Wiek 0–2

Wiek 0–2

Książeczki kontrastowe

Kontrastowe
książeczki BOX

Kontrastowe
książeczki BOX

978-83-280-1982-9

978-83-280-1983-6

29.99

Maluszek poznaje

Pianki kontrastowe

Rozkładanki kontrastowe

Pierwsze mięciutkie książeczki dla maluszków wykonane z bezpiecznej, leciutkiej pianki. Umieszczone na niej
obrazki oparte są na czarno-białym kontraście, dzięki
czemu ich oglądanie sprzyja optymalnemu rozwojowi
najmłodszych dzieci.

Pierwsze książeczki dla maluszków, rozkładane jak
harmonijka. Umieszczone na nich obrazki oparte
są na czarno-białym kontraście, dzięki czemu ich
oglądanie sprzyja optymalnemu rozwojowi najmłodszych dzieci. Książeczki są idealne do rozłożenia
w zasięgu wzroku i rączek maluszka.

Premiera: marzec 2018
Oprawa pianka | stron 6
150x160 mm

978-83-280-5023-5

Dzień maluszka

Nasze zwierzęta

978-83-280-5022-8

978-83-280-5020-4

Świat dzidziusia

9.99

Świat wokół mnie

Obrazki maluszka

Świat wokół nas

978-83-280-5024-2

978-83-280-5021-1

978-83-280-5019-8

978-83-280-5017-4

9.99

14.99

Zwierzęta i zwierzątka

978-83-280-1835-8

978-83-7881-677-5

9.99

Zwierzęta tu i tam

Świat wokół nas

978-83-7881-759-8

978-83-280-1836-5

9.99

978-83-280-5018-1

Pierwsze obrazki

14.99

Jakie to ciekawe

9.99

9.99

14.99

14.99

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

29.99

9.99

Moje pierwsze obrazki

Zwierzęta wokół nas

978-83-280-1840-2

978-83-280-1839-6

9.99

9.99

9.99

Kontrastowe książeczki
Premiera: maj 2015
Oprawa kartonowa | stron 40
155x145 mm
978-83-280-1982-9

Obracanki

978-83-280-1837-2

978-83-280-1838-9

9.99

9.99

[ ?&54<.*)এ ]

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

Na wsi

Liczenie 1 2 3

W morzu

Tęczowe malowanki

978-83-280-3868-4

978-83-280-3869-1

978-83-280-3870-7

978-83-280-3871-4

19.99

19.99

19.99

19.99
Oprawa twarda
Stron 10
180x180 mm

KARTY kontrastowe

Premiera: maj 2016
Oprawa kartonowa
10 kart w pudełku
175x117 mm

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

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!

Świat wokół nas
978-83-280-3808-0

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

19.99
19.

99

Świat maluszka
978-83-280-3807-3

19.99

Odkryj błyszczący świat wokół Ciebie!
Sztywnostronicowa książeczka zawiera kontrastowe ilustracje z dodatkowym świecącym elementem na każdej stronie.

Kolory

Zwierzęta małe i duże
978-83-280-3805-9

2

Świat dzidziusia

Błyszczące książeczki

Rozłóż, baw się i oglądaj

Premiera: wrzesień 2016
Oprawa kartonowa | stron 10
185x185 mm

Nasze buzie

19.99

29.99

Premiera: wrzesień 2015
978-83-280-1980-5

Liczby

Porównania

Premiera: wrzesień 2015
978-83-280-1981-2

Premiera: sierpień 2016
978-83-280-3902-5

29.99

Błyszczący piesek
978-83-280-6178-1

19.99

Premiera: luty 2019
Oprawa twarda | stron 12 | 160x160 mm

29.99

Błyszcząca pszczółka

Błyszcząca motylek

Błyszcząca żabka

978-83-280-6180-4

978-83-280-6179-8

978-83-280-6207-8

19.99

19.99

19.99
3

Wiek 0–2

Wiek 0–2

Ruchh
Ruchome
elementy

Chodź ze mną
Seria Chodź ze mną to krótkie wierszowane teksty dla maluchów, połączenie
edukacji i zabawy. Zadaniem bohatera
i małego słuchacza lektury jest wodzenie
palcem po wyżłobionej w stronie ścieżce, co poprawia koordynację wzrokową
i ruchową. Droga obfituje w zaskakujące
i często zabawne wydarzenia z udziałem
zwierząt i pojazdów. Dzięki temu maluch
przekonuje się, że lektura książek może
być również świetną zabawą.

Okładki w przygotowaniu.

Premiera: luty 2019
Oprawa twarda
boardbook
Stron 10
190x190 mm

[ ?&54<.*)এ ]
Dzieci uwielbiają niespodzianki,
a w tych książkach kryje się ich
mnóstwo. Po otworzeniu kolejnych stron wyskakują rozkładane elementy. Bardzo poręczny
mały format, w sam raz do dziecięcych rączek.

[ ?&54<.*)এ ]
Ruchome elementy to urocze
przyjemne dla oka książeczki.
Każda książka opowiada krótką historię jednego zwierzaka. Czytaną historię można
urozmaicać ruchomymi elementami zamieszczonymi
w książce. Ciepłe ilustracje
i sympatyczny tekst przeniosą dziecko do pięknego
świata bajek.

Na wsi

Pojazdy

Przed snem

Zwierzęta

978-83-280-5154-6

978-83-280-5155-3

978-83-280-5153-9

978-83-280-5152-2

24.99

Premiera: październik 2018
Oprawa Casebound | stron 10
110x145 mm

Gdzie się schował mój
misio?

Zwierzaki w domu

Zwierzaki w dżungli

978-83-280-6175-0

978-83-280-5869-9

978-83-280-5871-2

26.99
Kto mnie przytuli?

Gdzie się ukrył mój
słonik?

Gdzie jest moja mama?

978-83-280-6172-9

978-83-280-6173-6

978-83-280-6174-3

26.99

26.99

16.99

16.99

Zwierzaki w zoo

Zwierzaki w zagrodzie

978-83-280-5872-9

978-83-280-5870-5

16.99

26.99

16.99

Mrugnij oczkiem i posłuchaj

Seria książek przedstawiających wesołe i krótkie opowieści o przygodach zwierząt – domowych i egzotycznych. Książki bawią dzieci
przekazując im wiedzę, jakie odgłosy wydają np. sowa oraz słoń.
Dzięki wzbudzającym sympatię ilustracjom i atrakcyjnemu dodatkowi w postaci ruchomych oczek z łatwością utrzymują uwagę
małego dziecka.
Premiera: marzec 2018
Oprawa kartonowa boardbook | stron 10
200x200 mm

Mała Kotka

Wesoła Małpka

978-83-280-5147-8

978-83-280-5148-5

14.99
4

14.99

Biedronka

Premiera: maj 2018
Oprawa kartonowa boardbook | stron 10
125x125 mm

978-83-280-5169-0

Kotek

Małpka

978-83-280-5167-6

978-83-280-5170-6

9.99

9.99

9.99

Miś

Piesek

Pszczółka

978-83-280-5165-2

978-83-280-5168-3

978-83-280-5166-9

9.99

9.99

24.99

[ 34<4८द ]
Premiera: wrzesień 2018

978-83-280-5546-9

Seria atrakcyjnych książek ze zwierzętami
i owadami w roli głównej, wzbogaconych
ruszającymi się oczkami, które niezwykle
skutecznie przykuwają uwagę małego słuchacza. Opowieści osnute są wokół przygód głównych bohaterów. Dynamicznie
przedstawione perypetie zawierają też
podtekst moralny – wskazują na wartość
przyjaźni.

24.99

Urszula Kozłowska
Nowe książeczki z popularnej serii dla najmłodszych; dzieci poznają zabawne, rymowane historyjki o zwierzętach i innych znanych postaciach.
Z każdej historii płynie morał. Doskonała lektura
dla najmłodszych czytelników, którzy dopiero zaczynają przygodę z książkami.

Mały WRÓBELEK

Ruchome oczka

24.99

Premiera: kwiecień 2018
Oprawa kartonowa
boardbook | stron 10
190x190 mm

Każda książka

7.


99

Zaspany KOGUCIK

Mała owieczka

Rozbrykany konik

Pstrokata kurka

Miła biedronka

978-83-280-5545-2

978-83-280-1383-4

978-83-7881-979-0

978-83-280-3080-0

978-83-280-3081-7

9 788328 013834

9 788378 819790

Pomysłowy indyk

Kapryśna kaczuszka

Radiowóz

Wóz strażacki

978-83-280-1385-8

978-83-7881-980-6

978-83-788-1982-0

978-83-788-1981-3

9 788328 013858

9 788378 819806

Pracowita pszczółka

Roztańczona żabka

Mały kotek

Wesoły piesek

978-83-280-4444-9

978-83-280-4445-6

978-83-7881-730-7

978-83-7881-729-1

9 788378 817307

9 788378 817291

Kto ty jesteś? POLAK
mały
978-83-280-5544-5

W serii także:
Premiera: 2013-2018
Oprawa kartonowa | stron 10
160x210 mm

Zielony ogórek

Mały piesek

Nieśmiały kotek

Nieśmiała śliweczka

Czerwony pomidorek

978-83-280-5100-3

978-83-280-4690-0

978-83-280-4689-4

978-83-280-4849-2

978-83-280-4848-5

9.99
5

Wiek 0–2

Wiek 0–2

Koloruj z kaczuszką Basią
Okładki w przygotowaniu.

Miś Koralik

Premiera: styczeń 2019
Oprawa miękka | stronn 24
215x275 mm

[ 34<4८द ]
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.

Premiera: wrzesień 2018
Oprawa zeszytowa | stron 24
200x190 mm

Każda książka

6.


99

Każda książka

5.

[ ?&54<.*)এ ]


99

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.

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

Zwierzęta świata

W domu

978-83-280-6260-3

978-83-280-6261-0

[ ?&54<.*)এ ]
Grzechotka
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.

[ ?&54<.*)এ ]

Zwierzęta na wsi

Grzechotka żółta

Grzechotka zielona

Grzechotka czerwona

978-83-280-6169-9

978-83-280-6259-7

978-83-280-5958-0

978-83-280-5959-7

978-83-280-5960-3

24.99

Premiera: październik 2018
Oprawa pianka | stron 6
150x160 mm

Dzikie zwierzęta

Powiedz BRUM BRUM

978-83-280-5699-2

978-83-280-5700-5

1299
.

24.99

[ ?&54<.*)এ ]
Moje pierwsze kolorowanki z naklejkami to seria prostych kolorowanek z bardzo dużymi naklejkami. Książki rozwiną
umiejętność chwytania i dopasowywania, a gruby obrys pomoże ograniczyć
wykraczanie dziecka poza linie.

Delfin Plum
978-83-280-5418-9

Premiera: czerwiec 2018
Oprawa miękka | stron 6
150x150 mm

14.99

Mała Żabka

Kaczuszka Kwa

Ośmiornica Ala

978-83-280-5416-5

978-83-280-5415-8

978-83-280-5417-2

14.99

24.99

Moje pierwsze kolorowanki z naklejkami

1299
.

Miękka książeczka z przyciskiem dźwiękowym, która umili kąpiel każdemu smykowi!
Maluchy uwielbiają pluskać się w wodzie – z kaczuszką, żabką czy
rybką kąpiel będzie jeszcze zabawniejsza. To sześciostronicowe wodoodporne książeczki, zawierające krótki rymowany tekst oraz piszczący przycisk. Można je bez obaw zabrać do wanny lub na basen!

24.99

Pojazdy

Książeczki dla maluszków wykonane z miękkiej, leciutkiej pianki, z dużymi
obrazkami w pastelowych kolorach – idealne dla małych rączek na pierwsze
wspólne czytanie z rodzicami.

6

978-83-280-5957-3

Premiera: styczeń 2019
Oprawa kartonowa boardbook | stron 10
150x150 mm

Mięciutkie książeczki

14.99

Grzechotka niebieska

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

Każda książka

6.


99

Owoce
978-83-280-6263-4

Kolory

Kształty

Warzywa

978-83-280-6257-3

978-83-280-6262-7

978-83-280-6264-1

14.99
7

Wiek 0–2

Wiek 0–2

Przyklejam i uczę się

Montessori

[ ?&54<.*)এ ]
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Chiara Piroddi
Seria 5 tytułów sztywnostronicowych dla najmłodszych. W każdym
tytule jedno zagadnienie.

Przyklejam i uczę się to książki dla dzieci, które z zapałem poznają nowe zagadnienia. Seria ma na celu pokazać dziecku świat dzięki fotografiom. Sympatyczne, zachęcające do zabawy polecenia i cenne informacje.
Każda książka

978-83-280-5887-3

6.

Premiera: luty 2019
Oprawa miękka | stron 24
200x190 mm


99

Pojazdy

Owoce i warzywa

978-83-280-6267-2

978-83-280-6266-5

W domu

Zwierzęta

978-83-280-6268-9

978-83-280-6265-8

Zwierzęta na wsi

Premiera: styczeń 2019
Oprawa kartonowa boardbook | stron 20
160x160 mm

19.99

Emocje

Liczby

978-83-280-5886-6

978-83-280-5885-9

19.99

19.99

Dzikie zwierzęta

Kształty

978-83-280-5888-0

978-83-280-5884-2

19.99

Okładki w przygotowaniu.

Książeczki dla najmłodszych dzieci w bardzo
zabawnej formie. Razem ze zwierzątkami i Mikołajem dziecko odnajduje drogę w labiryncie,
który stanowi integralną część książki. W ten
sposób ćwiczy też sprawność manualną.
To doskonałe połączenie książki i zabawki.
Oprawa kartonowa | stron 10
218x220 mm

[ ?&54<.*)এ ]

[ 34<4८द ]

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.

Mała pszczółka szuka drogi do domu

Mały lisek szuka drogi do domu

Mikołaj potrzebuje twojej pomocy!

Premiera: wrzesień 2018
978-83-280-5862-0

Premiera: wrzesień 2018
978-83-280-5861-3

Premiera: październik 2018
978-83-280-5866-8

24.99

24.99

Premiera: luty 2019
Oprawa twarda | stron 28
163x163 mm

[ ?&54<.*)এ ]
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.

Więcej!

Już!

978-83-280-6239-9

978-83-280-6242-9

978-83-280-6244-3

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

Muu. Historia hałaśliwej farmy

Czas na nocnik!

978-83-280-6208-5

978-83-280-6210-8

978-83-280-6243-6

29.99

Każda książka

1999
.

29.99

Wrrr. Książka pełna hałasów!

Jajo. Wielkanocne poszukiwania

To moje!

Nie!

Dlaczego?

978-83-280-6209-2

978-83-280-6211-5

978-83-280-6245-0

978-83-280-6241-2

978-83-280-6240-5

29.99

24.99

Otwórz i odkryj
Już to umiem

Brum. Książka o kolorach
na kółkach

8

Labirynt

Maluch poznaje świat
Okładki w przygotowaniu.

Mój mały świat

19.99

29.99

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

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

Na wsi

Pojazdy ratunkowe

W domu

Zwierzęta

978-83-280-4916-1

978-83-280-4918-5

978-83-280-4917-8

978-83-280-4919-2

34.99

34.99

34.99

34.99
9

Wiek 3-5

Wiek 3-5

Malowanki wodą

Mali odkrywcy

Książki z okienkami prezentujące tajniki ludzkiego ciała i ciekawostki związane z pojazdami, dinozaurami, życiem na wsi.
Nowoczesna grafika i przejrzysty układ wspomagają naukę.

Każda książka

34.

99

Premiera: luty 2018
Oprawa kartonowa
boardbook | stron 10
200x220 mm

Dinozaury

Pojazdy

978-83-280-4913-0

978-83-280-4902-4

Moje ciało

Na wsi

978-83-280-4903-1

978-83-280-4912-3

Wystarczy woda i pędzelek!
Seria malowanek dla młodszych
dzieci. Wystarczy odrobina
wody i pędzelek, aby wypełnić
strony książeczki kolorami.

Każda książka

7.99

Wesołe zwierzaki

Zabawki

Dzikie zwierzęta

9978-83-280-4680-1

978-83-280-4416-6

978-83-280-4414-2

Premiera: 2017
Oprawa zeszytowa | stron 16
190x240 mm

W serii także:
W kosmosie

Świat zwierząt

978-83-280-3830-1

978-83-280-3832-5

Kolorowe święta

Wesołe święta

Pojazdy

Zwierzęta na wsi

Owoce i warzywa

978-83-280-4677-1

978-83-280-4678-8

978-83-280-4679-5

978-83-280-4413-5

978-83-280-4415-9

Wypychanki

Książki z trójwymiarowymi elementami do składania
Seria tematycznych książeczek,
w których znajdują się elementy
do wyjęcia i złożenia konkretnych przedmiotów oraz postaci. Na każdej stronie znajdują się
2–3 wypychanki oraz obrazkowa
instrukcja złożenia elementu.

Moje buty

Mój zegar Tik-Tak

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!

