2

15

40

58

Dla dzieci 0–2

Dla dzieci 3–5

Dla dzieci 6–8

Dla dzieci 9–11

73

74

75

77

Edukacja

Lektury

Kolekcje

Albumy

78

82

Wielkanoc
Komunia

YA

 Ruchome elementy

BESTSELLER

Książka sztywnostronicowa | 190x190 | 4 rozkładówki | Ilustracje: Jannie Ho
Cena sugerowana: 27,99 zł
Pierwsze książki sztywnostronicowe z ruchomymi elementami dla twojego dziecka! Urocze ilustracje i elementy, którymi maluch może
sam poruszać, zachęcą go do zabawy. Seria wspomaga rozwój motoryczny dzieci, spostrzegawczość i uważność.

NOWOŚĆ

Kto się bawi
w chowanego?

Kto mnie
przytuli?

978-83-280-6173-6

978-83-280-6174-3

Gdzie się schował
mój misio?

Gdzie się ukrył
mój słonik?

Misio Zbysio szuka
Świętego Mikołaja

978-83-280-6175-0

978-83-280-6172-9

978-83-280-6898-8

978-83-280-7068-4

Gdzie jest zajączek
wielkanocny?
978-83-280-7069-1

NOWOŚĆ

 Obracanki

BESTSELLER

Książka sztywnostronicowa | 180x180 | 5 rozkładówek
Cena sugerowana: 32,99 zł
Bestsellerowa seria książeczek z ruchomymi, obracającymi się wokół własnej osi elementami.
Świetna zabawa i ćwiczenie dla małych rączek!
ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ

Kolory

Porównania

Liczby

Kształty

Dzikie zwierzęta

Na wsi

978-83-280-1980-5

978-83-280-3902-5

978-83-280-1981-2

978-83-280-6911-4

978-83-280-7301-2

978-83-280-7302-9

Dla dzieci 02

Dla
dzieci
02

Gdzie jest moja
mama?

3

 Rymowanki
maluszka

BESTSELLER

 Uwaga

ZAPOWIEDŹ

Książka sztywnostronicowa | 185x185 | 5 rozkładówek
Cena sugerowana: 39,99 zł

Książka sztywnostronicowa | 155x145
4 rozkładówki

Seria książeczek z gumowymi elementami o zróżnicowanej fakturze. Zabawnym ilustracjom o żywych kolorach towarzyszą dowcipne
rymowanki o przeróżnych stworach: robakach, smokach, dzikich zwierzętach, dinozaurach, których nie wolno dotykać… chyba że są
na obrazkach. Doskonały sposób na rozwijanie zmysłu dotyku u maluchów.

Cena sugerowana: 5,99 zł
Rymowanki uczą koncentracji,
wspomagają rozwój dziecka, a przede
wszystkim gwarantują świetną zabawę!
Niewielki rozmiar – idealny dla małych
rączek.

ZAPOWIEDŹ

Sroczka kaszkę
warzyła

Mam chusteczkę
haftowaną

Lata osa koło
nosa

A-a-a... kotki
dwa

978-83-280-6531-4

978-83-280-6532-1

978-83-280-6529-1

978-83-280-6530-7

ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ

Kipi kasza,
kipi groch

Ele, mele,
zjedz morele

Uciekaj myszko

Idzie jeż

978-83-280-7575-7

978-83-280-7576-4

978-83-280-7573-3

978-83-280-7574-0

Uwaga, jeż!

Uwaga, rekin!

Uwaga, potwór!

Uwaga, smok!

Uwaga, pająk!

Uwaga,
dinozaur!

978-83-280-7315-9

978-83-280-7316-6

978-83-280-7317-3

978-83-280-7318-0

978-83-280-7320-3

978-83-280-7321-0

Gdzie jest...
tygrys

Gdzie jest...
syrenka

978-83-280-7275-6

978-83-280-7277-0

ZAPOWIEDŹ

 Gdzie jest...
 Miś Pracuś

BESTSELLER

Książka sztywnostronicowa | 180x180
5 rozkładówek | Benji Davies

Cena sugerowana: 29,99 zł
Książeczki z materiałowymi flapami.
Mnóstwo intensywnych kolorów
i wspaniała zabawa ze sprawdzaniem,
co kryje się pod flapami. Wsparcie dla
rozwoju zmysłów wzroku i dotyku.

Cena sugerowana: 29,99 zł
Seria książeczek sztywnostronicowych
o przygodach Misia Krzysia. Wraz
z sympatycznym bohaterem dziecko
dowie się, jak wygląda praca w różnych
zawodach, i odwiedzi wiele ciekawych
miejsc. Rymowany tekst, urocze ilustracje
i ruchome elementy zachęcą najmłodszych
do zabawy z książką i wspomogą ich
rozwój motoryczny i uważność.
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Książka sztywnostronicowa | 180x180
6 rozkładówek

Pomocnik
Mikołaja

Straż pożarna

Na wsi

Karetka
pogotowia

978-83-280-6322-8

978-83-280-6323-5

978-83-280-6324-2

978-83-280-6321-1

Gdzie jest... dinozaur
978-83-280-7276-3

ZAPOWIEDŹ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ

 Baw się z nami
Książka sztywnostronicowa | 180x180 |
4 rozkładówki

4

Zabawy
w parku

Na budowie

Opiekun w zoo

W podróży

W pociągu

W samolocie

978-83-280-7102-5

978-83-280-7103-2

978-83-280-7104-9

978-83-280-7105-6

978-83-280-7977-9

978-83-280-7978-6

Urocze ilustracje, proste historyjki i przede
wszystkim ruchome elementy, w sam
raz dla małych rączek. Idealna seria
dla najmłodszych, dzięki której dzieci
ćwiczą uważność i spostrzegawczość,
wyszukując elementy na ilustracjach, oraz
ćwiczą sprawność ruchową, poruszając
poszczególnymi mechanizmami.

Wesoły
pajączek

Wycieczka
z przyjaciółmi

Wszystkiego
najlepszego!

Wesoły
autobus

978-83-280-7339-5

978-83-280-7340-1

978-83-280-7338-8

978-83-280-7341-8

Dla dzieci 02

Dla dzieci 02

Cena sugerowana: 29,99 zł

5

 Oko malucha

 Montessori

Książka sztywnostronicowa | 120x130 | 8 rozkładówek

Książka sztywnostronicowa | 160x160
9 rozkładówek

Cena sugerowana: 8,99 zł

ZAPOWIEDŹ

Niebieska.
W nocy

Żółta.
W zoo

Czerwona.
Na wsi

Zielona.
W ogrodzie

Czerwona.
W domu

Żółta. W dzień

978-83-280-6518-5

978-83-280-6520-8

978-83-280-6517-8

978-83-280-6519-2

978-83-280-7188-9

978-83-280-7189-6

Książeczki dla najmłodszych przygotowane przez specjalistę
zgodnie z pedagogiką Montessori. Dzięki ćwiczeniom dzieci
zdobywają podstawową wiedzę o otaczającym je świecie.
Uczą się rozpoznawać zwierzęta, części ciała, emocje
i sprzęty domowe, ćwiczą sprawność manualną, wzbogacają
słownictwo.

Okładka
w przygotowaniu

 Mięciutkie
książeczki

ZAPOWIEDŹ

Książka z piankowymi stronami | 150x160 |3 rozkładówki

Cena sugerowana: 19,99 zł

Książeczki kontrastowe z rymowanymi historyjkami o różnych bohaterach. W każdym tytule dominuje inny kolor.
ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ

Cena sugerowana: 12,99 zł
Książeczki dla najmłodszych wykonane z miękkiej, leciutkiej
pianki, z dużymi obrazkami w pastelowych kolorach. Lekkie
i bezpieczne - idealne dla małych rączek.

Okładka
w przygotowaniu

Emocje

Moje ciało

Kolory

Pojazdy

978-83-280-7636-5

978-83-280-7638-9

978-83-280-7506-1

978-83-280-7507-8

ZAPOWIEDŹ

 Mój maluszek

Okładka
w przygotowaniu

Książka sztywnostronicowa | 190x190 |
6 rozkładówek
Cena sugerowana: 24,99 zł

Dobranoc, mały misiu

Kocham cię, kurczaczku

978-83-280-7297-8

978-83-280-7298-5

 Mrugnij oczkiem i posłuchaj

ZAPOWIEDŹ

Powiedz
brum brum

Dzikie zwierzęta

978-83-280-7632-7

978-83-280-7634-1

978-83-280-5700-5

978-83-280-5699-2

Książka do kąpieli | 150x150
3 rozkładówki
Cena sugerowana: 14,99 zł

Cena sugerowana: 12,99 zł
Proste historyjki o lubianych zwierzątkach oraz ruchome oczka przykują uwagę dzieci. Niewielki format idealny dla małych rączek.

Dla dzieci 02

W domu

 Książeczki
kąpielowe

Książka sztywnostronicowa | 125x125 | 4 rozkładówki

6

Zwierzęta i ich
dzieci

Biedronka

Pszczółka

Kotek

Piesek

Małpka

Miś

978-83-280-7481-1

978-83-280-7482-8

978-83-280-7483-5

978-83-280-7484-2

978-83-280-7485-9

978-83-280-7486-6

Miękkie, bezpieczne
książeczki idealne do kąpieli.
Są lekkie i nieprzemakalne,
dzięki czemu zapewniają
zabawę w wodzie.

Wesoła rybka

Kaczuszka Kwa

Mała Żabka

Delfin Plum

978-83-280-0322-4

978-83-280-5415-8

978-83-280-5416-5

978-83-280-5418-9

ZAPOWIEDŹ

Radosny wieloryb

Ośmiornica Ala

Konik morski

978-83-280-6719-6

978-83-280-5417-2

978-83-280-7080-6

Dla dzieci 02

Proste rymowanki, urocze ilustracje oraz
strony w różnych kształtach – idealna
seria dla małych rączek. Rozwija
koordynację wzrokowo-ruchową
oraz uważność.

Okładka
w przygotowaniu

7

 Wesołe wierszyki

Niesforny miś

Książka sztywnostronicowa | 135x180 | 5 rozkładówek | Ilustracje: Arleta Strzeszewska

978-83-280-7037-0

ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ

Cena sugerowana: 7,99 zł
Popularna seria wierszyków dla najmłodszych. Zabawne, rymowane historyjki o sympatycznych bohaterach, którzy przeżywają
ciekawe i pouczające przygody. Idealna propozycja dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z książkami.

ZAPOWIEDŹ

Kto ty jesteś? Polak mały
978-83-280-6475-1

Nieśmiała
śliweczka

Nieśmiały
kotek

Kapryśna
kaczuszka

978-83-280-6472-0

978-83-280-6471-3

978-83-280-6470-6

Pracowita
pszczółka

Roztańczona
żabka

Jego wysokość
lew

978-83-280-7038-7

978-83-280-7039-4

978-83-280-7040-0

Wielkanocny
kurczaczek

Wielkanocny
baranek

Wielkanocne
pisanki

978-83-280-6478-2

978-83-280-6481-2

978-83-280-6479-9

Wielkanocny zajączek

8

Rozbrykany
konik

Mała
owieczka

Mały piesek

Pomysłowy
indyk

Zielony ogórek

Czerwony
pomidorek

978-83-280-6477-5

978-83-280-6473-7

978-83-280-6474-4

978-83-280-6912-1

978-83-280-6913-8

978-83-280-6917-6

Zaspany
kogucik

Odważny
tygrysek

Ciekawska
krówka

Miła
biedronka

Modna świnka

Najpiękniejsza
choinka

Przyjaciel
bałwanek

Święty Mikołaj

Dzielny reniferek

Pocieszny
pingwinek

Psotny elfik

978-83-280-6914-5

978-83-280-6915-2

978-83-280-6916-9

978-83-280-6476-8

978-83-280-7036-3

978-83-280-7045-5

978-83-280-7046-2

978-83-280-7047-9

978-83-280-7048-6

978-83-280-7049-3

978-83-280-7050-9

Dla dzieci 02

Dla dzieci 02

978-83-280-6480-5
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

 Bajki na
dobranoc

 Brum!

Książka sztywnostronicowa | 135x180
5 rozkładówek | Urszula Kozłowska
Ilustracje: Arleta Strzeszewska

Czerwony
Kapturek

Jaś i Małgosia

Cena sugerowana: 7,99 zł

978-83-280-6575-8

978-83-280-6574-1

Królewna
Śnieżka

Kopciuszek

978-83-280-6573-4

978-83-280-6572-7

Klasyczne bajki napisane wierszem.
Seria wykrojnikowych książeczek
do kolekcjonowania.

Książka sztywnostronicowa
185x150 | 5 rozkładówek
Ilustracje: Tamara Kwiatkowska
Cena sugerowana: 9,99 zł

Wóz strażacki

Traktor

Samolot

978-83-280-6511-6

978-83-280-6509-3

978-83-280-6510-9

Koparka
978-83-280-6508-6

Seria książeczek
sztywnostronicowych
z wykrojnika. W każdej
z nich dzieci poznają inny
pojazd i bohatera, który o nim
opowiada.

NOWOŚĆ

 Kolorowanki malucha

 Poeci dla dzieci

Oprawa zeszytowa | 200x190 | 24 strony | Ilustracje: Ilona Brydak
Cena sugerowana: 5,99 zł
Krasnoludki

Pranie

Małpa w kąpieli

Paweł i Gaweł

978-83-280-6534-5

978-83-280-6535-2

978-83-280-6536-9

978-83-280-7183-4

Proste urocze obrazki z grubym obrysem zachęcą dzieci do kolorowania. W środku duże kolorowe naklejki.
Na wsi

Cena sugerowana: 7,99 zł

978-83-280-7201-5

Klasyka poezji dziecięcej. Lakierowane
strony łatwe do czyszczenia oraz
niewielki format – idealne wydanie
dla najmłodszych.

Dla dzieci 02

 Biblioteka maluszka
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NOWOŚĆ

Zwierzęta

W domu

Pojazdy

978-83-280-7202-2

978-83-280-7203-9

978-83-280-7204-6

 Moje pierwsze kolorowanki

Książka sztywnostronicowa | 155x145 | 4 rozkładówki | Urszula Kozłowska, Agata Widzowska

Oprawa miękka | 200x190 | 24 strony | Ilustracje: Natalia Berlik

Cena sugerowana: 5,99 zł

Cena sugerowana: 7,99 zł

Zabawne wiersze o zwierzątkach oraz urocze ilustracje na długo zagoszczą w pokoju dziecięcym.

Proste kolorowe obrazki i gruby obrys pomogą dziecku w precyzyjnym kolorowaniu
i niewychodzeniu za linię.

Kurka szuka
domu

Piesek
wiercipięta

Kotek
wędrowniczek

Słonik
i przyjaciele

Mała owieczka

Rozśpiewana
żabka

Kształty

Owoce

Warzywa

Kolory

978-83-280-6390-7

978-83-280-6391-4

978-83-280-6392-1

978-83-280-6393-8

978-83-280-6394-5

978-83-280-6395-2

978-83-280-6262-7

978-83-280-6263-4

978-83-280-6264-1

978-83-280-6257-3

Dla dzieci 02

Książka sztywnostronicowa | 135x180
5 rozkładówek
Maria Konopnicka (Krasnoludki, Pranie),
Aleksander Fredro (Małpa w kąpieli,
Paweł i Gaweł)
Ilustracje: Arleta Strzeszewska

ZAPOWIEDŹ
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 Czytanki-układanki
Książka sztywnostronicowa | 155x155
4 rozkładówki
Cena sugerowana: 19,99 zł

 Maluch poznaje świat

 Błyszczące książeczki

Książka sztywnostronicowa | 163x168 | 14 rozkładówek |
Tracy Corderoy | Ilustracje: Caroline Pedler, Tim Warnes

Książka sztywnostronicowa | 160x160 | 6 rozkładówek

Cena sugerowana: 19,99 zł
ZAPOWIEDŹ

Niezwykła seria łącząca krótkie teksty
oraz układankę. Na wybranych stronach
znajdują się puzzle, które po wyjęciu
układają się w jeden ciąg.

ZAPOWIEDŹ

Auta

Na wsi

978-83-280-7933-5

978-83-280-7932-8

Traktor

Pociąg w zoo

Wyścig zwierząt

Wycieczka

Sanie Mikołaja

Boże Narodzenie

978-83-280-6649-6

978-83-280-6646-5

978-83-280-6650-2

978-83-280-6647-2

978-83-280-6648-9

978-83-280-6651-9

Proste historyjki z uroczym misiem pokazują znane dzieciom
sytuacje. Wspólne oglądanie książeczek pomoże w rozmowie
na ważne tematy.

Czas na nocnik!

Już to umiem!

To moje!

978-83-280-6243-6

978-83-280-6244-3

978-83-280-6245-0

 Pierwsza
książeczka
Książka sztywnostronicowa | 165x165 |
5 rozkładówek | Mojca Dolinar
Cena sugerowana: 29,99 zł
Seria książeczek w kontrastowych
kolorach wzbogacona przez ruchome
strony, tekstury, a nawet lusterko. Każdy
tytuł kryje inne ciekawe elementy –
wszystkie wspomagają rozwój dziecka
w pierwszych miesiącach życia.

Zabawa w minki

Plusk, plusk!

A kuku!

W drodze

978-83-280-6227-6

978-83-280-6225-2

978-83-280-6224-5

978-83-280-6226-9

Rezolutny nosorożec powtarza w kółko ulubione słowa,
co prowadzi do zabawnych sytuacji. Te zaś stają się dobrym
pretekstem do rozmowy z dzieckiem na temat tego, jak należy
się zachowywać w różnych okolicznościach.

Cena sugerowana: 22,99 zł
Kontrastowe książeczki, w których strony mają różną długość,
a część elementów jest wytłoczona błyszczącą folią.
Wszystkie te elementy pomagają dziecku rozwijać zmysły
wzroku i dotyku.

Błyszczący
motylek

Błyszcząca
pszczółka

978-83-280-6179-8

978-83-280-6180-4

Błyszczący
piesek

Błyszcząca
żabka

978-83-280-6178-1

978-83-280-6207-8

 To moja bajka
Książka sztywnostronicowa | 180x180
6 rozkładówek

Nie!
978-83-280-6241-2

Cena sugerowana: 29,99 zł
Wyjątkowa seria książek personalizowanych! Wystarczy
skorzystać z dołączonej karty i wpisać imię dziecka,
a pojawi się w całej książeczce.

 Mój mały świat
Książka sztywnostronicowa | 190x190
8 rozkładówek | Fhiona Galloway

12

Na każdej stronie znajduje się
wycięty otwór – od największego
do najmniejszego. To element, który
przykuwa uwagę dziecka i zachęca
do zabawy. Dzięki temu dzieci
rozwijają uważność i koordynację
wzrokowo-ruchową.

Brum. Książka
o kolorach na
kółkach

Wrrr. Książka
pełna hałasów!

Muu. Historia
hałaśliwej farmy

Jajo.
Wielkanocne
poszukiwania

Już!

Więcej!

Dlaczego!

Strażak

Baletnica

978-83-280-6208-5

978-83-280-6209-2

978-83-280-6210-8

978-83-280-6211-5

978-83-280-6242-9

978-83-280-6239-9

978-83-280-6240-5

978-83-280-6837-7

978-83-280-6838-4

Dla dzieci 02

Dla dzieci 02

Cena sugerowana: 29,99 zł
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 Kaczorek Chlapek
Książka sztywnostronicowa | 190x190 | 11 rozkładówek | David Melling
Cena sugerowana: 24,99 zł
Kaczorek Chlapek i jego przyjaciele wprowadzają dzieci w świat emocji, kolorów i liczb. Proste, wierszowane historyjki oraz urocze
pastelowe ilustracje przypadną do gustu każdemu dziecku.

Śmiej się
z Chlapkiem

Koloruj
z Chlapkiem

Dzień
z Chlapkiem

978-83-280-6677-9

978-83-280-6676-2

978-83-280-6678-6

Licz z Chlapkiem

Dla dzieci 02

978-83-280-6675-5
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Dla dzieci
35

Ruchome oczka.
Mała kotka

Ruchome oczka.
Wesoła małpka

Chodź ze mną.
Na wsi

Chodź ze mną.
Pojazdy

Chodź ze mną.
Przed snem

Chodź ze mną.
Zwierzęta

Cena sugerowana:
14,99 zł
Książka
sztywnostronicowa
200x200 | 10 stron

Cena sugerowana:
14,99 zł
Książka
sztywnostronicowa
200x200 | 10 stron

Cena sugerowana:
24,99 zł
Książka
sztywnostronicowa
190x190 | 10 stron

Cena sugerowana:
24,99 zł
Książka
sztywnostronicowa
190x190 | 10 stron

Cena sugerowana:
24,99 zł
Książka
sztywnostronicowa
190x190 | 10 stron

Cena sugerowana:
24,99 zł
Książka
sztywnostronicowa
190x190 | 10 stron

978-83-280-5147-8

978-83-280-5148-5

978-83-280-5154-6

978-83-280-5155-3

978-83-280-5153-9

978-83-280-5152-2

Montessori.
Moja pierwsza
książka.
Zwierzęta na wsi

Montessori.
Moja pierwsza
książka.
Dzikie zwierzęta

Montessori.
Moja pierwsza
książka.
Emocje

Montessori.
Moja pierwsza
książka.
Liczby

Montessori.
Moja pierwsza
książka.
Kształty

Labirynt.
Mała pszczółka
szuka drogi do
domu

Cena sugerowana:
19,99 zł
Książka
sztywnostronicowa
160x160 | 20 stron

Cena sugerowana:
19,99 zł
Książka
sztywnostronicowa
160x160 | 20 stron

Cena sugerowana:
19,99 zł
Książka
sztywnostronicowa
160x160 | 20 stron

Cena sugerowana:
19,99 zł
Książka
sztywnostronicowa
160x160 | 20 stron

Cena sugerowana:
19,99 zł
Książka
sztywnostronicowa
160x160 | 20 stron

Cena sugerowana:
24,99 zł
Książka
sztywnostronicowa
218x220 |10 stron

978-83-280-5887-3

978-83-280-5888-0

978-83-280-5886-6

978-83-280-5885-9

978-83-280-5884-2

978-83-280-5332-8

Aa

 Koloruję...

BESTSELLER

 Książka rozkładanka

Oprawa miękka | 215x250 | 32 strony

Oprawa twarda | 190x190 | 6 rozkładówek

Cena sugerowana: 7,99 zł

Cena sugerowana: 29,99 zł

To seria kolorowanek i łamigłówek dla aktywnego przedszkolaka. W książkach znajdują się proste i inspirujące zadania na każdy temat.

