwięcej pól, aktywny gracz
musi „na oko“ chwycić konkretną liczbę kart. Należy jednak mieć
się na baczności, aby chytry królik nie dotarł do mety przed nami.
Sprint aż do samego końca trzyma w napięciu. Czy powolny żółw
okaże się być lepszy od szybkiego królika? Zagraj i sprawdź sam!

Reef to abstrakcyjna gra logiczna, w której zadaniem graczy jest
stworzenie najpiękniejszej rafy koralowej, dającej im jak najwięcej
punktów zwycięstwa.
W każdej turze gracze zagrywają lub dobierają na rękę kartę, która
określa jakie elementy muszą dołożyć do swojej rafy oraz to, ile
punktów otrzymają za określony układ. Osoba, która zbierze najwięcej punktów zwycięstwa, wygra.

graczy

30-45
min

590-70-781-6866-1

590-70-781-6870-8

39.99
58

8+
2–4

179.99
59

Gry planszowe

Gry
Gryplanszowe
planszowe

[ Z A P O W I E DŹ ]

[ Z A P O W I E DŹ ]

Rzuć hasło!
Kingdomino

8+
2–4

15

graczy

min

Bestseller, który został przetłumaczony na 20 języków! Ponad 700
tysięcy egzemplarzy sprzedanych na całym świecie!
Kingdomino to kolorowa gra dla całej rodziny, która bazuje na znanej
wszystkim mechanice domino. Stwórz własne królestwo, powiększaj je o pola z koronami, które musisz ułożyć tak, aby przyniosły
jak najwięcej punktów!

8+
2–6

15

graczy

min

590-70-781-6885-2

Rzuć hasło! zawiera różnokolorowe kości z literami i tematami. Gra
polega na znajdowaniu skojarzeń do tematów, a słowo musi rozpoczynać się na konkretną literę. Gracze muszą jednak uważać, aby
nie połączyć ze sobą dwóch kości w tym samym kolorze. „Gimnastyka mózgu“ gwarantowana!
Mała kościana gra, w której gracze mogą nie tylko przetestować
swoją wiedzę, ale też sprawdzić swoją spostrzegawczość, refleks
i zdolność kojarzenia.
590-70-781-6867-8

79.99

[ Z A P O W I E DŹ ]

49.99

[ Z A P O W I E DŹ ]
Kolejowy szlak: Głęboki błękit

Queendomino

8+
2–4

30

graczy

min

Zbuduj najbardziej rozwinięte królestwo, zdobądź bogactwo dzięki
rycerzom, zyskaj przychylność Królowej, ale strzeż się złego smoka!
Queendomino opiera się mechanice bestsellerowego Kingdomino, ale oferuje znacznie większą głębię rozgrywki. Dzięki nowym
elementom oraz rozwiązaniom gra spodoba się zarówno posiadaczom kultowego pierwowzoru, jak i osobom, które tego tytułu
jeszcze nie znają.

8+
1–6

20-30

graczy

min

590-70-781-6886-9

W Kolejowym szlaku gracze rzucają kośćmi, a następnie rysują trasy na swoich planszach. Pod koniec gry zdobywają punkty za swoje
najdłuższe trasy oraz za stworzenie sieci połączeń. Muszą jednak
uważać, bo za niezamknięte trasy mogą stracić punkty.
Głęboki błękit pozwala na wprowadzenie do gry kostek jezior albo
rzek. Dzięki nim zwiększy się możliwości punktowania. Jeziora pozwalają powiększyć sieci, a rzeki są nowym typem trasy.
Łącząc Głęboki błękit z Płomienną czerwienią możesz zagrać
nawet w 12 osób!
590-70-781-6864-7

119.99

59.99

[ Z A P O W I E DŹ ]

[ Z A P O W I E DŹ ]