Najlepsza książka do nauki odczytywania
godziny! Ruchome wskazówki zegara, łatwe
do przesuwania, pomogą dziecku nauczyć
się odczytywać godziny.
Premiera: listopad 2017
Oprawa twarda | stron 12

Premiera: listopad 2017
Oprawa twarda | stron 12 | 170x240 mm
978-83-280-4712-9

Zwierzęta na wsi

Dzikie zwierzęta

Pojazdy

Domek dla lalek

978-83-280-4428-9

978-83-280-4429-6

978-83-280-4426-5

978-83-280-4427-2

Premiera: maj 2017
Oprawa miękka | stron 16
205x290 mm

14.99

14.99

14.99

220x265 mm
978-83-280-4713-6

29.99

29.99

14.99

Baśniowy teatrzyk
Każda książka
Premiera: wrzesień 2016
Oprawa miękka | stron 20
210x280 mm

16.99

Czerwony Kapturek

Jaś i magiczna
fasola

978-83-280-3882-0

978-83-280-3881-3

Każda książka

Premiera: marzec 2018

Świat bajek

Świat zabawek

978-83-280-5082-2

978-83-280-5081-5

Baśniowy teatrzyk
Seria książeczek, dzięki którym każde dziecko
może stworzyć własny teatrzyk!
Dekoracje, postaci, scenariusz, a nawet bilety!
Wystarczy wycisnąć, przećwiczyć role i zaprosić widzów. Gwarantowane brawa i wiele godzin
wyśmienitej zabawy!

10

Królewna Śnieżka

Kopciuszek

Zwierzaki

Dinozaury

978-83-280-3883-7

978-83-280-3884-4

978-83-280-5090-7

978-83-280-5091-4

6.


99

Kolorowanki tematyczne z naklejkami.
W książeczkach można znaleźć m.in.
najwspanialsze bajkowe postaci, supersamochody lub pojazdy kosmiczne.
W każdej książeczce maluchy znajdą
naklejki, które mogą być wskazówką
do kolorowania.

Premiera: styczeń 2018

Piękne bajki

Kosmos

978-83-280-5095-2

978-83-280-4997-0

Superpojazdy

Supermoda

978-83-280-5083-9

978-83-280-5084-6

Oprawa zeszytowa | stron 16
210x295 mm

11

Wiek 3-5

Wiek 3-5

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

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

12.99

12.99

12.99

12.99

Ratunku! Najmilszy smok
na świecie!

[ ?&54<.*)এ ]

Okładka w przygotowaniu.

[ ?&54<.*)এ ]

Okładka w przygotowaniu.

[ ?&54<.*)এ ]

Okładka w przygotowaniu.

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

Okładka w przygotowaniu.

Składaj, naklejaj i rozwiązuj

[ ?&54<.*)এ ]

Kupa w zoo

Nie bój się, misiu!

Mogę być w waszej paczce?

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?

W zoo przybywa za 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?

Premiera: luty 2019
Oprawa twarda | stron 32
286x250 mm
978-83-280-6273-3

Premiera: luty 2019
Oprawa twarda | stron 32
286x250 mm
978-83-280-6177-4

Premiera: luty 2019
Oprawa twarda | stron 32
286x250 mm
978-83-280-6274-0

29.99

29.99

Premiera: luty 2019
Oprawa twarda | stron 32
286x250 mm

978-83-280-6275-7

29.99

29.99

Klub małolata
[?&54<.*)এ ]

[ ?&54<.*)এ ]
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Zuza i Zizu

Premiera: luty 2018
Oprawa zeszytowa
stron 16
210x295 mm

Zuza i Zizu to urocze historyjki dla
maluchów, okraszone ślicznymi obrazkami – idealne
dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Edukacja, zabawa, naklejki
Seria Klub małolata. Zeszyt zabaw
i ćwiczeń dla wszystkich ciekawych
świata przedszkolaków. Dzieci poznają świat dinozaurów, dzikich
zwierząt, dowiedzą się, jak wyglądały pierwsze samoloty i dawne
pojazdy. A przy okazji będą mogły
uzupełnić ilustracje naklejkami, ćwicząc swoją sprawność manualną.

Premiera: styczeń 2019
Oprawa kartonowa padded | stron 24
200x190 mm

Samoloty

Dinozaury

Dzikie zwierzęta

Pojazdy

978-83-280-5053-2

978-83-280-5051-8

978-83-280-5050-1

978-83-280-5052-5

978-83-280-5816-3

29.99

Lauren Ace

Miś Paplak
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?
Premiera: styczeń 2019
Oprawa twarda | stron 32
270x270 mm
978-83-280-6165-1

34.99

Okładki w przygotowaniu.

8.


99

Okładka w przygotowaniu.

Każda książka

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.
Premiera: luty 2019
Oprawa twarda | stron 32
260x260 mm
978-83-280-6176-7

29.99

Opowiedz mi bajkę...
[ 34<4८द ]
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.

Seria tytułów
sztywnostronicowych dla
najmłodszych. W każdym
tytule jedna klasyczna
baśń.
Premiera: wrzesień 2018
Oprawa kartonowa boardbook
Stron 16
120x130 mm

Premiera: maj 2018
Oprawa twarda z gąbką | stron 48
185x225 mm

Bajeczki o zwierzątkach

Magiczne historie

Słodkie bajeczki

Calineczka

Kopciuszek

Pinokio

978-83-280-5156-0

978-83-280-5157-7

978-83-280-5158-4

978-83-280-5706-7

978-83-280-5707-4

978-83-280-5708-1

19.99
12

19.99

19.99

7.99

7.99

7.99
13

Wiek 3-5

Wiek 3-5

Tupcio Chrupcio
Eliza Piotrowska • Tupcio Chrupcio
Poznajcie Tupcia Chrupcia!
miały dla najmłodszych dzieci
W każdej z książeczek urocza sposób. Opowieści przekazują
myszka odkrywa otaczający ją pozytywne wzorce zachowań,
świat, codziennie uczy się no- ucząc samodzielności oraz lowych rzeczy, przeżywa takie gicznego myślenia w radzeniu
doświadczenia, jak każde dora- sobie z trudnościami.
stające dziecko.
Przygody Tupcia Chrupcia zo- Premiera: 2013–2017
Oprawa twarda | stron 24
stały przedstawione w zrozu- 240x260 mm

Nie umiem przegrywać

Wizyta u dziadków

978-83-280-3981-0

978-83-280-3810-3

24.
Ja się nie boję

Przedszkolak na medal

Kapryśna myszka

Mam rodzeństwo

978-83-280-1309-4

978-83-280-3191-3

978-83-280-3190-6

978-83-280-3187-6

978-83-280-3189-0

49.

9 788328 013094

Umiem się dzielić

Nie chcę się myć

Dbam o zęby

Żegnaj pieluszko!

Idę do lekarza

978-83-280-3186-9

978-83-280-3809-7

978-83-280-3983-4

978-83-280-1565-4

978-83-280-4578-1

24.

24.

24.

99

24.

99

99

24.

99

99

Tupcio Chrupcio

Urodzinowy prezent

Nowe wydania przygód znanej i lubianej myszki.

978-83-280-6063-0

24.99
[ ?&54<.*)এ ]

[ 34<4८द ]

Mówię prawdę!

Nie chcę jeść

978-83-280-6084-5

978-83-280-6062-3

24.99

Premiera: wrzesień 2018

Święta Tupcia Chrupcia

Nie dam sobie dokuczać

Mama idzie do pracy

Nie mogę zasnąć

978-83-280-6085-2

978-83-280-6082-1

978-83-280-6083-8

978-83-280-6064-7

29.99

24.99

24.99

24.99

[ 34<4८द ]
Eliza Piotrowska

978-83-280-3948-3

978-83-280-3949-0

14.99

14.99

24.99

39.99

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!
Premiera: październik 2018
Oprawa twarda z gąbką | stron 96
135x202 mm
978-83-280-6138-5

34.99
[ 34<4८द ]

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

2499
.

Premiera: maj 2018
Oprawa Casebound | stron 12
200x200 mm

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. Dzięki tej metodzie dziecko
ma szansę na swobodny rozwój, a jednocześnie ma bardzo duże wsparcie
ze strony rodziców i opiekunów.
Premiera: wrzesień 2018
Oprawa miękka | stron 24
270x207 mm

Tupcio Chrupcio stoi przed bardzo poważnym wyzwaniem – chce wszystko
robić sam. Czy to mu się uda?
Premiera: październik 2018
Oprawa twarda z gąbką | stron 24
235x260 mm
978-83-280-5929-0

Premiera: styczeń 2018
Oprawa miękka
195x220 mm
978-83-280-4868-3

Montessori

Tupcio Chrupcio. Ja chcę sam!

Premiera: wrzesień 2018
Oprawa twarda z gąbką | stron 24
235x260 mm
978-83-280-5792-0

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.

[ ?&54<.*)এ ]

Eliza Piotrowska

Tupcio Chrupcio tym razem stoi przed
bardzo poważnym wyzwaniem – pokonaniem niechęci do sprzątania. Czy to mu
się uda? Czy w jego otoczeniu wreszcie
zapanuje porządek?

14

978-83-280-3951-3

[ ?&54<.*)এ ]

Tupcio Chrupcio. Nie chcę
sprzątać

24.99

Moja ulubiona kolorowanka

24.99

Premiera: październik 2018

Premiera: sierpień 2016
Oprawa zeszytowa | stron 24
210x295 mm

14.99

Eliza Piotrowska

Tupcio Chrupcio. Pakiet 5 książek

Umiem malować

99

99

99

99

Ulubiony bohater dziecięcy tym razem w zabawach edukacyjnych oraz
kolorowankach dla najmłodszych dzieci. Znakomite uzupełnienie historii
o przygodach sympatycznego Tupcia Chrupcia.

Bawię się i uczę

24.

24.

24.

24.

99

14.99

24.99

Wielka księga Tupcia
Chrupcia

Tupcio Chrupcio

978-83-280-3950-6

978-83-280-3984-1

24.99

99

W serii także:

Zadania i zabawy

Nie lubię podróżować

Dziękuję

Proszę

Przepraszam

978-83-280-5146-1

978-83-280-5144-7

978-83-280-5145-4

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

24.99

Moja pierwsza księga
o zwierzętach na wsi

Moja pierwsza księga
ogrodu

978-83-280-5912-2

978-83-280-5914-6

24.99

24.99
15

Wiek 3-5

Wiek 3-5

Królik Franek

Premiera: październik 2018
Oprawa miękka | stron 32
142x202 mm

książeczki pozwolą na zrozumienie sytuacji
i prawidłową reakcję. Seria powstała w konsultacji z psycholog dziecięcą Martą Żysko-Pałubą.

Królik Franek i bójka
w przedszkolu

Królik Franek i dobre
zwyczaje

978-83-280-5883-5

978-83-280-5925-2

Okładka w przygotowaniu.

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

[ ?&54<.*)এ ]
[ ?&54<.*)এ ]

Premiera: marzec 2018
Oprawa miękka | stron 32
142x202 mm

Problem krótkiego
ogonka

Tajemnica dobrej
zabawy

Prawda o zaginionym
telefonie

Historia nieśmiałego
misia

978-83-280-5069-3

Premiera: maj 2018
978-83-280-5070-9

Premiera: maj 2018
978-83-280-5071-6

Każda książka

7.


99

978-83-280-5068-6

[ ?&54<.*)এ ]
Kraina baśni

Urszula Kozłowska

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.

Kaczka na taczkach i inne wiersze

Premiera: październik 2018
Oprawa twarda z gąbką | stron 288
165x210 mm

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.
Premiera: październik 2018
Oprawa twarda | stron 80 | 200x255 mm
978-83-280-5892-7

978-83-280-5822-4

26.99

39.99

Czytasie

Zabawy logopedyczne

Ćwiczę rękę

Poziom 1.
Seria superczytanek opracowanych z myślą
o dzieciach rozpoczynających przygodę z samodzielnym czytaniem
To unikalna seria edukująca, w której każda
z książek opowiada inną historię. Łączy je to,
że są zabawne, proste, z morałem, a przede

wszystkim dostosowane do umiejętności
małego czytelnika. Czytanki cechuje też to,
że ich trudność rośnie z każdym poziomem.
Nad dopasowaniem ich do naturalnego rozwoju dziecka czuwała dr Joanna Dobkowska
z Uniwersytetu Warszawskiego.

[ ?&54<.*)এ ]

Każda książka

9.

Oprawa miękka | stron 24
154x185 mm


99

Premiera: sierpień 2018

Premiera: lipiec 2018

Grażyna Nowak-Balcer

Kolega z okna
978-83-280-5688-6

Seria czterech książeczek edukacyjnych Ćwiczę rękę
przygotowujących dziecko do nauki pisania. Każda książka zawiera ćwiczenia o różnorodnym stopniu trudności.
Rysowanie i pisanie 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. Atrakcyjny format książki
umożliwia wygodne pisanie w poziomie. To doskonały
sposób nauki przez zabawę.

[ 34<4८द ]

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

Ćwiczę rękę 1

Ćwiczę rękę 3

978-83-280-6269-6

978-83-280-6271-9

12.

12.

99

99

Barbara Wicher

Ewelina Protasewicz
Każda z książek to bogaty zbiór ćwiczeń logopedycznych w formie
kolorowanek, wycinanek i kropek do połączenia. Dzięki temu nauka
i wykonywanie zadań jest dla dziecka frajdą. Książki te mogą pełnić funkcję wsparcia podczas zajęć logopedycznych lub po nich.
Premiera: sierpień 2018
Oprawa miękka | stron 48
205x295 mm

Marta Krzemińska

Barbara Wicher

Grażyna Nowak-Balcer

Lolek, Lulek i tort

Akcja Pulpet. Mali detektywi

Poziom 2. Wielkie Oko

Super Marian nad
jeziorem

Ćwiczę rękę 2

Ćwiczę rękę 4

Badacze CZ DŻ

Poskramiacze S

978-83-280-5072-3

978-83-280-5075-4

978-83-280-5073-0

978-83-280-5125-6

978-83-280-6270-2

978-83-280-6272-6

978-83-280-5533-9

978-83-280-5534-6

12.99
16

12.99

12.99

12.99
17

Wiek 3-5

Wiek 3-5
Szukaj. Znajduj. Baw się.

Odkrywaj i poznawaj...

[ ?&54<.*)এ ]

Seria pierwszych
encyklopedii
dla przedszkolaków!

Zagubione zwierzaki
Boardbook w dużym formacie z pięknymi ilustracjami Katarzyny Urbaniak.
Dużo wspaniałej zabawy z wyszukiwaniem zwierzaków, które gdzieś się zagubiły. Mnóstwo szczegółów, które podnoszą poziom trudności. Dla dziecka
ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji, nauka
liczenia przez zabawę.
Premiera: styczeń 2019
Oprawa kartonowa boardbook | stron 14
235x320 mm
978-83-280-5374-8

Premiera: 2015/2016/2017
Oprawa twarda | stron 96
195x240 mm

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

29.99

Premiera: luty 2018
Oprawa zeszytowa | stron 8
210x295 mm

Rekordy zwierząt
978-83-280-4432-6

Polska. Krótka historia
dla najmłodszych

Polska. Symbole
dla najmłodszych

978-83-280-5197-3

978-83-280-5198-0

12.99

12.99

Samochody

Samoloty

Straż pożarna

978-83-280-4433-3

978-83-280-4268-1

978-83-280-4267-4

Każda książka

29.

Moje pierwsze ćwiczenia

99

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

Ludzkie ciało

Pojazdy

Konie i kucyki

Pojazdy

978-83-280-3147-0

978-83-280-3145-6

978-83-280-3148-7

978-83-280-1878-5

12.99

12.99

12.99
Piłka nożna
978-83-280-3171-5

Ciało człowieka
978-83-280-1877-8

Kolory

Na wsi

Zwierzęta w zoo

Zawody

Zwierzęta

Dinozaury
Dino

Zwierzęta

Konie i kucyki

Mój dzień

Na wsi

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

978-83-280-3169-2
978-8

978-83-280-1876-1

978-83-280-3172-2

978-83-280-1879-2

978-83-280-3170-8

12.99
18

12.99

12.99

12.99

12.99
19

Wiek 3-5

Wiek 3-5
Kolorowe ćwiczenia do nauki czytania i pisania.

Flamaster wodny

Krzyżówki z naklejkami

Premiera: czerwiec 2017
Oprawa miękka | stron 24
210x200 mm

Pierwsze czytanki
978-83-280-4502-6

[ ?&54<.*)এ ]
Malowanka z magicznym flamastrem
wodnym – do wielokrotnego malowania
Seria dla maluchów, które szybko się
nudzą. Książki z zabawnymi wierszami Urszuli Kozłowskiej z dodatkiem
w postaci flamastra. Nie jest to jednak zwykły flamaster, tylko wodny,
którym można pomalować ilustracje
wewnątrz. Zwykła kolorowanka? Bynajmniej. Ta książeczka jest… magiczna.

Kolor nie kryje się bowiem we flamastrze, tylko w stronach książki. Wystarczy je pomalować napełnionym wodą
flamastrem, aby odkryły swoją barwę.
Gdy obrazek wyschnie, kolor zniknie i będzie można książkę pokolorować jeszcze raz. Dla dzieci – absolutna magia!
Premiera: wrzesień 2018
Oprawa kartonowa boardbook | stron 10
230x250 mm

Pracowite pojazdy

Psotne kotki

978-83-280-5305-2

978-83-280-5306-9

29.99

7.99
29.99

Wesołe święta

Zwierzęta z podwórka

978-83-280-5308-3

978-83-280-5307-6

29.99

Poznaję litery

Czytanie sylabami

Ćwiczę pisanie

978-83-280-4504-0

978-83-280-4503-3

978-83-280-4505-7

29.99

Czytam sama, czytam sam.
Elementarz.
Powstał z myślą o dzieciach, które dopiero uczą się czytać lub doskonalą tę umiejętność.