Seria uroczych książek typu pop-up uwielbianych przez dzieci! Różne historie i różne ilustracje zadowolą gusta wielu czytelników.
A rozkładane obrazki, które wyskakują z każdej rozkładówki, rozbudzą dziecięcą wyobraźnię!

ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ

Jednorożce

Zwierzaki

Pojazdy

Stworki,
potworki

Lamy

Flamingi

978-83-280-6287-0

978-83-280-6285-6

978-83-280-6286-3

978-83-280-6284-9

978-83-280-7592-4

978-83-280-7593-1

Czerwone auto,
niebieskie auto

Wesoła farma

Kocham cię,
maluszku!

Przytul mnie
na dobranoc

Wesoły rekin
i przyjaciele

978-83-280-6562-8

978-83-280-6581-9

978-83-280-6580-2

978-83-280-6579-6

978-83-280-6578-9

978-83-280-6577-2

 Flamaster
wodny

 To moja bajka

Oprawa twarda | 230x250
5 rozkładówek

Cena sugerowana: 39,99 zł

Cena sugerowana: 34,99 zł

Ratuje przyjaciół

Jeździ koparką

978-83-280-6839-1

978-83-280-6840-7

 Magiczne dźwięki
Oprawa twarda | 270x220 | 32 strony

Seria książek do czytania,
oglądania i malowania.
Niektóre fragmenty ilustracji
są pokryte specjalną powłoką,
która po kontakcie z wodą
nabiera kolorów. Do każdej
książki jest dołączony
specjalny wodny flamaster.
Kiedy pomalowane elementy
wyschną, kolory znikają,
a dziecko może ponownie
pomalować obrazek.

Cena sugerowana: 39,99 zł
Pięknie zilustrowane książki dzwiękowe, które umożliwiają dziecku interaktywną zabawę z opowieściami.

Psotne kotki

Zwierzęta
z podwórka

Pracowite
pojazdy

Zwierzęta
sawanny

978-83-280-5306-9

978-83-280-5307-6

978-83-280-5305-2

978-83-280-6469-0

ZAPOWIEDŹ

Wesołe
dinozaury

Zabawa
w zoo

Ośmiornica
strojnisia

978-83-280-6468-3

978-83-280-7112-4

978-83-280-7113-1

ZAPOWIEDŹ

Dla dzieci 35

 Książka
z pisakiem
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Opowieści z lasu

Opowieści ze wsi

Przygody Świętego Mikołaja

Opowieść wigilijna

978-83-280-7098-1

978-83-280-7097-4

978-83-280-7099-8

978-83-280-7100-1

ZAPOWIEDŹ

Oprawa spirala | 215x270
24 strony
Cena sugerowana: 19,99 zł
Książeczki idealne do nauki
rysowania i pisania.

Szlaczki

Łamigłówki

Kształty

978-83-280-6237-5

978-83-280-6238-2

978-83-280-7479-8

Dla dzieci 35

Oprawa twarda | 244x280 | 22 strony

Seria wyjątkowych opowieści,
w których twoje dziecko może odegrać
główną rolę. Wystarczy skorzystać
z dołączonych naklejek i przykleić
litery w przygotowanym miejscu, a imię
dziecka będzie się pojawiać na okładce
i w środku książki.

Jeden, dwa, bee,
muu
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 Już to wiem

ZAPOWIEDŹ

Idealne połączenie nauki z zabawą! Zawarte w tej serii różnorodne zadania sprawią, że dziecko z większą uwagą będzie
obserwować świat wokół siebie, a także zdobędzie nowe umiejętności dostosowane do swojego wieku i rozwinie sprawność
manualną, zręczność, koncentrację i spostrzegawczość. Dodatkową atrakcją są dołączone do książki naklejki.

 A,b,c... Uczysz się!
1, 2, 3... Liczysz ty!

Oprawa miękka | 205x240 | 48 stron

Oprawa zeszytowa | 210x275
24 strony

Cena sugerowana: 12,99 zł

Cena sugerowana: 7,99 zł
Wesołe kolorowanki i ćwiczenia dla
przedszkolaków wprowadzające w świat
literek i cyferek. Dodatkowe naklejki
urozmaicą zajęcie. Idealne połączenie
nauki i zabawy.

Pisanie literek

Pisanie wyrazów

Pisanie cyferek

Dodawanie

978-83-280-7602-0

978-83-280-7605-1

978-83-280-7604-4

978-83-280-7603-7

Elementarz
2-latka

Elementarz
3-latka

Elementarz
4-latka

Elementarz
5-latka

978-83-280-6854-4

978-83-280-6855-1

978-83-280-6857-5

978-83-280-6858-2

Ćwiczenia
2-latka

Ćwiczenia
3-latka

Ćwiczenia
4-latka

Ćwiczenia
5-latka

978-83-280-6850-6

978-83-280-6851-3

978-83-280-6852-0

978-83-280-6853-7

ZAPOWIEDŹ
Oprawa zeszytowa | 200x190
24 strony

 Przedszkolnik
malucha

Cena sugerowana: 6,99 zł

Oprawa zeszytowa | 210x275
32 strony
Cena sugerowana: 12,99 zł
Nauka przez zabawę! Dzięki kolorowym,
zabawnym ilustracjom i ciekawym
zadaniom przedszkolaki mogą poznawać
literki, cyferki, kolory i kształty. W środku
mnóstwo kolorowych naklejek.

Poznaję kształty.
Magiczne stwory

Poznaję kolory.
Dinozaury

Poznaję literki.
Zwierzęta

Poznaję cyferki.
Kosmos

978-83-280-7208-4

978-83-280-7207-7

978-83-280-7205-3

978-83-280-7206-0

ZAPOWIEDŹ

 Przedszkolak się uczy

 Elementarz dobrych
manier pana Szopa

Oprawa zeszytowa | 210x250 | 24 strony
Cena sugerowana: 9,99 zł
Z tymi książkami nie sposób się nudzić. Zawierają kolorowe i ciekawe zadania, naklejki i dużo wiedzy na temat otaczającego nas
świata. Wspaniała zabawa dla każdego przedszkolaka!

Oprawa twarda | 200x200 | 96 stron
Cena sugerowana: 34,99 zł
Zabawna, a zarazem pouczająca książka, która jest przewodnikiem po
dobrych manierach. Krótkie teksty i wesołe ilustracje pomogą dzieciom
poznać podstawowe zasady dobrego wychowania.
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Czy znasz już
literki?

Czy znasz już
cyferki?

Czy znasz już
warzywa
i owoce?

Czy znasz już
pojazdy?

Czy znasz już
zwierzęta?

Czy znasz już
kształty
i kolory?

978-83-280-6745-5

978-83-280-6743-1

978-83-280-6747-9

978-83-280-6746-2

978-83-280-6748-6

978-83-280-6744-8

Dla dzieci 35

Dla dzieci 35

978-83-280-7571-9
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 A to ciekawe!

ZAPOWIEDŹ

Oprawa zeszytowa | 210x278 | 24 strony

 Encyklopedia
obrazkowa

Cena sugerowana: 9,99 zł
Seria pięknie ilustrowanych książeczek zawierających ciekawostki przyrodnicze, proste zadania do samodzielnego wykonania
oraz mnóstwo naklejek.

Oprawa twarda | 240x290 | 32 strony
ZAPOWIEDŹ

Cena sugerowana: 34,99 zł
Seria encyklopedii obrazkowych,
z których każda zawiera 1000 haseł.
Piękne, pełne detali obrazki przedstawiają
zagadnienia związane z danym tematem.
Dzięki podziałowi na kategorie, dzieciom
łatwiej zapamiętać fakty i ciekawostki.

Zwierzęta

Przyroda

978-83-280-7307-4

978-83-280-7308-1

ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ

Kwiaty

Owady

Ptaki

Ogród

Dbam
o przyrodę

Wodny świat

978-83-280-6667-0

978-83-280-6668-7

978-83-280-6669-4

978-83-280-6670-0

978-83-280-7581-8

978-83-280-7582-5

 Co i jak?
Oprawa twarda | 185x235 | 56 stron
Marta Krzemińska
Ilustracje: Kamila Loskot
Cena sugerowana: 24,99 zł
Seria książek popularnonaukowych
dla przedszkolaków. Młodzi czytelnicy
znajdą w niej odpowiedzi na (prawie)
każde pytanie związane z tematem.
Wszystkie fakty i ciekawostki są opisane
prostym językiem. Kolorowe i czytelne
ilustracje pomogą w zrozumieniu
poszczególnych zagadnień.

 Wiem więcej!

ZAPOWIEDŹ

 Wyruszam w świat
Oprawa zeszytowa | 210x278 | 24 strony
Cena sugerowana: 12,99 zł
Dlaczego deszcz pada?

Dlaczego słońce świeci?

978-83-280-7526-9

978-83-280-7525-2

Seria pełna ciekawostek i faktów dotyczących miast świata.
Dzięki szczegółowym ilustracjom, naklejkom oraz ciekawym
łamigłówkom zdobywanie wiedzy będzie znacznie
atrakcyjniejsze.

Oprawa zeszytowa | 210x250 | 24 strony
Cena sugerowana: 11,99 zł
Na serię składają się cztery książki rozwijające kreatywność
i zdolności manualne. Owady, Rośliny, Zwierzęta i Las
zapewniają nie tylko zabawę naklejkami i frajdę z kolorowania,
ale także zawierają informacje i ciekawostki o świecie przyrody,
które dziecko ma okazję poznać, angażując się w wykonywanie
zadań i łamigłówek.

ZAPOWIEDŹ

 Świat
w naklejkach

Owady

Rośliny

978-83-280-6458-4

978-83-280-6456-0

Zwierzęta

Las

978-83-280-6455-3

978-83-280-6457-7

Oprawa zeszytowa | 210x275
16 stron
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W książeczkach dzieci znajdą
ciekawostki, fakty, bogate w szczegóły
ilustracje oraz aż cztery rozkładówki
naklejek. Idealna seria do zabawy i nauki.

Atlas świata

Atlas Polski

Atlas flag

Atlas ciała
człowieka

Miasta w Europie

Miasta w Polsce

978-83-280-7615-0

978-83-280-7620-4

978-83-280-7612-9

978-83-280-7618-1

978-83-280-7585-6

978-83-280-7586-3

Dla dzieci 35

Dla dzieci 35

Cena sugerowana: 16,99 zł
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 Lubię naklejać

ZAPOWIEDŹ

Oprawa miękka | 170x240 | 16 stron

NOWOŚĆ

 W kolorze

Cena sugerowana: 14,99 zł
Idealna seria dla miłośników naklejek! W każdej książce znajduje się kilkaset naklejek oraz pełne kolorowych ilustracji scenerie
do wyklejania. Świetna zabawa dla każdego przedszkolaka.

Oprawa zeszytowa | 210x275 | 24 strony
Cena sugerowana: 9,99 zł
Seria aktywnościowych książeczek
to świetna zabawa dla dzieci w wieku
przedszkolnym! Dzieci wyszukują różnice,
znajdują drogę w labiryntach, zgadują
i liczą, świetnie się przy tym bawiąc.

Las
w kolorze

Wieś
w kolorze

Dżungla
w kolorze

Pojazdy
w kolorze

978-83-280-6732-5

978-83-280-6729-5

978-83-280-6731-8

978-83-280-6730-1

 Dookoła świata

NOWOŚĆ

Oprawa zeszytowa | 215x275 | 24 strony
Jednorożce

Zwierzaki domowe

Wakacje

Piraci

978-83-280-7299-2

978-83-280-7300-5

978-83-280-7556-6

978-83-280-7557-3

Cena sugerowana: 9,99 zł
Seria pełna kolorowanek i naklejek rozwijających kreatywność i zdolności manualne. Dzięki poszczególnym tytułom dziecko
może podczas zabawy zwiedzać świat, miasta i kontynenty. Przy okazji przyswaja wiedzę o przyrodzie, zwierzętach i ludziach
zamieszkujących różne rejony globu. Poznaje geografię, klimat, kulturę, architekturę, zabytki i atrakcje związane z tematyką
podróżniczą.

Poznaję
ludzi

Poznaję
zwierzęta

Poznaję
miasta

Poznaję
kontynenty

978-83-280-6550-5

978-83-280-6549-9

978-83-280-6548-2

978-83-280-6547-5

 Uczę się i przyklejam
ZAPOWIEDŹ

Oprawa miękka | 200x190 | 24 strony
Cena sugerowana: 6,99 zł
Książki z tej serii to małe encyklopedie wiedzy dla najmłodszych. Dzięki nim dzieci mogą poznać otaczający je świat. Naklejki i proste
łamigłówki pomogą połączyć naukę z dobrą zabawą.

 Kolorowanka
z motylkiem

Dla dzieci 35

Cena sugerowana: 5,99 zł
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Zwierzęta

Owoce
i warzywa

978-83-280-6265-8

978-83-280-6266-5

Pojazdy

W domu

978-83-280-6267-2

978-83-280-6268-9

Niewielki, poręczny format
oraz ciekawy kształt spodobają się
przedszkolakom. Urocze ilustracje
zachęcą do kolorowania, a dołączone
naklejki – do naklejania.

Urocze
zwierzęta

Zaczarowane
wróżki

Piękne
księżniczki

Tajemnicze
elfy

978-83-280-7565-8

978-83-280-7561-0

978-83-280-7564-1

978-83-280-7563-4

Dla dzieci 35

Oprawa zeszytowa | 190x190
24 strony
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 Koloruj z kaczuszką Basią

 Bawię się wodą

Oprawa zeszytowa | 215x275 | 24 strony

Oprawa zeszytowa | 215x275 | 12 stron

Cena sugerowana: 8,99 zł

Cena sugerowana: 7,99 zł

Przyjemna zabawa połączona z poznawaniem nowych informacji. Książeczki przeznaczone są dla dzieci, które dopiero
zaczynają przygodę z kolorowaniem i rysowaniem. Na każdej stronie czeka zupełnie nowy temat, a przewodnikiem jest
sympatyczna kaczka Basia.

Seria magicznych, tematycznie
podzielonych obrazków.
By je kolorować, potrzebne są tylko
pędzelek i woda! Świetna zabawa
gwarantowana!

Pojazdy

W domu

Zwierzęta
świata

Zwierzęta
na wsi

978-83-280-6169-9

978-83-280-6261-0

978-83-280-6260-3

978-83-280-6259-7

 Kolorowanki przedszkolaka

 Kolorowo mi

Oprawa zeszytowa | 165x235 | 32 strony

Oprawa miękka | 315x235 | 40 stron

Cena sugerowana: 6,99 zł

Cena sugerowana: 16,99 zł

Seria kolorowanek z naklejkami. Każdy przedszkolak znajdzie tu swój ulubiony temat.

Wyzwanie dla małych artystów
rozwijające wyobraźnię, poczucie
przestrzeni, wrażliwość na detale
i kolory. Polecenia zachęcają dzieci
do projektowania własnych ilustracji,
uzupełniania obrazków i kolorowania.

Rośliny

Pojazdy

Owoce i warzywa

Bajki

978-83-280-6501-7

978-83-280-6500-0

978-83-280-6498-0

978-83-280-6499-7

Moje ulubione
szlaczki. 1

Moje ulubione
szlaczki. 2

Moje ulubione
szlaczki. 3

Moje ulubione
szlaczki. 4

978-83-280-6593-2

978-83-280-6594-9

978-83-280-6595-6

978-83-280-6596-3

Dżungla

Kosmos

Ogród

Podwodny świat

978-83-280-6366-2

978-83-280-6364-8

978-83-280-6365-5

978-83-280-6363-1

 Moje ulubione
szlaczki
Oprawa miękka | 210x295 | 32 strony
Cena sugerowana: 7,99 zł
Seria czterech zeszytów edukacyjnych,
które pomogą przedszkolakom ćwiczyć
pozycję ręki oraz sztukę pisania i dobrze
się przy tym bawić! Ale nie tylko! Książki
mogą być także dobrym materiałem
dydaktycznym dla nauczycieli. Każda
kolejna książeczka ma inny poziom
trudności szlaczków.

 Kolorowy
trening głowy
Oprawa zeszytowa | 215x275 | 24 strony
Cena sugerowana: 9,99 zł

Sport

Dinozaury

Pojazdy

Stworki

978-83-280-6279-5

978-83-280-6283-2

978-83-280-6281-8

978-83-280-6276-4

Na serię składają się cztery książki
rozwijające kreatywność i zdolności
manualne. Dziecko, rozwiązując
zadania, poznaje ciekawostki o świecie.
Czeka je także zabawa z naklejkami
i kolorowaniem.
Kolorowo mi 1
978-83-280-6681-6

 Sudoku
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Naklejkowe
sudoku

Sudoku
z naklejkami

Sudoku krok
po kroku

Cena sugerowana:
9,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 24 strony

Cena sugerowana:
14,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 48 stron

978-83-280-5189-8

978-83-280-6692-2

Smakołyki

Zwierzaki

Wróżki

Modelki

Kolorowo mi 2

Cena sugerowana:
9,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 24 strony

978-83-280-6280-1

978-83-280-6278-8

978-83-280-6277-1

978-83-280-6282-5

978-83-280-6682-3

978-83-280-5188-1

Dla dzieci 35

Dla dzieci 35

Sudoku to gra logiczna, która ćwiczy myślenie i spostrzegawczość. Warto spróbować! W książkach znalazło się mnóstwo
kolorowych naklejek do wykorzystania w rozwiązywaniu sudoku.
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Oprawa miękka | 295x210 | 80 stron

Oprawa miękka | 205x295 |
96 stron

978-83-280-7114-8

Cena sugerowana: 19,99 zł

Cena sugerowana: 19,99 zł

Z tą książką dziecko przygotuje się do
pisania. Znajduje się w niej mnóstwo
różnorodnych zadań, które pomogą
ćwiczyć sprawność i precyzję ręki, a przy
okazji zapewnią wspaniałą zabawę.
Dodatkową atrakcją są naklejki.

© Disney

© Disney

© Disney / Pixar

Cena sugerowana:
16,99 zł

Cena sugerowana:
16,99 zł

Cena sugerowana:
16,99 zł

978-83-280-5454-7

978-83-280-5525-4

978-83-280-5531-5

978-83-280-5530-8

978-83-280-5526-1

978-83-280-5532-2

Maluję rączkami.
Psi patrol

Maluję rączkami.
Psi patrol.
Cyfry

Maluję rączkami.
Psi patrol.
Alfabet

Maluję rączkami.
Księżniczki

Maluję rączkami.
Księżniczki.
Cyfry/Alfabet

Maluję rączkami.
Kubuś
i przyjaciele

Cena sugerowana:
16,99 zł

Cena sugerowana:
16,99 zł

Cena sugerowana:
16,99 zł

Cena sugerowana:
16,99 zł

Cena sugerowana:
16,99 zł

Cena sugerowana:
16,99 zł

978-83-280-5452-3

978-83-280-5488-2

978-83-280-5487-5

978-83-280-5455-4

978-83-280-5527-8

978-83-280-5456-1

© Disney

*2

 Rysuję
szlaczki
i wzorki

 Wesołe
przygotowania
do nauki pisania

Cena sugerowana:
16,99 zł

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

978-83-280-6272-6

Cena sugerowana:
16,99 zł

© Disney

978-83-280-6270-2

Cena sugerowana:
16,99 zł

© Disney

Wesołe przygotowania
do nauki pisania. 4

Maluję rączkami.
Kraina lodu.
Alfabet

© Disney

Wesołe przygotowania
do nauki pisania. 2

Maluję rączkami.
Kraina lodu.
Cyfry

*3

978-83-280-6271-9

Maluję rączkami.
Auta. Znaki
drogowe

*1

978-83-280-6269-6

Maluję rączkami.
Auta. Alfabet

*3

Wesołe przygotowania
do nauki pisania. 3

Maluję rączkami.
Auta. Cyfry

*2

Wesołe przygotowania
do nauki pisania. 1

Maluję rączkami.
Auta

*2

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

*1

Cena sugerowana: 12,99 zł

© Disney / Pixar

© Disney / Pixar

Oprawa miękka | 295x210 | 40 stron

© Disney / Pixar

 Wesołe przygotowania do nauki pisania

Maluję rączkami.
Dora
i przyjaciele

Maluję rączkami.
Dora
i przyjaciele.
Alfabet

Maluję rączkami.
Blaze
i megamaszyny

Maluję rączkami.
Blaze. Znaki
drogowe

Maluję rączkami.
Minnie. Mapy

Maluję rączkami.
Miki i raźni
rajdowcy. Mapy

Cena sugerowana:
16,99 zł

Cena sugerowana:
16,99 zł

Cena sugerowana:
16,99 zł

Cena sugerowana:
16,99 zł

Cena sugerowana:
16,99 zł

Cena sugerowana:
16,99 zł

978-83-280-5451-6

978-83-280-5489-9

978-83-280-5453-0

978-83-280-5490-5

978-83-280-5528-5

978-83-280-5529-2

978-83-280-7125-4

Zamieszczone w tej książce
ciekawe zadania pomogą
dziecku ćwiczyć rękę, aby
przygotować je do pisania.

*1) © 2018 Spin Master PAW Productions Inc. All Rights Reserved. PAW Patrol and all related titles,
logos and characters are trademarks of Spin Master Ltd. Nickelodeon and all related titles and logos are
trademarks of Viacom International Inc.
*2) © 2018 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, Dora the Explorer and all related
titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.
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Magiczny
kuferek

Magiczny
kredens

Cena sugerowana:
29,99 zł
Oprawa spirala
210x300 | 10 stron

Cena sugerowana:
29,99 zł
Oprawa spirala
210x300 | 10 stron

Cena sugerowana:
9,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 24 strony

Cena sugerowana:
9,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 24 strony

Cena sugerowana:
9,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 24 strony

Cena sugerowana:
9,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 24 strony

978-83-280-5910-8

978-83-280-5911-5

978-83-280-5725-8

978-83-280-5728-9

978-83-280-5726-5

978-83-280-5727-2

Dla dzieci 35

Magiczne
pudełko

© Dis

Magiczna
szafa

y

Rysuj i ozdabiaj.
W dżungli

isne

Rysuj i ozdabiaj.
Dinozaury

©D

Dla dzieci 35

ney

*3) © 2018 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, Blaze and the Monster Machines
and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.
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 Pierwsza
encyklopedia
Oprawa twarda | 195x240 | 96 stron

Montessori. Wielka księga przyrody

Montessori. Moja pierwsza
księga ogrodu

Cena sugerowana: 49,99 zł
Oprawa miękka 210x270 | 120 stron

Cena sugerowana: 24,99 zł
Oprawa miękka 210x270 | 40 stron

978-83-280-6094-4

978-83-280-5914-6

Montessori. Moja pierwsza księga
leśnych zwierząt

Montessori. Moja pierwsza księga
o zwierzętach na wsi

Cena sugerowana: 24,99 zł
Oprawa miękka 210x270 | 40 stron

Cena sugerowana: 24,99 zł
Oprawa miękka 210x270 | 40 stron

978-83-280-5913-9

978-83-280-5912-2

Polska. Krótka historia
dla najmłodszych

Polska. Symbole dla najmłodszych

Cena sugerowana: 12,99 zł
Oprawa zeszytowa | 210x295 | 8 stron

Cena sugerowana: 12,99 zł
Oprawa zeszytowa | 210x295 | 8 stron

978-83-280-5197-3

978-83-280-5198-0

Cena sugerowana: 34,99 zł
Pierwsza encyklopedia to wspaniała
seria dla wszystkich przedszkolaków
zainteresowanych wszystkim tym, co
dzieje się wokół nich. Najważniejsze
informacje o pojazdach, dinozaurach,
samochodach, ciele człowieka i wielu
innych tematach.