Kolejowy szlak: Płomienna czerwień
Kingdomino: Era gigantów

8+
2–5

graczy

20

min

Kingdomino: Era Gigantów to rozszerzenie zarówno do gier Kingdomino, jak i Queendomino. Wprowadza dodatkowe elementy urozmaicające rozgrywkę – nowe płytki domina, kafelki celów, drewniane
figurki Gigantów, magnetyczną wieżę na płytki oraz dodatkowe
komponenty dla 5-tego gracza. Dzięki temu dodatkowi możesz
czerpać jeszcze więcej radości z Kingdomino oraz Queendomino!
Nowe rozwiązania zwiększają możliwości taktyczne, czyniąc rozgrywkę jeszcze bardziej fascynującą!
590-70-781-6884-5

graczy

20-30
min

590-70-781-6863-0

74.99
60

8+
1–6

W Kolejowym szlaku gracze rzucają kośćmi, a następnie rysują trasy na swoich planszach. Pod koniec gry zdobywają punkty za swoje
najdłuższe trasy oraz za stworzenie sieci połączeń. Muszą jednak
uważać, bo za niezamknięte trasy mogą stracić punkty.
W Płomiennej Czerwieni możemy skorzystać z kostek meteorytów
i lawy, aby zwiększyć możliwość punktowania. Meteoryty niszczą
trasy, ale są źródłem surowców, a lawy rozlewają się, przynosząc
punkty za największy obszar.
Łącząc Głęboki błękit z Płomienną czerwienią możesz zagrać
nawet w 12 osób!

59.99
61

Gry planszowe

Gry
Gryplanszowe
planszowe

[ NOWOŚĆ ]

8+
1–4

20

graczy

min

[ Z A P O W I E DŹ ]

Wodny szlak

Wielka pętla

Twoim celem jest poprowadzenie rzeki tak, aby jak najwięcej surowców dotarło do swoich miejsc docelowych. Musisz także odpowiednio rozmieścić porty i łąki. Gracz z największą liczbą punktów
wygrywa.
Wodny szlak ma bardzo proste i intuicyjne zasady i oferuje możliwość rozgrywki jednoosobowej. Doskonale sprawdzi się w każdej grupie wiekowej i przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom
gier kafelkowych!

W kolarskim świecie Wielka pętla to największe wydarzenie sezonu. To czas największego wysiłku, a zawodnicy wiedzą, że muszą
dać z siebie wszystko!
Wielka pętla to szybka, taktyczna gra o wyścigach kolarskich,
w której każdy z graczy zarządza drużyną składającą się z dwóch
zawodników: pomocnika i sprintera. Gracze poruszają swoich zawodników dobierając i zagrywając numerowane karty, które wskazują jak daleko poruszy się każdy zawodnik. Niech wygra najlepszy!

8+
2–4

30-45

graczy

min

590-70-781-6877-7

590-70-781-6855-5

59.99

[ Z A P O W I E DŹ ]

139.99

[ Z A P O W I E DŹ ]
Dwa-lam-bury

Okładka w przygotowaniu.

Kwiat Wiśni

8+
1–4

20

graczy

min

Przepiękna gra z niesamowitymi elementami, która przeniesie cię
w wyobraźni do pełnej kwiatów wiśni, urokliwej Japonii.
Czy masz szczęście i nie zawahasz się go użyć, aby zdobyć jak
najwięcej kwiatów? Czy wolisz grać ostrożnie, ale bezpiecznie?
Spróbuj swoich sił i przekonaj się, czy masz szansę zostać najpotężniejszym kolekcjonerem kwiatów wiśni w całej Japonii.

10+
3–10

25

graczy

min

590-70-781-6876-0

Wariacja na temat popularnej gry towarzyskiej Kalambury.
Na kartach widnieją dwa podobne hasła. Dwóch prezentujących
– każdy z innej drużyny – stara się w tym samym czasie zaprezentować swoje hasło tak, aby odgadła je jego drużyna, a przy okazji
nie trafiła ona przez przypadek na hasło przeciwników.
Dwalambury to pełna emocji gra, w której ważna jest umiejętność
kojarzenia. Dzięki oryginalnej formule radość z gry będą czerpać
zarówno młodsi jak i starsi gracze.
590-70-781-6879-1

69.99

[ Z A P O W I E DŹ ]

39.99

[ Z A P O W I E DŹ ]

Klub detektywów

Okładka w przygotowaniu.

Wykaż się zmysłem prawdziwego detektywa i dołącz do legendarnego klubu. Przeanalizuj wszystkie dowody, przesłuchaj świadków
i postaraj się wskazać, kto w grupie mija się z prawdą. Tylko najbardziej spostrzegawczy i najsprytniejszy odniesie sukces i osiągnie
zwycięstwo! Witaj w klubie!