39.99

Premiera: lipiec 2016
Oprawa twarda | stron 112
220x200 mm
978-83-280-3854-7

W środku znajdują się teksty z lukami do uzupełnienia przy
pomocy naklejek i ćwiczenia z pisania po śladzie. Wszystko to zilustrowane kolorowymi obrazkami, które pomogą
dziecku zapamiętać nowe litery i słowa.
Premiera: styczeń 2018
Oprawa miękka | stron 96 |210x200 mm
978-83-280-4619-1

Elementarz nowoczesny
Unowocześnione wydanie elementarza. Niezbędne na początku edukacji
rozwijającego się dziecka. Przekazujące wiedzę w sposób bardzo przystępny.
Premiera: czerwiec 2018
Oprawa twarda | stron 160
257x205 mm
978-83-280-4663-4

39.

Elementarz 2-latka

Elementarz 3-latka

Zadania dla dwulatka

978-83-280-4908-6

978-83-280-4909-3

978-83-280-4904-8

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

9.99

9.99

Elementarz 5-latka

Zadania dla czterolatka

Zadania dla pięciolatka

978-83-280-4910-9

978-83-280-4911-6

978-83-280-4906-2

978-83-280-4907-9

20

14.99

Krzyżówki obrazkowe 1

Krzyżówki obrazkowe 2

978-83-280-5126-3

978-83-280-5191-1

9.99

9.99

Dzieci uwielbiają zgadywanki i rymowanki, a w tym zbiorze jest ich naprawdę całe
mnóstwo. Przeczytaj je razem
z dzieckiem.
Premiera: listopad 2017
Oprawa twarda | stron 64
160x235 mm
978-83-280-4822-5

12.99

Księga polskich
rymowanek

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.
Premiera: wrzesień 2017
Oprawa twarda | stron 96
200x225 mm
978-83-280-4897-3

24.99

9.99

Sudoku

Rymowanki i piosenki
przedszkolaka

Premiera: maj 2017
Oprawa twarda | stron 64
190x275 mm
978-83-280-4464-7

Premiera: styczeń 2018
Oprawa miękka | stron 32
210x295 mm

9.99

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

Elementarz 4-latka

14.99

do diagramu. Zabawa doskonale rozwija spostrzegawczość
i logiczne myślenie.

Rymowanki przedszkolaka

99

Rymowanki wyliczanki

14.99

Pierwsze krzyżówki dla najmłodszych miłośników łamigłówek.
Żeby rozwiązać szarady, dzieci
muszą odgadnąć, co przedstawiają obrazki, odszukać właściwy obrazek wśród kolorowych
naklejek i przykleić go, a dopiero
potem wpisać właściwe słowo

24.99

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!

14.99

7.99

Piszę i czytam. Ćwiczenia z naklejkami

Elementarz i ćwiczenia
Małgorzata Ciszewska

7.99

7.99

29.99

Premiera: styczeń 2018
Oprawa zeszytowa | stron 24
210x295 mm

Naklejkowe sudoku

Sudoku z naklejkami

978-83-280-5188-1

978-83-280-5189-8

9.99

9.99
21

Wiek 3-5

Wiek 3-5

Koloruję

Rysuj i ozdabiaj

Kolorowanki z naklejkami

[ ?&54<.*)এ ]

[ ?&54<.*)এ ]
Każda książka

9.

Okładki w przygotowaniu.


99

Koloruję to zwariowana seria pełna kolorów i sympatycznych
poleceń w sam raz dla wesołego przedszkolaka. W książkach
znajdą się proste i inspirujące aktywności na każdy temat, które zainteresują dziecko.
To książki dla przedszkolaków i świetny pomysł na nudę!
Każda książka zawiera 32 strony wypełnione różnorodnymi zadaniami aktywnościowymi dla przedszkolaków.
Świetna zabawa i mnóstwo radości!

Kocham jednorożce

Kocham pojazdy

978-83-280-6287-0

978-83-280-6286-3

Niezwykle barwne, duże obrazki
ze znanymi dzieciom zwierzątkami i przedmiotami – do kolorowania
i uzupełniania dużymi elementami
w postaci naklejek.
Premiera: luty 2018
Oprawa zeszytowa | stron 24
210x200 mm

Kocham zwierzęta

Kocham stworki-potworki

978-83-280-6285-6

978-83-280-6284-9

Premiera: luty 2019
Oprawa miękka | stron 32
215x250 mm

Na dworze

Zwierzaki

978-83-280-4980-2

978-83-280-4977-2

5.99

Kolorowanki przedszkolaka

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

5.99

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.

Na wsi

Pojazdy

Dinozaury. Szablony

W dżungli. Szablony

978-83-280-4978-9

978-83-280-4979-6

978-83-280-5910-8

978-83-280-5911-5

5.99

5.99

29.99

29.99

Kolorowanki z naklejkami
Okładki w przygotowaniu.

Serie kolorowanek dla chłopców i dziewczynek.
Kolorowanki dla chłopców to wszystkie najfajniejsze auta: supersamochody, duże samochody i auta zabytkowe. Dziewczynki z kolei będą
mogły pokolorować piękne stroje, śliczne sukienki, modne dodatki.
Atrakcyjna forma książeczek – w formie samochodu dla chłopców
i sukienki dla dziewczynek.
W każdej kolorowance naklejki.
Premiera: styczeń/marzec 2018
Oprawa zeszytowa | stron 24
160x235 mm

Kolorowanki przedszkolaka to zeszyty z obrazkami dla najmłodszych artystów. Każda kolorowanka to inny, ciekawy
temat i proste ilustracje zachęcające
do zabawy.

Od teraz kolorowanie stanie się dużo
fajniejsze!

Modelki

Wróżki

Stworki

Dinozaury

978-83-280-6282-5

978-83-280-6277-1

978-83-280-6276-4

978-83-280-6283-2

[ ?&54<.*)এ ]

Premiera: styczeń 2019
Oprawa miękka | stron 32
160x235 mm

Każda książka

6.


99

Modelki

Modne dodatki

Piękne stroje

Salon sukien

978-83-280-5086-0

978-83-280-5092-1

978-83-280-5093-8

978-83-280-5094-5

Każda książka

5.99

Smakołyki

Zwierzęta

Sport

Pojazdy

Duże samochody

Superauta

978-83-280-6280-1

978-83-280-6278-8

978-83-280-6279-5

978-83-280-6281-8

978-83-280-5085-3

978-83-280-5087-7

Motocykle i samochody
978-83-280-5088-4

Zabytkowe samochody
978-83-280-5089-1

22

23

24
© Disney

Psi patrol. Alfabet tablice
Dora. Alfabet tablice

978-83-280-5487-5
978-83-280-5489-9

Psi patrol. Cyfry tablice
Blaze. Znaki drogowe tablice
Minnie. Mapy
Miki i raźni rajdowcy.
Mapy
Warzywa i owoce
Pojazdy
Zwierzęta świata
Idą Święta

978-83-280-5488-2
978-83-280-5490-5
978-83-280-5528-5
978-83-280-5529-2
978-83-280-5791-3
978-83-280-5789-0
978-83-280-5790-6
978-83-280-5961-0
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Blaze i megamaszyny
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Kubuś i przyjaciele

978-83-280-5456-1

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

Premiera: maj–lipiec 2018

Każda malowanka

16.
99

Każda książka


99

9.

Każda malowanka

1699
.

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. Wszyst-

© Di
Disney / Pi
Pixar

978-83-280-5454-7

© Dis
Di ney
e /P
Pixa
i r

978-83-280-5452-3

© Disney / Pixar

Auta

© Disney

Psi patrol

© Disney

Wiek 3-5
Wiek 3-5

Maluję rączkami

Dora i przyjaciele
Księżniczki

978-83-280-5455-4

Auta.
Alfabet tablice

978-83-280-5531-5

Księżniczki.
Cyfry/Alfabet tablice
Kraina lodu.
Cyfry tablice
Kraina lodu.
Alfabet tablice
Auta. Znaki drogowe
tablice
Auta.
Cyfry tablice

978-83-280-5527-8
978-83-280-5532-2
978-83-280-5527-8
978-83-280-5530-8
978-83-280-5525-4

Kolorowanka z oczkami

[ 34<4८द ]

ko to w jednej książce do kolorowania!
Gwarancja długich godzin spędzonych
na rozwijającej rozrywce.
Premiera: wrzesień 2018
Oprawa zeszytowa | stron 32
177x240 mm

25

Wiek 3-5

Wiek 3-5

Modne przebieranki

Ubieranki przebieranki

Laleczki do ubierania od rana do wieczora!

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.

Stroje mają formę naklejek, które należy przykleić
w pasujące miejsca.
Premiera: kwiecień 2018
Oprawa miękka | stron 16
215x265 mm

Seria dla najmłodszych dzieci z naklejkami do ubrania laleczki dzidziusia. Doskonałe do ćwiczenia sprawności manualnej.
Premiera: kwiecień 2017
Oprawa miękka | stron 16
210x265 mm

Zwierzęta na wsi

Zwierzęta w domu

Zwierzęta w dżungli

Zabawy na dzień dobry

Zabawy na dobranoc

978-83-280-5151-5

978-83-280-5149-2

978-83-280-5150-8

978-83-280-4241-4

978-83-280-4240-7

12.99

12.99

12.99

Modelki

Projektuję suknie

978-83-280-5003-7

978-83-280-5004-4

14.99

12.99

Premiera: wrzesień 2018
Oprawa zeszytowa | stron 24
210x295 mm

Magiczne pudełko

Każda książka

9.


99

978-83-280-5728-9

Magiczna szafa

Magiczny kredens

Magiczny kuferek

978-83-280-5725-8

978-83-280-5727-2

978-83-280-5726-5

14.99

Premiera: luty 2018
Oprawa spirala | stron 48
160x235 mm

Modowe szaleństwo
dla małych elegantek.
Dwie kreatywne książeczki z naklejkami,
z których dziewczynki
stworzą własne oryginalne stylizacje.
Projektuj, najklejaj,
twórz!
Premiera: sierpień 2017
Oprawa miękka | stron 16
215x265 mm

Modowy zawrót głowy

Modelki na wybiegu

978-83-280-4533-0

978-83-280-4534-7

12.99

12.99

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.
Każda książka

14.

99

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
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Yuval Zommer

Yuval Zommer

Yuval Zommer

Guillain Charlotte

Wielka księga ssaków

Wielka księga robali

Tajemniczy świat pod stopami

• 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. Dzięki niej
poznasz różne gatunki ssaków i dowiesz
się o nich mnóstwo ciekawych faktów
– co jedzą, w jaki sposób polują i co robią, by przetrwać.

Dla młodych entomologów
Robale są wszędzie! A dzięki tej książce
każde dziecko może stać się ich odkrywcą. Wszystko okraszone jest dokładnym
ilustracjami i zabawnymi tekstami, z których jednak można się dowiedzieć wiele
zaskakujących rzeczy na temat robaków.

Wielka księga morskich
zwierząt

Premiera: marzec 2018
Oprawa twarda | stron 64
235x345 mm

Premiera: czerwiec 2017
Oprawa twarda | stron 64
235x345 mm

978-83-280-4366-4

978-83-280-4962-8
Premiera: styczeń 2018
Oprawa miękka | stron 48
230x330 mm

26

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!

Projektuj • Naklejaj • Twórz
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.

Projektuję stroje

12.99
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49.99

49.99

Piękne ilustracje przedstawiające świat
morskich zwierząt, stworzone z myślą
o tym, aby odpowiedzieć na wszystkie,
nawet te najbardziej zaskakujące pytania
dzieci. Stąd znalazło się tam wytłumaczenie, dlaczego kraby chodzą bokiem,
czy latające ryby naprawdę latają i jak
rozmawiają ze sobą delfiny.

Na kartach mistrzowsko ilustrowanej
księgi autorzy pokazują jak zbudowane
jest wnętrze Ziemi, jakie skarby można
znaleźć pod powierzchnią, jakie zwierzęta mają tu swoje kryjówki. Niezwykły
atut stanowią rozkładane karty, które
sprawią, że wędrówkę do wnętrza Ziemi odbędziemy niemal dosłownie krok
po kroku!

Premiera: maj 2018
Oprawa twarda | stron 64

Premiera: październik 2018
Oprawa twarda | stron 32
250x325 mm

978-83-280-5235-2

978-83-280-5744-9

49.99

49.99
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Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Szkolnik

[ ?&54<.*)এ ]

Teraz każda superdziewczyna może zaplanować rok szkolny wraz z Emi. Oto dziennik, z którym każda fanka Emi
przetrwa szkołę świetnie przygotowana. Oprócz kalendarza znajdują się tutaj planner, testy, miejsca na wpisy
– swoje i przyjaciół, ciekawe informacje o ważnych osobach. Szkolnik ułatwia osiągnięcie wymarzonego celu!

Agnieszka Mielech

Emi i Tajny Klub
Superdziewczyn.
Idą święta

[ ?&54<.*)এ ]
Agnieszka Mielech

Specjalne świąteczne wydanie
przygód Stanisławy Emilii Gacek!
Emi Tajny Klub Superdziewczyn
przygotowuje się do Świąt. Cała
paczka pojedzie na wielkie sprzątanie do babci Emi do Żabiego Rogu.
Tajna misja: odszukać magię świąt!
W wydaniu: o ekologicznych świętach, o świętach w różnych stronach świata oraz radości dawania
prezentów, nawet tych najprostszych, a także byciu razem.

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Tom IX. Hokus
Pokus
Emi wraz z Tajnym Klubem Superdziewczyn postanawia wziąć
udział w festiwalu sztuk ulicznych i magii. Aby stanąć do konkursu amatorów i przygotować własne przedstawienie, będą
musieli uruchomić swoje tajne supermoce. Przejdą szkolenie
iluzjonisty, nauczą się chodzić na szczudłach i żonglować. Ale
najważniejsza okaże się ich nowa tajna misja – akcja na rzecz
zwierząt zatrudnionych w cyrku.

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: marzec 2019
Oprawa miękka | stron 176
135x185 mm
978-83-280-5933-7

19.99

24.99

Premiera: sierpień 2018
Oprawa twarda | stron 176 | 142x202 mm

29.99

978-83-280-5783-8

Agnieszka Mielech • Tajny Dziennik
Sekretnik, pamiętnik i zeszyt activity w jednym. Angażuje kreatywne dzieci – zostawia miejsce na wklejanie, rysowanie i zapisywanie.
Premiera: listopad 2015
Oprawa zintegrowana, z gumką | stron 96
142x202 mm
978-83-280-2461-8

Premiera: listopad 2018
Oprawa zintegrowana | stron 176
142x202 mm
978-83-280-5926-9

29.99

Oprawa miękka
135x185 mm

List w butelce, tom VIII
Premiera: maj 2017
Stron 176
978-83-280-4449-4

Poszukiwacze przygód
Gra w zestawie z książką
Premiera: listopad 2016
Pudełko | stron 176
135x185 mm
978-83-280-3743-4

19.99
Poszukiwacze przygód,
tom VII

Śnieżny patrol, tom VI

Premiera: listopad 2016
Stron 176
978-83-280-3822-6

Premiera: listopad 2015
Stron 176
978-83-280-2468-7

39.99

19.99

Agnieszka Mielech

Psy czy koty?
Komiks i opowiadania

19.99

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn.
Wielka księga przygód

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn.
Wielka księga przygód 2

Trzy książki w jednym tomie!

Druga Wielka księga przygód, w której znalazły
się tylko nowe opowiadania o Emi i Tajnym Klubie
Superdziewczyn.

Premiera: czerwiec 2016
Oprawa twarda | stron 432 | 165x210 mm

Po raz pierwszy w serii Emi i Tajny Klub Superdziewczyn: Komiks
i opowiadania. Znani bohaterowie. Nowe przygody. Świetne
ilustracje.

978-83-280-3804-2

Premiera: marzec 2018
Oprawa twarda | stron 352 | 165x210 mm
978-83-280-4716-7

29.99

34.99

Premiera: październik 2017
Stron 224
978-83-280-4694-8

24.99

Emi i Tajny Klub
Superdziewczyn
Kreatywna książka
Zeszyty z naklejkami. Nigdy
więcej nudy!