Samochody

Dinozaury

Zwierzęta

Mój dzień

978-83-280-7941-0

978-83-280-7945-8

978-83-280-7947-2

978-83-280-7944-1

Pojazdy

Piłka nożna

Ciało człowieka

Na wsi

978-83-280-7940-3

978-83-280-7946-5

978-83-280-7943-4

978-83-280-7942-7

Moje buty
Cena sugerowana: 29,99 zł
Oprawa twarda | 170x240 | 12 stron
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Moje pierwsze
ćwiczenia.
Ludzkie ciało

Moje pierwsze
ćwiczenia.
Pojazdy

Moje pierwsze
ćwiczenia.
Konie i kucyki

Moje pierwsze
ćwiczenia.
Kolory

Moje pierwsze
ćwiczenia.
Na wsi

Moje pierwsze
ćwiczenia.
Zwierzęta w zoo

Cena sugerowana:
12,99 zł
Oprawa zeszytowa
205x270 | 32 strony

Cena sugerowana:
12,99 zł
Oprawa zeszytowa
205x270 | 32 strony

Cena sugerowana:
12,99 zł
Oprawa zeszytowa
205x270 | 32 strony

Cena sugerowana:
12,99 zł
Oprawa zeszytowa
205x270 | 32 strony

Cena sugerowana:
12,99 zł
Oprawa zeszytowa
205x270 | 32 strony

Cena sugerowana:
12,99 zł
Oprawa zeszytowa
205x270 | 32 strony

978-83-280-3147-0

978-83-280-3145-6

978-83-280-3148-7

978-83-280-4380-0

978-83-280-4379-4

978-83-280-4381-7

Mój zegar Tik-Tak
Cena sugerowana: 29,99 zł
Oprawa twarda | 220x265 | 12 stron
978-83-280-4713-6

Księga
dobrych manier.
Proszę

Księga
dobrych manier.
Przepraszam

Księga
dobrych manier.
Dziękuję

Cena sugerowana:
12,99 zł
Oprawa zeszytowa
205x270 | 32 strony

Cena sugerowana:
24,99 zł
Oprawa twarda
z gąbką | 200x200
6 rozkładówek

Cena sugerowana:
24,99 zł
Oprawa twarda
z gąbką | 200x200
6 rozkładówek

Cena sugerowana:
24,99 zł
Oprawa twarda z
gąbką | 200x200
6 rozkładówek

978-83-280-3146-3

978-83-280-5144-7

978-83-280-5145-4

978-83-280-5146-1

Moje pierwsze
ćwiczenia.
Zawody

Moje pierwsze
ćwiczenia.
Zwierzęta

Cena sugerowana:
12,99 zł
Oprawa zeszytowa
205x270 | 32 strony
978-83-280-4378-7

Dla dzieci 35

Dla dzieci 35

978-83-280-4712-9
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 Baśnie

ZAPOWIEDŹ

Oprawa twarda | 210x260 | 96 stron | Ilustracje: Aleksandra Krzanowska

 Baśnie

Cena sugerowana: 29,99 zł

Oprawa twarda | 195x240 | 64 strony
Ilustracje: Ilona Brydak

Kolekcja klasycznych baśni w pięknym, prezentowym stylu.
Wiersze
dla dzieci.
Jan Brzechwa

Cena sugerowana: 24,99 zł
Klasyczne baśnie w pięknym wydaniu. Każdy zbiorek zawiera
teksty znanych autorów: Hansa Christiana Andersena, braci
Grimm, Charles’a Perraulta, a także historie z dalszych stron.
Idealna seria do domowej biblioteczki każdego przedszkolaka.

Kopciuszek i inne baśnie

Królewna Śnieżka
i inne baśnie

Cena sugerowana:
34,99 zł
Oprawa twarda
170x216 | 128 stron

978-83-280-7295-4

978-83-280-7296-1

978-83-280-7007-3

 Moc bajek

ZAPOWIEDŹ

Baśnie Andersena

Baśnie braci Grimm

Baśnie z dalekich stron

978-83-280-6437-9

978-83-280-6506-2

978-83-280-6507-9

Kaczka-dziwaczka.
Wiersze
o zwierzętach

Paweł i Gaweł.
Wiersze
o dzieciach

978-83-280-7209-1

978-83-280-7210-7

Koci koci łapci

Ene due rabe

978-83-280-7596-2

978-83-280-7594-8

Oprawa twarda | 195x240 | 80 stron | Małgorzata Korbiel
Ilustracje: Anna Simeone
Cena sugerowana: 29,99 zł
Współczesne bajki poruszające tematy trudne dla dzieci. Historie, które pozwalają oswajać się
z lękami, dają odpowiedzi na nurtujące dzieci pytania, uspokajają.

978-83-280-7610-5

ZAPOWIEDŹ

 Kraina
baśni

Oprawa twarda | 200x255
80 stron

Oprawa twarda z gąbką | 165x210
288 stron

Cena sugerowana: 24,99 zł

Cena sugerowana: 39,99 zł

Nowe wydanie wybranych baśni
Hansa Christiana Andersena
z ponadczasowego kanonu. Inspirująca
lektura – do rozmyślań i rozmów.

978-83-280-6433-1

Wielka księga najpiękniejszych baśni
i bajek, na których wychowały się
pokolenia. Klasyczne opowieści.

 Wiersze na cztery
pory roku

 Klasyka poezji dziecięcej
Oprawa twarda | 195x240 | 48 stron
Ilustracje: Anna Simeone
Cena sugerowana: 19,99 zł
978-83-280-5822-4

NOWOŚĆ

Oprawa twarda | 210x260 | 80 stron | Ilustracje: Marta Kitka

Dla dzieci 35

Cena sugerowana: 29,99 zł

30

Klasyczne i barwne wydanie znanych i lubianych wierszy. W tym wyjątkowym
zbiorze znalazły się utwory Jana Brzechwy, Wandy Chotomskiej, Marii Konopnickiej,
Stanisława Jachowicza, Aleksandra Fredry, Władysława Broniewskiego, Urszuli
Kozłowskiej i wielu innych.
978-83-280-7115-5

Zbiory najbardziej znanych wierszy polskich poetów
dziecięcych, m.in. Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej,
Aleksandra Fredry. Piękne ilustracje bez wątpienia pobudzą
wyobraźnię najmłodszych. Idealna kolekcja do biblioteczki
każdego przedszkolaka.

ZAPOWIEDŹ

 Podwórkowe rymowanki
Oprawa twarda | 165x235 | 48 stron
Ilustracje: Marta Rydz-Domańska
Cena sugerowana: 14,99 zł
Seria najbardziej znanych polskich rymowanek deklamowanych
od pokoleń. Zabawne ilustracje rozbudzą wyobraźnię każdego
malucha.

Dla dzieci 35

 Księga baśni
Andersena

31

 Mela i Groszek

 O jamniku
Kaziku i inne
psie opowiastki

ZAPOWIEDŹ

 Kocie opowiastki
Oprawa twarda | 185x235 | 40 stron
Magdalena Szczepańska
Ilustracje: Katarzyna Nowowiejska

Oprawa twarda | 195x220 | 32 strony | Ewa Skibińska | Ilustracje: Katarzyna Urbaniak
Cena sugerowana: 15,99 zł
Seria książeczek o rodzeństwie przedszkolaków: statecznej i rozważnej Meli oraz rozrabiaku
Groszku, a także ich rodzicach, dziadkach, kolegach, psie Wampirze i rybkach akwariowych.
Sympatyczne historie, z którymi utożsami się niejeden przedszkolak.

Oprawa twarda | 142x185 | 40 stron
Paulina Chmurska
Ilustracje: Elżbieta Grądziel

Cena sugerowana: 24,99 zł

Cena sugerowana: 19,99 zł

Urocza historia pewnej kociej rodziny,
która zamieszkała w szafie u pani Magdy
i pana Tomka. Poznaj zwariowane
przygody kotów i przeczytaj o tym, jak
uczą się nowych rzeczy, psocą i krok po
kroku poznają otaczający je świat.

978-83-280-7304-3

Zabawne wierszyki z morałem. O jamniku
Kaziku, który przestraszył się balonika,
o dalmatynce Balbince, która nie lubi
swoich czarnych łatek, o owczarku
Czarku, który pracuje... w policji.

ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ

978-83-280-6665-6

 Hej...
Książka sztywnostronicowa | 180x180
6 rozkładówek | Kes Gray | Ilustracje: Jim Field
Cena sugerowana: 29,99 zł
Seria książeczek, które sprawią, że dzieci będą
pękać ze śmiechu. Prześmieszne rymowane
opowiastki o zwierzętach, które odkrywają, że
każde z nich ma specjalne miejsce do siedzenia.
Wspaniałym uzupełnieniem zabawnych tekstów
są rysunki światowej sławy ilustratora Jima Fielda.
Wystarczy tylko… usiąść i czytać!

978-83-280-6546-8

Mela jest chora

Nowy kolega Groszka

978-83-280-6487-4

978-83-280-6489-8

Mela ma zły
dzień

Groszek idzie
do przedszkola

978-83-280-6486-7

978-83-280-6485-0

978-83-280-6544-4

 Biuro podróży
nosorożki Papti

978-83-280-6545-1

Przygody
w dżungli
Łubu-dubu

ZAPOWIEDŹ

978-83-280-7324-1

Oprawa twarda | 185x235 | 96 stron | Marcin Mortka
Ilustracje: Magdalena Babińska

 Łamańce logopedyczne

 Mój pierwszy alfabet

Oprawa miękka | 210x295 | 48 stron | Krzysztof Kiełbasiński

Oprawa miękka | 210x295 | 48 stron | Krzysztof Kiełbasiński

Cena sugerowana: 16,99 zł

Cena sugerowana: 16,99 zł

Wesołe wierszyki, które pomogą dzieciom w ćwiczeniu
prawidłowej wymowy. Dzięki nim powtarzanie trudnych
wyrazów nie będzie już żmudnym zadaniem, lecz wspaniałą
zabawą!

Zbiór zabawnych rymowanek dla dzieci, które zaczynają swoją
przygodę z alfabetem. Wesołe wierszyki o dzikich zwierzętach
pozwolą szybciej zapamiętać poszczególne litery, a przy okazji
zapewnia wspaniała zabawę.

Cena sugerowana: 29,99 zł
Mała nosorożyca prowadzi biuro podróży dla zwierzaków. Pomagają
jej w tym przyjaciele: wiecznie drzemiący leniwiec Śpioch i uwielbiająca
naśladować dźwięki papuga Gaduła. Doradzając sąsiadom, gdzie
wyjechać na wakacje, Papti wspiera ich również w rozwiązywaniu
codziennych problemów. Niektórzy klienci biura podróży stanowią dla
nosorożki prawdziwe wyzwanie!

ZAPOWIEDŹ

 Julia
Oprawa twarda | 165x210 | 28 stron
Lisa Moroni | Ilustracje: Eva Eriksson

32

Suchą szosą szła
szczypawka

Chrząszcz brzmi
w trzcinie

Kim będę

Dzikie zwierzęta

978-83-280-6908-4

978-83-280-6907-7

978-83-280-6910-7

978-83-280-6909-1

Julia to seria książeczek dla dzieci
w wieku przedszkolnym, które są ciekawe
otaczającego je świata. Zabawne historyjki
z uroczą dziewczynką w roli głównej
spodobają się każdemu maluchowi.

Julia siada

Julia je wszystko

Julia w mieście

Julia się chowa

978-83-280-7194-0

978-83-280-7195-7

978-83-280-7196-4

978-83-280-7197-1

Dla dzieci 35

Dla dzieci 35

Cena sugerowana: 19,99 zł

33

 Klub
Jednorożców
Oprawa twarda | 245x280 | 24 strony
Suzy Senior | Ilustracje: Martin Leire
Cena sugerowana: 36,99 zł
Ania marzy o tym, by założyć klub
miłośników jednorożców. Nie waha się
więc długo i na furtce prowadzącej do
jej domu wywiesza ogłoszenie. Będzie
wspaniale! Będą babeczki, malowanie
i nagrody do wygrania. Ania jest jednak
rozczarowana, gdyż niestety nikt się
nie pojawia. Nikt – to znaczy żaden
człowiek. Na spotkanie przychodzą
jednak… JEDNOROŻCE!

ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ

 W każdym domu
na każdej ulicy

 Kocham Was równie
mocno, maluszki!

 Fale

Oprawa twarda | 245x280 | 24 strony | Jess Hitchman
Ilustracje: Lili la Baleine

Oprawa twarda | 260x280 | 32 strony
Tekst i ilustracje: Jane Chapman

Oprawa twarda | 251x284 | 32 strony
Clare Helen Welsh | Ilustracje: Ashling Lindsay

Cena sugerowana: 39,99 zł

Cena sugerowana: 36,99 zł

Cena sugerowana: 36,99 zł

Ciepłe opowiadanie o tym, że dom to nie tylko cztery ściany,
ale przede wszystkim ludzie, którzy w nim mieszkają. Piękne,
bogate w detale ilustracje pozwalają nam z bliska przyjrzeć
się pewnej sympatycznej rodzinie i dowiedzieć się, jak spędza
czas w swoim domu. Dzięki rozkładanej stronie na końcu ksiażki
możemy zajrzeć też do mieszkań innych ludzi. Idealna lektura do
wspólnego rodzinnego czytania.

Pełna ciepła opowieść, która pomoże poradzić sobie
z zazdrością maluchom, w których życiu pojawiło się młodsze
rodzeństwo lub kuzyni! Babcia ma niespodziankę dla Momusia –
odwiedziny jego malutkiej kuzynki Bibi. Maluch szybko zaczyna
jednak być zazdrosny o młodszą sówkę. Czy w sercu Babci
znajdzie się miejsce dla dwójki ulubieńców?

Piękna opowieść o miłości do dziadka, rodzinie i radości
z bycia razem. To książka, która pomoże rodzicom wytłumaczyć
pociechom trudny temat utraty pamięci u starszych ludzi i wskaże
maluchom, jak mogą wesprzeć swoich dziadków.

978-83-280-7328-9

978-83-280-7329-6

ZAPOWIEDŹ

978-83-280-7325-8

978-83-280-7326-5

 Czy to już
święta?

 Nie bój się,
misiu!

 Ratunku!
Najmilszy smok
na świecie

Oprawa twarda | 245x280 | 32 strony
Steve Smallman | lustracje: Caroline Pedler

Oprawa twarda | 245x280 | 24 strony
Jane Chapman

Oprawa twarda | 260x280 | 32 strony
Steve Smallman | Ilustracje: Caroline Pedler

Oprawa twarda | 240x280 | 32 strony
Tekst i ilustracje: Jonny Lambert

Cena sugerowana: 36,99 zł

Cena sugerowana: 34,99 zł

Cena sugerowana: 32,99 zł

Cena sugerowana: 32,99 zł

Piękna opowieść o myszce znanej w całym lesie jako myszka
Maruda, narzekająca na wszystko i wszystkich. Jej życie
wywraca się do góry nogami, gdy na swej drodze spotyka
pewnego małego borsuka, który zgubił mamę. Urzekająca
historia, która porusza kwestię przyjaźni i pokazuje dzieciom,
że dzięki niej wszystko jest możliwe.

Mały Miś wprost nie może się doczekać
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? Ciepła i pełna humoru
historia w sam raz do czytania podczas
długich zimowych wieczorów.

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?

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?

978-83-280-6274-0

978-83-280-6273-3

ZAPOWIEDŹ

 Przyjaciele myszki Marudy

978-83-280-7327-2

Dla dzieci 35

Dla dzieci 35

978-83-280-5909-2
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 Miś Paplak

 Ile mamy nóg?

 Mogę być
w waszej
paczce?

Oprawa twarda | 275x278 | 32 strony
Tekst i ilustracje: Pippa Curnick

Oprawa twarda | 245x245 | 32 strony
Kes Gray | Ilustracje: Jim Field

Oprawa twarda | 260x280 | 32 strony
John Kelly | Ilustracje: Steph Laberis

Cena sugerowana: 36,99 zł

Cena sugerowana: 32,99 zł

Cena sugerowana: 32,99 zł

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?

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

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?

978-83-280-6165-1

978-83-280-6388-4

978-83-280-6275-7

 Cudowny świat przyrody
Oprawa twarda | 225x227 | 32 strony | Patricia Hegarty |
Ilustracje: Britta Teckentrup
Cena sugerowana: 36,99 zł
Przepięknie ilustrowane książki na tematy związane z przyrodą.
Dziecko może dowiedzieć się z nich, jak spędzają noc zwierzęta
w różnych częściach świata, jak zmienia się leśny krajobraz
w kolejnych porach roku i jak wygląda codzienne życie
pszczół. Wycięte w kolejnych stronach otwory o zmieniającym
się kształcie uatrakcyjnią najmłodszym śledzenie opowieści,
a uroczy wierszowany tekst i czarujące ilustracje Britty Teckentrup
ożywią scenki w wyobraźni czytelników.

Księżyc

Drzewo

Pszczoła

978-83-280-6311-2

978-83-280-6310-5

978-83-280-6312-9

 Gdzie mieszka szczęście
Oprawa twarda | 250x286 | 24 strony | Barry Timms | Ilustracje: Greg Abbot
Cena sugerowana: 36,99 zł

 Dziewczyny

Oprawa twarda | 286x250 | 32 strony
Steve Smallman | Ilustracje: Ada Grey

Oprawa twarda | 260x260 | 32 strony
Lauren Ace | Ilustracje: Jenny Lovlie

Cena sugerowana: 32,99 zł

Cena sugerowana: 36,99 zł

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

Dla dzieci 35

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.

 Gdzie jest twoja
siostra?

 Jak się
nazywasz?

Oprawa twarda | 237x280 | 40 stron
Tekst i ilustracje: Puck Koper

Oprawa twarda | 260x260 | 32 strony |
Kes Gray | Ilustracje: Nikki Dyson

Cena sugerowana: 32,99 zł
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978-83-280-6177-4

Haniu, stój! Dołącz do zwariowanego
pościgu za dziewczynką zagubioną
w centrum handlowym! Czy potrafisz
odnaleźć ją na każdej z pełnych
zabawnych szczegółów ilustracji tej
książki? Przezabawny, oryginalny
picturebook, utrzymany w palecie
czterech barw, autorstwa wschodzącej
gwiazdy ilustracji – Puck Koper.

978-83-280-6861-2

Nagroda Opera
Prima 2020,
Bologna Children’s
Book Fair.

Cena sugerowana: 32,99 zł
W Ministerstwie Śmiesznych Nazw
ustawiła się bardzo długa kolejka
zwariowanych zwierzaków. Jaki mają
problem? Dlaczego ciągle wybuchają
śmiechem? I jak może wyglądać
stworzenie o nazwie Różyczek
Puklerzniczek? Przezabawna historia
ze zwierzakami o nieprawdopodobnych
nazwach w roli głównej.

978-83-280-6250-4

 Gryzak
978-83-280-6176-7

Oprawa twarda | 250x286 | 36 stron | Emma Yarlett
Cena sugerowana: 36,99 zł
Gryzak to bardzo niegrzeczny potworek, który wprost uwielbia
żuć, chrupać i zatapiać ząbki we wszystkim, co znajdzie się
w jego zasięgu!
W każdej części swoich przygód wygryza sobie drogę ze swojej
książki do innych opowieści. Czy uda ci się go złapać i umieścić
z powrotem w jego historii? Unoś skrzydełka i klapy, zaglądaj
przez otwory w stronach i weź udział w zwariowanym pościgu
za książkopotworkiem!

978-83-280-6563-5

Książkopotworek

Księga dinozaurów

978-83-280-6404-1

978-83-280-6405-8

Dla dzieci 35

 Kupa w zoo

Trzy myszki mieszkają w trzech zupełnie różnych domach. Ale który z nich jest
najszczęśliwszy? Czy na pewno ten największy z nich? Ciepła rymowana opowieść
o tym, że sekretem szczęścia jest docenianie tego, co mamy! Poznawanie historii
uatrakcyjnią dziecku wycięte w okładce i stronach książki otwory oraz klapki, które
można odchylać, odkrywając ukryte fragmenty ilustracji.
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 Królik Franek

 Tupcio Chrupcio

Oprawa miękka | 142x202 | 32 strony | Marta Krzemińska | Ilustracje: Ewelina Jaślan-Klisik

Oprawa twarda | 235x260 | 24 strony | Eliza Piotrowska

Cena sugerowana: 7,99 zł

Cena sugerowana: 24,99 zł

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

W każdej z książeczek urocza myszka odkrywa otaczający ją świat, codziennie uczy się nowych rzeczy, przeżywa takie
doświadczenia jak każde dziecko. Przygody Tupcia Chrupcia zostały przedstawione w zrozumiały dla najmłodszych dzieci sposób.
Opowieści przekazują pozytywne wzorce zachowań, ucząc samodzielności oraz logicznego myślenia.

Królik Franek
i problem
krótkiego
ogonka

Królik Franek
i tajemnica
dobrej zabawy

Królik Franek
i prawda
o zaginionym
telefonie

Królik Franek
i historia
nieśmiałego
misia

Królik Franek
i bójka
w przedszkolu

Królik Franek
i dobre zwyczaje

978-83-280-5068-6

978-83-280-5069-3

978-83-280-5070-9

978-83-280-5071-6

978-83-280-5883-5

978-83-280-5925-2

Królik Franek
i draka z siostrą

978-83-280-6424-9

Królik Franek
i zguba
w centrum
handlowym

Królik Franek
i kłopot na
talerzu

Królik Franek
i straszny strach

978-83-280-6423-2

978-83-280-6566-6

978-83-280-6567-3

Nie chcę
sprzątać

Wizyta
u dziadków

Żegnaj,
pieluszko

Umiem się dzielić

Ja chcę sam!