8+
4–8

graczy

45

min

W Klubie detektywów każdy zagrywa pięknie zilustrowane karty, które muszą pasować do zadanego tematu… o którym agent nic nie
wie. Dlatego musi obserwować karty pozostałych graczy, wtopić się
w otoczenie i nie dać się złapać polującym na niego detektywom!
590-70-781-6854-8

graczy

25

min

Gra, w której liczą się kosmicznie dobre skojarzenia!
Uczestnicy zabawy poznają kategorię, do której muszą wymyślić
trzy skojarzenia, a czwarte wpisać jako „rakietę”. Jeśli to samo skojarzenie pojawiło się u minimum dwóch różnych graczy – otrzymują
oni punkty. Jeśli zaś znalazło się u kogoś jako „rakieta” – punkty
otrzymuje jedynie jej twórca, który tym samym blokuje to skojarzenie u innych.
Cała magia gry polega na wymyślaniu skojarzeń niezbyt prostych,
ale też nie przesadnie skomplikowanych. Popisz się kreatywnością i baw się słowami w Rakiecie imprezowej!
590-70-781-6917-0

129.99
62

10+
4–18

Rakieta imprezowa

39.99
63

Gry planszowe

Gry
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[ Z A P O W I E DŹ ]

[ Z A P O W I E DŹ ]

Narabi
Narabi to prosta gra karciana, w której na stole leżą karty z numerami od 1 do 9 oraz kilka kamieni. W swoim ruchu gracz podgląda
jedną ze swoich kart, pod którą kryje się możliwa do wykonania akcja. Nie może jednak zdradzić innym jej efektu! Gracze wykonują
swoje ruchy do momentu, aż liczby zostaną ułożone od najmniejszej do największej.

10+
3–5

1-15

graczy

Dotrzyjcie do wspólnego celu w jak najmniejszej liczbie ruchów.
Aby odnieść sukces, musicie połączyć swoje siły, bo w tej grze
liczy się praca zespołowa, pamięć, taktyka i precyzja!

min

Sagrada: Jeszcze więcej szkła

13+
1–6

30–45

graczy

min

590-70-781-6865-4

Jeszcze więcej szkła sprawi, że rozgrywka w Sagradę nabierze
nowej głębi!
Dodatek pozwala wprowadzić do rozgrywki 2 kolejne osoby. Zawiera
też dodatkowe kości, nowe karty celów, narzędzi, witraży, żetony
przysługi, podstawkę na kości oraz prywatne plansze, które wprowadzają nową mechanikę. Dzięki temu dodatkowi gracze mogą czerpać jeszcze więcej radości przy grze Sagrada w większym gronie!
590-70-781-6883-8

39.99

89.99

[ Z A P O W I E DŹ ]
Escape room: Tajemnica Eldorado

12+
1–6

30–90

graczy

min

Tajemnica Eldorado to gra karciana przeznaczona dla grupy przyjaciół lub samotnego śmiałka.
Wasza wyprawa w poszukiwaniu legendarnej krainy pełnej złota
nie przyniosła rezultatu. Na domiar złego, podczas drogi powrotnej
dochodzi do wypadku. Samolot ulega awarii, a jedynym sposobem
na przeżycie jest skok ze spadochronem, wprost do serca tajemniczej dżungli. To może oznaczać Wasz koniec, ale może też być
ostatnią szansą na odnalezienie upragnionego Eldorado…
Gra jest kieszonkową wersją rozrywki typu escape room, w której
gracze zostają „uwięzieni” i postawieni w pozornie beznadziejnej
sytuacji, a ich celem jest rozwiązywanie różnorodnych zagadek
i wydostanie się z tarapatów w jak najkrótszym czasie.

[ Z A P O W I E DŹ ]
14+
1–4

graczy

60–90
min

590-70-781-6880-7

Kroniki Zbrodni: Noir
Noir to rozszerzenie do gry Kroniki Zbrodni, które przeniesie cię
do niezwykłego Los Angeles. Nie będzie to jednak sielanka jak
z filmu, a miejsce w którego cieniu kryją się liczne skandale, skorumpowane organy ścigania, szantaże, a nawet morderstwa.
Dodatek zawiera 4 nowe scenariusze, karty postaci, dowodów,
lokacji, a także karty akcji, które wprowadzają możliwość niekonwencjalnego zachowania. Możesz ich użyć w dowolnej chwili
do szpiegowania, przekupienia lub zastraszenia kogoś, a nawet
do włamania się!
Czy odważysz się podjąć ryzyko i rozwikłasz wszystkie sprawy?
590-70-781-6862-3

39.99

[ Z A P O W I E DŹ ]