Emi. Pakiet
dla superdziewczyny
Emi i Tajny Klub
Superdziewczyn, tom I
Premiera: listopad 2013
Stron 171
978-83-7881-999-8

9 788378 819998

28

Kółko hiszpańskiego,
tom II

Premiera: maj 2014
Stron 152

Premiera: luty 2014
Stron 170
978-83-280-0635-5

19.99

9 788328 006355

Na scenie, tom III

978-83-280-1120-5

19.99

9 788328 011205

19.99

Akcje w wakacje,
tom IV

Źrebaki i Rumaki, tom V

Premiera: wrzesień 2014
Stron 152
978-83-280-1314-8

Premiera: maj 2015
Stron 176
978-83-280-1369-8

9 788328 013148

19.99

9 788328 013698

W środku: dwa tomy przygód
Emi i Tajnego Klubu, plan lekcji
i naklejki na zeszyty oraz superplakat!
Premiera: maj 2015
978-83-280-1895-2

19.99

9 788328 018952

34.99

Każda książka:
Premiera: sierpień 2016
Oprawa zeszytowa | stron 32
210x295 mm

Emi

Flora

978-83-280-3911-7

978-83-280-3912-4

9.99

9.99
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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.

Kto mnie przytuli?
Agnieszka Stelmaszyk • Kto mnie przytuli?
Dwa nowe tytuły z serii Kto mnie przytuli?

Kotek na medal

Piesek na medal
978-83-280-4620-7

34.99

Premiera: październik 2017
Oprawa twarda | stron 432
165x210 mm

978-83-280-4621-4

34.99
Każda książka

14.

99

[ 34<4८द ]
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Agnieszka Stelmaszyk

Agnieszka Stelmaszyk

Premiera: wrzesień 2017

Szafir psiak na medal

Nutka znajduje przyjaciół

Dropsik dzielny terierek

Premiera: sierpień 2018
978-83-280-4878-2

978-83-280-4762-4

Premiera: sierpień 2018
978-83-280-4877-5

Wielki dzień Małej
Króliczki

Dom na górze

[ ?&54<.*)এ ]

Moja wspaniała
przyjaciółka

Zaginiona księgarnia

Premiera: styczeń 2019
978-83-280-6133-0

Premiera: październik 2018
978-83-280-6132-3

Oprawa twarda | stron 96
128x198 mm

Premiera: styczeń 2019
978-83-280-6134-7

Premiera: październik 2018
978-83-280-6135-4

24.99

24.99

978-83-280-4850-8

Kto mnie przytuli?

[ ?&54<.*)এ ]

Premiera: luty 2019
Oprawa miękka | stron 32
150x204 mm

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?

Lara przynosi szczęście

Premiera: marzec 2018

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

Każda książka

1499
.

978-83-280-4851-5

Oprawa miękka | stron 160
123x194 mm
Premiera: styczeń 2018

Hugo mały uciekinier

Irys koci detektyw

Mela uważna tropicielka

Złotek kocurek
z charakterem

Beza najlepsza
przyjaciółka

Robaki

Pory roku

Dinozaury

Małe zwierzaki

978-83-280-4874-4

978-83-280-4873-7

978-83-280-4876-8

978-83-280-4875-1

978-83-280-4763-1

978-83-280-6214-6

978-83-280-6213-9

978-83-280-6215-3

978-83-280-6216-0

Psierociniec

Jasmine Green

Agata Widzowska

[ ?&54<.*)এ ]

Niepiesek
Niepiesek przez dłuższy czas myślał,
że jest kotkiem. Dopiero mały wypadek
sprawił, że piesek odkrył swoją prawdziwą tożsamość. Niepiesek rozpaczliwie próbuje udowodnić wszystkim,
że jest psem niezwykłym, odważnym
i pomysłowym. Że jest KIMŚ WYJĄTKOWYM.
Trzeci tom serii Psierociniec porusza problemy odmienności i tolerancji. Opowiada, jak ważna jest rodzina
i więzi rodzinne.

24.99
30

Premiera: październik 2018
978-83-280-5930-6

Oprawa twarda
Stron 64
185x235 mm

Psierociniec
Premiera: kwiecień 2018
978-83-280-4729-7

Psierociniec 2. W poszukiwaniu
straconego węchu
Premiera: kwiecień 2018
978-83-280-4730-3

24.99

24.99

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.
Premiera: luty 2019
Oprawa miękka | stron 144
123x194 mm

Świnka zwana Truflą
978-83-280-6091-3

14.99
Kaczątko zwane Guzikiem
978-83-280-6090-6

14.99

Okładki w przygotowaniu.
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24.99

Young Beginners

Grafit pasażer na gapę
Agnieszka Stelmaszyk

24.99
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Stacia Deutsch
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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.

[ 34<4८द ]
Saujani Reshma

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.

34.99

Premiera: wrzesień 2018
Oprawa twarda | stron 176
190x230 mm
978-83-280-5690-9

Oprawa miękka | stron 160
123x194 mm

Kod przyjaźni

Drużyna BFF finiszuje!

Premiera: marzec 2018
978-83-280-5269-7

Premiera: maj 2018
978-83-280-5270-3

16.99

16.99

Tim Harris

Pan Babington i jego niezwykła klasa
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…
Premiera: październik 2018
Oprawa miękka ze skrzydełkami | stron 240
135x202 mm
978-83-280-5894-1

24.99

Patrycja Zarawska

[ ?&54<.*)এ ]

Niemożliwi Detektywi 1.
Trefny nauczyciel

[ 34<4८द ]
James Campbell, Rob Jones

Zabawne życie zwierząt domowych
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.
Wewnątrz – prawdziwa gratka. Czarno-białe ilustracje autorstwa wielokrotnego
laureata konkursów graficznych Roba Jonesa.
Premiera: wrzesień 2018
Oprawa miękka | stron 240
150x190 mm
978-83-280-5781-4

Patrycja Zarawska

Ucząca sztuki dedukcji seria książek detektywistycznych dostosowana do wrażliwości, ciekawości i poziomu intelektualnego
dziecka. Wciągająca, zabawna seria należy
do tego typu opowieści, które sprawiają, że
młodociani wielbiciele wątków detektywistycznych z czasem dorastają do lektury kryminałów dedykowanych dojrzałemu odbiorcy.

Niemożliwi Detektywi 2.
Nadziana drożdżówka
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?

Premiera: maj 2018
Oprawa twarda | stron 96
150x210 mm
978-83-280-5375-5

Premiera: październik 2018
Oprawa twarda | stron 96
150x210 mm
978-83-280-5824-8

19.99

24.

99

19.99

Brulion zabaw w podróży

Minecraft. Mistrz budownictwa
Dla zafascynowanych światem Minecrafta

Premiera: czerwiec 2017
Oprawa miękka | stron 96 | 165x230 mm
978-83-280-4425-8

Dookoła świata
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.

[ ?&54<.*)এ ]

14.99

Wehikuł czasu

Brulion zabaw
podwórkowych
dla każdego + guma do
skakania

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.
Premiera: lipiec 2018
Oprawa twarda | stron 72
216x270 mm
978-83-280-5493-6

32

34.99

Premiera: styczeń 2019
Oprawa twarda | stron 72
216x270 mm
978-83-280-5879-8

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

Brulion, który zawsze trzeba
mieć ze sobą!
Godziny nudnej jazdy miną nie wiadomo kiedy. Dlatego Brulion zabaw
w podróży powinien się znaleźć
w każdej walizce i plecaku!

Premiera: kwiecień 2017
Oprawa miękka | stron 112 | 160x235
mm
978-83-280-4388-6

34.99

19.99

Brulion zabaw
dla każdego
To zeszyt kultowych gier na papier i długopis. Wyrwij kartkę
z gotowym szablonem i graj:
w statki, państwa miasta, kropki, kółko i krzyżyk, szewca, boisko czy wisielca.
Premiera: luty 2016
Oprawa miękka | stron 112
160x235 mm
978-83-280-3112-8

14.99

[ 34<4८द ]
Brulion szkolny dla każdego
Najlepszy kompan dziecka w szkole
Kontynuacja bestsellerowej serii Brulionów stylizowanych na zeszyty szkolne z lat 80., wypełnionych pomysłami na spędzenie
wolnego czasu. Łamigłówki, rysunki, gry – do rozwiązania samodzielnego oraz w towarzystwie przyjaciół z klasy. Rodzaj kreatywnego zeszytu, w którym znajdzie się też miejsce na notatki.
Genialny prezent dla każdego dziecka.
Premiera: wrzesień 2018
Oprawa miękka | stron 112
165x230 mm
978-83-280-5323-6

14.99
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Zabawy matematyczne
Seria dla tych, którzy chcą, aby matematyka nie miała przed nimi
tajemnic.

Szkoła na szóstkę
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.

Premiera: lipiec 2018
Oprawa miękka | stron 24
210x295 mm

Premiera: czerwiec 2015
Oprawa zeszytowa | stron 32
147x208 mm

Zabawa w pisanie 1

Zabawy ortograficzne 1

978-83-280-4493-7

978-83-280-4497-5

Zabawa w pisanie 2

Zabawy ortograficzne 2

978-83-280-4494-4

978-83-280-4498-2

Seria, dzięki której ortografia przestaje być trudna!

Każda książka

7.99

[ 34<4८द ]

Premiera: lipiec 2018
Oprawa miękka | stron 24
210x295 mm

[ 34<4८द ]

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

Każda książka

7.


99

Zabawy matematyczne 1
978-83-280-4495-1

Zabawy matematyczne 2

Premiera: czerwiec 2017
Oprawa zeszytowa | stron 24
147x208 mm

Kolorowe liczenie 1

Kolorowe liczenie 2

978-83-280-4465-4

978-83-280-4466-1

Testy kompetencji

978-83-280-4496-8

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

Dyktanda z zabawami
ortograficznymi
Dyktanda i ćwiczenia ortograficzne dla uczniów klas 1–3,
idealne do pracy w domu.

Premiera: lipiec 2017
Oprawa miękka | stron 24
210x295 mm

Klasa 2

Zegar i kalendarz
978-83-280-4537-8

9.99

978-83-280-4530-9

Premiera: lipiec 2017
Oprawa miękka | stron 24
210x295 mm

9.99

Tabliczka mnożenia

Dodawanie
i odejmowanie

Łamigłówki
matematyczne

978-83-280-4536-1

978–83–280–4535-4

978-83-280-4538-5

14.99

14.99

Arkusze egzaminacyjne
Zbiory zadań i Opracowania
lektur, które opracowaliśmy
dla Ciebie, pozwoli Ci przetrenować wszystkie typy zadań,
jakie mogą pojawić się na egzaminie.

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.

Premiera: sierpień 2018
Oprawa miękka | stron 128
142x202 mm

Premiera: czerwiec 2018
Oprawa miękka | stron 64
142x202 mm

Klasa 1

Klasa 3

Matematyka

Język polski

Język polski. Opracowania lektur

Matematyka. Zbiór zadań

978-83-280-4529-3

978-83-280-4531-6

978-83-280-5238-3

978-83-280-5237-6

978-83-280-5239-0

978-83-280-5240-6

9.99
34

9.99

9.99

9.99

9.99

14.99

14.99

19.99

14.99
35
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Jak to się pisze?
[ ?&54<.*)এ ]
Wielka księga małego patrioty
Setna rocznica odzyskania niepodległości to świetny powód do tego,
by zaciekawić naszym krajem i jego historią najmłodsze pokolenie.
Wielka księga małego patrioty pozwoli dzieciom lepiej poznać Polskę – jej historię, przyrodę, bohaterów – ale też da pretekst do rozmów o tym, czym jest patriotyzm i co współcześnie oznacza bycie
patriotą. Mnóstwo ciekawostek i treści z humorem sprawiają, że
wiedza o Polsce przestaje być nudna.

Słownik ortograficzny dla dzieci

Szkolny słownik ortograficzny

Mój pierwszy słowniczek
polsko-angielski. 1000
słówek

Niezbędnik w księgozbiorze dziecka na początku drogi edukacyjnej. Atrakcyjnie i przejrzyście
wydany, w sposób ułatwiający przyswojenie zasad ortografii.

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

Nowy słownik polsko-angielski
z układem tematycznym

Premiera: czerwiec 2018
Oprawa zintegrowana | stron 208
160x235 mm

Premiera: sierpień 2017
Oprawa twarda | stron 144
142x202 mm

978-83-280-4971-0

978-83-280-4546-0

Premiera: czerwiec 2018
Oprawa miękka | stron 112
160x235 mm
978-83-280-4662-7

16.99

24.99

1000 słówek po polsku
i angielsku

Premiera: październik 2018
Oprawa twarda | stron 96
210x295 mm
978-83-280-5924-5

Słownik obrazkowy to świetne
wsparcie w nauce.

29.99

Premiera: czerwiec 2017
Oprawa miękka | stron 80
210x295 mm

978-83-280-4507-1

29.99

19.99

Bystry umysł

Fakty i ciekawostki

[ 34<4८द ]
Kompendium wiedzy o ortografii i matematyce
Seria nowocześnie zaprojektowanych elementarzy, które w przystępny sposób przekazują wiedzę
na temat najbardziej kłopotliwych zagadnień ortograficznych i matematycznych uczniom klasy
1–3. Każda z książek to prawie 100 stron zabawnych zadań do rozwiązania i jasno wytłumaczonych zasad. Elementarze zostały opracowane tak,
aby poruszane w nich zagadnienia pokrywały się
z lekcjami w szkole.

Premiera: lipiec 2018
Oprawa miękka | stron 96
230x260 mm
Premiera: wrzesień 2018
Oprawa miękka | stron 96
210x295 mm

Katarzyna Sołtyk

Bystry umysł
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 na lekcjach matematyki. Zastępuje zajęcia dodatkowe.

Elementarz ortograficzny

Elementarz matematyczny

Łamigłówki
matematyczne

Ćwiczymy pamięć

978-83-280-5773-9

978-83-280-5774-6

978-83-280-5694-7

978-83-280-5695-4

24.99
36

24.99

Wehikuł czasu może mieć formę książki

Moja Polska

24.99

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.
Premiera: marzec 2018
Oprawa twarda | stron 144
210x260 mm

978-83-280-5104-1

24.99

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 biogramami, 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

Premiera: marzec 2018
Oprawa twarda | stron 114
206x283 mm

34.99
37
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Seria atlasów z naklejkami i plakatem.
Atlasy z naklejkami i plakatem, które w naturalny sposób łączą naukę z zabawą.

[ ?&54<.*)এ ]
Atlas kosmosu z naklejkami i plakatem

Pakiet: Atlas + puzzle

Oprawa zeszytowa | stron 24
210x295 mm

[ ?&54<.*)এ ]

[ ?&54<.*)এ ]

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.

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

Każdy pakiet

3499
.

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

Każda książka

14.

Atlas kosmosu

99

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

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.

Atlas Europy

Atlas świata zwierząt

Premiera: lipiec 2018
978-83-280-5689-3

Premiera: lipiec 2017
978-83-280-4501-9

Premiera: maj 2017
978-83-280-4383-1

Atlas Polski

Atlas świata

Atlas Europy

Atlas flag

Atlas ciała człowieka

Premiera: październik 2018
978-83-280-6229-0

Premiera: październik 2018
978-83-280-6231-3

Premiera: październik 2018
978-83-280-6230-6

Premiera: październik 2018
978-83-280-6232-0

Premiera: luty 2019
978-83-280-6233-7

Jedna z najwspanialszych zabaw dla Twojego
dziecka!
Wyczaruj magiczny świat bajkowych postaci znanych z filmów Disney’a. Wystarczy wypchnąć
poszczególne elementy, pokolorować i złożyć.
Ta bezpieczna dla dziecka zabawka nie wymaga
użycia kleju i nożyczek.
Czeka na ciebie zabawa we wspaniałych zamkach
razem z księżniczkami, Elsą i Anną, przygody w Stumilowym Lesie z Kubusiem Puchatkiem, szalony
wyścig z Zygzakiem McQueenem i innymi autami.
Premiera: październik 2018

Księżniczki. 3D

Kraina Lodu. 3D

978-83-280-6223-8

978-83-280-6221-4

Kubuś Puchatek. 3D

Auta. 3D

978-83-280-6222-1

978-83-280-6220-7

Każdy zestaw

5999
.

Atlas świata dla dzieci
Atlas Polski

Atlas geograficzny Polski

Atlas flag świata

Atlas świata

Premiera: sierpień 2016
978-83-280-3921-6

Premiera: lipiec 2017
978-83-280-4500-2

Premiera: maj 2017
978-83-2804382-4

Premiera: sierpień 2016
978-83-280-3922-3

Premiera: październik 2014
Twarda | stron 56 | 283x245 mm
978-83-280-1160-1

49.99
38
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Smocza Straż

Baśniobór

Pozycja
obowiązkowa
dla fanów
Baśnioboru!

Varian Johnson

Powrót, tom III

Okkkłaadddkka w pr
O
przyg
z ot
ooto
toowan
anniu.
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Spirit Animals
Upadek Bestii
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.

Premiera: październik 2017
978-83-280-4007-6

Każda książka:
Oprawa twarda | stron 240
130x205 mm

Brandon Mull

34.99

Eliot Schrefer

Varian Johnson

Jonathan Auxier

Pazur żbika, tom VI

Nieśmiertelni strażnicy,
tom I

Premiera: październik 2018
978-83-280-5882-8

Premiera: kwiecień 2017
978-83-280-4005-2

Premiera: luty 2018
978-83-280-4008-3

34.99

Ognista fala, tom IV

34.

34.

Po pokonaniu demonów następuje pozorny pokój.
Tymczasem król smoków ma dość zamknięcia w azylu, podburza do walki swoich poddanych i chce przejąć władzę nad światem. Najpierw jednak musi zdobyć
władzę we własnym więzieniu, w czym konsekwentnie będzie próbować mu przeszkodzić Kendra i Seth.