Urodzinowy
prezent

978-83-280-5792-0

978-83-280-3984-1

978-83-280-5600-8

978-83-280-3186-9

978-83-280-5929-0

978-83-280-6063-0

Idę do lekarza

Nie lubię
podróżować

Nie chcę się myć

Nie umiem
przegrywać

Nie mogę zasnąć

Nie chcę jeść

978-83-280-5601-5

978-83-280-3981-0

978-83-280-3809-7

978-83-280-5599-5

978-83-280-6064-7

978-83-280-6062-3

Ja się nie boję
978-83-280-3191-3

 Miś Koralik

Dla dzieci 35

Cena sugerowana: 5,99 zł
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Seria pięknie ilustrowanych książeczek, z którą dzieci poznają świat
i dowiedzą się, o co w tym wszystkim chodzi. Zabawne historie o tym, co dzieje się
dokoła – np. dlaczego woda płynie w kranie czy jak być bezpiecznym
podczas spaceru – na pewno spodobają się każdemu maluchowi.

Skarpetki

Rysa

Okulary

Jagody

Stempelek

Bulbul

Guzik

Stworek

978-83-280-5652-7

978-83-280-5650-3

978-83-280-5651-0

978-83-280-6086-9

978-83-280-6087-6

978-83-280-5649-7

978-83-280-7032-5

978-83-280-7031-8

Dla dzieci 35

Oprawa zeszytowa | 200x190 | 24 strony | Grażyna Nowak-Balcer
Ilustracje: Anna Zboina
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ZAPOWIEDŹ

 Encyklopedia
Oprawa twarda | 210x260 | 192 strony
Paweł Zalewski
Cena sugerowana: 39,99 zł
Nasze encyklopedie to skarbnica
wiedzy o naturze oraz o współczesnej
nauce. Budowa Ziemi, życie zwierząt,
występowanie roślin, układ słoneczny,
odkrycia i wynalazki oraz nowe
technologie to tylko niektóre z zagadnień
poruszonych w tej serii.
W środku mnóstwo informacji
i ciekawostek oraz wspaniałych zdjęć!

Encyklopedia nauki

978-83-280-7319-7

978-83-280-7211-4

 Eksperymenty. Krok po kroku

ZAPOWIEDŹ

Oprawa twarda | 210x275 | 80 stron | Patrycja Zarawska
Cena sugerowana: 29,99 zł
Idelana pozycja dla młodych naukowców! Ponad trzydzieści eksperymentów, które można
bezpiecznie wykonać w domu. Nie trzeba specjalistycznych przyrządów ani odzieży ochronnej,
wystarczą instrukcje zawarte w książce i odrobina ciekawości młodego naukowca!
978-83-280-6887-2

ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ

 Młody inżynier
Młody naukowiec

 Wczoraj i dziś

Oprawa zintegrowana | 188x240 | 80 stron

Oprawa zeszytowa | 210x275 | 24 strony

Cena sugerowana: 29,99 zł

Cena sugerowana: 12,99 zł

Doskonała seria dla miłośników nauk ścisłych. Znajdą w niej
nie tylko wiele przydatnych informacji, ciekawostek i praktycznych
porad, ale także instrukcje do tworzenia własnych projektów
i wynalazków oraz bardzo dużo miejsca na zapisywanie
pomysłów i obserwacji oraz na szkicowanie i rysowanie.

Mnóstwo ciekawostek na temat pojazdów i historii motoryzacji,
a także o wynalazkach, tych mniej i bardziej znanych. Wiele
kolorowych zdjęć i naklejek.

Młody inżynier.
Notatnik

Młody naukowiec.
Notatnik

Samochody
wczoraj i dziś

Wynalazki
wczoraj i dziś

978-83-280-7124-7

978-83-280-7659-4

978-83-280-7590-0

978-83-280-7591-7

Dla dzieci 68

Dla dzieci
68

Encyklopedia przyrody

41

 Myślisz, że
tak ci źle?

 Wielka księga…

Życie dzieci
w starożytnym
Rzymie

Oprawa twarda | 235x345 | 64 strony
Yuval Zommer

978-83-280-7309-8

Oprawa twarda | 210x295
64 strony | Chae Strathie

Cena sugerowana: 49,99 zł

Cena sugerowana: 29,99 zł

ZAPOWIEDŹ

Seria popularnonaukowych
książek, która w wyjątkowo
zabawny i przewrotny sposób
przybliża historię dzieci, które
żyły dawno temu w różnych
zakątkach świata.

Życie dzieci
w starożytnym
Egipcie

Życie dzieci
w starożytnej
Grecji

978-83-280-6335-8

978-83-280-6336-5

Pięknie zilustrowane encyklopedie pełne
faktów i ciekawostek ze świata fauny.
Młodzi przyrodnicy znajdą tu odpowiedzi
na wiele nurtujących pytań, na przykład:
Dlaczego flaming jest różowy? Czy
papuga umie mówić? Dlaczego wilki wyją
do księżyca? Czy kraby chodzą bokiem?
Jak rozmawiają ze sobą delfiny?

Moja Polska

Historia Polski
dla najmłodszych

Poczet królów
i książąt Polski

Wielka księga
małego patrioty

Cena sugerowana:
34,99 zł
Oprawa twarda
210x260 | 144 strony

Cena sugerowana:
34,99 zł
Oprawa twarda
206x283 | 144 strony

Cena sugerowana:
34,99 zł
Oprawa twarda
206x283 | 144 strony

Cena sugerowana:
29,99 zł
Oprawa twarda |
210x295 | 96 stron
Ewa Skibińska |
Ilustracje: Maciej
Łazowski

978-83-280-5104-1

978-83-280-5266-6

978-83-280-5267-3

978-83-280-5924-5

ZAPOWIEDŹ

 Otulone nocą.
Wielka Mała Niedźwiedzica

978-83-280-7323-4

Oprawa twarda | 210x295 | 48 stron| Paulina Chmurska
Ilustracje: Elżbieta Grądziel

Wielka księga
ptaków

Wielka księga
ssaków

978-83-280-6576-5

978-83-280-4962-8

ZAPOWIEDŹ

 Czytanie metodą sylabową

Cena sugerowana: 32,99 zł
Nauka czytania za pomocą sylab? Nic prostszego.
Dużo merytorycznej wiedzy, mnóstwo ciekawych tekstów
i zadań do wykonania.

Piękna opowieść o Małej Niedźwiedzicy, która podróżuje po Drodze
Mlecznej ze swoją mamą – Wielką Niedźwiedzicą. Mnóstwo informacji
i ciekawostek o kosmosie oraz mapa nieba pokryta fluorescencyjnym
lakierem świecącym w ciemnościach.

Elementarz.
Czytanie metodą sylabową
Cena sugerowana: 34,99 zł
Oprawa twarda | 220x200 | 96 stron

Oprawa twarda | 290x290 | 64 strony
Jess French | Ilustracje: James Gilleard
Cena sugerowana: 39,99 zł
Książka popularnonaukowa na temat zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt
z całego świata, idealna dla wszystkich młodych miłośników dzikiej przyrody.
Jej oryginalne, artystyczne ilustracje zachwycą czytelników w każdym wieku.
Każdy z rozdziałów skupia się na najbardziej fascynujących zagrożonych zwierzętach
z danego kontynentu. W książce można znaleźć podstawowe informacje o danych
gatunkach i obszarach ich występowania, powodach, przez które grozi im wyginięcie,
i działaniach, jakie są podejmowane, by je ocalić.

Dla dzieci 68

978-83-280-6459-1
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Wielka księga
robali

Wielka księga
morskich
zwierząt

978-83-280-4366-4

978-83-280-5235-2

Ćwiczenia.
Czytanie metodą sylabową
Cena sugerowana: 24,99 zł
Oprawa miękka | 220x200 | 80 stron

Tajemniczy świat
pod stopami
Cena sugerowana:
49,99 zł
Oprawa twarda
250x325 | 32 strony
Guillain Charlotte
978-83-280-5744-9

978-83-280-7633-4
Okładka
w przygotowaniu

Dla dzieci 68

 Ratujmy zwierzęta

978-83-280-7639-6
Okładka
w przygotowaniu
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 Lubię...

 Przyjaciółki i moda

Oprawa zeszytowa | 210x250 | 24 strony

Oprawa miękka | 215x275 | 24 strony

Cena sugerowana: 9,99 zł

Cena sugerowana: 12,99 zł

Seria zeszytów na poziomie wczesnoszkolnym, idealna do
domowej edukacji. Poszczególne zeszyty zawierają zabawy
i zadania w różnych kategoriach. Łamigłówki matematyczne,
zagadki liczbowe i logiczne, ćwiczenia ortograficzne,
ciekawostki geograficzne – wszystko, czego potrzebuje uczeń
w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Idealna seria dla dziewczynek, które lubią modę i projektowanie. Dużo pomysłów oraz naklejek, dzięki którym dzieczynki mogą
komponować stroje na każdą pogodę i okazję.

Lubię liczyć.
Łamigłówki.
Na dobry
początek

Lubię liczyć.
Tabliczka
mnożenia. Na
dobry początek

978-83-280-6662-5

978-83-280-6660-1

Lubię liczyć.
Łamigłówki.
Dla bystrzaków

Lubię liczyć.
Tabliczka
mnożenia.
Dla bystrzaków

Lubię pisać.
Wiem coraz
więcej

Lubię pisać.
Na dobry
początek

Lubię pisać.
Dla bystrzaków

Lubię poznawać.
Świat

978-83-280-6663-2

978-83-280-6661-8

978-83-280-6658-8

978-83-280-6657-1

978-83-280-6659-5

978-83-280-6664-9

ZAPOWIEDŹ

Jesień, zima

Na sportowo

Elegantki

Moda wczoraj
i dziś

Przyjaciółki
dekorują
wnętrza

978-83-280-6556-7

978-83-280-6559-8

978-83-280-6558-1

978-83-280-6557-4

978-83-280-7588-7

978-83-280-7589-4

ZAPOWIEDŹ

Oprawa miękka | 215x250 | 80 stron
Cena sugerowana: 19,99 zł
Proste instrukcje krok po kroku, jak namalować wszystko, na
co ma się ochotę. Podpowiedzi i wskazówki pomogą młodym
rysownikom ćwiczyć rękę oraz uruchomić wyobraźnię.

 Słownik ortograficzny dla klas 1-3
Oprawa twarda | 160x235 | 112 stron

Różności

Cena sugerowana: 19,99 zł

ZAPOWIEDŹ

Wiosna, lato

 Rysowanie krok po kroku
ZAPOWIEDŹ

BESTSELLER

978-83-280-7598-6

Hulajnoga czy chulajnoga? Morze czy może? Arbuz czy arbus? Słownik ortograficzny
podpowie prawidłową pisownię i wyjaśni, dlaczego tak się pisze dane słowo.
Nieoceniona pomoc każdego ucznia!

ZAPOWIEDŹ

 Niezbędnik
kibica. Euro
Oprawa zintegrowana
160x235 | 128 stron
Cena sugerowana: 26,99 zł
Książka dla każdego
kibica. Najważniejsze fakty
o mistrzostwach Europy
w piłce nożnej. Mnóstwo
zadań, zabaw, quizów i tabel
do bieżącego notowania
wyników rozgrywek piłkarskich.

978-83-280-7595-5

Zwierzaki
978-83-280-7599-3
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Słownik
ortograficzny
dla dzieci

Szkolny słownik
ortograficzny

Słownik
ortograficzny
dla dzieci

Cena sugerowana:
16,99 zł
Oprawa miękka
160x235 | 112 stron

Cena sugerowana:
24,99 zł
Oprawa zintegrowana
160x235 | 208 stron

Cena sugerowana:
19,99 zł
Oprawa twarda
160x235 | 208 stron

978-83-280-4662-7

978-83-280-4971-0

978-83-280-4661-0

 Album mojego…

ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ

Album mojego
kotka

Album mojego
pieska

978-83-280-7559-7

978-83-280-7558-0

Oprawa zintegrowana | 240x240 | 48 stron
Cena sugerowana: 34,99 zł
Dla szczęśliwych opiekunów piesków i kotków. Niepowtarzalna
szansa zebrania wszystkich informacji o swoim pupilu w jednym
miejscu. Wypełniaj, wklejaj, koloruj.

Dla dzieci 68

Dla dzieci 68

978-83-280-7625-9
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NIEOFICJALNY I NIEAUTORYZOWANY

MISTRZ BUDOWNICTWA

SMOKI

CHATKA

PEJZAŻ MIEJSKI

MASTABA

BAR NA PLAŻY
MOST

TEATR

POT WO

ZAWIE

INFOR

MACJ

MISTRZ BUDOWNICTWA

wehiku l czasu

DNIK
POKA
JAK KROK
ZUJĄ
PO KROK CY,
U

ZBU

WŁASNEDOWAĆ

SMOK

KNAJPKA

RY.

UJĄCE

MISTRZ BUDOWNICTWA

Dookoła świata

PORA

DNIK
POKA
JAK KROK
ZUJĄ
CY,
PO

ZBUDOWKROKU
AĆ

NIESAMORA
WITE,

INSPIR

MINECRAFT

Dookoła świata

POMNIK

ZNAJDZIESZ TU ŁATWE, ŚREDNIE I TRUDNE BUDOWLE, JAK RÓWNIEŻ PORADY
EKSPERTÓW, DZIĘKI KTÓRYM ZDOBĘDZIESZ NOWE UMIEJĘTNOŚCI.
WYBUDUJESZ CHATKI NA PLAŻY I MOSTY, PAGODY I PAŁACE.
PRZEKONASZ SIĘ, ŻE TEN INTERAKTYWNY PRZEWODNIK
ZAINSPIRUJE KAŻDEGO FANA MINECRAFTA
DO WYKORZYSTANIA SWOJEJ WYOBRAŹNI!

PORA

WŁA SNE

MINECRAFT
MISTRZ BUDOWNICTWA

ZOSTAŃ MISTRZEM BUDOWNICTWA W GRZE MINECRAFT!
DZIĘKI TEMU SZCZEGÓŁOWEMU PRZEWODNIKOWI
STWORZYSZ 15 NIESAMOWITYCH ARCYDZIEŁ
ARCHITEKTURY, WZOROWANYCH NA PRAWDZIWYCH
BUDYNKACH I KONSTRUKCJACH!

Oprawa twarda | 216x270 | 80 stron
Świetna seria dla grających
w Minecrafta oraz dla tych, którzy
pragną ten świat poznać. Rodzaj
podręcznika, który nie tylko uczy,
jak zbudować określoną budowlę,
ale także określa stopień trudności
i zaawansowania w grze.

KOPALNIA

MISTRZ BUDOWNICTWA

POTWORY

NIEOFICJALNY I NIEAUTORYZOWANY

NIEOFICJALNY I NIEAUTORYZOWANY

MISTRZ BUDOWNICTWA

Dookoła świata

PAŁAC

.. --

NOWOŚĆ
MINECRAFT
MINECRAFT

MINECRAFT

 Minecraft. Mistrz
budownictwa

NOWOŚĆ

MINECRAFT

ZAWIE

WIEŻA ZEGAROWA

CHÂTEAU

DZIEDZINIEC

NIESAMORA
WITE,

INSPIR
INFOR

E.

GÓRSKA WIOSKA

E.

PAGODA

ZAPROJEKTOWAĆ
ARCYDZIEŁA

ZAPROJEKTOWAC
ARCYDZIELA

Z CAŁEGO ŚWIATA!

ZAINSPIROWANE
BUDYNKAMI I KONSTRUKCJAMI
,.
Z ROZNYCH

ZAINSPIROWANE
BUDYNKAMI

UJĄCE

MACJ

JAK KROK PO KROKU ,

JAK KROK PO KROKU

I.

KROK PO KROKU

SEKRETY I STRATEGIE

EPOK!

NIEZWYKŁE BUDYNKI

KROK PO KROKU

SEKRETY I STRATEGIE

- BUDYNKI
NIEZWYKLE

Potwory

Smoki

Dookoła świata

Cena sugerowana:
34,99 zł

Cena sugerowana:
34,99 zł

Cena sugerowana:
34,99 zł

Cena sugerowana:
34,99 zł

978-83-280-7732-4

978-83-280-7733-1

978-83-280-5493-6

978-83-280-5879-8

Minecraft Master Builder_World Tour_PLC_11mm_PL.indd 1

27/02/2018 14:39

Wehikuł czasu

 Brulion

Encyklopedia.
Niebo

Encyklopedia.
Świat wokół nas

Atlas świata dla
dzieci

Atlas
z naklejkami
i plakatem.
Atlas ciała
człowieka

Atlas
z naklejkami
i plakatem.
Atlas kosmosu

Atlas
z naklejkami
i plakatem.
Atlas rekordów
i ciekawostek
Polski

Cena sugerowana:
34,99 zł
Oprawa twarda
206x283 | 160 stron

Cena sugerowana:
34,99 zł
Oprawa twarda
206x283 | 160 stron

Cena sugerowana:
49,99 zł
Oprawa twarda
283x245 | 56 stron

Cena sugerowana:
14,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 24 strony

Cena sugerowana:
14,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 24 strony

Cena sugerowana:
14,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 24 strony

978-83-280-6641-0

978-83-280-6642-7

978-83-280-1160-1

978-83-280-5932-0

978-83-280-5931-3

978-83-280-5689-3

Atlas
z naklejkami
i plakatem.
Atlas Europy

Atlas
z naklejkami
i plakatem.
Atlas świata
zwierząt

Atlas
z naklejkami
i plakatem.
Atlas Polski

Atlas
z naklejkami
i plakatem.
Atlas
geograficzny
Polski

Atlas
z naklejkami
i plakatem.
Atlas flag świata

Atlas
z naklejkami
i plakatem.
Atlas świata

Cena sugerowana:
14,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 24 strony

Cena sugerowana:
14,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 24 strony

Cena sugerowana:
14,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 24 strony

Cena sugerowana:
14,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 24 strony

Cena sugerowana:
14,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 24 strony

Cena sugerowana:
14,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 24 strony

978-83-280-4501-9

978-83-280-4383-1

978-83-280-3921-6

978-83-280-4500-2

978-83-280-4382-4

978-83-280-3922-3

Pakiet:
Atlas + plakat
Atlas Europy

Pakiet:
Atlas + plakat
Atlas świata

Pakiet:
Atlas + plakat
Atlas Polski

Pakiet:
Atlas + plakat
Atlas flag świata

Pakiet:
Atlas + plakat
Atlas kosmosu

Pakiet:
Atlas + plakat
Atlas ciała
człowieka

Cena sugerowana:
34,99 zł
Pudełko | 220x314

Cena sugerowana:
34,99 zł
Pudełko | 220x314

Cena sugerowana:
34,99 zł
Pudełko | 220x314

Cena sugerowana:
34,99 zł
Pudełko | 220x314

Cena sugerowana:
34,99 zł
Pudełko | 220x314

Cena sugerowana:
34,99 zł
Pudełko | 220x314

978-83-280-6230-6

978-83-280-6231-3

978-83-280-6229-0

978-83-280-6232-0

978-83-280-6234-4

978-83-280-6233-7

Oprawa miękka
165x230

Seria zeszytów
pełnych kultowych
gier i zabaw dla
każdego!

Brulion zabaw
w podróży

Brulion szkolny
dla każdego

Brulion zabaw
podwórkowych

Brulion zabaw
dla każdego

Brulion zabaw
na zimę

112 strony

112 strony

128 stron

128 stron

978-83-280-4425-8

978-83-280-5323-6

978-83-280-4265-0

978-83-280-3112-8

Cena sugerowana:
29,99 zł
205x280 | 160 stron
978-83-280-5186-7

 Gram sobie

978-83-280-6112-5

Oprawa miękka | 165x210
128 stron
Cena sugerowana: 19,99 zł
Książeczki aktywnościowe
z mnóstwem zadań
dla małych bystrzaków.

Przyroda

Na wakacjach

978-83-280-6492-8

978-83-280-6495-9

 Krzyżówki
i łamigłówki
Oprawa miękka | 142x202 | 64 strony

Dla dzieci 68

Cena sugerowana: 9,99 zł

46

Kreatywne zadania, krzyżówki, sudoku,
wykreślanki, szukanie różnic, labirynty
i wiele innych aktywności dla wszystkich,
którzy lubią pogłówkować. Niewielki
i wygodny format idealny do tego, aby
zabrać książki ze sobą w podróż.

Hobby

Na każdą pogodę

Sport

Podróże

978-83-280-6671-7

978-83-280-6673-1

978-83-280-6672-4

978-83-280-6674-8

Dla dzieci 68

Cena
sugerowana:
14,99 zł

47

BESTSELLER

KSIĄ
Testy
kompetencji
dla klas 2.
Drugoteścik

Testy
kompetencji
dla klas 3.
Trzecioteścik

Elementarz
ortograficzny

Elementarz
matematyczny

Cena sugerowana:
14,99 zł
Oprawa miękka
210x295 | 48 stron

Cena sugerowana:
14,99 zł
Oprawa miękka
210x295 | 48 stron

Cena sugerowana:
14,99 zł
Oprawa miękka
210x295 | 48 stron

Cena sugerowana:
24,99 zł
Oprawa miękka
210x295 | 96 stron

Cena sugerowana:
24,99 zł
Oprawa miękka
210x295 | 96 stron

978-83-280-5134-8

978-83-280-5135-5

978-83-280-5136-2

978-83-280-5773-9

978-83-280-5774-6

Szkoła na
szóstkę.
Kolorowe
liczenie 1

Szkoła na
szóstkę.
Kolorowe
liczenie 2

Szkoła
na szóstkę.
Tabliczka
mnożenia

Szkoła
na szóstkę.
Dodawanie
i odejmowanie

Szkoła
na szóstkę.
Zegar
i kalendarz

Szkoła
na szóstkę.
Łamigłówki
matematyczne

Cena sugerowana:
7,99 zł
Oprawa zeszytowa
148x210 | 24 strony

Cena sugerowana:
7,99 zł
Oprawa zeszytowa
148x210 | 24 strony

Cena sugerowana:
9,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 24 strony

Cena sugerowana:
9,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 24 strony

Cena sugerowana:
9,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 24 strony

Cena sugerowana:
9,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 24 strony

978-83-280-4465-4

978-83-280-4466-1

978-83-280-4536-1

978-83-280-4535-4

978-83-280-4537-8

978-83-280-4538-5

Dla dzieci 68
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Szkoła
na szóstkę.
Obliczenia
pieniężne

Szkoła na szóstkę.
Dyktanda z zabawami
ortograficznymi. Klasa 1

Cena sugerowana:
7,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 24 strony

Cena sugerowana:
7,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 24 strony

Cena sugerowana: 9,99 zł
Oprawa zeszytowa | 210x295
24 strony

978-83-280-5640-4

978-83-280-5641-1

978-83-280-4529-3

Oprawa miękka ze skrzydełkami
145x205 | 24 strony

Cena sugerowana: 12,99 zł
Oprawa miękka ze skrzydełkami
145x205 | 32 strony
NOWOŚĆ

Pako w miejskiej
dżungli

Kosmitka

Jajo od krowy

Akcja Jogi

Pompon
w opałach

Na ratunek!