12+
1–6

graczy

30–90
min

Escape room: Magiczna sztuczka
Magiczna sztuczka to gra karciana przeznaczona dla grupy przyjaciół bądź samotnego śmiałka.
Co kryje się za tajemniczą kurtyną? Magia ma swoją cenę, ale zdeterminowani adepci są skorzy podjąć grę na śmierć i życie, żeby
wejść posiadanie wiedzy, która wyniesie ich na szczyt w świecie
magików. Wejdź do świata czarów, kuglarstwa, trików i złudzeń.
Pamiętaj jednak, że granica pomiędzy światem realnym a magią
jest bardzo cienka…
Gra jest kieszonkową wersją rozrywki typu escape room, w której
gracze zostają „uwięzieni” i postawieni w pozornie beznadziejnej
sytuacji, a ich celem jest rozwiązywanie różnorodnych zagadek
i wydostanie się z tarapatów w jak najkrótszym czasie.
590-70-781-6873-9

[ Z A P O W I E DŹ ]
Dziennik 29

14+
1–4

graczy

120
min

Minął 28 tydzień tajnych prac wykopaliskowych, które miały przybliżyć ludzkość do poznania sekretu obcej cywilizacji. W 29 tygodniu
stało się jednak coś niezwykłego! Zniknął cały zespół, pozostawiając po sobie jedynie dziennik. Twoim zadaniem będzie rozwikłanie
tej tajemnicy. Rozwiązuj zagadki i łamigłówki, aby zdobyć kolejne
klucze i móc kontynuować rozgrywkę.
Dziennik 29 to interaktywna książka, która jest równocześnie grą
pełną niespodzianek. Czy odważysz się podjąć wyzwanie?
978-83-280-6555-0

39.99
64

89.99

29.99
65
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[ Z A P OW I E DŹ ]

Komiksy paragrafowe –

zupełnie nowy wymiar zabawy

Nie jestem książką , jestem grą!

Wiek 8+

Rycerze
978-83-280-4604-7

Rycerze 2
Kontynuacja bestsellerowego komiksu Rycerze! Ponownie wcielimy się w jednego z trzech
dzielnych braci i znów wyruszymy na pełne przygód wyprawy. Po wcieleniu w szeregi straży królewskiej pilnie trenujemy, żeby
podwyższyć swoje umiejętności. Jednak sielanka nie trwa długo. Król wzywa nas i prosi
o wykonanie misji najwyższej wagi. Trzeba
dostarczyć pilną wiadomość hrabiemu z sąsiedniego miasta. Droga jest jednak długa
i pełna niebezpieczeństw. Jednak służba nie
drużba –zbieraj ekwipunek, pakuj plecam i ruszaj w drogę, bo tutaj bohaterem jesteś Ty!

Wiek 8+

Cztery śledztwa
Sherlocka Holmesa
Wiek 16+

Każda gra

34.99 zł

Oprawa twarda
142x202 mm
978-83-280-6551-2

Wiek 8+

Wiek 10+

Porwanie

Sherlock Holmes:
Pojedynek z Irene Adler

Oprawa twarda | stron 176
142x202 mm
978-83-280-5962-7

Oprawa twarda | stron 96
142x202 mm
978-83-280-5965-8

978-83-280-4610-8

Wiek 12+

Łzy bogini Nuwy
978-83-280-4605-4

Your town: Twoje miasto
Dziki zachód to miejsce dla prawdziwych twardzieli. Niełatwe jest tu życie bandziora, ale
jeszcze trudniejsze – uczciwego obywatela.
Zwłaszcza jeśli trzeba będzie zarządzać miastem w środku prerii. Wciel się w rolę burmistrza miasteczka – kupuj ziemie, wznoś budynki,
zatrudniaj pracowników, zarządzaj finansami
i spraw, aby miasto prosperowało jak najlepiej.
Uważaj jednak na wyjętych spod prawa złoczyńców, Indian i dzikie zwierzęta. Zarządzaj mądrze
i sprawiedliwie, bo tutaj bohaterem jesteś Ty!

Wiek 16+
Każda gra

To jest napad!