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!

Premiera: grudzień 2017
Oprawa miękka | stron 385
135x202 mm
978–83–280–4869–0

Premiera: listopad 2017
Oprawa miękka | stron 156
180x230 mm
978-83-280-4870-6

Smocza Straż, tom 1

99

99

Christina Diaz Gonzalez

Victoria Schwab

Sarah Prineas

Stormspeaker, tom VII

Spalona ziemia, tom II

Serce ziemi, tom V

Premiera: luty 2019
978-83-280-6093-7

Premiera: maj 2017
978-83-280-4006-9

Premiera: maj 2018
978-83-280-5106-5

34.99

Baśniobór. Księga wyobraźni

Brandon Mull

34.99

34.99

Brandon Mull • Przewodnik opiekuna
Bogato ilustrowany przewodnik po świecie Baśnioboru. Przepiękne ilustracje, opisy czarodziejskich istot i sposobów postępowania z nimi.
Premiera: maj 2016
Oprawa twarda
Stron 116 | 210x295 mm
978-83-280-2732-9

26.99

49.99

34.99

Każda książka:
Oprawa twarda | stron 300
130x205 mm

Tui T. Sutherland

Naprzeciw falom, tom V
Premiera: marzec 2016
978-83-280-3044-2

34.99

Fenomenalne połączenie książki i gry typu RPG!
Brandon Mull

Garth Nix, Sean Williams

Zwierzoduchy, tom I

Więzy krwi , tom III

Premiera: kwiecień 2014
978-83-280-0694-2

Premiera: luty 2015
978-83-280-1366-7

34.

Wzlot i upadek, tom VI

34.

99

90

9 788328 006942

Eliot Schrefer

9 788328 013667

Premiera: październik 2016
978-83-280-3933-9

34.99

Spirit Animals

Maggie Stiefvater

Shannon Hale

Marie Lu

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!

Polowanie, tom II

Ogień i lód , tom IV

Wszechdrzewo, tom VII

Premiera: wrzesień 2014
978-83-280-0695-9

Premiera: grudzień 2015
978-83-280-2505-9

Premiera: luty 2017
978-83-280-4004-5

40

9 788328 006959

34.99

34.99

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”!
Oprawa miękka
135x202 mm

Gwiazda Wieczorna
wschodzi, tom II

Plaga Cieni, tom III

Premiera: grudzień 2011
Stron 416
978-83-7747-863-9

Premiera: maj 2012
Stron 464
978-83-7747-861-5

9 788377 478639

29.90

9 788377 478615

29.90

Baśniobór, tom I

Tajemnice smoczego
azylu, tom IV

Klucze do więzienia
demonów, tom V

Premiera: maj 2011
Stron 344
978-83-7747-862-2

Premiera: listopad 2012
Stron 512
978-83-7747-895-0

Premiera: kwiecień 2013
Stron 544
978-83-7747-842-4

9 788377 478622

29.90

9 788377 478950

29.90

9 788377 478424

32.90
41
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29.99

Premiera: wrzesień 2018
Oprawa miękka | stron 260
135x202 mm
978-83-280-5825-5

Maddie Ziegler

Premiera: październik 2017
Oprawa twarda | stron 260 | 135x202 mm
978-83-280-4792-1

34.99

[ ?&54<.*)এ ]

Charise Mericle Harper • JuniorChef

Światła, kamery, gotujemy!
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?

Kiedy Elsa 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?

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…

Premiera: styczeń 2019
Oprawa miękka | stron 192
123x194 mm

Premiera: styczeń 2019
Oprawa miękka ze skrzydełkami | stron 304
123x194 mm

978-83-280-6258-0

978-83-280-6255-9

978-83-280-5793-7

Małgorzata Domagalik • Serce na sznurku
Rozgrywające się wśród arktycznych śniegów i lodów
przygody foczki i Ksawerego to wzruszająca, ale też
dowcipna opowieść o samodzielności, odwadze, tolerancji i nieoczekiwanej przyjaźni. o opowieść o świecie,
w którym wszystko zdarzyć się może, nawet jeśli kochają, szanują i przyjaźnią się w nim wyłącznie zwierzęta...

24.99

24.99

Dla tych, którzy szkołę
uwielbiają albo... nie cierpią.
Prawdziwy dziennik, z listą
nazwisk uczniów w klasie,
miejscem na oceny z każdego przedmiotu i oczywiście uwagi. W rodzicach
będzie budził sentyment,
w dzieciach ciekawość. Dla
małoletnich użytkowników
to doskonała szansa, aby
choć na chwilę wcielić się
w rolę nauczyciela. Uczniami mogą być zabawki albo...
rodzice. Dziennik to dobry
wstęp, by oswoić malucha
z systemem ocen w szkole,
a przy okazji frajda dla całej
rodziny.

978-83-280-5890-3

24.99

22.99

Dziennik lekcyjny

Premiera: październik 2018
Oprawa twarda | stron 144
142x202 mm

Premiera: wrzesień 2018
Oprawa miękka | stron 200
135x202 mm

42

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.

24.99

[ ?&54<.*)এ ]
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Poniżej zera

978-83-280-6256-6

29.99

[ ?&54<.*)এ ]

Jak zostać czarownicą w tydzień

Okładka w przygotowaniu.

978-83-280-6089-0

[ ?&54<.*)এ ]

Podniebna pieśń

Premiera: styczeń 2019
Oprawa miękka | stron 228
123x194 mm

Laurel Remington • The Polka Dot Shop
Koniec z mundurkami szkolnymi – na taką informację czekają wszyscy uczniowie. Ale nie Andy, która 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…
Premiera: luty 2019
Oprawa miękka ze skrzydełkami | stron 320
123x194 mm

[ ?&54<.*)এ ]

Okładka w przygotowaniu.

Nastoletnia gwiazda Maddie Ziegler
karierę zaczynała
od telewizyjnego show „Dance Moms”, a rozgłos przyniosła
jej rola w słynnym teledysku do „Elastic Heart” Sii.
W swoich pamiętnikach opowiada o podążaniu za marzeniami,
trudnej drodze do sukcesu i wielkiej pasji do tańca.

Okładka w przygotowaniu.

Pamiętniki
Maddie
Okładka w przygotowaniu.

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.
Główna bohaterka to Harper, dwunastolatka, która kocha taniec. Uczęszcza
na zajęcia tańca, gdzie spędza czas w towarzystwie zgranej paczki, i właśnie wygrała jeden z regionalnych turniejów. Niestety,
okazuje się, że musi się przeprowadzić –
z Connecticut na Florydę, gdzie jej rodzice otrzymują pracę. Jak potoczą się losy
dziewczynki? Czy pogodzi się z przeprowadzką?

19.99

Premiera: lipiec 2018
Oprawa miękka | stron 56
210x295 mm
978-83-280-5693-0

Kalendarz szkolny
Najlepszy przyjaciel każdego ucznia
Bardzo przydatny kalendarz ułatwiający każdemu dziecku organizowanie sobie czasu w szkole
i poza nią. Wewnątrz znajdują
się fantastyczne przepisy DIY
na bransoletki, ciasteczka czy
maseczki do twarzy. Kalendarz
nie tylko uczy planowania, ale
też jest źródłem ciekawostek
– min. Informuje o tym, kiedy
jest międzynarodowy dzień
przytulania.

29.99

Premiera: lipiec 2018
Oprawa półtwarda | stron 144
160x235 mm
978-83-280-5772-2
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Najpiękniejsze kolędy
978-83-280-4821-8

12.99
Kolędy i pastorałki + CD
Święty Mikołaj

Każda książka

7.99

9978-83-280-4898-0

Święta – zwyczaje i kolędy z płytą CD
Najpiękniejsze i zarazem najlepiej znane kolędy
i pastorałki.
Na dołączonej płycie CD czytelnicy znajdą je w pięknym wykonaniu dziecięcego chóru.
Premiera: październik 2018
Oprawa twarda | stron 48
210x295 mm
978-83-280-6056-2

29.99

29.99

978-83-280-5549-0

[ ?&54<.*)এ ]
Premiera: październik 2018
Oprawa kartonowa boardbook | stron 10
158x210 mm

[ ?&54<.*)এ ]
Dzieci uwielbiają niespodzianki, a w tych
książkach kryje się ich mnóstwo. Po otworzeniu kolejnych stron wyskakują rozkładane elementy. Bardzo poręczny
małym format, w sam raz do dziecięcych rączek.

Przyjacielski Bałwanek

Psotny Elfik

978-83-280-5547-6

978-83-280-5548-3

978-83-280-5697-8

Premiera: październik 2018
Oprawa Casebound | stron 10
110x145 mm

[ ?&54<.*)এ ]

Święty Mikołaj

Wesoły bałwanek

978-83-280-5875-0

978-83-280-5876-7

Książka do kolorowania
z bałwankiem

16.99

16.99
Renifery Mikołaja

Gwiazdka myszki

978-83-280-5873-6

978-83-280-5874-3

16.99
[ ?&54<.*)এ ]

Pocieszny Pingwinek

16.99
[ ?&54<.*)এ ]
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Drugi w serii „Książka do kolorowania” gruby blok z mnóstwem
obrazków do uzupełniania, ozdabiania, dokańczania i malowania.
Tym razem tematem przewodnik
są święta i zimowe szaleństwo.

Pod choinką

Premiera: październik 2018
Oprawa miękka | stron 144
333x240 mm
978-83-280-5936-8

29.99

Pomóż Mikołajowi przygotować święta!
Co możesz zrobić jednym paluszkiem? Możesz rozpalić
gwiazdy na nocnym niebie, sprawić, by kwiatki wyrosły
dla ciebie; popłynąć daleko na swoim stateczku i zapalić światła w calutkim miasteczku… Ta czarodziejska
i zaskakująca książeczka pozwala odkryć siłę wyobraźni. To proste, wystarczy twój paluszek.

Premiera: październik 2018
Oprawa kartonowa boardbook | stron 12
185x195 mm

[ ?&54<.*)এ ]

29.99

978-83-280-5648-0

Każda książka

14.

99

Pomocni przyjaciele bałwanka

Zapominalski Święty Mikołaj

Niemądry bałwanek chciałby wyglądać
jak najlepiej, ale nie ma świątecznego
ubrania. Czy przyjaciele pomogą mu
się przygotować na święta? Przyjazne
ilustracje i ruszające się oczy postaci
z pewnością spodobają się każdemu
maluchowi.

Święty Mikołaj ma mnóstwo zabawek
do rozdania, ale coś mu zginęło! Czy
jego pomocnicy znajdą zagubiony worek na prezenty? Przyjazne ilustracje
i ruszające się oczy postaci z pewnością spodobają się każdemu maluchowi.

978-83-280-5645-9

978-83-280-5646-6

Radosny renifer czeka
na święta
Radosny renifer nie może się doczekać
chwili, gdy będzie mógł ciągnąć Mikołajowe sanie. Czy przyjaciele pomogą mu
się czymś zająć do czasu, aż Mikołaj
będzie gotowy?
978-83-280-5197-3

Premiera: październik 2018
Oprawa kartonowa boardbook
Stron 10
200x200 mm

[ ?&54<.*)এ ]

Jane Chapman • Czy to już święta?
Mały Miś wprost nie może doczekać się świąt i ciągle
dopytuje dużego Misia, kiedy w końcu nadejdą. Ale zanim przyjdą święta jest jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia – trzeba upiec ciasto, zapakować prezenty, no
i ubrać choinkę. Ale jak to wszystko zrobić, kiedy wkoło tyle się dzieje?
To ciepła i pełna humoru historyjka w sam raz do czytania podczas długich zimowych wieczorów. Przepiękne
ilustracje Jane Champan umilą tę lekturę.

Michael Morpurgo • Święta z dziadkiem
Co roku w święta Bożego Narodzenia dorosła już Zofia
czyta z rodziną list, który dziadek napisał do niej, gdy
była jeszcze dzieckiem. Nie jest to zwykły list. Zawiera bowiem wyjątkowe świąteczne życzenia… Ciepła
opowieść z uniwersalnym przesłaniem. Idealna lektura
na świąteczny czas, i nie tylko.

Premiera: październik 2018
Oprawa twarda
Stron 24
280x245 mm
978-83-280-5909-2

34.99

Premiera: październik 2018
Oprawa twarda | stron 32
230x230 mm
978-83-280-6228-3

34.99

Projektuję

[ ?&54<.*)এ ]

Seria Projektuję to wspaniałe książeczki do tworzenia: kolorowania, naklejania, rysowania. Duże
plansze z ilustracjami dadzą swobodę małym
projektantom, by stworzyć magiczne święta.
Dzięki podjętym działaniom dzieci rozwiną swoją
wyobraźnię i kreatywność.
Tytuł Zima z mnóstwem zadań o zimie bałwanki, śnieżynki, karmniki. Dużo dobrej zabawy przy
projektowaniu i kolorowaniu.

Tytuł Święta z mnóstwem zadań o tym, jak przygotować wspaniałe święta projekt choinki, wieniec bożonarodzeniowy, wizyta Mikołaja i elfów.
Dużo dobrej zabawy przy projektowaniu i kolorowaniu.
Premiera: październik 2018
Oprawa miękka | stron 48
295x210 mm

Święta

Zima

978-83-280-5927-6

978-83-280-5928-3

14.99
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[ ?&54<.*)এ ]

14.99
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Bardzo, bardzo
wesołe święta
Ponad 1000
naklejek

Nadchodzą radosne
święta
Ponad 1000
naklejek

978-83-280-4674-0

978-83-280-4673-3

12.99
Święty Mikołaj

Świąteczne wzorki
ozdabianki
978-83-280-2414-4

12.99

19.99

Najpiękniejsza
choinka

978-83-280-0296-8
978-83-280-3887-5

Każda książka

7.


99

Bałwanek
978-83-280-0295-1

Zima.
Ponad 300 naklejek

Boże Narodzenie.
Ponad 300 naklejek

Zabawy
z bałwankami

Zabawy
z Mikołajem

Święta. Książka
z puzzlami

Mikołaj. Książka
z puzzlami

978-83-280-2463-2

978-83-280-2462-5

978-83-280-2413-7

978-83-280-2412-0

978-83-280-1965-2

978-83-280-1964-5

12.99

12.99

9.99

19.99

9.99

19.99

Świąteczne activity
z wykrojnikiem

Każda książka

9.


99

Mikołaj

Reniferek

Bałwanek

Zimowe zabawy

978-83-280-4879-9

978-83-280-4880-5

978-83-280-4882-9

978-83-280-4881-2

Świąteczny
kuferek zabaw

Bajki w kuferku

Pracowita noc
Mikołaja

Bal bałwanka

Mały renifer chce
się bawić

Najpiękniejsza
choinka na świecie

Dzwoneczek
renifera. Harmonijki

Prezent dla
Mikołaja. Harmonijki

978-83-280-4665-8

978-83-280-4666-5

978-83-280-2422-9

978-83-280-2425-0

978-83-280-2424-3

978-83-280-2423-6

978-83-280-3925-4

978-83-280-3955-1

29.99

Brulion zabaw
na święta

Magiczne święta

978-83-280-7914-4

978-83-280-4693-1

29.99
46

12.99

Ozdoby choinkowe
978-83-280-4615-3

9.99

29.99

12.99

12.99

12.99

12.99

14.99

14.99

Kolorowanki z naklejkami

Szopka
bożonarodzeniowa

Przygody
Supermikołaja

Nowe przygody
Supermikołaja

Święta bałwanka.
Harmonijki

Wesołe Święta.
Harmonijki

Białe święta

Już zima

Pada śnieg

Wesołe bałwanki

978-83-280-4614-6

978-83-280-1310-0

978-83-280-3977-3

978-83-280-3956-8

978-83-280-3913-1

978-83-280-3002-2

978-83-280-3000-8

978-83-280-3001-5

978–83–280–2528–8

9.99

39.99

39.99

14.99

14.99

4.99

4.99

4.99

4.99
47

Albumy

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

[ ?&54<.*)এ ]
Album rodzinny
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. Można
wypełnić go od razu albo odnotowywać tylko
najważniejsze wydarzenia. Album jest wspaniałą
rodzinną pamiątką, rodzajem sagi.

Premiera: październik 2018
Oprawa twarda | stron 48
150x150 mm

Wesołych Świąt

Dla Ciebie

978-83-280-5954-2

978-83-280-5955-9

Każda książka

14.

99

Premiera: październik 2018
Oprawa twarda | stron 96
295x210 mm
978-83-280-5796-8

[ ?&54<.*)এ ]
Album maluszka
Najlepszy prezent z okazji narodzin albo chrztu
dziecka. Wyjątkowa pamiątka, która po latach
będzie dla dziecka i całej rodziny skarbnicą niezwykłych wspomnień.

Album małego dziecka
Kronika pierwszego roku życia dziecka.

Premiera: listopad 2018
Oprawa twarda z gąbką | stron 48
240x240 mm
978-83-280-6055-5

39.99

Premiera: październik 2016
Oprawa kartonowa | stron 32 | 270x240 mm
978-83-280-3866-0

29.99

34.99

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. celebracji „tu i teraz”. Seria wzmacnia rodzinne więzi i jest rozwijającym pomysłem na wspólne spędzanie czasu. Po wspólnym wypełnieniu staje się niepowtarzalną rodzinną kroniką,
do której będą mogły wracać także następne pokolenia.