Cena sugerowana:
9,99 zł

Cena sugerowana:
9,99 zł

Cena sugerowana:
12,99 zł

978-83-280-5124-9

978-83-280-7065-3

978-83-280-7034-9

978-83-280-7033-2

978-83-280-5935-1

978-83-280-5934-4

Bomberka

Akcja Potop

978-83-280-5074-7

978-83-280-5745-6

NOWOŚĆ

Cena sugerowana:
14,99 zł
Oprawa miękka
ze skrzydełkami
145x205 | 48 stron

Szkoła na szóstkę.
Dyktanda z zabawami
ortograficznymi. Klasa 2

Super Marian
nad jeziorem

Kolega z okna

Kuba i Maja
kontra Gang
Prosiaka

Cena sugerowana: 9,99 zł
Oprawa zeszytowa | 210x295
24 strony

Cena sugerowana:
9,99 zł

Cena sugerowana:
9,99 zł

Cena sugerowana:
9,99 zł

978-83-280-6542-0

978-83-280-6543-7

978-83-280-7288-6

978-83-280-4530-9

Szkoła
na szóstkę.
Liczenie
od 1 do 100

Książkożercy to seria o trzech poziomach trudności przeznaczona dla dzieci, które
rozpoczynają swoją przygodę z czytaniem. Pełne humoru historie o sympatycznych
bohaterach zapewniają przyjemne wprowadzenie w świat książek. Opowiadania
uzupełniają testy sprawdzające zrozumienie tekstu, słowniczki trudnych wyrazów oraz
naklejki.

Szkoła na szóstkę.
Dyktanda z zabawami
ortograficznymi. Klasa 3
Cena sugerowana: 9,99 zł
Oprawa zeszytowa | 210x295
24 strony
978-83-280-4531-6

ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ

Okładka
w przygotowaniu

Inka ze Srebrnej Groty
Cena sugerowana: 9,99 zł
978-83-280-7567-2

Najwierniejszy
psijaciel

Koko uczy się
migać

978-83-280-6453-9

978-83-280-7568-9

Dla dzieci 68

Testy
kompetencji
dla klas 1.
Pierwszoteścik

ŻKOŻERCY

 Książkożercy
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 Młodzi przyrodnicy

BESTSELLER

Seria przyrodnicza dla młodych odkrywców. Piękne, pełne detali ilustracje oraz ciekawostki napisane prostym językiem.
Dwa poziomy trudności – dla młodszych i nieco bardziej wprawionych czytelników.

BESTSELLER

BESTSELLER

 Akademia Jednorożców

 Eliza Kiszonka

Oprawa miękka | 123x194 | 112 stron | Julie Sykes

Oprawa miękka | 123x194
Kaye Umansky | Ilustracje: Ashley King

Cena sugerowana: 14,99 zł
Wyobraź sobie szkołę, w której poznajesz swojego własnego
jednorożca i przeżywacie razem wspaniałe przygody.
Uczniowie akademii odkrywają magiczną moc jednorożców, by
po ukończeniu nauki chronić wyspę i jej mieszkańców. Niestety,
ktoś knuje przeciwko szkole i chce ich powstrzymać. Kim jest
tajemnicza postać, która próbuje wszystko zepsuć?

Oprawa miękka ze skrzydełkami
145x205 | 32 strony | Emily Bone
Cena sugerowana: 14,99 zł

Dzieci zwierząt

Owady i inne
małe zwierzęta

978-83-280-6216-0

978-83-280-6214-6

Cena sugerowana: 24,99 zł
Kiedy Eliza decyduje się na popilnowanie domu
mieszkającej w sąsiedztwie czarownicy, nie ma
pojęcia, w jakie kłopoty się pakuje. Czy gdy dostanie
pod opiekę zaczarowaną wieżę, która ma własne
zdanie, mówiącego kruka i umorusanego psiaka,
okaże się, że ma w sobie cechy potrzebne, by zostać
CZAROWNICĄ w TYDZIEŃ? Jedno jest pewne
– przed Elizą mnóstwo zabawnych magicznych
przygód!
Jak zostać czarownicą
w tydzień

Pory roku

192 strony

978-83-280-6213-9

978-83-280-6258-0
ZAPOWIEDŹ

Zosia i Tęcza

Aleksandra
i Iskra

Ewa i Gwiazda

978-83-280-6408-9

978-83-280-6409-6

978-83-280-6410-2

Jak uratować czarownicę
w tydzień
ZAPOWIEDŹ

Dinozaury

Kwiaty

Dzień i noc

Wybrzeże

Leśne stworzenia

W stawie

978-83-280-6215-3

978-83-280-6821-6

978-83-280-6822-3

978-83-280-6819-3

978-83-280-6820-9

978-83-280-7305-0

240 stron
978-83-280-6751-6

ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ

Izabela i Chmura
978-83-280-6411-9

Liliana i Tancerz
978-83-280-6412-6

Oliwia
i Śnieżynka
978-83-280-6413-3

Jak założyć magiczny
sklepik w tydzień
ok. 240 stron
978-83-280-7544-3

ZAPOWIEDŹ

Róża i Kryształka

Oprawa miękka ze skrzydełkami
145x205 | 48 stron | Patrycja Zarawska

978-83-280-7584-9
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Okładka robocza
Ptaki

Ślady zwierząt

978-83-280-7619-8

978-83-280-7616-7

Dla dzieci 68

Dla dzieci 68

Cena sugerowana: 14,99 zł
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ZAPOWIEDŹ

 Szkoła czarownic
Oprawa miękka | 123x194 | 240 stron | Em Lynas
Cena sugerowana: 24,99 zł
Wspaniała seria dla wszystkich dziewczynek, które kochają
magiczne przygody. Daisy Kurzajka wcale a wcale nie chce być
czarownicą, bo marzy o zostaniu aktorką. Dlatego z ogromną
niechęcią zaczyna naukę w Ropuszych Wieżach. W szkole nie
podoba się jej tak bardzo, że myśli tylko o tym, jak się z niej
wydostać. Czy jej się to uda? A może odkryje jednak w sobie
magiczną moc?

ZAPOWIEDŹ

Oprawa miękka | 123x194 | 192 strony | Alex Milway
Tłumaczenie: Anna Jędrzejczyk
Cena sugerowana: 24,99 zł
Nie pójdę
do szkoły
czarownic!

Wypuśćcie
mnie ze szkoły
czarownic!

978-83-280-7109-4

978-83-280-7583-2

Zapraszamy do Hotelu Flamingo! Ania Mosteczek jest nową
właścicielką Hotelu Flamingo. Stoi przed nią nie lada wyzwanie –
zamierza przywrócić hotelowi jego dawny blask. Kto pomoże jej
w tym karkołomnym zadaniu? Jakie przeszkody będzie musiała
pokonać? Czy niewykonalna z pozoru misja się powiedzie?

 Natka

 Gwiazda

978-83-280-7132-2

978-83-280-7133-9

ZAPOWIEDŹ

Natka
i zbuntowany
królik
978-83-280-7546-7

Wymarzona rola
Sary

Sekret Lily

Piosenka
Bethany

978-83-280-6338-9

978-83-280-6337-2

978-83-280-6339-6

978-83-280-6568-0

Oprawa miękka | 123x194 | 160 stron | Helen Peters
Cena sugerowana: 14,99 zł
Jasmine Green to córka farmera i pani weterynarz. Jej życie w oczywisty sposób jest związane ze zwierzątami. Często się nimi
opiekuje i stara się je uchronić od kłopotów. Niestety, sama równie często w nie wpada… Seria Dębowa farma to wspaniałe, ciepłe
opowieści, których bohaterami są urocze zwierzaki i (prawie) tak samo wspaniali ludzie.
ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ

Los nie jest sprawiedliwy wobec Natki. Dla przykładu: nigdy w życiu nie miała jeszcze
ANI JEDNEGO zwierzaka, nawet małego! Do tego grozi jej UTRATA zęba, a jej
rodzice ODMAWIAJĄ zakupu ogrodowego zraszacza. Twierdzą, że ich ogródek jest
na to za mały. A przecież każdy widzi, że ogródek jest O WIELE większy niż zraszacz!
Na szczęście dzięki pomysłowości Natalka potrafi poradzić sobie z każdą sytuacją.

 Mopsik, który chciał
zostać jednorożcem

 Mopsik, który chciał
zostać króliczkiem

Oprawa miękka ze skrzydełkami 123x194 | 144 stron
Bella Swift | Tłumaczenie: Ewa Kleszcz

Oprawa miękka ze skrzydełkami 123x194 | 144 stron
Bella Swift | Tłumaczenie: Ewa Kleszcz

Cena sugerowana: 19,99 zł

Cena sugerowana: 19,99 zł

Mały mopsik Peggy trafia tuż przed Bożym Narodzeniem do
rodziny Chloe. Piesek przywiązuje się do dziewczynki i oddaje
jej całe swoje serce. Chloe jednak nie chce pieska – marzy o tym,
by mieć jednorożca. Czy Peggy znajdzie sposób, by stać się
jednorożcem i w ten sposób przekonać do siebie dziewczynkę?

Chloe przygarnia małą króliczkę i zaczyna jej poświęcać całą
swoją uwagę. Osamotniona Peggy boi się, że Coco zajmie
jej miejsce w rodzinie. Ale jak mopsik mógłby konkurować
z uroczym, puszystym królikiem? Najwyraźniej Peggy będzie
musiała sama przemienić się w królika, i to w podskokach!

978-83-280-7285-5

NOWOŚĆ

Świnka zwana
Truflą

Kaczątko zwane
Guzikiem

Piesek zwany
Obłoczkiem

Kotek zwany
Jagodą

Baranek zwany
Szczęściarzem

Kózka zwana
Wierzbą

978-83-280-6091-3

978-83-280-6090-6

978-83-280-6330-3

978-83-280-6331-0

978-83-280-6332-7

978-83-280-6333-4

978-83-280-7729-4

ZAPOWIEDŹ

Dla dzieci 68

Wszystkie
światła na Chloe

 Dębowa farma

Dla dzieci 68

Hotel Flamingo.
Tom 2

Cena sugerowana: 19,99 zł

Cena sugerowana: 19,99 zł
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Hotel Flamingo.
Tom 1

Oprawa miękka | 123x194 | 60 stron | Ruth Quayle

Oprawa miękka | 123x194 | 160 stron |
Holly Webb

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

 Hotel
Flamingo
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 Boot. Wielka przygoda
małego robota

978-83-280-7580-1

ZAPOWIEDŹ

Oprawa miękka | 123x194 | 240 stron | Shane Hegarty
Tłumaczenie : Maria Lalik

 Psierociniec
Oprawa miękka | 185x235 | 56 stron
Agata Widzowska
Cena sugerowana: 24,99 zł
Seria zabawnych i wartościowych
książek, których bohaterami są psy i koty
– mieszkańcy schroniska Psierociniec –
oraz ich przyjaciele.

Cena sugerowana: 26,99 zł
Boot to robocik, który stracił swoją pamięć. Ale nie całkiem – kołacze mu się
w głowie dwa i pół wspomnienia. W tym to o swojej wspaniałej opiekunce,
Beti. Czy uda mu się odnaleźć dziewczynkę? Pierwszy tom uroczej serii
o zabawnym robocie.

 Zabawne
życie zwierząt
domowych
Oprawa miękka | 150x190 | 240 stron
James Campbell, Rob Jones

978-83-280-5781-4

Cena sugerowana: 24,99 zł
Sekrety zwierząt wreszcie odkryte!
Te dowcipne opowieści ze świata
domowych pupilów rozbawią do łez
i pozwolą znaleźć odpowiedzi na wiele
pytań. O czym tak naprawdę myśli jamnik,
patrząc na długą kiełbaskę? Dlaczego kot
czasami omija kuwetę? Książka nie tylko
rozśmiesza, ale i uczy empatii.

NOWOŚĆ

 Mądre opowieści
Oprawa twarda | 128x198 | 96 stron

Wielka próba

Cena sugerowana: 24,99 zł
Pięknie ilustrowane książeczki dla początkujacych czytelników.
Każda książka ma inny, wyjątkowy charakter: to różne historie
m.in. 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.

Małpka
Wiercipiętka

Wielka podróż
Małego Ptaszka

978-83-280-6816-2

978-83-280-6815-5

Ufopsiaki. Tom 5

Cena sugerowana: 29,99 zł
Oprawa miękka | 135x202 | 260 stron
Maddie Ziegler

Ilustracje: Marcin Piwowarski

978-83-280-5825-5

978-83-280-7312-8

Pierwsze solo
Cena sugerowana: 29,99 zł
Oprawa miękka | 135x202 | 260 stron
Maddie Ziegler

Moja wspaniała
przyjaciółka

Zaginiona
księgarnia

Morze opowieści

Magiczny słoik

Wielki dzień
Małej Króliczki

Dom na górze

978-83-280-6134-7

978-83-280-6135-4

978-83-280-6817-9

978-83-280-6818-6

978-83-280-6133-0

978-83-280-6132-3

Psierociniec.
Tom 1

W poszukiwaniu
straconego
węchu. Tom 2

Ilustracje:
Małgorzata Pietralik

Ilustracje: Nika
Jaworowska-Duchlińska

978-83-280-4729-7

978-83-280-4730-3

978-83-280-6088-3

Pan Babington i jego niezwykła klasa
Cena sugerowana: 24,99 zł
Oprawa miękka ze skrzydełkami | 135x202 |
240 stron | Tim Harris
978-83-280-5894-1

 Aż do chmur!

Dla dzieci 68

Cena sugerowana: 29,99 zł
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Pełna przygód opowieść o przyjaźni, odwadze i sile marzeń, oparta na prawdziwej historii pierwszego lotu
balonem nad osiemnastowiecznym Paryżem! Magpie nie może uwierzyć własnym oczom, gdy widzi chłopca,
który zostaje poderwany w powietrze przez niezwykły przedmiot tańczący na niebie. Próba udzielenia
pomocy nieznajomemu na zawsze odmienia jej życie. Pierre należy bowiem do rodziny Montgolfier, której
członkowie pragną jako pierwsi w historii skonstruować balon na gorące powietrze i odbyć nim lot na oczach
króla i królowej Francji. Jak skończy się pościg wynalazców za odwiecznym ludzkim marzeniem o wzniesieniu
się do chmur?

978-83-280-6785-1

Niepiesek.
Tom 3

Kocia lista
życzeń. Tom 4

Ilustracje:
Marta Krzywicka

Ilustracje:
Kasia Nowowiejska

978-83-280-5930-6

978-83-280-6666-3

Pan Babington i jego niezwykła
klasa. Do boju!
Cena sugerowana: 24,99 zł
Oprawa miękka ze skrzydełkami | 135x202 |
240 stron | Tim Harris
978-83-280-6341-9

Dla dzieci 68

Oprawa miękka | 123x194 | 288 stron | Emma Carroll
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BESTSELLER

BESTSELLER

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!

Szkolnik
Superdziewczyny 2
Cena sugerowana: 29,99 zł
Oprawa twarda | 142x202
192 strony
Agnieszka Mielech
978-83-280-7035-6

ZAPOWIEDŹ

Aloha. Tom XI
Cena sugerowana: 19,99 zł
Oprawa miękka | 135x185
176 stron
Agnieszka Mielech

Emi i Tajny Klub
Superdziewczyn.
Tom I

Kółko
hiszpańskiego.
Tom II

Na scenie.
Tom III

Akcje w wakacje.
Tom IV

Cena sugerowana:
19,99 zł
Oprawa miękka
135x185 | 170 stron
Agnieszka Mielech

Cena sugerowana:
19,99 zł
Oprawa miękka
135x185 | 170 stron
Agnieszka Mielech

Cena sugerowana:
19,99 zł
Oprawa miękka
135x185 | 152 strony
Agnieszka Mielech

Cena sugerowana:
19,99 zł
Oprawa miękka
135x185 | 152 strony
Agnieszka Mielech

978-83-7881-999-8

978-83-280-0635-5

978-83-280-1120-5

978-83-280-1314-8

Wielka księga
przygód

Wielka księga
przygód 2

Cena sugerowana:
34,99 zł
Oprawa miękka
165x210 | 432 strony
Agnieszka Mielech

Cena sugerowana:
34,99 zł
Oprawa miękka
165x210 | 304 strony
Agnieszka Mielech

978-83-280-3804-2

978-83-280-4716-7

Kreatywna
książka Emi dla
Superdziewczyn

Kreatywna
książka Flory dla
Superdziewczyn

Cena sugerowana:
9,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 32 strony
Agnieszka Mielech

Cena sugerowana:
9,99 zł
Oprawa zeszytowa
210x295 | 32 strony
Agnieszka Mielech

978-83-280-3911-7

978-83-280-3912-4

Autorka serii Emi i Tajny Klub Superdziewczyn,
urodzona w Białymstoku, od ponad 25 lat
mieszkanka Warszawy. Absolwentka polonistyki
oraz podyplomowych studiów Literatura dla
dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności
w Instytucie Literatury Polskiej UW, a także
Marketingu w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie i Executive MBA na Uniwersytecie
Warszawskim. Zawodowo związana z dystrybucją
filmową.
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Źrebaki
i Rumaki.
Tom V

Śnieżny patrol.
Tom VI

Poszukiwacze
przygód.
Tom VII

List w butelce.
Tom VIII

Hokus-Pokus.
Tom IX

Polarna
Wyprawa.
Tom X

Psy czy koty? Komiks i opowiadania

Cena sugerowana:
19,99 zł
Oprawa miękka
135x185 | 176 stron
Agnieszka Mielech

Cena sugerowana:
19,99 zł
Oprawa miękka
135x185 | 176 stron
Agnieszka Mielech

Poszukiwacze przygód. Gra w zestawie z książką

Cena sugerowana:
19,99 zł
Oprawa miękka
135x185 | 176 stron
Agnieszka Mielech

Cena sugerowana:
19,99 zł
Oprawa miękka
135x185 | 176 stron
Agnieszka Mielech

Cena sugerowana:
19,99 zł
Oprawa miękka
135x185 | 176 stron
Agnieszka Mielech

Cena sugerowana:
19,99 zł
Oprawa miękka
135x185 | 176 stron
Agnieszka Mielech

Cena sugerowana: 24,99 zł
Oprawa miękka | 135x185 | 272 strony
Agnieszka Mielech

Pudełko | 176 stron

978-83-280-1369-8

978-83-280-2468-7

978-83-280-3822-6

978-83-280-4449-4

978-83-280-5933-7

978-83-280-6570-3

978-83-280-4694-8

978-83-280-3743-4

Dla dzieci 68

Dla dzieci 68

978-83-280-7311-1
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 Nauka to lubię

978-83-280-7521-4

ZAPOWIEDŹ

Oprawa twarda | 152x191 | 320 stron
Tomasz Rożek
Cena sugerowana: 39,99 zł
Tomasz Rożek, dziennikarz i popularyzator nauki, prowadzi czytelników
przez labirynt wiedzy. Pisze o zjawiskach, z którymi spotykamy się na co
dzień i o tych zachodzących daleko w kosmosie, odległych o lata świetlne.
Odsłania tajemnice, nad którymi badacze głowią się od dawna,
ale prezentuje również najnowsze odkrycia uczonych.
Wspaniała lektura dla całej rodziny!

978-83-280-6329-7

Okładka robocza

 Dalej niż niebo
Oprawa twarda | 152x191 | 304 stron | Dara Ó Briain
Cena sugerowana: 36,99 zł

Dla dzieci
911

Sięgnij tę książkę, jeśli chcesz wiedzieć: Jak zostać astronautą? (Łatwizna!
Niekoniecznie…). Jak to jest na planecie Wenus? (Potwornie). Jak będzie
wyglądać koniec Wszechświata? (Spokojnie, na razie nie będzie końca).
Wyrusz w pełną ciekawych faktów i przezabawną w Kosmos!

978-83-280-7495-8

 Secret Science

ZAPOWIEDŹ

Oprawa twarda | 152x191 | 304 stron
Dara Ó Briain
Cena sugerowana: 36,99 zł

Okładka robocza

Fizyka? Nuda. Nauka? Nuda. Naprawdę tak myślisz? Przecież wszystko,
co dzieje się wokół ciebie – od samego rana, kiedy wstajesz, do późnego
wieczora, kiedy kładziesz się spać (a także nocą, kiedy smacznie śpisz) –
to nauka! Codzienność jest naprawdę fascynująca! Przeczytaj tę książkę,
a zaczniesz dostrzegać o wiele, wiele więcej.

 Kto odpowie
mądrej głowie?

ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ

Oprawa miękka | 165x210 | 96 stron

Seria książek dla wszystkich młodych naukowców
i przyrodników, którym nie jest straszne żadne wyzwanie.
Mnóstwo zadań, o których rozwiązanie pokusiłby się
z pewnością młody Einstein!

Łamigłówki
przyrodnika

Łamigłówki
naukowca

978-83-280-7637-2

978-83-280-7635-8

Dla dzieci 911

Cena sugerowana: 16,99 zł
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 Everest. Edmund Hillary
i Tenzing Norgay.
Niesamowita historia

 Klub Odkrywców.
Niedźwiedź Polarny

Oprawa twarda | 238x305 | 64 strony | Alexandra Stewart

Cena sugerowana: 34,99 zł

Oprawa miękka ze skrzydełkami | 142x202 | 384 stron | Alex Bell

Cena sugerowana: 44,99 zł
29 maja 1953 roku dwóch zdeterminowanych, pełnych pasji mężczyzn, Edmund Hillary
i Tenzing Norgay, wspięło się na najwyższą górę świata — Mount Everest i otworzyło
nowy rozdział w historii himalaizmu. Napisana w brawurowy, a jednocześnie
przystępny dla dzieci sposób książka opowiada historię pierwszego zdobycia Dachu
Świata. To również opowieść o wszystkich tych, którzy umożliwili tym dwóm śmiałkom
drogę na szczyt.

ZAPOWIEDŹ

978-83-280-7030-1

978-83-280-6569-7

 Jedwabne szlaki. Nowa historia świata

Oprawa miękka ze skrzydełkami | 123x194 | 240 stron | Abi Elphinstone
Cena sugerowana: 24,99 zł

Cena sugerowana: 59,99 zł
Przygotowana specjalnie dla młodych czytelników skrócona wersja bestsellerowych Jedwabnych szlaków
świetnego brytyjskiego historyka Petera Frankopana. Przedstawiona tutaj historia – z nowej perspektywy,
nowym spojrzeniem – spodoba się nie tylko dzieciom zainteresowanym historią. Piękne ilustracje przybliżą
odległy świat, ale też wzbudzą ciekawość do dalszego odkrywania historii, która ukształtowała świat,
w jakim dzisiaj żyjemy.

 Przewodnik
miłośników
chrząszczy

 Chrząszcz
i jego chłopiec

 Czy ta książka
umie znikać?

Oprawa twarda | 128x198 | 160 stron
M.G. Leonard
Tłumaczenie: Michał Brodacki

Oprawa miękka | 135x202 | 356 stron
M.G. Leonard
Tłumaczenie: Rafał Lisowski

Oprawa miękka | 210x295 | 96 stron
Barbara Taylor
Tłumaczenie: Agata Hildebrandt

Cena sugerowana: 34,99 zł

Cena sugerowana: 29,99 zł

Cena sugerowana: 21,99 zł

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

Historia niezwykłej przyjaźni z mroczną
tajemnicą w tle.

Wykorzystaj strony tej książki, aby
przeprowadzać ciekawe doświadczenia
naukowe. Wyrywaj strony, zgniataj je,
składaj i wycinaj, pisz po nich i wkładaj
je do wody. Spraw, aby książka znikała,
poruszała się, rosła… – odkrywaj sekrety
nauki i poczuj jej moc. Znajdź odpowiedzi
na wiele pytań.

978-83-280-6389-1

978-83-280-3986-5

Stella od zawsze marzyła, by wyruszyć w podróż z jej tatą Feliksem, członkiem
Klubu Odkrywców „Niedźwiedź polarny”. Według regulaminu dziewczyny nie mogą dołączyć
do klubu i stać się odkrywczyniami, ale Stella ma zamiar pokazać, że te zasady trzeba zmienić!
Gdy udaje jej się wyruszyć na ekspedycję w poszukiwaniu najzimniejszego punktu
Lodowych Wysp, nawet nie podejrzewa, że zmierza ku swojemu przeznaczeniu
i wreszcie dowie się całej prawdy o swojej rodzinie.

 Kroniki Nieodkrytych Królestw

Oprawa twarda | 238x305 | 128 stron | Peter Frankopan

978-83-280-6749-3

NOWOŚĆ

Wszystko zaczyna się w noc pełną magii, gdy mieszkańcy czekają
na pojawienie się legendarnego feniksa. Kiedy jednak nie wszystko
idzie zgodnie z planem, ratunek może przynieść tylko pewna rezolutna
jedenastolatka oraz bardzo ekscentryczna małpka… Tak oto zaczyna się
pierwsza przygoda otwierająca nowy cykl pełen magii, ryzykownych
przygód i niezwykłych przyjaźni.

Wszechmrok

Gwiezdne
Uroczysko

978-83-280-7289-3

978-83-280-7572-6

 Podniebna
Pieśń
Oprawa miękka ze skrzydełkami
123x194 | 320 stron
Abi Elphinstone
Cena sugerowana: 24,99 zł
Oto opowieść o dziewczynie
polującej z orłem, chłopcu,
którego wynalazki mogą odmienić
bieg historii, oraz organach
z sopli lodu. I o poczuciu więzi,
które nie słabnie nawet
na krańcu świata.

978-83-280-6256-6

 Zatopiony świat

ZAPOWIEDŹ

Oprawa miękka | 123x194 | 304 strony | Tom Huddleston

978-83-280-6387-7
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978-83-280-7118-6

Kara i Joe zarabiają na życie, zajmując się wyławianiem z zatopionego miasta cennych
dla kolekcjonerów przedmiotów. Życie dwójki przyjaciół wywraca się do góry nogami, gdy
przypadkowo wchodzą w posiadanie tajemniczej mapy. W pościg za nimi ruszają nie tylko
gangsterzy, ale też przedstawiciele władz i Wodniacy – wyposażeni w nowoczesny sprzęt piraci,
uważani przez władze za terrorystów. Kara i Joe muszą zdecydować, komu mogą zaufać,
zanim ruiny podwodnego miasta na zawsze znikną w morskich odmętach…

Dla dzieci 911

Dla dzieci 911

Cena sugerowana: 24,99 zł
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 Miasteczko Sticky Pines:
Tajemnica Wielkiej Stopy

ZAPOWIEDŹ

Marta Kisiel

Oprawa miękka | 123x194 | ok. 336 stron | Dashe Roberts | Tłumaczenie: Jacek Byra

Marta Kisiel (1982) – polska pisarka fantasy. Z wykształcenia polonistka.
Debiutowała w 2006 roku na łamach internetowego magazynu
„Fahrenheit” opowiadaniem Rozmowa dyskwalifikacyjna.
Na swoim koncie ma ukochany przez czytelników cykl Dożywocie
(Dożywocie, Siła niższa, Szaławiła, Oczy uroczne), powieści: Nomen omen
(pierwsze wydanie 2014), Toń (2018), oraz zbiór opowiadań Pierwsze
słowo (2018). Dwukrotna laureatka Nagrody im. Janusza A. Zajdla.

Cena sugerowana: 29,99 zł
Zafascynowana niewytłumaczalnymi zjawiskami Lucy Sladan próbuje rozwiązać zagadkę zaginięć jej
sąsiadów z miasteczka Sticky Pines. Dwunastolatka podejrzewa, że mieszkańcy są porywani przez UFO.
Szukając dowodów, Lucy wymyka się z domu nocą w czasie burzy. Widzi w lesie światła na niebie,
spotyka się twarzą w twarz z Wielką Stopą i poznaje tajemnice, które mogą zagrozić życiu
mieszkańców miasteczka.

 Osobliwe wydarzenia
w Rydlińskim Lesie

978-83-280-7499-6

ZAPOWIEDŹ

Oprawa miękka | 123x194 | 370 stron | Samuel J. Halpin | Tłumaczenie: Agnieszka Walulik

Po śmierci mamy Poppy zamieszkuje ze swoją babcią w Sadzi. W domu babci panują dziwne zasady: pranie
można robić tylko przed 6 rano, cukier jest trzymany pod kluczem, okna powinny być szczelnie zamknięte
na noc, zasłony zaciągnięte i nigdy przenigdy nie można… wycierać kurzu z parapetów. Całe miasteczko
jest dziwne. Od jakiegoś czasu dzieci znikają stamtąd bez śladu…Poppy i jej nowy przyjaciel Erasmus
postanawiają odkryć, co stoi za tymi tajemniczymi zdarzeniami.

 Wskazówki

978-83-280-7528-3

ZAPOWIEDŹ

Cena sugerowana: 32,99 zł

Dla dzieci 911

978-83-280-6374-7
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978-83-280-7322-7

 Blaszak

 Peleryna z piór

Oprawa miękka | 123x194 | 384 strony
Pádraig Kenny

Oprawa miękka | 123x194 | 272 strony
Nigel Quinlan

Cena sugerowana: 26,99 zł

Cena sugerowana: 29,99 zł

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

W miasteczku Knowmealldown co sto
lat odbywa się Wielki Festiwal, w czasie
którego do świętujących ludzi dołączają
magiczne istoty, zwane Dobrym Ludem.
Niestety rok, w którym przy organizacji
Festiwalu pomaga Brian Nolan, okazuje
się katastrofą. Aby uratować miasteczko
i zdjąć zaklęcie ze swoich rodziców,
chłopiec musi podjąć się czterech
magicznych wyzwań.

978-83-280-6372-3

 Małe Licho
i anioł
z kamienia.
Tom II

Oprawa twarda | 135x202 | 208 stron
Marta Kisiel

Oprawa twarda | 135x202 | 304 strony
Marta Kisiel

978-83-280-5221-5

978-83-280-6727-1

Cena sugerowana: 34,99 zł

Cena sugerowana: 34,99 zł

Oprawa miękka ze skrzydełkami | 142x202 | 208 stron
Bartosz Szczygielski | Ilustracje: Joanna Rusinek

Pierwszy dzień wagarowicza miał być wyjątkowy i dokładnie taki był. I byłoby cudownie, gdyby
na drodze Maksa Albertowicza nie pojawili się nauczyciel matematyki pachnący siarką, staruszka
przypominająca czarownicę i koleżanka kujonka. No i gdyby pradziadek nie dał mu magicznego
zegarka. Wystarczyło kilka godzin, by życie Maksa dosłownie stanęło na głowie. A gdyby tak
wszystko można było zacząć od nowa? A jeżeli nie wyjdzie, to jeszcze raz?

 Małe Licho
i tajemnica
Niebożątka.
Tom I

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

Małe Licho
i tajemnica
Niebożątka
zdobyło Nagrodę
Ferdynanda
Wspaniałego
za najlepszą
książkę dla dzieci
2018 roku.

978-83-280-7570-2

ZAPOWIEDŹ

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

Małe Licho
i anioł z kamienia
zdobyło
I Nagrodę
Literacką PS Ibby
w 2019 roku.

 Małe Licho i lato z diabłem.
Tom III
Oprawa twarda | 135x202 | 304 strony | Marta Kisiel
Cena sugerowana: 34,99 zł

Okładka
w przygotowaniu

Rozpoczyna się czas najwspanialszych przygód — wakacje! I to przygód
nie byle jakich, bo tym razem Licho nie daje się zostawić w domu i wspólnie
z Bożkiem, świeżo upieczonym absolwentem klasy trzeciej, wyrusza
z namiotem na znajomą polanę pośrodku lasu. W lesie tym czają się
tajemnice, zarówno bardzo stare, jak i te zupełnie nowe, a w ich odkrywaniu
pół chłopiec, pół widmo, pół glut zyskuje zupełnie nieoczekiwanego
kompana...

Dla dzieci 911

Cena sugerowana: 34,99 zł
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 Baśniobór

BESTSELLER

 Spirit Animals
i Spirit Animals.
Upadek bestii

Zwierzoduchy.
Tom I

Polowanie.
Tom II

Więzy krwi.
Tom III

Ogień i lód.
Tom IV

256 stron
Brandon Mull

240 stron
Maggie Stiefvater

256 stron | Garth Nix,
Sean Williams

240 stron
Shannon Hale

978-83-280-0694-2

978-83-280-0695-9

978-83-280-1366-7

978-83-280-2505-9

BESTSELLER

 Smocza Straż

Oprawa miękka | 135x202
Brandon Mull

Oprawa miękka | 135x202
Brandon Mull

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.

Cena sugerowana: 34,99 zł
Smocza Straż to ciąg dalszy Baśnioboru –
bestsellerowej serii Brandona Mulla. Pasjonująca
historia przygód pary nastolatków – Kendry i Setha.
Siedem smoczych sanktuariów upada,
czy Wyrmroost będzie następne?

BESTSELLER

Oprawa twarda | 135x202

Tom I

Cena sugerowana: 34,99 zł,
39,99 zł (Opowieść zwierzoduchów)
36,99 zł (Szeptacz Burz. Tom VII)
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!

386 stron
978-83-280-4869-0

Tom I

Tom II. Gwiazda
Wieczorna
wschodzi

Tom III.
Plaga cieni

Cena sugerowana:
34,99 zł

Cena sugerowana:
29,90 zł

Cena sugerowana:
34,99 zł

344 strony

416 stron

464 strony

978-83-7747-862-2

978-83-7747-863-9

978-83-7747-861-5

W YDANIE
SPECJALNE

Naprzeciw
falom. Tom V

Wzlot i upadek.
Tom VI

Wszechdrzewo.
Tom VII

Opowieści
zwierzoduchów

224 strony
Tui T. Sutherland

240 stron
Eliot Schrefer

224 strony
Marie Lu

224 strony
Brandon Mull i inni

978-83-280-3044-2

978-83-280-3933-9

978-83-280-4004-5

978-83-280-6720-2

Tom II. Gniew
Króla Smoków
416 stron
978-83-280-6571-0

Tom IV.
Tajemnice
smoczego azylu

Tom V. Klucze
do więzienia
demonów

Przewodnik
opiekuna

Cena sugerowana:
29,90 zł

Cena sugerowana:
32,90 zł

Cena sugerowana:
49,99 zł

Nieśmiertelni
strażnicy. Tom I

Spalona ziemia.
Tom II

Powrót.
Tom III

Ognista fala.
Tom IV

Serce Ziemi.
Tom V

Pazur Żbika.
Tom VI

224 strony
Eliot Schrefer

224 strony
Victoria Schwab

224 strony
Varian Johnson

208 stron
Jonathan Auxier

224 strony
Sarah Prineas

224 strony
Varian Johnson

512 stron

560 stron

Oprawa twarda
205x280 | 116 stron

978-83-280-4005-2

978-83-280-4006-9

978-83-280-4007-6

978-83-280-4008-3

978-83-280-5106-5

978-83-280-5882-8

978-83-7747-895-0

978-83-7747-842-4

978-83-280-2732-9

Tom III. Pan
Widmowej
Wyspy
ok. 432 strony
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Szeptacz Burz. Tom VII

Smocze Oko. Tom VIII

208 stron | Christina Diaz Gonzalez

208 stron | Chadda Sarwat

Księga wyobraźni

978-83-280-6093-7

978-83-280-6092-0

Cena sugerowana: 26,99 zł
Oprawa miękka 183x228 | 160 stron
978-83-280-4870-6

Okładka robocza

Dla dzieci 911

Dla dzieci 911

978-83-280-7578-8
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BESTSELLER
Nowa seria podróżniczo-przygodowa Agnieszki Stelmaszyk –
pełna humoru, nieoczekiwanych zwrotów akcji i kryminalnych
zagadek. Rodzina Mazurskich przemierza samochodem
europejskie państwa, zatrzymując się na jakiś czas w różnych
miejscach, zwiedzając i przeżywając wiele zabawnych
perypetii. Czytelnicy mogą wraz z nimi poznawać ciekawostki
o odwiedzanych miastach, miejscowych zwyczajach, zabytkach,
atrakcjach i jedzeniu. Każdy rozdział kończy się częścią
informacyjną o danym kraju w formie dziennika podróży.

 Bunia kontra fakir
Oprawa twarda | 142x202 | 224 strony | Agnieszka Stelmaszyk | Ilustracje: Anna Oparkowska
Cena sugerowana: 29,99 zł
Jedenastoletni Jędrek nie potrafi usiedzieć długo w jednym miejscu. Tak samo jak członkowie jego zwariowanej
rodziny! Gdy nadchodzą wakacje, Mazurscy postanawiają więc wyruszyć w podróż życia. Wszystko układa
się jednak zupełnie inaczej, niż planowali… Średniowieczne zamki i weneckie kanały stają się tłem dla
prawdziwej kryminalnej zagadki! Czy mimo mrożących krew w żyłach zbiegów okoliczności rodzinie uda się
odwiedzić wszystkie zaplanowane miejsca? I co wyniknie z ich spotkania z podejrzanym fakirem, który zdaje
się podążać za Mazurskimi z kraju do kraju?

Kto mnie
przytuli?
Szafir, psiak
na medal

wiek
6-8

978-83-280-7066-0

Cena sugerowana:
14,99 zł
Oprawa miękka
123x194 | 160 stron
Agnieszka Stelmaszyk

Cena sugerowana:
14,99 zł
Oprawa miękka
123x194 | 160 stron
Agnieszka Stelmaszyk

Cena sugerowana:
14,99 zł
Oprawa miękka
123x194 | 160 stron
Agnieszka Stelmaszyk

Cena sugerowana:
14,99 zł
Oprawa miękka
123x194 | 160 stron
Agnieszka Stelmaszyk

978-83-280-4877-5

978-83-280-4878-2

978-83-280-4874-4

978-83-280-4873-7

wiek
6-8

Mazurscy nigdy nie mają dość przygód i poznawania świata! Celem ich kolejnej podróży jest zobaczenie
na własne oczy Atlantyku, zwiedzenie Berlina, Akwizgranu, Normandii i kilku innych ekscytujących miejsc.
Członkowie tej zwariowanej rodziny przyciągają jednak kłopoty jak magnes, więc po drodze ponownie
znajdują się w samym centrum niebezpiecznej przestępczej intrygi! Czy kiedy bunia stanie się główną
oskarżoną w sprawie porwania tajemniczej Prozerpiny, Mazurskich zaczną śledzić podejrzani kowboje, a ich
samochód zepsuje się w samym środku obcego kraju, rodzinie uda się bezpiecznie ukończyć podróż?

 Kamień Przeznaczenia

wiek
6-8

Kto mnie
przytuli?
Hugo, mały
uciekinier

 Porwanie Prozerpiny
Cena sugerowana: 29,99 zł

wiek
6-8

Kto mnie
przytuli?
Nutka znajduje
przyjaciół

978-83-280-6645-8

Oprawa twarda | 142x202 | 248 stron | Agnieszka Stelmaszyk | Ilustracje: Anna Oparkowska

wiek
6-8

wiek
6-8

Kto mnie
przytuli?
Irys, koci
detektyw

Kto mnie
przytuli?
Złotek, kocurek
z charakterem

Kto mnie
przytuli?
Mela, uważna
tropicielka

Cena sugerowana:
14,99 zł
Oprawa miękka
123x194 | 160 stron
Agnieszka Stelmaszyk

Cena sugerowana:
14,99 zł
Oprawa miękka
123x194 | 160 stron
Agnieszka Stelmaszyk

978-83-280-4875-1

wiek
6-8

978-83-280-4876-8

Kto mnie
przytuli?
Piesek na medal

Kto mnie
przytuli?
Kotek na medal

Cena sugerowana:
34,99 zł
Oprawa twarda
165x210 | 432 strony
Agnieszka Stelmaszyk

Cena sugerowana:
34,99 zł
Oprawa twarda
165x210 | 432 strony
Agnieszka Stelmaszyk

978-83-280-4620-7

wiek
6-8

Agnieszka
Stel m aszyk
Uwielbiana przez młodych
czytelników autorka wielu
popularnych książek dla dzieci
i młodzieży, między innymi
serii podróżniczo-przygodowej
Kroniki Archeo, której kolejne
części ukazują się już od 2010 roku,
nieodmiennie natychmiast
zyskując status bestsellera.
Znakiem rozpoznawalnym
twórczości autorki jest humor,
tworzenie sympatycznych postaci
oraz wplatanie we wciągające
fabuły prawdziwych miejsc
i wydarzeń, faktów związanych
z przyrodą i historią. Dzięki temu
jej powieści z powodzeniem łączą
elementy rozrywkowe i edukacyjne,
od wielu lat rozbudzając
wyobraźnię i rozszerzając
zainteresowania czytelników.

978-83-280-4621-4

ZAPOWIEDŹ

Dla dzieci 911

Cena sugerowana: 32,99 zł
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Mazurscy wyruszają w kolejną wakacyjną podróż przez europejskie państwa.
Tym razem odwiedzą m.in. Kornwalię i Szkocję, gdzie przejadą się zabytkowym
pociągiem do Hogwartu z filmów o Harrym Potterze.
Jak zwykle wakacje Mazurskich będą pełne zakręconych przygód,
a w trakcie śledzenia ich podróży czytelnicy poznają mnóstwo ciekawostek
o odwiedzanych miejscach. Rodzina zostanie też wciągnięta w kolejną
kryminalną intrygę z tajemniczym Kamieniem Przeznaczenia w roli głównej…
978-83-280-7545-0

wiek
6-8

Kto mnie
przytuli?
Mój mały piesek

Kto mnie
przytuli?
Mój mały kotek

Cena sugerowana:
34,99 zł
Oprawa twarda
165x210 | 432 strony
Agnieszka Stelmaszyk

Cena sugerowana:
34,99 zł
Oprawa twarda
165x210 | 448 strony
Agnieszka Stelmaszyk

978-83-280-2588-2

wiek
6-8

978-83-280-3195-1

Dla dzieci 911

Oprawa twarda | 142x202 | 248 stron
Agnieszka Stelmaszyk | Ilustracje: Anna Oparkowska
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ZAPOWIEDŹ

 Podróże
w czasie
z chomikiem

 1000-letni
chłopiec
Oprawa miękka ze skrzydełkami |
123x194 | 400 stron | Ross Welford

Oprawa miękka ze skrzydełkami |
123x194 | 416 stron | Ross Welford

Cena sugerowana: 36,99 zł

Cena sugerowana: 36,99 zł
978-83-280-6565-9

W dniu dwunastych urodzin Ala
Chaudhury’ego dziadek wręcza chłopcu
list od jego zmarłego ojca. Chłopiec
otrzymuje misję – musi cofnąć się do 1984
roku dzięki tajemniczemu wehikułowi
czasu i podjąć się nieprawdopodobnego
i niezwykle ważnego zadania –
uratowania życia swojego taty. W tej
arcyważnej misji towarzyszy chłopcu…
jego chomik.

978-83-280-6564-2

Chcielibyście żyć wiecznie? Powiem wam
szczerze, że zdecydowanie
tego nie polecam. Zdążyłem już
przywyknąć i rozumiem, dlaczego jest
to takie wyjątkowe. Tyle tylko, że chcę już
z tym skończyć. Chcę dorosnąć, tak samo
jak wy. Oto moja historia. Nazywam się
Alve Einarsson. Skończyłem tysiąc lat.
A mówiąc precyzyjniej, to ponad tysiąc
lat. Chcecie zostać moimi przyjaciółmi?
Jeśli tak, to mówcie mi Alfie. Alfie Monk.

 Ja, Kosmo

NOWOŚĆ

978-83-280-7119-3

Oprawa miękka | 123x194 | 272 strony
Carlie Sorosiak
Cena sugerowana: 29,99 zł
Cosmo to golden retriever, który jest członkiem rodziny już dobrych kilka
lat. Do pewnego czasu wszystko układało się idealnie: życie psa toczyło
się wokół zabaw, na przykład aportowania piłki tenisowej, rozszarpywania
papieru toaletowego czy obwąchiwaniu gęsich kup. Jednak któregoś dnia
coś zaczyna się zmieniać. W domu coraz częściej słychać podniesiony
głos, a tata, głowa rodziny, zaczął sypiać na kanapie. Trudne słowo na „r”
zawisło nad rodziną. Cosmo chce temu zaradzić i jest przekonany, że wie,
jak to zrobić. Czy sprytnemu golden retrieverowi uda się uratować rodzinę?

ZAPOWIEDŹ

 11 zanim 12

 12 zanim 13

Oprawa miękka ze skrzydełkami | 123x194
400 stron | Lisa Greenwald

Oprawa miękka ze skrzydełkami | 123x194 | 360 stron
Lisa Greenwald

Cena sugerowana: 36,99 zł

Cena sugerowana: 36,99 zł

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

Druga część przezabawnej historii dwóch przyjaciółek Kaylan i Arianny.
Nastolatki tworzą kolejną listę – rzeczy, które muszą zrobić, zanim skończą
trzynaście lat. Na pierwszym miejscu listy znalazło się postanowienie
o dbaniu o swoją przyjaźń. Jak to jednak w życiu bywa, sprawy między
dziewczętami dość szybko się komplikują…

 Biuro detektywistyczne Kat Wolfe
Oprawa miękka ze skrzydełkami | 123x194 | 352 strony | Lauren St John
Cena sugerowana: 39,99 zł
Dołącz do dzielnej Kat Wolfe i jej czworonożnych pomocników i pozwól się porwać historii pełnej przygód, wolności i przyjaźni.
Kat jest zachwycona swoim nowym domem w sielskim Bluebell Bay, zwłaszcza, że budynek ma już mieszkańca – uroczego dzikiego
kota. Kiedy Kat zaczyna opiekować się domowymi zwierzętami sąsiadów, by dorobić do kieszonkowego, okazuje się, że idylliczne
miasteczko skrywa wiele złowrogich sekretów. Gdy jeden z właścicieli czworonogów nagle znika, Kat zwraca się o pomoc do swojej
nowej przyjaciółki Harper Lamb. Dziewczyny zakładają współnie biuro detektywistyczne, próbując rozwikływać zagadki dotyczące
mieszkańców miasteczka.

Kat Wolfe prowadzi
śledztwo

Kat Wolfe i tejemnica
smoczej sakmieliny

978-83-280-6750-9

978-83-280-7116-2

978-83-280-6367-9

978-83-280-6842-1

Dla dzieci 911

NOWOŚĆ
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 Marzenie
w białe groszki

 Sekretna kuchnia
pani Simpson

Oprawa miękka ze skrzydełkami
123x194 | 320 stron
Laurel Remington

Oprawa miękka ze skrzydełkami
123x194 | 288 stron
Laurel Remington

Cena sugerowana: 29,99 zł

Cena sugerowana: 29,99 zł

Wspaniała powieść bestsellerowej
Laurel Remington o akceptowaniu siebie
i przezwyciężaniu własnych słabości.
Koniec z mundurkami szkolnymi – na
taką informację czekają wszyscy
uczniowie. Ale nie Andy, dla której to
totalna katastrofa! Wszystko przez sklep
jej mamy. To butik, w którym można kupić
używane ubrania i z którego pochodzi
cała garderoba Andy. Dziewczynka
chciałaby ubierać się jak każda inna
dziewczynka w jej wieku. Pewnego dnia
wszystko się zmienia. Andy znajduje
w sklepie niezwykłą torbę…

978-83-280-6089-0

Dwunastoletnia Scarlett jest gwiazdą –
a jednocześnie ofiarą – cieszącego się
dużą popularnością bloga swojej mamy.
Najchętniej zapadłaby się pod ziemię,
by nie musieć znosić żartów szkolnych
kolegów na temat jej życia. Któregoś
dnia Scarlett przez przypadek trafia
do domu swojej sąsiadki. Okazuje się,
że pani Simpson – która właśnie
została przewieziona do szpitala –
ma prawdziwie magiczną kuchnię…

978-83-280-6328-0

978-83-280-6255-9

 Poniżej zera

 Chłopiec z bańki

Oprawa miękka | 123x194 | 336 stron
Dan Smith

Oprawa miękka | 123x194 | 336 stron
Stewart Foster

Cena sugerowana: 29,99 zł

Cena sugerowana: 29,99 zł

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…

Jedenastoletni Joe cierpi z powodu
choroby objawiającej się całkowitym
brakiem odporności, dlatego żyje
w „bańce” – sterylnie czystym szpitalnym
pokoju. Jego rodzice zginęli w wypadku,
opiekuje się nim starsza siostra Beth.
Życie chłopca zmienia się wraz
z pojawieniem się nowego
pielęgniarza – Amira. To on rzuca
chłopcu wyzwanie, by poznał świat
poza szpitalnym reżimem.

978-83-280-6373-0

978-83-280-6327-3

 Chłopiec z ostatniej ławki
Oprawa miękka | 123x194 | 328 stron | Onjali Q. Raúf

 Kocia
kawiarenka

Cena sugerowana: 29,99 zł

Oprawa miękka | 123x194 | 192 strony
Katrina Charman
Cena sugerowana: 22,99 zł
Isla Palmer ma bzika na punkcie kotów,
ale jej mama, która jest weterynarzem,
nie zgadza się na to, by w ich domu
mieszkał jakiś zwierzak. Co wymyśli
Isla, aby spełnić swoje marzenie
i czy zdoła przekonać mamę?
Kto jej w tym pomoże?

Poppy i inne koty
Tom I

Wielkie otwarcie
Tom II

Kocie walentynki
Tom III

Sekrety
i tajemnice
Tom IV

978-83-280-6464-5

978-83-280-6465-2

978-83-280-6466-9

978-83-280-6467-6

978-83-280-6334-1

W mojej klasie było puste krzesło, ale teraz siedzi w nim chłopiec
o imieniu Ahmet. Ma osiem lat (jak ja), ale na początku wydawał mi się
bardzo dziwny. Nigdy się nie odzywał i nigdy się nie uśmiechał, i nie lubił
słodyczy – nawet cytrynowych landrynek, moich ulubionych! Ale w końcu
okazało się, że wcale nie jest dziwny. Jest uchodźcą, który uciekł przed
Wojną. Prawdziwą. Taką z bombami i ogniem, i złymi ludźmi, którzy
krzywdzą innych. I im więcej się o nim dowiaduję, tym bardziej chcę się
z nim zaprzyjaźnić. Więc z moimi przyjaciółmi, Josie, Michaelem i Tomem,
postanowiliśmy działać. Razem obmyśliliśmy plan…

 Ella i jej sekret
Oprawa miękka | 123x194 | 256 stron | Cath Howe

70

Ella MacKay jest nowa. Nowa w mieście, szkole, klasie. Z mamą i bratem
przeprowadziła się do nowego miasta z powodu rodzinnych problemów,
o których nie chce nikomu mówić. Czy w nowym miejscu uda jej się
odnaleźć bratnią duszę? Czy Ella podzieli się z kimś swoją tajemnicą?
Jedno jest pewne – od Elli odwagi mógłby się uczyć niejeden dorosły.
Wzruszająca i ciepła opowieść o przyjaźni, miłości, rodzinie i o tym
co w życiu ważne.

Dla dzieci 911

Dla dzieci 911

Cena sugerowana: 24,99 zł

71

 Egzamin ósmoklasity
Oprawa miękka | 210x295 | 64 strony
Cena sugerowana: 14,99 zł
Zbiory czterech arkuszy: jeden to oryginalny arkusz Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej, a trzy pozostałe to arkusze opracowane
merytorycznie i wizualnie na jego wzór. Ta książka pomoże
ósmoklasiście sprawdzić wiedzę oraz oswoić się z formą
egzaminu. Doskonały forma trening przed egzaminem
na zakończenie szkoły podstawowej.
Matematyka.
Arkusze
egzaminacyjne

Język polski.
Arkusze
egzaminacyjne

978-83-280-5238-3

978-83-280-5237-6

Matematyka.
Zbiór zadań

Język polski.
Opracowania
lektur

978-83-280-5240-6

978-83-280-5239-0

Matematyka.
Arkusze
i odpowiedzi

Język polski.
Arkusze
i odpowiedzi

978-83-280-6734-9

978-83-280-6733-2

Język polski.
Arkusze egzaminacyjne
dla ósmoklasistów

Matematyka.
Arkusze egzaminacyjne
dla ósmoklasistów

Język angielski.
Arkusze egzaminacyjne
dla ósmoklasistów

978-83-280-7626-6

978-83-280-7623-5

978-83-280-6735-6

Oprawa miękka | 142x202 | 128 stron
Cena sugerowana: 19,99 zł

Oprawa miękka | 210x295 | 64 strony
Cena sugerowana: 14,99 zł
Seria przeznaczona jest dla ósmoklasistów przystępujących
do egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej.
Rozwiązywanie zadań zawartych w arkuszach pomoże
w przygotowaniach do sprawdzianu.

ZAPOWIEDŹ
Oprawa miękka
210x295 | 64 strony
Cena sugerowana: 14,99 zł
Seria przeznaczona
jest dla ósmoklasistów
przystępujących
do egzaminu na zakończenie
szkoły podstawowej.
Rozwiązywanie zadań
zawartych w arkuszach
pomoże w przygotowaniach
do sprawdzianu.

Edukacja

Edukacja, lektury,
kolekcje, albumy

Dwie przygotowane z myślą o ósmoklasistach pozycje, pozwolą
im przećwiczyć wszystkie typy zadań, jakie mogą pojawić się na
egzaminie kończącym szkołę podstawową.
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 Lektury

 Konstytucja RP

Oprawa miękka | 142x202

978-83-280-7929-8

Oprawa miękka | 142x202 | 96 stron
Konstytucja RP to akt prawny o najwyższej w Polsce mocy.
Uchwalona została 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe,
zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku,
weszła w życie 17 października 1997 r.

Mały Książę

Akademia
pana Kleksa

Ania z Zielonego
Wzgórza

W pustyni
i w puszczy

Doktor Dolittle
i jego zwierzęta

Król Maciuś
Pierwszy

 Seria z niezapominajką

Cena sugerowana:
9,99 zł
96 stron
Antoine
de Saint-Exupéry

Cena sugerowana:
19,99 zł
160 strony
Jan Brzechwa

Cena sugerowana:
19,99 zł
464 strony
Lucy Maud
Montgomery

Cena sugerowana:
19,99 zł
460 stron
Henryk Sienkiewicz

Cena sugerowana:
9,99 zł
128 stron
Hugh Lofting

Cena sugerowana:
19,99 zł
288 stron
Janusz Korczak

Oprawa twarda | 185x235

978-83-280-4983-3

978-83-280-4890-4

978-83-280-5330-4

978-83-280-5329-8

978-83-280-4899-7

978-83-280-5133-1

Pamiętnik
Czarnego Noska

Dziewczynka
z parku

Latarnik
i inne nowele

Katarynka
i inne nowele

Pan Tadeusz

Zemsta

Cena sugerowana:
19,99 zł
128 stron
Janina Porazińska

Cena sugerowana:
24,99 zł
128 stron
Barbara Kosmowska

Cena sugerowana:
19,99 zł
256 stron
Henryk Sienkiewicz

Cena sugerowana:
19,99 zł
176 stron
Bolesław Prus

Cena sugerowana:
19,99 zł
400 stron
Adam Mickiewicz

Cena sugerowana:
19,99 zł
176 stron
Aleksander Fredro

978-83-280-4618-4

978-83-280-5141-6

978-83-280-6784-4

978-83-280-6783-7

978-83-280-6781-3

978-83-280-6782-0

Do Serii z niezapominajką wybraliśmy książki autorstwa wybitnych pisarzy. Rodzicom i dziadkom przypomną
one najpiękniejsze chwile z dzieciństwa, a dzieciom przedstawią nowych bohaterów – przyjaciół na całe
życie. W serii znajdziesz utwory takich znanych polskich autorów jak m.in. Jan Brzechwa, Ludwik Jerzy Kern,
Janusz Korczak czy Wanda Chotomska.

Marceli Szpak
dziwi się światu

Akademia
pana Kleksa

Szelmostwa lisa
Witalisa

Pamiętnik
Czarnego Noska

Proszę słonia

Jacek i Agatka

Cena sugerowana:
24,99 zł
48 stron
Joanna Pollakówna

Cena sugerowana:
29,99 zł
160 stron
Jan Brzechwa

Cena sugerowana:
24,99 zł
32 strony
Jan Brzechwa

Cena sugerowana:
29,99 zł
104 strony
Janina Porazińska

Cena sugerowana:
39,99 zł
176 stron
Ludwik Jerzy Kern

Cena sugerowana:
39,99 zł
96 stron
Wanda Chotomska,
Adam Kilian

978-83-280-4799-0

978-83-280-4889-8

978-83-280-4450-0

978-83-280-3885-1

978-83-280-4369-5

978-83-280-5367-0

Okładka
w przygotowaniu

Cudaczek-Wyśmiewaczek

Zbrodnia i kara

Balladyna

Król Edyp.
Antygona

Wiersze
dla dzieci

Król Maciuś
Pierwszy

Pan Soczewka
w puszczy

Baśnie

Cudaczek-Wyśmiewaczek

Baśnie

Cena sugerowana:
19,99 zł
272 strony
Mark Twain

Cena sugerowana:
19,99 zł
272 strony
Juliusz Verne

Cena sugerowana:
9,99 zł
80 stron
Julia Duszyńska

Cena sugerowana:
24,99 zł
640 stron
Fiodor Dostojewski

Cena sugerowana:
12,99 zł
Juliusz Słowacki
248 stron

Cena sugerowana:
12,99 zł
Sofokles
160 stron

Cena sugerowana:
34,99 zł
128 stron
Jan Brzechwa

Cena sugerowana:
34,99 zł
352 strony
Janusz Korczak

Cena sugerowana:
24,99 zł
32 strony
Jan Brzechwa

Cena sugerowana:
34,99 zł
128 stron
Hans Christian Andersen

Cena sugerowana:
24,99 zł
88 stron
Julia Duszyńska

Cena sugerowana:
34,99 zł
120 stron
John i Will Grimmowie

978-83-280-6777-6

978-83-280-6778-3

978-83-280-6780-6

978-83-280-6779-0

978-83-280-7627-3

978-83-280-7549-8

978-83-280-6057-9

978-83-280-4789-1

978-83-280-3122-7

978-83-280-6069-2

978-83-280-5105-8

978-83-280-7123-0

Kolekcje

W 80 dni
dookoła świata

Lektury

Przygody Tomka
Sawyera
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 Książeczki
upominkowe
Oprawa twarda | 150x150 | 48 stron
Cena sugerowana: 14,99 zł

Opowieść
wigilijna
Cena sugerowana:
24,99 zł
176 stron
Charles Dickens
978-83-280-5880-4

Przygody Tomka
Sawyera

Mały Książę

Przygody
Alicji w Krainie
Czarów

Podróże
Guliwera

Robisnon Crusoe

Cena sugerowana:
29,99 zł
300 stron
Mark Twain

Cena sugerowana:
19,99 zł
96 stron
Antoine
de Saint-Exupéry

Cena sugerowana:
24,99 zł
144 strony
Lewis Carroll

Cena sugerowana:
29,99 zł
448 stron
Jonathan Swift

Cena sugerowana:
29,99 zł
224 strony
Daniel Defoe

978-83-280-5950-4

978-83-280-5123-2

978-83-280-5594-0

978-83-280-6427-0

978-83-280-6425-6

Mała
księżniczka

Dziadek
do orzechów

Księga dżungli

Doktor Dolittle
i jego zwierzęta

Piotruś Pan
i Wendy

Ania z Zielonego
Wzgórza

Cena sugerowana:
29,99 zł
288 stron
Frances Hodgson
Burnett

Cena sugerowana:
24,99 zł
112 stron
E.T.A. Hoffmann

Cena sugerowana:
29,99 zł
256 stron
Rudyard Kipling

Cena sugerowana:
24,99 zł
128 stron
Hugh Lofting

Cena sugerowana:
29,99 zł
224 strony
James Matthew Barrie

Cena sugerowana:
29,99 zł
300 stron
Lucy Maud
Montgomery

978-83-280-5593-3

978-83-280-5881-1

978-83-280-6429-4

978-83-280-4998-7

978-83-280-4986-4

978-83-280-4742-6

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

 Album maluszka
Oprawa twarda z gąbką | 240x240
48 stron
Cena sugerowana: 29,99 zł
Najlepszy prezent z okazji narodzin albo
chrztu dziecka. Wyjątkowa pamiątka,
która po latach będzie dla dziecka
i całej rodziny skarbnicą niezwykłych
wspomnień.

978-83-280-6055-5

 Albumy
Unikalna seria albumów utrzymanych w stylistyce rodzinnych pamiętników
vintage. Dla dziecka jest to rodzaj wycieczki w przeszłość, dla rodziców
zaś – czas nostalgicznych wspomnień.

Dla Ciebie

Kocham Cię

978-83-280-5955-9

978-83-280-5080-8

Dziekuję

Wszystkiego
najlepszego

978-83-280-5077-8

978-83-280-5078-5

Album taty

Album mamy

Cena sugerowana: 36,99 zł
Oprawa twarda
295x210 | 96 stron

Cena sugerowana: 36,99 zł
Oprawa twarda
295x210 | 96 stron

978-83-280-5524-7

978-83-280-5523-0

Opowieści dziadka

Opowieści babci

Cena sugerowana: 39,99 zł
Oprawa twarda
295x210 | 96 stron

Cena sugerowana: 34,99 zł
Oprawa twarda
295x210 | 96 stron

978-83-280-5182-9

978-83-280-5183-6

Witaj na świecie

 Klasyka
młodzieżowa
Oprawa twarda | 135x202
Klasyka młodzieżowa to seria pięknie
ilustrowanych lektur szkolnych i książek,
które wpisały się do kanonu światowej
literatury młodzieżowej.

978-83-280-5079-2

O czym szumią
wierzby

Tajemniczy
ogród

Wyspa skarbów

W 80 dni
dookoła świata

Cena sugerowana:
29,99 zł
Kenneth Grahame

Cena sugerowana:
29,99 zł
302 strony
Frances Hodgson
Burnett

Cena sugerowana:
29,99 zł
352 strony
Robert Stevenson

Cena sugerowana:
29,99 zł
272 strony
Juliusz Verne

Album rodzinny

978-83-280-7411-8

978-83-280-5794-4

978-83-280-6426-3

978-83-280-6428-7

978-83-280-5796-8

Kolekcje

Albumy

Cena sugerowana: 39,99 zł
Oprawa twarda |295x210
96 stron
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ZAPOWIEDŹ

 Ruchome elementy
Książka sztywnostronicowa | 190x190 | 4 rozkładówki | Jannie Ho
Cena sugerowana: 27,99 zł
Pierwsze książki sztywnostronicowe z ruchomymi elementami dla twojego
dziecka! Urocze ilustracje i elementy, którymi dziecko może samo poruszać,
zachęcą je do zabawy. Seria wspomaga rozwój motoryczny dzieci,
spostrzegawczość i uważność

Gdzie jest zajączek
wielkanocny?

Patrz także strona 3 

978-83-280-7069-1

ZAPOWIEDŹ
Kocham cię, kurczaczku
978-83-280-7298-5

Książka sztywnostronicowa | 190x190 | 6 rozkładówek
Cena sugerowana: 24,99 zł
Proste rymowanki, urocze ilustracje oraz strony w różnych
kształtach – idealna seria dla małych rączek. Rozwija
koordynację wzrokowo-ruchową oraz uważność.
Patrz także strona 6 

 Kolorowa Wielkanoc
z naklejkami

 Koszyczek wielkanocny.
Wypychanka

Oprawa miękka | 215x250 | 24 strony

Oprawa miękka | 290x290 | 24 strony

Cena sugerowana: 9,99 zł

Cena sugerowana: 14,99 zł

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

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

978-83-280-6598-7
978-83-280-6655-7

Wielkanoc

Wielkanoc
Komunia

 Mój maluszek
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 Wesołe wierszyki

 Opowieści biblijne

Książka sztywnostronicowa | 135x180 | 5 rozkładówek | Ilustracje: Arleta Strzeszewska

Oprawa twarda | 210x260 | 80 stron

Cena sugerowana: 7,99 zł

Cena sugerowana: 34,99 zł

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

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

Wielkanocny zajączek
978-83-280-6480-5

Wielkanocny
kurczaczek

Wielkanocny
baranek

Wielkanocne
pisanki

978-83-280-6478-2

978-83-280-6481-2

978-83-280-6479-9

 Biblia dla dzieci

 Ilustrowana Biblia
dla dzieci

Oprawa twarda | 210x295 | 128 stron

Oprawa twarda | 160x235 | 128 stron

Cena sugerowana: 29,99 zł

Cena sugerowana: 19,99 zł

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

Pięknie ilustrowane wydanie Pisma Świętego przeniesie dzieci
do czasów, gdy Bóg stwarzał świat, Noe ratował zwierzęta
na swojej arce, a ludzie zaczęli mówić różnymi językami. To
zajmujące historie ważne dla każdego chrześcijanina.

978-83-280-6439-3

 Franciszek.
Papież tysiąca uśmiechów

 Dlaczego Jan Paweł II
lubił wtorki?

Oprawa twarda | 210x295 | 132 strony

Oprawa twarda | 210x295 | 128 stron

Cena sugerowana: 34,99 zł

Cena sugerowana: 34,99 zł

Wciągająca opowieść o Franciszku, któryuchodzi za jednego
z najbardziej serdecznych i zabawnych papieży w historii!
Przystępnie napisana, pełna zabawnych historii biografia
papieża Franciszka może być doskonałym przyczynkiem
do rodzinnych rozmów o życiowych zasadach. Edukuje,
uczy bezpretensjonalnego sposobu bycia, a podczas lektury
łączy całą rodzinę – bo jest ciekawa zarówno dla dzieci, jak
i dorosłych.

Książka opowiada o spotkaniu Jana Pawła II z trójką dzieci:
Kasią, Sofią i Salvatore. W ogrodach Castel Gandolfo
rozmawiają o Bogu, modlitwie, miłości do rodziców, szacunku
dla innych. Lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy są
gotowi na wyjątkowe spotkanie z wyjątkowym człowiekiem.

Wielkanoc
80

978-83-280-5205-5

978-83-280-5195-9

 Pamiątka Pierwszej
Komunii Świętej

 Pamiątka Pierwszej
Komunii Świętej + Biblia

Oprawa twarda | 160x235 | 32 strony

Oprawa twarda | 160x235 | 160 stron łącznie

Cena sugerowana: 19,99 zł

Cena sugerowana: 34,99 zł

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

Pakiet komunijny zawiera Biblię dla dzieci oraz Pamiątkę
Pierwszej Komunii Świętej. To wspaniały prezent dla dzieci, które
po raz pierwszy przystępują do sakramentu eucharystii.

978-83-280-6438-6

978-83-280-5054-9

978-83-280-6386-0

978-83-280-5204-8

Wielkanoc

Patrz także strona 8 
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 Super
przypał

 Jeszcze
większy
przypał

Oprawa miękka | 123x194
416 strony | Beth Garrod
Tłumaczenie: Matylda
Biernacka

Oprawa miękka | 123x194
456 strony | Beth Garrod
Tłumaczenie: Matylda
Biernacka

Cena sugerowana: 36,99 zł

Cena sugerowana: 36,99 zł

Bella Fisher wylosowała bilet
w jedną stronę do Krainy
Wiecznego Przegrywu –
ma niezrównany talent do
pakowania się w niezręczne
sytuacje. Na szczęście dzięki
odpowiedniej dawce humoru
i dystansu do samego siebie
można wyjść z każdych
tarapatów!

Z czym tym razem musi się
zmierzyć Bella Fisher? Ot,
choćby z weekendową pracą,
którą wykonuje przebrana
za wielkiego psa. Z tym,
że dziewczyna jej byłego
chłopaka jest modelką. No i że
Fantastyczny Adam traktuje ją
tylko jako przyjaciółkę. Ach!
Jej mama otworzyła lodziarnię
dla psiaków – Psierożki. Czy
mozecie sobie to wszystko
wyobrazić?

978-83-280-6350-1

BESTSELLER

Okładka robocza
978-83-280-7471-2

ZAPOWIEDŹ

 Piekielna głębina

YA

ZAPOWIEDŹ

Oprawa miękka | 123x194 | 336 stron | Lindsay Galvin
Tłumaczenie: Agnieszka i Karol Stefańczykowie
Cena sugerowana: 32,99 zł

978-83-280-6694-6

Ekscytująca, pełna tajemnic fabuła. Niezwykle oryginalna powieść, łącząca
elementy thrillera o walce o przetrwanie, realistycznej opowieści o eksperymentach
genetycznych i fantastyki. Kiedy Aster budzi się w samotności na tropikalnej wyspie,
nie ma pojęcia, gdzie jest, jak się tutaj znalazła ani gdzie szukać swojej młodszej
siostry Poppy. W tym sam czasie Sam, chłopak, z którym obie dziewczyny zawarły
znajomość kilka dni wcześniej w samolocie, powiązuje ich niespodziewane zaginięcie
z podejrzanymi wydarzeniami następującymi w jego życiu. Trójkę nastolatków łączy
jedno – choroba nowotworowa dotknęła kogoś z ich najbliższej rodziny. Odpowiedzi,
których szukają, okażą się spoczywać w tajemniczym podwodnym świecie –
otoczonym bezludnymi wyspami, a mimo to zamieszkanym przez niezwykłe istoty…

 Sweetfreak

ZAPOWIEDŹ

Oprawa miękka ze skrzydełkami | 142x202 | ok. 384 strony
Sophie McKenzie | Tłumaczenie: Barbara Górecka

Okładka robocza
978-83-280-7560-3

Carey i Amelia są nierozłącznymi BFF. Ich relacja rozpada się jednak z dnia na dzień,
gdy Amelię zaczyna trollować online użytkownik o nicku Sweetfreak, a oskarżenie
o bycie autorką hejterskich komentarzy pada na jej przyjaciółkę.
Dotąd popularna w szkole Carey zostaje odrzucona przez znajomych. Nastolatka jest
gotowa na wszystko, aby udowodnić swoją niewinność, demaskując prawdziwego
autora wiadomości. Ale gdy zagrożenie przenosi się do życia poza Internetem,
wydarzenia szybko wymykają się jej spod kontroli.
Czy Carey zdoła odkryć, kim jest Sweetfreak, nim ona i jej bliscy znajdą się
w prawdziwym niebezpieczeństwie?

YA

Cena sugerowana: 39,99 zł
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 Twoja Światłość

 Susza

ZAPOWIEDŹ

Oprawa miękka ze skrzydełkami | 142x202 | ok. 384 stron
Neal Shusterman | Tłumaczenie: Jacek Konieczny

Oprawa miękka ze skrzydełkami | 142x202 | 352 strony
Annalie Grainger | Tłumaczenie: Agnieszka Walulik

Cena sugerowana: 39,99 zł

Cena sugerowana: 34,99 zł

Okładka robocza

ZAPOWIEDŹ

Szesnastoletnia Lily jest zrozpaczona zaginięcem swojej siostry, która zniknęła przed
czterema miesiącami. Każdego dnia ma nadzieję, że Mella wróci do domu. Któregoś
dnia spostrzega leżącą na ulicy nieprzytomną dziewczynę i przez chwilę ma nadzieję,
że to jej siostra. Mimo rozczarowania Lily udziela nieznajomej pomocy i zabiera
ją do domu. Okazuje się, że dziewczyna jest częścią tajemniczego stowarzyszenia…
Czy naprowadzi ono Lily na trop siostry? Czy uda się jej odnaleźć Mellę?
Wciągający thriller dla wszystkich, których pociągają mroczne tajemnice.

Okładka
w przygotowaniu

Kalifornię nawiedziła najdotkliwsza susza od stuleci. Najpierw zakazano napełniania
basenów, potem podlewania ogródków, aż pewnego dnia w kranach przestała
lecieć woda. Przez kolejne trzy dni 28 milionów ludzi będzie walczyć o przetrwanie.
To doświadczenie zmieni każdego, komu uda się przeżyć.
Kiedy rodzice nastoletniej Alyssy nie wracają z wyprawy po wodę, dziewczyna
z młodszym bratem i chłopakiem z sąsiedztwa wyrusza w podróż przez zmienione
suszą okolice, by znaleźć wodę, rodziców i przetrwać.

978-83-280-7470-5
978-83-280-7566-5

 Wybierz mnie!

 Payback
ZAPOWIEDŹ

Oprawa miękka | 123x194 | 304 strony | Martin Griffin
Tłumaczenie: Jacek Byra

Oprawa miękka ze skrzydełkami | 142x202 | około 352 strony
Beth Garrod | Tłumaczenie: Agnieszka Walulik

Cena sugerowana: 34,99 zł

Cena sugerowana: 34,99 zł

Okładka robocza

NOWOŚĆ

Payback – tajemnicza antykapitalistyczna grupa złożona z nastolatków ma jeden
cel: okradać bogatych i obdarowywać biednych. Ich upubliczniane na YouTubie
napady i akcje przekazywania pieniędzy potrzebującym szybko stają się elektryzującą
sensacją w Internecie. Jednak kiedy do organizacji dołącza jej fan Tom, nieświadomie
naprowadza on na trop grupy policję i wrogów. Przed nastolatkami walka o pozostanie
na wolności, ale też przy życiu.

Gorące lato, grecka wyspa, słońce na niebie – dla Meg wakacje nie mogły
zapowiadać się lepiej. No, może trochę. Dziewczyna chciałaby zapomnieć o swoim
pierwszym w życiu pocałunku, który był po prostu… okropny. Dlatego wyznacza
sobie misję: doświadczyć wspaniałego, filmowego, powodującego szybsze bicie
serca pocałunku! Nawet jeśli się to uda, droga do celu będzie najeżona milionem
zawstydzających sytuacji. Pełna poczucia humoru, greckiego słońca i miłości lektura,
idealna dla miłośników Do wszystkich chłopców, których kochałam.
978-83-280-6686-1

978-83-280-7587-0

 Prawie zupełnie nikt
Oprawa miękka | 142x202 | 384 strony | William Sutcliffe
Tłumaczenie: Marcin Mortka

ZAPOWIEDŹ

Cena sugerowana: 42,99 zł

Oprawa miękka ze skrzydełkami | 142x202 | 352 strony
Laura Zimmermann | Tłumaczenie: Agnieszka Myśliwy
Cena sugerowana: 39,99 zł

YA

Okładka robocza

84

978-83-280-7337-1

Piętnastoletnia Greer Walsh jest zabawna, bystra i oczytana, ma oddanych przyjaciół
i zwariowaną rodzinę. Greer uważa jednak, że wszyscy zwracają uwagę jedynie na…
jej wielki biust. Ostatnio, kiedy się mierzyła, miała rozmiar 75H, ale to było dawno.
Od tego czasu Greer nosi koszulki w rozmiarze XXL. Nie potrafi zaakceptować swojego
zmieniającego się ciała i reakcji otoczenia na jej kobiece kształty. Wtedy spotyka
Jacksona Oatesa – przystojnego nowego w szkole. Na dodatek trwa nabór do
drużyny siatkówki, a Greer ma mocny serw. Czy tego lata Greer przestanie się wreszcie
chować i polubi się taką, jaką jest?

978-83-280-7134-6

Sam nie jest znanym blogerem, jego poczynania nie stały się viralem w internetowym
świecie, nie ma ambicji, by zostać Wydarzeniem Roku. To, o czym marzy i z czego
jest naprawdę dumny, to bycie normalsem i przeciętniakiem. Sam chce wieść spokojny
żywot zagorzałego kibica piłki nożnej. Wszystko wskazywało na to, że spełnienie
marzenia i wizja sielskiej przyszłości są bliskie realizacji, ale któregoś dnia okazało
się, że jego rodzina jest bogata. Wypadki potoczyły się szybko i z angielskiej wsi całą
piątką (Sam, młodsza siostra, starszy brat, rodzice) przeprowadzają się do Londynu.
Ambitna matka Sama kieruje chłopaka wprost do Akademii dla Wybitnie Zdolnej
Młodzieży w Północnym Londynie. Właściwie od pierwszego dnia wiadomo, że
normals Sam nigdy nie stanie się członkiem społeczności, której plany nie wykraczają
poza dominację Hollywood czy grę w podbijającym muzyczny rynek psychodelicznym
bandzie.

YA

 Oczy mam tutaj

NOWOŚĆ
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 The Resolutions

978-83-280-7108-7

 Alan Cole nie jest tchórzem

NOWOŚĆ

Oprawa miękka ze skrzydełkami | 142x202 | 384 strony
Mia Garcia | Tłumaczenie: Agnieszka i Karol Stefańczykowie

Oprawa miękka | 135x202 | 256 stron
Eric Bell | Tłumaczenie: Michał Zacharzewski

Cena sugerowana: 36,99 zł

Cena sugerowana: 36,99 zł

Nowy Rok to idealny moment na nowy start. Tym razem Jess marzy jednak tylko
o powrocie do przeszłości – górskich wycieczek, czteroosobowych imprez
urodzinowych, niekończących się wiadomości na grupowym czacie…
Jess, Lee, Ryan i Nora od dawna są prawie nierozłączni, a kiedy są razem, nic nie
jest w stanie ich powstrzymać. Ale gdy na horyzoncie zaczyna majaczyć moment
zakończenia szkoły średniej, w nawale obowiązków przyjaciołom coraz trudniej
znaleźć dla siebie czas. Aby na nowo ich zbliżyć, Jess namawia więc resztę do
podjęcia wspólnego wyzwania. Przyjaciele przywracają tradycję podejmowania
postanowień noworocznych – tym razem wprowadzając ją jednak w życie w bardziej
ekscytującej formie. Zamiast wymyślać postanowienia dla siebie samych, każde z nich
pozwala grupie zadecydować, jakie wyzwania powinni podjąć.
Przed paczką miesiące pełne zwariowanych doświadczeń, które przeżyją,
próbując zrealizować wyznaczone im cele: pocałować osobę, która jest dla nich
nieodpowiednia, postawić stopy w oceanie, mówić „tak” wszystkim spontanicznym
propozycjom…Jedno jest pewne – po roku podejmowania ryzyka, dokonywania
odmieniających życie decyzji i przeżywania pierwszych miłości nic nie będzie już takie
samo jak kiedyś.

Kim jest Alan, jeśli nie tchórzem? Szkoła średnia jest sprawdzianem dla każdego,
zwłaszcza jeżeli nie chcesz rzucać się w oczy. Tym trudniejszy staje się twój los, jeśli
musisz ukrywać się przed starszym bratem, który odkrywa twój największy sekret.
Brat Alana, Nathan, rzuca mu wyzwanie. Rozpoczyna się gra Cole vs. Cole, a każde
z siedmiu zadań wydaje się prawie niemożliwe do wykonania. Czym są jednak owe
zadania, jeśli nie można przeciwstawić się okrutnemu bratu i uciec przed gniewem
wymagającego ojca? A najtrudniejsze ze wszystkich jest to, by nie pozwolić pewnemu
uroczemu chłopakowi dowiedzieć się, że jest obiektem gorących uczuć. Alan Cole nie
jest tchórzem i jeszcze udowodni wszystkim, na co go stać!

978-83-280-5458-5

 Alan Cole nie tańczy

NOWOŚĆ

Oprawa miękka | 135x202 | 400 stron
Eric Bell | Tłumaczenie: Michał Zacharzewski
Cena sugerowana: 36,99 zł

BESTSELLER

Oprawa miękka | 190x225 | 208 stron
Dominik Rupiński
Cena sugerowana: 39,99 zł

978-83-280-7151-3

Połączenie activity book ze zbiorem wyzwań, wspólnym gotowaniem, jedzeniem
słodkości wymianą zdjęć! Za całość odpowiedzialny jest gwiazdor polskiego TikToka,
Musical.ly, Youtube’a i Instagrama - Dominik Rupiński! Dominik ma dla swoich fanów
przepis na to, by każdy dzień nadchodzącego roku był maksymalnie słodki! Wyzwanie
trwa cały rok i jest połączone z filmikami, które będzie przygotował i publikował
u siebie Dominik. Sprawdźcie sami! Ta książka to wspaniały sposób na długie godziny
niesamowitej zabawy!

 W skali
od 1 do 10

978-83-280-7107-0

BESTSELLER

 Wynajmij sobie
chłopaka

Oprawa miękka | 123x194 | 240 stron
Ceylan Scott | Tłumaczenie: Agata Byra

Oprawa miękka ze skrzydełkami | 142x202
352 strony | Steve Bloom

Cena sugerowana: 29,99 zł

Cena sugerowana: 36,99 zł

YA

Po próbie samobójczej siedemnastoletnia Tamar trafia do szpitala psychiatrycznego.
Nieustannie musi tam odpowiadać na pytania lekarzy: dlaczego zaczęła się
samookaleczać? Co sprawiło, że zaczęła się nienawidzić? Jak się czuje, w skali od
1 do 10? Jest jednak jedno najważniejsze pytanie, na które Tamar nie jest w stanie
odpowiedzieć nawet samej sobie: czy jest winna śmierci swojej przyjaciółki Iris?
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978-83-280-6685-4

Po ujawnieniu orientacji seksualnej w szkole Alan jest wciąż prześladowany przez
swojego największego wroga – Rona. Może jednak liczyć na wsparcie oddanych
przyjaciół – Zacka i Madisona. Niestety wciąż nie zdobył się na odwagę, aby wyjawić
prawdę o sobie rodzicom. Tymczasem jego apodyktyczny ojciec chce, aby syn zabrał
na szkolną potańcówkę córkę jego szefa. Dla Alana to koszmar, nie dość, że ma dwie
lewe nogi, nie lubi dziewczyn, to jeszcze zdecydowanie wolałby poświęcić swój czas
na rozwijanie znajomości z nowym chłopakiem w szkole. Paradoksalnie postawienie
pierwszego kroku na parkiecie może okazać się również pierwszym krokiem do pełnej
samoakceptacji. To opowiedziana z humorem historia o przyjaźni, rodzinie i różnych
obliczach odwagi.

978-83-280-7025-7

Kiedy Brooks proponuje, że na bal absolwentów
zabierze kuzynkę Burdette’a, którą chłopak wystawił do
wiatru, kierują nim szlachetne pobudki. Dostaje jednak
trzysta dolarów napiwku… Wykorzystuje więc okazję
i zaczyna zarabiać na dotrzymywaniu dziewczynom
towarzystwa podczas szkolnych imprez. Co wyniknie
z całego przedsięwzięcia?

YA

 So Sweet Challenge
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978-83-280-6454-6

 Skrzynia ofiarna

 Blizny

Oprawa miękka ze skrzydełkami | 142x202 | 400 stron | Martin Stewart | Tłumaczenie: Helena Skowron

Oprawa miękka | 123x194 | 368 stron | Lucy van Smit | Tłumaczenie: Joanna Dyła-Urbańska

Cena sugerowana: 36,99 zł

Cena sugerowana: 34,99 zł

Paranormalny thriller w stylu To Stephena Kinga i serialu Stranger Things!
W upalne wakacje 1982 roku Sep, Arkle, Mack, Lamb i Hadley zostają połączeni
przez więzy przyjaźni… oraz mroczny sekret, który powraca do nich po latach. Kiedy nastolatki znajdują
w lesie starożytną kamienną skrzynię, pod wpływem sennej wizji postanawiają złożyć w niej ofiary. Każde
z nich oddaje skrzyni coś wyjątkowo bliskiego swojemu sercu. Zawierają przy tym pakt: nigdy nie powrócą do
skrzyni nocą, nigdy nie przyjdą do niej samotnie i nigdy nie zabiorą z niej swoich darów. Cztery lata później
losy dawnych przyjaciół ponownie łączy ze sobą seria przerażających, krwawych wypadków, która może
oznaczać tylko jedno – któreś z nich złamało przysięgę. Jaką cenę przyjdzie im za to zapłacić? Książka, która
wciąga, ekscytuje i przeraża!

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

978-83-280-6370-9

 Więcej niż słowa
Oprawa miękka | 135x202 | 432 strony | Brigid Kemmerer | Tłumaczenie: Grażyna Woźniak

 Biały Królik, Czerwony Wilk

Cena sugerowana: 39,99 zł

Oprawa miękka | 123x194 | 400 stron | Tom Pollock | Tłumaczenie: Patryk Gołębiowski
Cena sugerowana: 34,99 zł

978-83-280-6695-3

Siedemnastoletni Peter Blankman cierpi na poważne zaburzenia lękowe. Odnajduje pocieszenie jedynie
w matematyce i wsparciu najbliższych. Gdy jego matka zostaje z nieznanego powodu dźgnięta nożem,
a siostra znika bez śladu, nastolatek zostaje bez ostrzeżenia wciągnięty w brutalny świat szpiegów, o którego
istnieniu nie miał pojęcia. Aby wydostać się ze skomplikowanej sieci przenikających się tajemnic, ma do
dyspozycji tylko jedną broń – swój niesamowity dar analitycznego myślenia.

978-83-280-6114-9

 Czas wyborów

 Bomba

Oprawa miękka | 123x194 | 448 stron | Tracey Mathias | Tłumaczenie: Anna Wróblewska

Oprawa miękka | 135x202 | 352 strony | Joelle Charbonneau

Cena sugerowana: 34,99 zł

Cena sugerowana: 37,99 zł

978-83-280-6113-2

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…

978-83-280-6325-9

Oprawa miękka | 123x194 | 352 strony | Tracy Darnton | Tłumaczenie: Łukasz Małecki

Oprawa miękka | 135x202 | 384 strony | Brian Conaghan | Tłumaczenie: Łukasz Małecki

Cena sugerowana: 29,99 zł

Cena sugerowana: 39,99 zł

YA

978-83-280-6371-6

Jess Wilson ma hipertymezję – pamięta każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego życia. Kiedy udaje jej
się uciec z programu badawczego, który kontrolował ją przez lata, próbuje rozpocząć wszystko od nowa
w internacie Dartmoor. Gdy zaczyna otrzymywać niepokojące zaszyfrowane wiadomości, musi jednak
zmierzyć się ze swoją przeszłością i zadać sobie pytanie, czy może ufać ludziom w swoim otoczeniu.
Ale kiedy twoja głowa pęka w szwach od informacji, jak odróżnić prawdę od kłamstw?

YA

978-83-280-5414-1

Po wyjściu z UE Wielka Brytania jest rządzona przez Partię – prawicowe ugrupowanie propagujące
nacjonalistyczne wartości. Osoby urodzone poza krajem zostają zmuszone do opuszczenia go. Zara jest
jedyną osobą, która wie, kto jest winny śmierci jej przyjaciółki. Przebywa jednak w kraju nielegalnie. W czasie
gdy państwo przygotowuje się do następnych wyborów, dziewczyna staje przed koniecznością podjęcia
decyzji, która zaważy nie tylko na jej życiu.

 Prawda o kłamstwach

 Kiedy Pan Piecho gryzie

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.
Dylan ochoczo zabiera się do realizacji planu. Po drodze dowie się wiele na swój temat, a inni ludzie zaczną
rozumieć jego chorobę i dostrzegą coś więcej za maską niesympatycznego, nieobliczalnego chłopaka…

To opowieść o tym, jak pokonać własne lęki i uwolnić skrywane tajemnice, aby poczuć się wolnym. 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. Kodowanie jest prostsze, bardziej przewidywalne, a przez to bezpieczniejsze, niż kontakt
z toksycznymi rodzicami. Rozluźniająca się więź z najlepszą przyjaciółką tylko pogarsza sprawę. Do tego
cybernetyczny troll nasila swoje ataki, i Emma zaczyna tracić poczucie bezpieczeństwa. Kiedy Rev i Emma
spotykają się, łączy ich nie tylko miłość, ale także sekrety. Choć ich problemy wydają się być całkiem różne,
może to właśnie wspólne stawienie im czoła jest tym, czego potrzebują najbardziej?
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 Jak wygrać życie

BESTSELLER

Oprawa miękka | 123x194 | 208 stron | Nicola Morgan
Tłumaczenie: Alicja Laskowska
Cena sugerowana: 29,99 zł
Ten poradnik pomoże ci wyciągnąć wszystko, co najlepsze, z twoich nastoletnich lat.
W środku znajdziesz:
• mnóstwo praktycznych wskazówek, jak radzić sobie z wyzwaniami,
cieszyć się życiem i osiągnąć pełnię swojego potencjału,
• interesujące quizy, dzięki którym poznasz siebie lepiej,
• pomysły na proste działania, które wprowadzą do twojej codzienności
pozytywną energię.

978-83-280-6249-8

Slammed

Point of Retreat

This girl

Cena sugerowana:
34,99 zł
Oprawa miękka
ze skrzydełkami
135x202 | 320 stron
Colleen Hoover

Cena sugerowana:
34,99 zł
Oprawa miękka
ze skrzydełkami
135x202 | 320 stron
Colleen Hoover

Cena sugerowana:
34,99 zł
Oprawa miękka
ze skrzydełkami
135x202 | 384 stroy
Colleen Hoover

978-83-280-4856-0

978-83-280-4857-7

978-83-280-4858-4

Story of my life

Eva, Teva i więcej Tev

Cena sugerowana: 32,99 zł
Oprawa miękka | 160x235 | 176 stron

Cena sugerowana: 34,99 zł
Oprawa miękka | 135x202 | 356 stron
Kathryn Evans

978-83-280-6131-6

978-83-280-3702-1

Dziwna i taki jeden
Cena sugerowana: 34,99 zł
Oprawa miękka | 135x202 | 336 stron
Meagan Brothers
978-83-280-3629-1

 Notatki

Jeśli chcesz być na bieżąco, obserwuj nas
na Facebooku i Instagramie!

Instagram
www.instagram.com/wydawnictwo_wilga/

Facebook
www.facebook.com/WydawnictwoWilga/

Instagram
www.instagram.com/wydawnictwo_ya/

Facebook
www.facebook.com/WydawnictwoYA/