Hokus i Pokus

Oprawa twarda | stron 144
142x202 mm
978-83-280-6435-5

Oprawa twarda | stron 144
142x202 mm
978-83-280-6436-2

Oprawa twarda
142x202 mm
978-83-280-6552-9

34.99 zł

Wiek 8+
Wiek 12+

Sherlock Holmes. Moriarty
Na pozór zwykła podróż pociągiem między
Londynem a Liverpoolem okazuje się być
szansą na zaprezentowanie niezwykłych
umiejętności śledczych...
Wciel się w Holmesa, Watsona lub
Moriarty’ego i rozwiąż sprawy skradzionych diamentów, porwania księżniczki
i tajemniczej śmierci. Postaraj się być jak
najlepszym detektywem – przepytuj podejrzanych, zwracaj uwagę na wskazówki.
Doprowadź do pomyślnego zakończenia
śledztwa, bo tutaj bohaterem jesteś Ty!
Oprawa twarda | 142x202 mm
978-83-280-6553-6

Wiek 10+

66

Wiek 10+

Okładka w przygotowaniu.

Magiczny Rytuał
Zakazana magia ma swoją cenę. Utrata
przyjaciół, rodziny, spokoju, moralności... Kapryśny książę demonów ma teraz nad Tobą władzę. Może jednak jest
dla Ciebie jakaś szansa, a Twoja dusza
nie jest do końca zepsuta? To, jak pokierujesz swoim przeznaczeniem zależy tylko od Ciebie, bo tutaj bohaterem
jesteś Ty!
Oprawa twarda
142x202 mm
978-83-280-6554-3

Wiek 8+

Wiek 10+

Wiek 8+

Wiek 12+

Wiek 14+

Mystery

Technomagowie

Piraci

Zombie

Wilkołak

978-83-280-4606-1

978-83-280-4608-5

978-83-280-4609-2

978-83-280-4611-5

978-83-280-4607-8

67
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Ekö

Rurka wodna

Miau!

Koszmarium

Fliper

PopCOOLturowy
QUIZZ

Gatunki

Panika
w laboratorium

Tutti Frutti

Znajdź różnicę

Wikingowie
na pokład!

Hexx

590-707-816-943-9

590-70-781-6942-2

590-707-816-993-4

590-707-816-937-8

590-707-816-964-4

590-70-781-6934-7

590-70-781-6908-8

590-70-781-6915-6

590-70-781-6909-5

590-70-781-6913-2

590–707–816–948–4

590-707-816-957-6

119.99

89.99

39.99

64.99

59.99

89.99

44.99

44.99

44.99

44.99

149.99

44.99

A kysz!

Ciasteczkowe
Potworki

Straszny Dwór

Karmaka

Wojowoce

Królestwo

Hobbit. Wyprawa
po skarb

Metropolia

Metropolia – Remont
(dod. do Metropolii)

nIQczemni Szaleni
Naukowcy

Gangi Nowego Jorku

Mundial

590-707-816-921-7

590-707-816-968-2

590-707-816-963-7

590–70–781–6944–6

590-707-816-946-0

590–707–816–951-4

590-707-816-994-1

590-707-816-983-5

590-707-816-974-3

590-707-816-960-6

590-707-816-961-3

590-70-781-6923-1

39.99

59.99

59.99

64.99

39.99

59.99

64.99

64.99

29.99

99.99

39.99

Fantazja

Pirackie poRachunki

Goblinpiada

Budowa zamku

Wyspa dinozaurów

Tornado Ellie

Manhattan

Zostań stylistką

Łowcy kryształów

Buuu!

Gwiezdny wyścig

590-707-816-952-1

590-707-816-945-3

590-707-816-956-9

590-707-816-996-5

590-707-816-958-3

590-707-816-953-8

590-70-781-6922-4

590-70-781-6931-6

590-70-781-6925-5

590-707-816-955-2

590-707-816-941-5

59.99

39.99

64.99

39.99

54.99

99.99

139.99

59.99

109.99

69.99

69.99

Moja droga
do przedszkola

Moja rodzina

Na wsi

Domowe zwierzaki

Zaplątana sawanna

Owce na wypasie

W cieniu tronu

Władca pierścieni

Niebezpieczna
wyprawa

Atak zombie

Siedem

590-707-816-933-0

590-70-781-6932-3

590-70-781-6912-5

590-70-781-6911-8

590-707-816-947-7

590-707-816-977-4

590-707-816-959-0

590-707-816-975-0

590-707-816-980-4

590-707-816-973-6

590-707-816-962-0

34.99
68

34.99

34.99

34.99

89.99

99.99

39.99

39.99

59.99

129.99

59.99

39.99
69
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