Kocham Cię!

Dziękuję

Witaj na świecie

Wszystkiego najlepszego

978-83-280-5080-8

978-83-280-5077-8

978-83-280-5079-2

978-83-280-5078-5

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.

Premiera: styczeń 2018
Oprawa twarda | stron 96
210x295 mm

Album taty
Premiera: kwiecień 2018
978-83-280-5524-7

36.99

Premiera: styczeń 2018
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
48

Album mamy

34.99

Premiera: kwiecień 2018
978-83-280-5523-0

36.99
49
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Danuta Wawiłow • Wiersze
Wiersze jednej z najwspanialszych polskich poetek
Starannie wybrane i pięknie zilustrowane wiersze Danuty Wawiłow to książka, bez której trudno wyobrazić sobie dzieciństwo.
Wiersze są wzruszające, bardzo mądre, ale także i dowcipne.
Nieprzypadkowo od lat widnieją w kanonie lektur szkolnych. Niezbędne w każdym domowym księgozbiorze.

Premiera: lipiec 2018
Oprawa miękka
Stron 288
142x202 mm
978-83-280-5133-1

Premiera: sierpień 2017
Oprawa miękka | stron
128 | 142x202 mm
978-83-280-4618-4

Premiera: marzec 2015
Oprawa miękka
Stron 128
142x202 mm
978-83-280-5141-6

Premiera: sierpień 2018
Oprawa miękka | stron 64
160x235 mm
978-83-280-5865-1

19.99
Jan Brzechwa

Akademia Pana Kleksa
Akademia Pana Kleksa to ponadczasowa opowieść
o pokonywaniu własnych słabości, sile przyjaźni, ale
przede wszystkim jest to wyprawa w świat fantazji,
w którym wszystko jest możliwe. Atrakcyjna zarówno dla tych, którzy dopiero uczą się czytać, jak i tych,
którzy posiedli tę umiejętność w stopniu doskonałym.
Książka łączy pokolenia, bawiąc zabawnymi perypetiami Adasia Niezgódki i przy okazji ucząc, że pozory mogą
mylić. Niezmiennie od lat, jedna z najpopularniejszych
lektur szkolnych.

Premiera: lipiec 2018
Oprawa miękka | stron 96
142x202 mm
978-83-280-4983-3

Premiera: lipiec 2018
Oprawa miękka | stron 160
142x202 mm
978-83-280-4890-4

9.99

Janina Porazińska

Barbara Kosmowska

Pamiętnik Czarnego Noska

Dziewczynka z parku

Niezwykłe przygody pewnego ciekawskiego misia. Klasyczna, przedwojenna opowieść Janiny Porazińskiej,
która wzruszy i rozbawi współczesne dzieci.

Kiedy tata Andzi umarł, cały jej świat całkowicie się
zmienił. Mama też nie jest taka jak dawniej. Tata zabrał
ze sobą dużo ważnych rzeczy: długie rozmowy, śmiech,
smak sernika i wspólne spacery po parku. Czy coś lub
ktoś może wypełnić tę pustkę?

19.99

19.99

'#U

19.99

Story of my life
Story of my life to zbiór historii ludzi takich jak ty. Z poczuciem humoru, sarkazmem, ironią opisują swoje przygody w formie krótkich historii. W książce znajdziesz
ich codzienne sprawy, które czasem są śmieszne,
a czasem przejmujące, no i smutne. Jak to w każdym
życiu bywa. Zawsze.

Lucy Maud Montgomery

Ania z Zielonego Wzgórza
Pokonywanie kompleksów, przygody i fenomenalny dowcip – Ania
z Zielonego Wzgórza.
Ta popularna od pokoleń książka stale zdobywa nowe rzesze czytelników. Jest śmieszna, choć potrafi też wzruszyć do łez. Uczy
szacunku i właściwych zasad moralnych, ale nie poucza.

Premiera: październik 2018
Oprawa miękka ze skrzydełkami | stron 208
160x235 mm
978-83-280-6131-6

29.99

Premiera: lipiec 2018
Oprawa miękka | stron 464
142x202 mm
978-83-280-5330-4

19.99

[ 34<4८द ]
Hugh Lofting

Henryk Sienkiewicz

W pustyni i w puszczy
Podróże, przygody i egzotyczne krajobrazy, czyli to, co dzieci
lubią najbardziej.
Wciągająca niemal od pierwszej strony historia rodzeństwa, które
musi się zmierzyć z bardzo niebezpiecznymi wydarzeniami. Okazuje się, że w dzieciach drzemie więcej siły i odwagi, niż można
by sądzić. Lektura rozwija wyobraźnię, inspiruje, zaciekawia. Klasyczna literatura, która nie traci na swojej popularności.
Premiera: lipiec 2018
Oprawa miękka | stron 460
142x202 mm
978-83-280-5329-8

19.99
50

19.99

Doktor Dolittle i jego zwierzęta
Jan Dolittle to niezwykły lekarz. Nauczył się porozumiewać ze zwierzętami, dzięki czemu zyskał ich zaufanie
i dozgonną miłość. W zwierzęcym świecie stał się tak
sławny, że o pomoc poprosiły go nawet małpy z dalekiej Afryki. Dobry doktor nie mógł zostawić stworzeń
w kłopocie, dlatego wyruszył w podróż, podczas której
spotkało go wiele – niekiedy niezbyt miłych – przygód…
Nowe, ilustrowane wydanie klasyki lektur szkolnych
przeniesienie czytelników w świat nieprawdopodobnych przygód i wspaniałej rozrywki.
Premiera: lipiec 2018
Oprawa miękka | stron 128
142x202 mm
978-83-280-4899-7

9.99

[ ?&54<.*)এ ]

Eric Bell • Alan Cole nie jest tchórzem
Jak przeżyć szkołę średnią, jeśli nie chcesz rzucać się
w oczy? Życie nastolatka bywa naprawdę okrutne. Alan
Cole wie o tym doskonale. Wymagający ojciec, nękający na każdym kroku okrutny starszy brat Nathan…
a na domiar złego ten uroczy chłopak ze stołówki. Nikt
nigdy nie może się dowiedzieć o tym uczuciu! Niestety,
przebieły brat nie dość, że odkrywa sekret, to jeszcze
posuwa się do szantażu. Ropzoczyna się gra Cole vs
Cole. Czy Alan sprosta siedmiu zadaniom? Czy uda mu
się zachować tajemnicę?
Premiera: wrzesień 2018
Oprawa miękka | stron 340
135x202 mm
978-83-280-5458-5

Okładka w przygotowaniu.

Antoine de Saint-Exupéry • Mały Książę
Jedna z najważniejszych książek XX wieku.
Bestseller o ugruntowanej pozycji na rynku. Źródło metafor i cytatów. Pozornie nieskomplikowana historia chłopca zamieszkującego jedną z planet, tak naprawdę jest pełną przenośni baśnią
filozoficzną dla dzieci i dorosłych. To książka, do której wraca się
wielokrotnie. Bywa porównywana do Alchemika Paulo Coelho, ale
w istocie jest znacznie bardziej popularna.

Janusz Korczak • Król Maciuś Pierwszy
Książka, która w pełni zasłużenie zaliczana jest do klasyki literatury dziecięcej. To przemawiająca do wyobraźni historia chłopca, który zostaje królem i na własnej
skórze przekonuje się, że bycie dorosłym nie zawsze
jest łatwe, a podejmowanie decyzji wiąże się z ponoszeniem odpowiedzialności.

[ ?&54<.*)এ ]

Brian Conaghan • When Mr. Dog Bites
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.
Premiera: styczeń 2019
Oprawa miękka | stron 420
135x202 mm

978-83-280-5414-1

36.99

39.99
51
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Brigid Kemmerer • More Than We Can Tell
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.
Premiera: luty 2019
Oprawa miękka | stron 416
135x202 mm
978-83-280-6114-9

[ ?&54<.*)এ ]
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Nicola Morgan

Positively Teenage
Pozytywny poradnik dla każdego nastolatka! Pełen praktycznych i sprawdzonych porad, jak w pozytywny sposób przetrwać okres nastoletnich burz! Poradnik da ci
energię i moc radzenia sobie ze wszystkimi problemami,
pomoże podnieść własną ocenę, sprawi, że poczujesz
się pewny siebie! Dzięki temu poradnikowi staniesz
się naprawdę pozytywnie nakręconym nastolatkiem!
Okładka w przygotowaniu.

978-83-280-6249-8

24.99

Kształty i wzory

Pojazdy

Zwierzęta wokół
nas. Kontrastowe

978-83-280-1992-8

978-83-280-1991-1

978-83-280-1993-5

978-83-280-1994-2

978-83-280-1839-6

9 788328 019928
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Premiera: luty 2019
Oprawa miękka | stron 208
123x194 mm

Domowe zwierzaki

14.99

9 788328 019911

14.99

9 788328 019935

14.99

9 788328 019942

14.99

9.99

Okładka w przygotowaniu.

Okładka w przygotowaniu.

39.99

Buźki

Joelle Charbonneau • Time Bomb
Diana to córka kongresmena, która musi być idealna.
Rashid to muzułmanin, który chciałby być dla innych
nie tylko muzułmaninem. Z to sierota, który chciałby
stać się dla kogoś ważny. Tad to homoseksualista, który
właśnie ogłosił coming out. Frankie to sportowiec, który skrywa tajemnicę. Cas to klarnecistka, która chciałaby być szanowana. 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…
Premiera: styczeń 2019
Oprawa miękka | stron 370
135x202 mm
978-83-280-6113-2

Wieloryba boli brzuch

Ciekawska gwiazdka

Dokąd idziesz,
kaczuszko?

Hipolit szuka mamy

Rybka chce latać

978-83-280-3053-4

978-83-280-3054-1

978-83-280-3052-7

978-83-280-3055-8

978-83-280-3051-0

19.99

19.99

19.99

19.99

19.99

36.99

Tracey Mathias • Nielegalni
Nastroje społeczne w Wielkiej Brytanii po Brexicie ulegają
coraz silniejszej radykalizacji. Do władzy dochodzi partia,
która dzieli ludzi na tych urodzonych w kraju oraz pozostałych, którzy stają się „nielegalni” i muszą opuścić kraj.
18-letni Ash niedawno stracił siostrę, Sophie, która zginęła tragicznie w trakcie imprezy. Chłopak poznaje w metrze
dziewczynę, Zarę, w której się zakochuje. Nie wie, że Zara
znała jego siostrę. Nie wie też, że była świadkiem wypadku. Ale Zara jest „nielegalna” i musi się ukrywać. Czy Zara
zaryzykuje swoje życie w Wielkiej Brytanii i wyjdzie z cienia?

Mały lewek

Kotka Psotka

Krówka Mela

Dźwięki

Zwierzęta w zoo

978-83-7881-549-5

978-83-7881-548-8

978-83-7881-547-1

978-83-280-5010-5

978-83-280-5009-9

9 788378 815495

16.99

9 788378 815488

16.99

9 788378 815471

16.99

7.99

7.99
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34.99
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Beth Garrod • Super Awkward
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!
Premiera: styczeń 2019
Oprawa miękka ze skrzydełkami | stron 400
123x194 mm
978-83-280-6350-1

Okładka w przygotowaniu.

Okładka w przygotowaniu.

Premiera: luty 2019
Oprawa miękka | stron 320
123x194 mm
978-83-280-6325-9
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34.99

Kolory

Owoce

Pojazdy

Zwierzęta na wsi

978-83-280-5008-2

978-83-280-5007-5

978-83-280-5006-8

978-83-280-5005-1

7.99

7.99

7.99

7.99
53
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Kolory
978-83-280-4707-5

12.99

Książeczka do wózka
Zabawki

Dzikie zwierzęta

978-83-280-3813-4

978-83-280-3812-7

Mięciutkie książeczki
Pierwsze słowa

Pojazdy

Zwierzęta

978-83-280-4706-8

978-83-280-4705-1

978-83-280-4704-4

19.99

19.99

12.99

12.99

W domu

Zwierzęta

W ZOO

Na wsi

Dotknij mnie.
Dzikie zwierzęta

978-83-280-4975-8

978-83-280-4973-4

978-83-280-4976-5

978-83-280-4974-1

978-83-280-1888-4

5.99

5.99

12.99

5.99

5.99

9 788328 018884

12.99

Ślimaczek
978-83-280-4558-3

19.99
Pacynka na paluszek
Słonik

Gąsienica
978-83-280-4555-2

978-83-280-4556-9

19.99

Owieczka

Ośmiornica Ola

Piesek Grzesiek

Dotknij mnie.
Kolorowe zwierzaki

Dotknij mnie.
Dzieci zwierząt

Dotknij mnie.
Zwierzęta na wsi

978-83-280-4557-6

978-83-280-4591-0

978-83-280-4590-3

978-83-280-1889-1

978-83-280-1890-7

978-83-280-1891-4

19.99

19.99

39.99

39.99

9 788328 018891

12.99

9 788328 018907

12.99

9 788328 018914

Pierwszy słowniczek obrazkowy
W domu

Mój dzień

978-83-280-2524-0

978-83-280-2500-4

12.99

12.99

12.99

Przyjaciele z podwórka
978-83-280-4886-7

7.

99

Liczymy na paluszkach
978-83-280-4585-9

6.99

Poznaję ptaki
Warzywa

Pojazdy

Liczę, 1,2,3…

978-83-280-4632-0

978-83-280-4631-3

978-83-280-2410-6

7.99

7.99

W serii także
Zwierzęta na wsi

Zimowe rymowanki

978-83-280-4570-5

978-83-280-4884-3

6.

7.99

99

978-83-280-2408-3

6.99

6.99

6.99

Gdzie mieszkają
zwierzęta

Porównania

978-83-280-4633-7

978-83-280-2409-0

978-83-280-2508-0

6.99
Zgadywanki

Mój dzień

978-83-280-4888-1

978-83-280-4887-4

978-83-280-2506-6

7.99

Kolory

978-83-280-3817-2

978-83-280-3815-8

978-83-280-3814-1

12.99

12.99

Na wsi

978-83-280-2501-1

978-83-280-2523-3

12.99

12.99

12.99

6.99

Poznaję kolory

Premiera: listopad 2017

Czyj to głos

978-83-280-2510-3

Dzieci zwierząt

7.99

Pierwszy słowniczek obrazkowy
Zwierzęta małe i duże
Zwierzęta

W parku

7.99

6.99

Dźwiękowe książeczki

Urszula Kozłowska • Supermaszyny

Wesołe rodzinki

Małe zwierzątka

Wesołe Święta

Zwierzęta na wsi

Owoce

Wokół nas

Na budowie

Na ulicach

Pierwsze słowa

Zwierzęta

978-83-280-4883-6

978-83-280-4569-9

978-83-280-4885-0

978-83-280-3801-1

978-83-280-2509-7

978-83-280-3816-5

978-83-280-3082-4

978-83-280-3085-5

978-83-280-4371-8

978-83-2804370-1

7.99
54

6.99

7.99

6.99

6.99

12.99

9.99

9.99

39.99

39.99
55
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Dźwiękowe przyciski
Moje pierwsze 1 2 3
978-83-280-4714-3

Zabawy edukacyjne
Jaś i Małgosia

Roszpunka

Mała Syrenka

Pinokio

978-83-280-4354-1

978-83-280-4352-7

978-83-280-4351-0

978-83-280-4356-5

4.99

4.99

4.99

34.99

...czterolatka
978-83-280-4389-3

Aleksander Fredro

Maria Konopnicka

Królowa Śniegu

Czerwony Kapturek

Małpa w kąpieli

Paweł i Gaweł

Stefek Burczymucha

978-83-280-4353-4

978-83-280-4355-8

978-83-280-4271-1

978-83-280-4273-5

978-83-280-4272-8

4.99

4.99

4.99

4.99

978-83-280-4390-9

7.99

4.99

Aleksander Fredro

Ćwiczenia ...pięciolatka

...dwulatka

...trzylatka

...czterolatka

978-83-280-4319-0

978-83-280-4320-6

978-83-280-4321-3

7.99

7.99

...pięciolatka

Mój śliczny kotek

Kolorowanki
Wielkanoc
Mój śliczny piesek

978-83-280-4322-0

978-83-280-5098-3

978-83-280-5099-0

7.99

4.99

Wiosna

978-83-280-5097-6

7 .99

7.99

7.99

978-83-280-5096-9

7 .99

7 .99

7 .99

Sue Bentley

Opowiedz mi bajkę

Stanisław Jachowicz

Maria Konopnicka

Muchy samochwały

Chory kotek

Jaś i Małgosia

Kot w butach

Królewna Śnieżka

Pory roku. Box

978-83-280-4274-2

978-83-280-4275-9

978-83-280-5013-6

978-83-280-5011-2

978-83-280-5015-0

978-83-280-4448-7

4.99

4.99

7 .99

7 .99

7 .99

Takie małe, takie duże...
978-83-280-4387-9

29.99

Opowiedz mi bajkę
Śpiąca Królewna

Brzydkie kaczątko

Czerwony Kapturek

...dwulatka

...trzylatka

978-83-280-5016-7

978-83-280-5014-3

978-83-280-5012-9

978-83-280-4392-3

978-83-280-4391-6

7 .99
56

7 .99

7 .99

7.99

Ćwiczenia

7.99

Magiczny piesek.
Leśny czar

Magiczny kotek. Letnia
przygoda

Pająk Patryk

978-83-280-4804-1

978-83-280-4803-4

978-83-280-4592-7

39.99

14.99

14.99

39.99

Naklejkowy świat

Miś Maciek

Naklejkowy świat
Ulubione dinozaury

Zwierzęta w dżungli

Zwierzęta w domu

Zwierzęta w zagrodzie

978-83-280-4589-7

978-83-280-3797-7

978-83-280-3795-3

978-83-280-3798-4

978-83-280-3796-0

39.99

12.99

12.99

12.99

12.99
57
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5 dźwięków
Zwierzęta w zoo

Zwierzęta na wsi

Nasze przedszkole

978-83-280-2520-2

978-83-280-2519-6

Wesołe zabawy

Wesołe zwierzaki

Zwierzęta na wsi

978-83-280-4348-0

978-83-280-4349-7

978-83-280-4732-7

49.99

49.99

14.99

14.99

Piotrek umie się dzielić
978-83-280-3952-0

Dinozaury

Kotki i pieski

Piraci

Księżniczki

978-83-280-4654-2

978-83-280-4656-6

978-83-280-4655-9

978-83-280-4653-5

19.99

24.99

4.99

4.99

Bajeczki

4.99

4.99

Gucio 4 dźwięki

Dzikie zwierzęta

Bajeczki 1-latka

Bajeczki 2-latka

Bajeczki 3-latka

Bajeczki 4-latka

Moje pierwsze słowa

Pracowite maszyny

Zwierzęta świata

Zwierzęta na wsi

Wspaniałe pojazdy

978-83-280-4731-0

978-83-280-4338-1

978-83-280-4339-8

978-83-280-4340-4

978-83-280-4341-1

978-83-280-4715-0

978-83-280-3940-7

978-83-280-3942-1

978-83-280-3943-8

978-83-280-3941-4

19.99

24.99

Poznajemy sporty

19.99

Wielkie maszyny

19.99

Szybkie pojazdy

19.99

Nasze pojazdy

Pojazdy Gucia. Box
978-83-280-1857-0

978-83-280-4446-3

29.99

978-83-280-1856-3

978-83-280-1887-7

9.99

9.99

978-83-280-1156-4

9.99

34.99

Niesamowite
zwierzęta

Księżniczki i wróżki

978-83-280-4675-7

978-83-280-4676-4

12.99

6.99

Nasze przedszkole
Różowy plecaczek

Potworny plecaczek

978-83-280-4367-1

978-83-280-4368-8

34.99
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34.99

Ala już nie grymasi

Janek lubi się chwalić

Zuzia już nie płacze

978-83-280-3820-2

978-83-280-3821-9

978-83-280-3953-7

19.99

19.99

Superlabirynty
978-83-280-3905-6

19.99

39.99

19.99

39.99

39.99

39.99

Ekstra Labirynty

Łamigłówki

Połącz kropki

978-83-280-3906-3

978-83-280-3907-0

978-83-280-3908-7

12.99

19.99

19.99

19.99

Złoty kłębek. Wiersze
do snu

Danuta Wawiłow

Ludwik Jerzy Kern

Wanda Chotomska

978-83-280-3192-0

978-83-280-4311-4

978-83-280-4309-1

978-83-280-1868-6

29.99

29.99

29.99

29.99
59
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Ponad 1000 naklejek.
Ponad
P
d 1000 naklejek.
kl j k
Niebieski. Zestaw książek Różowy. Zestaw książek

Podróżny zeszyt zabaw

Złota księga bajek

Księga baśni Andersena

Alfabet

Liczenie

Pisanie

Liczby

Zabawy z literami

978-83-280-1951-5

978-83-280-4543-9

978-83-280-4443-2

978-83-280-4708-2

978-83-280-4421-0

978-83-280-4419-7

978-83-280-4422-7

978-83-280-4420-3

978–83–280–3824–0

978-83-280-1999-7

29.99

29.99

49.99

19.99

19.99

29.99

19.99

19.99

19.99

19.99

Kopciuszek i inne baśnie

Śpiąca Królewna i inne
baśnie

Brzydkie kaczątko i inne
baśnie

Jaś i Małgosia i inne
baśnie

Kraina baśni

Zabawy w pisanie

Zabawy w liczenie

Zabawy z liczbami

Mój czerwony zeszyt

Mój niebieski zeszyt

978-83-280-4440-1

978-83-280-4439-5

978-83-280-4441-8

978-83-280-4442-5

978-83-280-3835-6

978–83–280–3825–7

978-83-280-3827-1

978-83-280-3826-4

978-83-280-4487-6

978-83-280-4490-6

14.99

14.99

14.99

Najpiękniejsze wiersze

Baśnie dla
najmłodszych

Jan Brzechwa

978-83-280-4786-0

978-83-280-4645-0

12.99

14.99

Wiersze i bajki

Skarbiec bajek

Mój pomarańczowy zeszyt

978-83-280-2415-1

978-83-280-3924-7

978-83-280-3923-0

978-83-280-4488-3

29.99

39.99

34.99

19.99

Bajki o zwierzętach

Księga baśni i bajek

978-83-280-4703-7

978-83-280-4668-9

978-83-280-4669-6

978-83-280-4670-2

49.99

49.99

9.99

34.99

49.99

9.99

Krzysztof Kiełbasiński

Mój zielony zeszyt

Wyrewolwerowany
rewolwerowiec

Ząb zupa zębowa

Chrząszcz brzmi
w trzcinie

978-83-280-4489-0

978-83-280-4540-8

978-83-280-4539-2

978–83–280–3115-9

9.99

9.99

19.99

Krzysztof Kiełbasiński

Skarbiec baśni świata

60

19.99

Krzysztof Kiełbasiński • Łamańce językowe

Skarbiec bajek
na dobranoc

Wiersze na cztery pory
roku

29.99

19.99

34.99

19.99

19.99

Mistrzowskie karty

Skarbiec pełen baśni

Suchą szosą
szła szczypawka

Ciało człowieka

Zwierzęta pod ochroną

Państwa

Kosmos

978-83-280-4671-9

978–83–280–3116-6

978-83-280-3067-1

978-83-280-3065-7

978-83-280-3064-0

978-83-280-3066-4

49.99

19.99

29.99

29.99

29.99

29.99
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Jan Brzechwa

Poeci polscy

Julian Tuwim

Wiersze na czterech
łapach

978-83-280-1870-9

978-83-280-1872-3

978-83-280-1869-3

978-83-280-2492-2

29.99

29.99

29.99

Owoce mają supermoce

Mój kolorowy zeszyt
zabaw

Cyrk

Rycerze

978-83-280-5421-9

978-83-280-3874-5

978-83-280-4254-4

978-83-280-4252-0

29.99

29.99

Urszula Kozłowska

Wesołe kociaki

Wesołe psiaki

Pierwsze słowa

Bajki obrazkowe

Wesołe wierszyki
o zwierzątkach

978-83-280-4385-5

978-83-2804384-8

978-83-280-4318-3

978-83-280-4317-6

978-83-280-4316-9

12.99

29.99

12.99

Złam ten szyfr

Połącz kropki. Podróże

Baw się liczbami.
Zwierzęta

978-83-280-4249-0

978-83-280-4247-6

978-83-280-4248-3

12.99

12.99

Megaksięga zabaw
dla każdego

Ekstraksięga zabaw
dla każdego

978-83-280-4709-9

978-83-280-4710-5

14.99
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14.99

29.99

Czarno na białym.
Zeszyt ćwiczeń

Dzikie zwierzęta

978-83-280-3043-5

978-83-280-3042-8

978-83-280-3875-2

978-83-280-4486-9

14.99

978-83-280-4485-2

Sto wierszyków
atrakcyjnych do ćwiczeń
dykcyjnych

Sto wierszyków
Sto wierszyków nowych
do ćwiczenia głosek
do ćwiczeń wymowy
w trudnych zestawieniach

978-83-280-4310-7

978-83-280-3980-3

Kropka do kropki

978-83-280-4250-6

978-83-280-3028-2

978-83-280-3944-5

978-83-280-4386-2

12.99

34.99

19.99

24.99

Alfabet
Kim będę?

24.99

Baw się liczbami!

12.99

14.99

14.99

Zabawy językowe, które
ćwiczą mowę

12.99

978-83-280-4253-7

14.99

Gracze

Szukaj i znajdź.
Zwierzęta

12.99

14.99

Wojownicy

29.99

Wieś

978-83-280-4251-3

14.99

24.99

Urszula Kozłowska

Zabawa z naklejkami

Pixelo
Roboty

12.99

978-83-280-2522-6

34.99

34.99

Odszyfruj kody!

Połącz kropki!

Baw się pikselami!

Lilla Lou edu 2+
Na wsi

Lilla Lou edu 2+
Zwierzęta

Lilla Lou edu 2+
Kolory

Lilla Lou edu 2+
Kształty

Lilla Lou edu 3+
Warzywa

978-83-280-3029-9

978-83-280-3027-5

978-83-280-3030-5

978-83-280-4808-9

978-83-280-4809-6

978-83-280-4810-2

978-83-280-4811-9

978-83-280-4832-4

12.99

12.99

12.99

9 .99

9 .99

9 .99

9 .99

9 .99
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Lilla Lou edu 3+
Owoce

Lilla Lou edu 3+
Liczby

Lilla Lou edu 3+
Zwierzaki

Liniaki. Zwierzaki

Liniaki. Ptaszki

Folk it!

Romantic

T-shirts

Torebki

Summer

978-83-280-4805-8

978-83-280-4806-5

978-83-280-4807-2

978-83-280-1246-2

978-83-280-1247-9

978-83-280-1392-6

978-83-280-1394-0

978-83-280-3151-7

978-83-280-3150-0

978-83-280-4258-2

9 .99

9 .99

9 .99

7 .99

9 788328 012462

7 .99

9 788328 012479

9 788328 013926

24.99

9 788328 013940

24.99

W serii Designer także:

19.99
Bride

Red carpet

978-83-280-1395-7

978-83-280-3015-2

Butterfly
9 788328 013957

978-83-280-3016-9

24.99
Koloraki. Piesek Bim Bom
i przyjaciele

Koloraki. Kucyk Kropka
i przyjaciele

Koloraki. Zwierzaki

978-83-280-3018-3

978-83-280-3019-0

978-83-280-1249-3

7 .99

7 .99

9 788328 012493

7 .99

Koloraki. Zabawki

Wycinaki.
Stwory – potwory

Make up

Glam rock

978-83-280-1248-6

978-83-280-3020-6

978-83-280-3149-4

978-83-280-4011-3

9 788328 012486

7 .99

19.99

7 .99

19.99

24.99

24.99

24.99

Christmas

Happy New Year

978-83-280-3014-5

978-83-280-4012-0

24.99

24.99

Biżu
978-83-280-3152-4

24.99

Mistic

19.99

24.99

978-83-280-3017-6

Wycinaki. Nasi ulubieńcy

Paluszaki. Zwierzaki

Paluszaki. Mój świat

Carnival

Coktail party

Orient

Spring

Marine style

Tkaniny i dodatki

Włosy i ciało

978-83-280-3021-3

978-83-280-3022-0

978-83-280-3023-7

978-83-280-1396-4

978-83-280-1397-1

978-83-280-4259-9

978-83-280-4260-5

978-83-280-4257-5

978-83-280-2457-1

978-83-280-2456-4

7 .99

7 .99

7 .99

9 788328 013964

17 .99

9 788328 013971

17 .99

24.99

24.99

24.99

19.99

19.99

Kawaii

Pin-up

Haute Couture

Happy birthday

Snow queen

Zostań stylistką.
Elegancko

Zostań stylistką.
Romantycznie

Baw się modą 1

Baw się modą 2

Koloruj z WINX 1

978-83-280-1398-8

978-83-280-1399-5

978-83-280-1393-3

978-83-280-4009-0

978-83-280-4010-6

978-83-280-4216-2

978-83-280-4217-9

978-83-280-4210-0

978-83-280-4211-7

978-83-280-4212-4

9 788328 013988
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17 .99

9 788328 013995

17 .99

9 788328 013933

24.99

24.99

24.99

19.99

19.99

14.99

14.99

7.99
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Agnieszka
Mielech

Koloruj z WINX 2

Koloruj z WINX 3

Koloruj z WINX 4

Koloruj i stylizuj z WINX!

Przygoda w magicznym
parku

978-83-280-4213- 1

978-83-280-4218-6

978-83-280-4219-3

978-83-280-4215-5

978-83-280-4214-8

7.99

7.99

7.99

16.99

Jaga Czekolada
i Baszta Czarownic, t. I

Jaga Czekolada
i Władcy Wiatru, t. II

978-83-280-2460-1

978-83-280-9788-9

29.99

34.99

M. Stiefvater, J. Pearce

M.G. Leonard

Jennifer Chambliss Bertman

Chrząszcz i jego chłopiec

Atlas magicznych
stworzeń Pip Bartlett

Pożeracze książek.
Złoty szyfr

978-83-280-3986-5

978-83-280-3946-9

978-83-280-4436-4

34.99

29.99

24.99

29.99

W serii także:
Ćwiczę liczenie
978-83-280-5343-4

7.99

Wiek 6+

Kalendarz szkolny

Ćwiczę ładne pisanie

978-83-280-4532-3

978–83–280–5342–7

29.99

Etgar Keret

Ćwiczę ortografię

Ćwiczę tabliczkę
mnożenia

Stłuc świnkę

Atlas ras. Konie

Atlas ras. Koty

Atlas ras. Psy

Atlas gatunków.
Ptaki Polski

Gram w piłkę

978–83–280–5345–8

978-83-280-5344-1

978-83-280-3947-6

978-83-280-5258-1

978-83-280-5259-8

978-83-280-5260-4

978-83-280-5261-1

978-83-280-5596-4

7.99

7.99

Puzzle

7.99

34.99

29.99

34.99

Inteligentne dinozaury

Groźne dinozaury

Kumplobook.
Dogrywka!

Kumplobook. Książka dla
prawdziwych przyjaciół

Świat w liczbach

Zwierzęta świata

978-83-280-5190-4

978-83-280-3973-5

978-83-280-3972-8

978-83-280-4255-1

978-83-280-3173-9

978-83-280-5321-2

978-83-280-5322-9

26.99

34.99

24.99

34.99

34.99

13.99

Joanna Gorzelińska

Joanna Gorzelińska

Ogóras

Eliza Piotrowska

34.99

34.99

24.99

34.99

Encyklopedia piłki nożnej

Encyklopedia
dinozaurów

978-83-280-5320-5

978-83-280-5319-9

34.99

34.99

Supa
Strikas

Misiowa księga
ukrytych rzeczy

Kłopoty za rogiem

Kłopoty w szkole

9 78-83-280-4790-7

978-83-280-5273-4

978-83-280-5287-1

24.99
66

16.99

14.99

Ładnie piszę.
Zeszyt z kalką

Kaligrafia.
Zeszyt z kalką

Luźny Joe kontra kometa

Wyzwanie Shakera

978-83-280-4893-5

978–83–280–4508–8

978-83-280-4727-3

978-83-280-4728-0

13.99

13.99

16.99

16.99
67
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Zbuduj smoka

Zbuduj ciało człowieka

Toto i Jan Paweł II.
Rozmowy w ogrodzie

978-83-280-3961-2

978-83-7881-772-7

978-83-280-5205-5

Biblia dla dzieci

978-83-280-5054-9

978-83-280-5194-2

34.99

34.99

69.99

69.99

Franciszek. Papież
tysiąca uśmiechów

Album Pamiątka Maluszka
Różowy

Niebieski

978-83-280-2428-1

978-83-280-2429-8

Katarzyna Berenika
Miszczuk

Katarzyna Berenika
Miszczuk

Katarzyna Berenika
Miszczuk a

Druga Szansa

Wilk

Wilczyca

978-83-280-5841-5

978-83-280-5859-0

978-83-280-5860-6

34.99

29.99

Meredith Walters

Twoim śladem

Wróć za mną

978-83-280-2191-4

978-83-280-4342-8

34.99

34.99

39.99

Maggie Stiefvater

Maggie Stiefvater

Maggie Stiefvater

Maggie Stiefvater

Margaret Stohl

Ukojenie

Grzesznik

Wyścig śmierci

Przeklęci święci

Royce Rolls

978-83-280-2090-0

978-83-280-2139-6

978-83-280-4357-2

978-83-280-5385-4

978-83-280-5109-6

24.99

24.99

34.99

Meredith Walters

34.99

39.99

39.99

34.99

39.99

U-)#+0U

'#U

Jack Cheng

Allan Stratton

Sara Zarr

Lucy Courtenay

Dave Cousins

James Dawson

Dziwna i taki jeden

Do zobaczenia
w kosmosie

Powrót do domu

Historia pewnej
dziewczyny

Wieczór filmowy

Czekając na Gonza

Zabójcze lato

978-83-280-5128-7

978-83-280-4204-9

978-83-280-5379-3

978-83-280-3629-1

978-83-280-2606-3

Meagan Brothers

978-83-280-4863-8

34.99

978-83-280-5399-1

34.99

34.99

34.99

34.99

14.99

34.99

Alexandra Duncan

T.S. Easton

T.S. Easton

Kathryn Evans

Emily Henry

Colin Hoover

Colin Hoover

Colin Hoover

Brigitte Kemmerer

Eric Lindstrom

Głęboka próżnia

Chłopaki nie dziergają

Dziewczyny nie biją

Eva, Teva i więcej Tev

Slammed

Point of Retreat

This Girl

Listy do utraconej

Do zobaczenia nigdy

978-83-280-4845-4

978-83-280-5353-3

978-83-280-5354-0

978-83-280-3702-1

Miłość, która przełamała
świat

978-83-280-4856-0

978-83-280-4857-7

978-83-280-4858-4

978-83-280-3704-5

978-83-280-3626-0

978-83-280-4266-7

39.99
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36.99

36.99

34.99

39.99

34.99

34.99

34.99

39.99

36.99
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Znajdź różnicę

[ ? & 5 4 < . * )এ ]
Gatunki
Gatunki to gra, w której gracze starają się przyporządkować wybranym gatunkom zwierząt ich cechy. Na przemian rzucają kośćmi
i muszą jak najszybciej znaleźć zwierzę, do którego pasują wylosowane właściwości. W tej grze liczy się wiedza, refleks i spostrzegawczość. Bądź szczwany jak lis, szybki jak gepard i czujny
jak ważka. Ucz się grając.

6+
2–10 6-106

graczy

20

lat

min

5+
2–6

graczy

5-100
lat

20

min

590-70-781-6908-8

Wyszuk
Wyszukiwanie
różnic to jedna z najpopularniejszych zabaw dla
dzieci.
Co się jednak
je
stanie, kiedy dodamy do niej atrakcyjne zasady gry
karcianej? Powstanie swiatowy hit, który pokochają setki tysięcy
dzieci w kilkudziesięciu krajach. Poznajcie fenomen gry,
w której każda partia jest inna!
JAK GRAĆ?
1. Gracze wybierają jedną z 4 talii i rozdają karty po równo.
2. Na środku stołu leży jedna karta. Znajdź różnicę pomiędzy nią
a swoją wierzchnią kartą.
3. Udało się? Teraz twoja karta zakrywa tę na środku stołu. Kto
pierwszy pozbędzie się wszystkich kart – wygrywa!
590-70-781-6913-2

44.99

1
2

6
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Panika w laboratorium
5

3

4

6+
2–10 6-106

graczy

lat

30

min

44.99

Pomocy!
Ameby uciekły z laboratorium! Musicie pomóc je wyłapać, ale nie
będzie to takie proste.
Te małe stworzonka zmieniają kolory, kształty i wzory, a do tego
uwielbiają chować się w wentylacji. Panika w laboratorium to rewelacyjna gra, którą pokochały miliony osób na całym świecie!
JAK GRAĆ?
1. Na środku stołu ułożone są żetony reprezentujące ameby,
laboratoria i wentylację.
2. Wynik rzutu kostkami określa kierunek ucieczki ameby
oraz jej wygląd.
3. Kto pierwszy odnajdzie właściwą amebę – zdobywa punkt!

Katamino. Gra rodzinna

3+
1–2

graczy

3-103
lat

20

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.
590-707-816-91-87

590-70-781-6915-6

44.99

129.99
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Leśne Duchy

Tutti Frutti

4+
2–6

graczy

4-104
lat

15

min

Czy jesteś
je
wystarczająco szybki i na tyle zręczny, żeby połączyć
ze sobą dwie połówki owocu zanim zrobi to ktoś inny? Czy uda Ci
się zebrać najwięcej owoców? Gra pełna kolorów, witamin i emocji
doda wam energii oraz umili każde spotkanie. Takiej sałatki owocowej na pewno jeszcze nie próbowałeś!
– Proste zasady gry do wytłumaczenia w niecałą minutę
– Trwałe, blaszane pudełko ta gra zmieści się nawet do kieszeni!
– Świetna pozycja nie tylko dla najmłodszych graczy
590-70-781-6909-5

10-110 15–30
lat

min

590-707-816-90-26

44.99
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10+
1–4

graczy

Leśne Duchy to prosta gra w obłędnej oprawie graficznej. Naszym
celem jest zbieranie symboli duchów w takich kombinacjach, aby
przyniosły nam jak najwięcej punktów. Las tworzymy z kartonowych
płytek, które zbieramy w trakcie gry jedynie z jego skraju. Gramy
do momentu, aż nasz las opustoszeje, a następnie liczymy punkty. Możemy również rezerwować płytki lub zdobywać specjalne
żetony dające bonusy.
– Piękne ilustracje
– Proste zasady gry do wytłumaczenia w 2 minuty!
– Możliwość gry solo.

64.99
71
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Komiksy paragrafowe –

zupełnie nowy wymiar zabawy

Nie jestem książką , jestem grą!
Każda gra

Porwanie

34.

99

Komiks, w którym bohaterem jesteś Ty!
Tajemnicze porwanie córki policjanta to dopiero
początek mrocznej opowieści z pogranicza thrillera i horroru. Nieznani sprawcy wysyłają list z żądaniem okupu, który główny bohater musi osobiście
dostarczyć do tajemniczego domostwa. Jak się
później okaże, skrywa ono wiele sekretów, przy
których porwanie wydaje się być niewinną zabawą.
W tej opowieści dla starszych graczy, zło wydaje
się czaić za każdym rogiem, a mroczna atmosfera
wprost wylewa się z komiksu.

Wiek 8+

Rycerze
978-83-280-4604-7

Premiera: wrzesień 2018
Oprawa twarda | stron 176
142x202 mm
978-83-280-5962-7

Wiek 8+

Cztery śledztwa
Sherlocka Holmesa

Wiek 16+

Sherlock Holmes:
Pojedynek z Irene Adler
Irene Adler otwiera w Londynie swoje własne biuro detektywistyczne… Gdy Sherlock Holmes się
o tym dowiaduje, reaguje jak zawsze ze spokojem.
Czy nie powinien jednak potraktować swojej konkurentki poważnie? Niebawem znajdzie odpowiedź
na to pytanie, ponieważ właśnie doszło do pewnego zabójstwa i do porwania. Wciel się w postać
Sherlocka Holmesa lub Irene Adler i rozwiąż te sprawy. Graj sam lub rzuć wyzwanie drugiemu czytelnikowi. Staraj się być jak najlepszym detektywem,
bo tutaj bohaterem jesteś Ty!

978-83-280-4610-8

Wiek 12+

Wiek 12+

Wilkołak

Łzy bogini Nuwy

978-83-280-4607-8

978-83-280-4605-4

Premiera: wrzesień 2018
Oprawa twarda | stron 96
142x202 mm
978-83-280-5965-8

Wiek 10+

72

Komiks, w którym to TY jesteś bohaterem! Czy zostaniesz największym
złodziejem wszechczasów?
Elliot wyszedł z więzienia i pracuje
na stacji benzynowej należącej do jego
ojczyma. Ty jako początkujący bandyta
decydujesz się okraść to miejsce... i nie
ma co owijać w bawełnę, nie wypadasz
najlepiej. Na szczęście Elliot decyduje
się nauczyć Cię podstaw tego zawodu,
pod warunkiem, że udowodnisz swoją wartość.
Premiera: październik 2018
Oprawa twarda | stron 144
142x202 mm
978-83-280-5964-1

Wiek 16+

Hokus Pokus

Okładka w przygotowaniu.

Okładka w przygotowaniu.

To jest napad!

Dokonuj wyborów, zostań bohaterem
komiksu! Czy uda Ci się wykonać misję
rodem prosto z bajek?
Wciel się w dwójkę dzieci i przeżyj niesamowitą przygodę! Wybierz magiczne zwierzę, rozwiązuj zagadki, zdobądź
pożywienie dla bajkonów… Twój sukces
zależeć będzie od decyzji, które podejmiesz, bo tutaj bohaterem jesteś Ty!

Wiek 8+
Premiera: październik 2018
Oprawa twarda | stron 144
142x202 mm
978-83-280-5963-4

Wiek 10+

Wiek 12+

Wiek 8+

Mystery

Technomagowie

Piraci

Zombie

978-83-280-4606-1

978-83-280-4608-5

978-83-280-4609-2

978-83-280-4611-5

Wiek 8+
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Pogromcy potworów
Pogromcy potworów to lekka i przyjemna gra na spostrzegawczość
i refleks. Gracze wcielają się w rolę łowców, którzy mają za zadanie
uwolnić królestwo od plagi niesfornych potworków, które uprzykrzają życie jego mieszkańcom. Żeby tego dokonać, trzeba ruszyć
na pełne emocji polowanie!
Jak grać?
1. Na środku stołu widoczne ze 3 karty potworów. Każdy z nich
ma unikalny zestaw czarów i ekwipunku, który potrzebny jest,
aby go pokonać.
2. Gracze po kolei zagrywają na stół karty. Każda z nich zawiera symbol czaru lub ekwipunku. Trzeba jednak uważać na karty pułapki!
3. W pewnym momencie na stole uzbiera się zestaw potrzebny
do pokonania potwora. Kto pierwszy to zauważy i złapie kartę
sympatycznego stworka – zdobędzie cenne punkty.

6+
2–8

6-106

graczy

20

lat

min

[ ? & 5 4 < . * )এ ]

13+
1–4

graczy

13-113 30–45
lat

min

Podróż w czasie
Podróż w czasie to gra karciana przeznaczona dla grupy przyjaciół bądź samotnego śmiałka.
Doktor Thyme zaprasza was do swego laboratorium! Ten ekscentryczny naukowiec i jego badania nad czasem skrywają wielką tajemnicę. Spodziewacie się, że wyróżnienie, jakie was spotkało,
będzie niezwykłym doświadczeniem. Okaże się jednak, że ta przygoda znacznie przerośnie wasze oczekiwania!
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.

590-70-781-6916-3
590-70-781-6938-5

49.

99
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39.99
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Smart Domino

6+
1–4

graczy

6-106
lat

25

min

Użyj kolorowych klocków, aby stworzyć figurę pasującą do tej, która pojawi się na karcie. Bądź szybszy od pozostałych graczy. Zwycięzcą zostanie ten gracz, który jako pierwszy, za pomocą swoich
klocków, odwzoruje figurę z wylosowanej karty.
1. Szybkie tempo i mnóstwo akcji!
2. Kilka poziomów trudności
3. Gra idealna na wieczory z rodziną i przyjaciółmi!

13+
1–4

graczy

13-113 30–45
lat

min

Atak na Londyn
Emocje z prawdziwego escape roomu ukryte wewnątrz talii kart!
Atak na Londyn to gra karciana przeznaczona dla grupy przyjaciół
bądź samotnego śmiałka.
Witajcie w Londynie! Tajny agent Jej Królewskiej Mości wybrał was
– najlepszych detektywów Scotland Yardu – do wykonania ściśle
tajnej misji najwyższej wagi! Nad miastem zawisła straszliwa groźba. Musicie odnaleźć i zneutralizować źródło niebezpieczeństwa,
zanim będzie za późno!
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.

590-70-781-6901-9
590-70-781-6900-2

99.

99
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[ ? & 5 4< . * )

Sagrada

13+
1–4

graczy

13-113 30–45
lat

min

Pomóż dokończyć budowę jednej z najbardziej epickich konstrukcji, jakie widział świat!
Twoim zadaniem będzie stworzenie efektownego witrażu w legendarnej bazylice Sagrada Familia.
Wybierz odpowiednie kostki i ułóż z nich witraż, który zapewni najwięcej punktów zwycięstwa!
1. Dobieraj kostki i układaj je tak, aby pasowały do wybranego wzoru.
2. Używaj narzędzi, które pomogą stworzyć witraż idealny.
3. Realizuj cele, które zapewnią dodatkowe punkty zwycięstwa.
90 TRANSPARENTNYCH KOSTEK!

Skok w Wenecji

এ]

13+
1–4

graczy

13-113 30–45
lat

min

Kieszonkowa wersja rozrywki, która stała się światowym fenomenem! Skok w Wenecji to gra karciana przeznaczona dla
grupy przyjaciół bądź samotnego śmiałka.
Jesteście profesjonalnymi złodziejami, którym powierzono ryzykowną misję: musicie dostać się do kasyna w Wenecji i wykraść
żeton warty 10 milionów dolarów. Każde z was wciela się w inną
postać – z indywidualną wiedzą i umiejętnościami. To niebezpieczna robota, dlatego trzymajcie się planu – najmniejszy błąd może
zniweczyć wasze wysiłki!
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.
590-70-781-6899-9

590-70-781-6919-4

149.99
74

39.99

39.99
75
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Ekö

Rurka wodna

590-707-816-943-9

590-70-781-6942-2

119.99

89.99

Miau!
590-707-816-993-4

39.99

590- 70-7 81-6 897- 5

34.99

[ ? & 5 4< . * )
12+
graczy

12-112 60–90
lat

min

Gobblety

Koszmarium

Fliper

590-70-781-6934-7

590-707-816-966-8

590-707-816-937-8

590-707-816-964-4

এ]

Kroniki zbrodni

1–4

PopCOOLturowy QUIZZ

89.99

Kroniki zbrodni to innowacyjne połączenie gry planszowej, aplikacji i wirtualnej rzeczywistości. Gracze wspólnie prowadzą dochodzenie i starają się rozwikłać wielopoziomowe sprawy kryminalne,
które doprowadzą ich do wielkiego finału. Tradycyjna plansza i karty przedstawiają lokacje, napotkane osoby czy dowody rzeczowe.
Prosta w obsłudze aplikacja wprowadza do gry dowolność w prowadzeniu śledztwa i pozostawia graczom ogromne pole do popisu. Sama wizyta na miejscu zbrodni to możliwość zanurzenia się
w wirtualnej rzeczywistości i obejrzenia lokacji z perspektywy 3D!

79.99

64.99

59.99

590-70-781-6907-1

139.

99

[ ? & 5 4 < . * )এ ]

A kysz!

Ciasteczkowe
Potworki

Hokus Pokus

Straszny Dwór

590-707-816-921-7

590-707-816-968-2

590-707-816-965-1

590-707-816-963-7

39.99

59.99

89.99

59.99

The Mind

8+
2–4

graczy

8-108
lat

20

min

The Mind to karciana gra kooperacyjna, w której gracze muszą dobrnąć do 12 poziomu, żeby wygrać. Na każdym z nich, każdy z graczy otrzymuje liczbę kart zgodną z aktualnym etapem. Na „trzy
cztery” rozpoczynają zagrywanie kart, które muszą padać na stół
jedna po drugiej, w kolejności rosnącej. Ale, ale... Nie możemy się
przy tym porozumiewać w żaden sposób, czy to werbalny czy niewerbalny. Jak więc wygrać? W tym kryje się cała magia!
Gra została nominowana do tegorocznego Spiel des Jahres!

Karmaka

Wojowoce

Królestwo

Fantazja

Pingolo

Pirackie poRachunki

590–70–781–6944–6

590-707-816-946-0

590–707–816–951-4

590-707-816-952-1

590-707-816-949-1

590-707-816-945-3

590-70-781-6894-4

44.99
76

64.99

39.99

59.99

59.99

79.99

39.99
77
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Moja droga
do przedszkola

Moja rodzina

590-707-816-933-0

590-70-781-6932-3

34.99

Goblinpiada
590-707-816-956-9

64.99

34.99

Na wsi

Domowe zwierzaki

590-70-781-6912-5

590-70-781-6911-8

34.99

34.99

Budowa zamku

Wyspa dinozaurów

Tornado Ellie

590-707-816-996-5

590-707-816-958-3

590-707-816-953-8

39.99

54.99

99.99

Zaplątana sawanna
590-707-816-947-7

89.99

Owce na wypasie
590-707-816-977-4

99.99

590-707-816-955-2

590-707-816-941-5

139.99

59.99

109.99

69.99

590-707-816-973-6

590-70-781-6929-3

590-707-816-962-0

59.99

39.99

590-707-816-957-6

590-707-816-994-1

590-707-816-983-5

590-707-816-974-3

590-707-816-980-4

78

590-70-781-6925-5

590-707-816-972-9

590–707–816–948–4

29.99

nIQczemni Szaleni
Naukowcy

W cieniu tronu

Władca pierścieni

Gangi Nowego
Jorku

590-707-816-960-6

590-707-816-959-0

590-707-816-975-0

590-707-816-961-3

39.99

590-70-781-6931-6

590-70-781-6923-1

Niebezpieczna
wyprawa

39.99

590-70-781-6922-4

Siedem

Metropolia – Remont
(dod. do Metropolii)

99.99

Gwiezdny wyścig

Światowy konflikt

Metropolia

64.99

Buuu!

Atak zombie

Hobbit. Wyprawa
po skarb

64.99

Łowcy kryształów

Piłka w grze!

Hexx

44.99

Zostań stylistką

Mundial

Wikingowie
na pokład!

149.99

Manhattan

129.99

39.99

69.99

39.99

59.99

39.99
79

ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa

