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JEDYNA 

Jedyna, Trylogia Rywalki część 3  
Ostatnia część bestsellerowej trylogii. 
America jest jedną z czterech dziewcząt, które utrzymały się w ścisłej czołówce 
Eliminacji. Ukochana przez zwykłych ludzi, znienawidzona przez obecnego króla, 
dziewczyna wciąż nie jest pewna swych uczuć. A jednak nadchodzi moment 
ostatecznego wyboru, tym trudniejszego, że cały los Illei może spoczywać właśnie 
w rękach Ami. Czy dziewczyna powróci do swej dawnej miłości, czy zdecyduje 
się zostać królową i podjąć walkę o lepszy świat dla siebie i wszystkich 
mieszkańców Illei? 
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LUMPETTA  

`Jesteś bezradny, kiedy dopada cię miłość`. Zwłaszcza jeśli miłością zapałasz do 
dziwacznej dziewczyny - córki handlarzy rupieciami - biegającej boso, w 
ażurowej spódnicy jak firanka i króliczym futerku, a sam jesteś chowanym pod 
kloszem chłopcem z tak zwanego dobrego domu. Małomówny, uparty Glaca 
zakochuje się nieprzytomnie w nowej sąsiadce, czym własną matkę przyprawia o 
migreny. Przechodzi metamorfozę. Pierwszy raz w życiu martwi się o kogoś. 
Pierwszy raz w życiu zmywa naczynia. Pierwszy raz w życiu kłamie. Jest gotów 
na wszystko. Nawet na to, by z Lorettą-Lumpettą na zawsze uciec z domu. Tylko 
czy Glaca dobrze lokuje uczucia? Loretta odstaje od rówieśników - nie chodzi do 
szkoły, zachowuje się i ubiera niekonwencjonalnie. Kłamie jak najęta i nie wie, co 
to dobre wychowanie. Jednak jest na tyle zaradna, by zadbać o dużo młodszego 
brata i skłonną do depresji mamę. No właśnie. Jej życie to nie sielanka, a szkoła 
przetrwania. Czy miłość do takiej dziewczyny może dobrze rokować? Fragment 
recenzji Krystyny Kornas ze `Świata Książki Dziecięcej` (`Poradnika 
Bibliotekarza`) 
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GRAFIKA  MENAD ŻERSKA  I 
PREZENTACYJNA.  POZIOM 
ZAAWANSOWANY 

Książka ta jest kontynuacją serii Europejski Certyfikat Umiejętności 
Komputerowych w zakresie dotyczącym modułu Grafika menedżerska i 
prezentacyjna i obejmuje poziom zaawansowany. Treści tu zawarte stanowią 
podstawę testów zorientowanych na sprawdzenie praktycznych umiejętności z 
dziedziny grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej. Występująca w nazwie 
informacja poziom zaawansowany oznacza, że tematy podstawowe zostały 
rozszerzone tak, aby w trakcie lektury czytelnik opanował posługiwanie się 
narzędziami służącymi do projektowania prezentacji na wyższym poziomie 
kompetencji. 
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MECHATRONIKA.  PODR ĘCZNIK  DLA  
UCZNIÓW  ŚREDNICH  I  ZAWODOWYCH  
SZKÓŁ  TECHNICZNYCH 
 
Książka zawiera podstawowe wiadomości z nowej, niezwykle dynamicznie 
rozwijającej się dyscypliny naukowo-technicznej - mechatroniki, ze szczególnym 
uwzględnieniem najbardziej istotnych jej części: 
* sterowania i regulacji procesami wytwarzania, 
* sensoryki, 
* napędów urządzeń wykonawczych, 
* robotyki, 
* informatyki, *sterowania procesem wytwarzania i jego jakością. 
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MICROSOFT  WINDOWS  SERVER  2003/2008 
 
Niniejsza książka jest unikalną na rynku wydawniczym publikacją, podejmującą 
temat bezpieczeństwa z wykorzystaniem pakietu Forefront Security Suite. Pakiet 
ten, będący odpowiedzią Microsoftu na rosnące wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa systemów oraz danych przetwarzanych w nich i składowanych, 
oferuje całą gamę narzędzi zapewniających bezpieczne przechowywanie oraz 
przesyłanie danych, ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem i niechcianą 
pocztą. Teraz możesz dowiedzieć się, jak w praktyce wykorzystać te możliwości! 
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OKABLOWANIE  STRUKTURALNE  SIECI 
 
Książka "Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka" to doskonały 
przewodnik dla wszystkich, którzy chcą poznać zasady projektowania sieci 
teleinformatycznych. Opisuje wszystkie zagadnienia, zarówno te, które związane 
są z naturą sygnału przesyłanego w takich sieciach, jak i te, które przydają się 
podczas planowania i realizacji projektu sieci. Czytając ją, nauczysz się dobierać 
odpowiednie miejsce na ułożenie kabli i umiejscowienie urządzeń sieciowych, 
dowiesz się, jak zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się serwery, i 
jak prowadzić dokumentację projektową. 
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SIECI  VPN.  ZDALNA  PRACA  I  
BEZPIECZEŃSTWO  DANYCH 

Książka "Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych" to praktyczny 
przewodnik dla administratorów sieci firmowych, którzy zajmują się wdrażaniem 
rozwiązań umożliwiających pracę na odległość. Opisuje wszystkie aspekty 
konfigurowania tuneli VPN z wykorzystaniem protokołów SSL (OpenVPN) i 
IPSec (OpenSWAN) w systemach Linux i Windows. Czytając ją, poznasz 
standard SSL, zasady generowania certyfikatów oraz metody implementacji sieci 
VPN. Analizując zawarte w książce przykłady, nauczysz się otwierać zdalny 
dostęp do sieci korporacyjnej, łączyć oddziały firmy za pomocą IPSec i 
uruchamiać tunele VPN w urządzeniach mobilnych. 
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STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  I 
ARCHITEKTURA  SYSTEMÓW  
KOMPUTEROWYCH 

Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych to przystępne 
omówienie organizacji i architektury współczesnych komputerów. Książka, 
stworzona zgodnie z założeniami komitetu ACM-IEEE Computing Curricula 
2001, nadaje się idealnie jako podręcznik dla kursu wprowadzającego w tą 
tematykę. Zawarte w niej zagadnienia zilustrowane są licznymi przykładami 
zaczerpniętymi z rzeczywistego świata, co dodatkowo ułatwia ich zrozumienie. 
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UNIX  I  LINUX.  PRZEWODNIK  
ADMINISTRATORA  SYSTEMÓW  
 
Systemy Unix i Linux wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest 
najwyższa niezawodność, wydajność i elastyczność. Ich potencjał, możliwości 
oraz odporność na niesprzyjające otoczenie sprawiły, że są dominującymi 
systemami operacyjnymi w zastosowaniach sieciowych. Jeżeli jednak systemy te 
kojarzą Ci się wyłącznie z czarnym ekranem konsoli oraz trybem tekstowym, 
jesteś w błędzie. Już od dawna systematycznie zwiększają one swój udział w 
zastosowaniach domowych. Co w sobie kryją? Jak nimi administrować i jak 
zwiększać ich wydajność? 
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WI-FI.  DOMOWE  SIECI  BEZPRZEWODOWE 
 
Dzięki książce "Wi-Fi. Domowe sieci bezprzewodowe. Ilustrowany przewodnik" 
dowiesz się od podstaw wszystkiego na temat budowy własnej sieci 
bezprzewodowej - poczynając od tego jaki wybrać sprzęt, poprzez sposoby 
podłączania i konfigurowania urządzeń, a kończąc na zabezpieczeniach 
komputerów pracujących w sieci. Dzięki temu podręcznikowi nauczysz się 
konfigurować system operacyjny do pracy w sieci bezprzewodowej, udostępniać 
dane i sprzęt oraz podłączać lokalną sieć do internetu. Wszystkie te zagadnienia 
zilustrowane zostały praktycznymi przykładami do natychmiastowego 
zastosowania w domu lub małym biurze. 
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WINDOWS  SERVER  2008 PL  KSIĘGA  
EKSPERTA 
 
Kompletny przewodnik po systemie Windows Server 2008 w polskiej wersji 
językowej. Dzięki tej książce dowiesz się, kiedy warto dokonać migracji na nową 
platformę oraz w jaki sposób ją przeprowadzić. Po jej przeczytaniu instalacja 
systemu -- również w nowym trybie Core -- nie będzie stanowić dla Ciebie 
najmniejszego problemu. W kolejnych rozdziałach autorzy książki omawiają w 
szczegółowy sposób Active Directory. Poznasz również sposoby konfiguracji 
usług sieciowych, takich jak DNS, DHCP, WINS czy też IIS. Ponadto dowiesz 
się, w jaki sposób zagwarantować bezpieczeństwo na poziomie serwera oraz na 
poziomie transferu danych. Oprócz tych zagadnień, w książce "Windows Server 
2008 PL. Księga eksperta" znajdziesz również informacje na temat zasad 
administrowania systemem Windows Server 2008, automatyzacji pracy dzięki 
skryptom PowerShell oraz sposobu wykorzystania usług terminalowych. Jednak 
to nie wszystko! Wystarczy, że zajrzysz do spisu treści, a przekonasz się, jak 
obszerny pod względem merytorycznym jest ten podręcznik! Stanowi on 
kompendium wiedzy na temat Windows Server 2008 -- więc jest to obowiązkowa 
pozycja na Twojej półce! 
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ANARUK  CHŁOPIEC  Z  GRENLANDII 
 
Czy wiecie jak trudne może być życie w Grenlandii? A jednak żyją tam ludzie i 
wcale nie narzekają. Mieszka tak również pewien chłopiec o imieniu Anaruk, 
który wbrew pozorom przeżywa różne dziwne historie na tym trudnych do życia 
kontynencie... Książka ta jest także lekturą do trzeciej klasy szkoły podstawowej. 
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CECYLKA  KNEDELEK  CZYLI  KSI ĄŻKA  
KUCHARSKA  DLA  DZIECI T.1 
 
Ta wspaniała książka dla małych kucharzy opowiada o mieszkających w 
pomarańczowym domu przy ulicy Naleśnikowej 5 w Starym Knedelkowie: 
Cecylce Knedelek oraz gąsce Walerii, a także o ich przyjaciołach: pani Ludmile - 
miłośniczce starych książek, która piecze przepyszne ciasteczka oraz torciki, panu 
Alojzym - kolekcjonerze śrubek i nakrętek, potrafiącym zrobić coś z niczego i 
naprawić prawie wszystko, Joasi - dziewczynce umiejącej uszyć gałgankowego 
konika i zrobić na szydełku szalik, Antku - konstruktorze dziwnych machin, 
uwielbiającym zamieniać się w naukowca, Luci i Lusi - bliźniaczkach 
mieszkających w pokoju w paski, lubiących gotować przepyszne pomidorówki: 
zimową i letnią, oraz kotce Bazylii i psie Tymianku. 
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CUDACZEK  WY ŚMIEWACZEK 
 
Jest to wesoła opowieść o skrzacie, który... żyje śmiechem. Cudaczek „licho 
malusie i cieniutkie jak igła" mieszka w warkoczykach panny Obrażalskiej i bez 
trudu nakłania ją do złości. Ale dziewczynka, za radą dziwnego staruszka, 
postanawia się z nim rozprawić: musi wytrzymać trzy dni bez obrażania, a wtedy 
licho zniknie... czy jej się uda i jakie będą dalsze losy skrzata, dzieci dowiedzą się 
z tej pełnej uroku książeczki. 
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CZARNOKSI ĘŻNIK Z  PÓŁNOCY  
Od wydarzeń opisanych w Bitwie o Skandię minęło pięć długich lat. Will, 
niegdyś uczeń Halta, dziś sam jest pełnoprawnym zwiadowcą. Wraz z dawną 
towarzyszką Alyss, wyrusza na północne rubieże, by zbadać niepokojące pogłoski 
o mających tam miejsce, dziwnych wydarzeniach. Pozbawiony wsparcia tych, do 
których obecności przywykł, Will stara się dociec prawdy o mitycznym 
Czarnoksiężniku, który ponoć objął we władanie okoliczne ziemie. Nawet Halt, 
choć jego doświadczenie nie ma sobie równych, nie był w stanie przygotować 
swojego ucznia na spotkanie z istotami rodem z najgorszych koszmarów! 
Zagubiony w bezkresnych lasach, ścigany przez echa i dziwne, okryte mgłą 
sylwetki, Will zadaje sobie pytanie-czy magia naprawdę istnieje? 
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CZARODZIEJKA  Z  KSI ĘŻYCA  T.2 
 
Czarodziejka z Księżyca i piękne wojowniczki szukają Księżniczki i tajemniczego 
Srebrnego Kryształu. Nadal trwa walka z Królestwem Ciemności. 

42870 

 

CZARODZIEJKA  Z  KSI ĘŻYCA  T.4 

Wreszcie nadszedł czas zapieczętowania Królowej Metalii.  
Ten tom jest zakończeniem pierwszego epizodu i początkiem następnego, w 
którym pojawia się Chibi-Usa.  

  

42871 
 

 

ELEMENTARZ 
 
Reprint wydania XV z 1971 roku 
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ELVES  AND  THE  SHOEMAKER 
 
The Elves and the Shoemaker is a wonderful little book that has awesome 
illustrations as you read through this book with your child. This book would make 
a nice addition to your collection or to your child's library! 



42873 

 

KICIA  KOCIA  GOTUJE 
 
Pierwsza z serii książeczek o rezolutnej kotce i jej przyjaciołach, stworzonej z 
myślą o najmłodszych. Wspólnie z Kicią Kocią dziecko odkrywa świat i uczy się, 
jak poruszać się w codziennym życiu. Dzisiaj Kicia Kocia razem z babcią gotuje i 
piecze! Ugotowała smaczną zupę i upiekła pyszne ciasteczka, a przy okazji 
dowiedziała się, że w kuchni trzeba bardzo uważać, żeby się nie oparzyć. 
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MR. FUNNY 
 
Mr. Funny lived inside a large teapot. So he decided to go out for a funny drive. 
While he was driving along the road, a large pig laughed to see his car and a 
worm laughed as well. 
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NAJNOWSZE  PRZYGODY  MIKOŁAJKA 
Na podstawie książek Goscinny`ego i Sempego 
 
Mikołajek to najsłynniejszy francuski uczeń, z którym od lat świetnie bawią się 
mama, tata i starszy brat. Pora, by poznali go także młodsi kumple. 
Czy z dziewczynami można się fajnie bawić? Jak sprawić, żeby tata kupił nowy 
rower? Kto jest najodważniejszy z całej paczki? 
Opowiadania z nowego tomu to pełne zwariowanych pomysłów przygody małego 
urwisa, z którym na pewno nie będziesz się nudził! 
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NEW  BABY 
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NIE  PŁACZ,  KOZIOŁKU 
 
Wzruszająca opowieść o przyjaźni i poświęceniu. Nieposłuszny wobec rodziców 
Koziołek zostaje uwięziony na małej wyspie. Głodny i przemarznięty, drży w 
obawie przed grasującą po okolicy bandą wilków. Kiedy traci już nadzieję na 
ocalenie, na ratunek spieszą mu wierni przyjaciele. Koziołek poznaje wartość 
przyjaźni i na zawsze zapamiętuje, że należy słuchać rodziców. 
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PETER  PAN  AND  WENDY 
 
Walt Disney's Peter Pan and Wendy is a picture book adaptation of Disney's 
1953 animated film, published by Simon and Schuster as part of their Little 
Golden Books imprint in 1952. The book manages to condense the entire film into 
26 pages, each dominated (if not taken entirely) by a watercolor illustration. Not 
only was the story abridged to fit in the space allotted; so was the cast: the one 
drawing to clearly show the Lost Boys omits Nibs and Tootles (and none of the 
boys are named). 
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PRAWO  ENCYKLOPEDIA  NIE  TYLKO  DLA  
PRAWNIKÓW  
 
Encyklopedia ta zawiera ponad 280 haseł z różnych dziedzin życia. Jasnym i 
zrozumiałym językiem opisane problemy prawne, zilustrowane ciekawymi 
przykładami z życia wziętymi, porady i adresy, od których można oczekiwać 
pomocy. Encyklopedia jest praktycznym przewodnikiem po świecie prawa. 
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PUC,  BURSZTYN  I  GOŚCIE 
 
Bohaterami tej pełnej ciepłego humoru opowieści są dwa psy, Puc i Bursztyn, 
które na podwórzu pędzą życie pełne psot i figlów. 
Pewnego dnia ich beztroską zabawę przerywa wizyta niezwykłych gości - dwóch 
rasowych, rozpieszczonych piesków z Warszawy. Dzięki wiejskim psom Tiuzdej i 
Mikado poznają uroki prawdziwego życia i przeżywają liczne przygody. 
Książka zalecana jako lektura dla szkół podstawowych. 
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RICHARD  SCARRY’S  BEST  STORY  BOOK  
EVER 
 
In this wonderful collection readers will find some of Richard Scarry's most 
beloved stories and many excerpts from his most popular books. There are stories 
including the one about Nicholas the bunny who lives in a hollow tree and who 
shares his experiences of the seasons with the reader. There is the funny story of 
Pip Pip the cat who went to London "to seek his fame and fortune in the service of 
the Queen" but who had trouble finding a job that was suited to his skills. 
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RÓŻNIMISIE 
 
Kartonowa książeczka do zabawy i nauki - dla najmłodszych i wszystkich innych, 
którzy chcą wiedzieć, czym się różnią misie. 
 
W tej książeczce zamieszkała gromadka uroczych misiów. Duży miś i mały miś, 
wesoły miś i smutny miś, młody miś i stary miś... Czym się od siebie różnią? 
Sympatyczne zwierzaki rozbawią maluchy, a przy okazji pomogą im zrozumieć i 
nazwać kilkanaście podstawowych przeciwieństw. 
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RYBKA  MINIMINI  I  AKCJA  RATUNKOWA 
 

Rybka MiniMini chciałaby być silna, dlatego co rano się gimnastykuje. Jednak 
gdy w wyniku wypadku w starym wraku zostaje uwięziona Ryba Młot okazuje 
się, że nie trzeba być dużym i silnym, by nieść pomoc. Mała i zwinna Rybka jako 
jedyna potrafi uratować wielką Rybę. 
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RYBKA  MINIMINI  I  NOWI  PRZYJACIELE  

W zatoce pojawia się rekin. Wszyscy okropnie się go boją, bo szczerzy ostre zęby. 
Rybka postanawia poznać go bliżej. Okazuje się, że Rekin Gryzak po prostu 
często się śmieje, bo bardzo lubi żartować. Rybka udowadnia, że pozory mylą. 
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RYBKA  MINIMINI  I  PREZENT  
URODZINOWY 
 
Zbliżają się urodziny Ośmiornicy Oktawii i Rybka MiniMini zastanawia się, co 
dać jej w prezencie. Chciałaby, żeby było to coś wyjątkowego, bo Oktawia jest 
bardzo mądra i trudno zrobić na niej wrażenie. Ale Rybka nie ma żadnego 
pomysłu, do ostatniej chwili nie może się zdecydować i ostatecznie pojawia się na 
urodzinach z zupełnym drobiazgiem. Najważniejsze, żeby prezenty były dawane 
od serca. 
 

 



42886 

 

SŁOŃ  I  GRZYBY 

Piękna, klasyczna w treści i ilustracji książeczka z 1974. 
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STORIES  OF  THE  ARABIAN  NIGHTS 
 
Opowieści z tysiąca i jednej nocy po angielsku. 
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SZEWCZYK  DRATEWKA 
 
Szewczyk Dratewka musi wykonać trzy trudne zadania, aby uwolnić pannę 
zamkniętą w wieży przez złą czarownicę. Pomagają mu w tym zaprzyjaźnione 
zwierzęta. 
Kolorowe ilustracje, poręczny format i duża czcionka - książka idealna do 
samodzielnego czytania! 

42889 

 

TAJEMNICA  STAREJ  WIE ŻY 
 
To magiczna opowieść o prawdziwej królewnie, która bardzo chce zostać 
baletnicą. Pomimo że mieszka w pałacu, jest dziewczynką taką jak Ty: Ma swoje 
problemy oraz nudne obowiązki. Musi chodzić do szkoły i wszyscy wymagają od 
niej, by się bardzo dobrze uczyła. Dlatego często powtarza: "Oj, niełatwo być 
królewną w dzisiejszych czasach..." Jak myślisz, uda jej się spełnić swoje 
marzenie? W tym tomiku: - poznasz mieszkankę tajemniczej wieży - weźmiesz 
udział w prawdziwych próbach teatralnych - razem z Klarą udasz się na premierę 
"Jeziora Łabędziego". 
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TOBY  CLAYPOT’S  WISHING  WELL 

This is the story about a mischievous magpie and the gnomes. The pictures are 
absolutely gorgeous in this book. 
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UP  AND  DOWN  WITH  PERCY 
 
It's raining, it's pouring--and Percy the Small Engine is up to his wheels in water!  
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WINNIE-THE-POOH 
 
Klasyczny Disneyowski Kubuś po angielsku. 
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WISHING-CHAIR  AGAIN 
 
Peter and Mollie arrive home from school where Chinky joins up with them and 
they're ready for more adventures. On their first visitation to a strange land they 
meet Chinky's cousin "Sleep-Alone." He's a rather anti-social type who just 
wishes to get away from everyone and everything so that he can have a decent 
sleep but, unfortunately, he's always disturbed no matter where he is and Peter, 
Mollie and Chinky play their part in his interrupted life. The adventure moves on 
and a problem arises when their wonderful chair is stolen so naturally there's an 
all-out hunt for it and this is where they become involved with Mr. Spells — an 
Enchanter. 
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ZEBRA.  FURRY  FACTS 
 
Książka po angielsku dla najmłodszych fanów paskowanych. 
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KLECHDY  SEZAMOWE 
 
Morze – to nie rzeka, a ptak – to nie krowa! 
Szczęśliwy, kto kocha rymowane słowa! 

42896 

 

MI ĘDZY  ŚWIATAMI 
 
Kate Lilii, Mia i jej młodsza siostra Gabi na dobre zadomowiły się w Przystani 
Elfów i zaprzyjaźniły z jej mieszkańcami. Pewnego dnia ich beztroska zabawa 
zostaje przerwana i muszą wracać do realnego świata, gdyż kolejna okazja do 
powrotu może się już długo nie powtórzyć. Czy dziewczynkom uda się odnaleźć 
magiczne przejście między światami, aby mogły jeszcze kiedyś powrócić do 
Nibylandii? 

42897 

 

A  JAK  ANAKONDA 
 
Nowa kolekcja edukacyjnych książek dla dzieci. Każda książka to nowa litera lub 
cyfra. Zabawne wiersze, kolorowe ilustracje, karty ćwiczeń dzięki którym twoje 
dziecko łatwo i szybko nauczy się czytać i pisać. 

42898 

 

B  JAK  BARAKUDA 
 
Nowa kolekcja edukacyjnych książek dla dzieci. Każda książka to nowa litera lub 
cyfra. Zabawne wiersze, kolorowe ilustracje, karty ćwiczeń dzięki którym twoje 
dziecko łatwo i szybko nauczy się czytać i pisać. 

 
42899 

 

C  JAK  CYKADA 
 
Nowa kolekcja edukacyjnych książek dla dzieci. Każda książka to nowa litera lub 
cyfra. Zabawne wiersze, kolorowe ilustracje, karty ćwiczeń dzięki którym twoje 
dziecko łatwo i szybko nauczy się czytać i pisać. 



42900 

 

D  JAK  DINOZAUR 
 
Nowa kolekcja edukacyjnych książek dla dzieci. Każda książka to nowa litera lub 
cyfra. Zabawne wiersze, kolorowe ilustracje, karty ćwiczeń dzięki którym twoje 
dziecko łatwo i szybko nauczy się czytać i pisać. 

42901 

 

E  JAK  EUGLENA 
 
Nowa kolekcja edukacyjnych książek dla dzieci. Każda książka to nowa litera lub 
cyfra. Zabawne wiersze, kolorowe ilustracje, karty ćwiczeń dzięki którym twoje 
dziecko łatwo i szybko nauczy się czytać i pisać. 

42902 

 

F  JAK  FOKA 

Nowa kolekcja edukacyjnych książek dla dzieci. Każda książka to nowa litera lub 
cyfra. Zabawne wiersze, kolorowe ilustracje, karty ćwiczeń dzięki którym twoje 
dziecko łatwo i szybko nauczy się czytać i pisać. 

42903 

 

POTWORKI 
 
Nigdy nie uwierzysz w moją historię o potworach w moim domu! 
Zgadnij, gdzie się skryły? Spotkaj się z zabawnymi i przyjaznymi potworkami. 

42904 

 

PRZECIWIE ŃSTWA 
 
Przesuwanka z ruchomymi elementami na twardych kartkach – dla najmłodszych. 
  

42905 

 

PUSZEK,  DRUCIAK, ZAKŁADKA  I  INNE  
ISTY 
 
Są pytania zabawne, są kłopotliwe, są też i takie, na które nie umiemy 
odpowiedzieć - niby coś wiemy intuicyjnie, znamy nawet jakieś bardzo mądre i 
skomplikowane definicje, ale jak to przekazać sześcio- czy dziewięciolatkowi? 
Książka `Puszek, Druciak, Zakładka i inne isty. Liczby Kultury` nie tylko zawiera 
garść definicji z dziedziny szeroko pojmowanej socjologii, przystosowanych dla 
6-10 latków, ale też podsuwa rodzicom sposób, jak tłumaczyć przeróżne pojęcia, 
żeby były dla dzieci zrozumiałe i żeby cała rodzina dobrze się przy tym bawiła. 

 
42906 

 

PESTKA,  DROPS,  CUKIEREK 
 
To jedna z pierwszych na rynku książek dla dzieci w wieku 7-11 lat, wyjaśniająca 
zagadnienia związane z gospodarką i ekonomią. Publikacja wzbogacona została 
ilustracjami Aleksandry Woldańskiej-Płocińskiej. Na marginesach książki 
czytelnik znajdzie komentarze, wyjaśniające różne, mniej i bardziej 
skomplikowane terminy gospodarcze i ekonomiczne. Powstały one dzięki 
współpracy Grzegorza Kasdepke i przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów 
Polskich, Ryszarda Petru. 



42907 

 

TRZEPOT  SKRZYDEŁ 
 
Trzepot skrzydeł to opowieść o młodej kobiecie, która ma męża, pracę, własny 
dom. Z pozoru wszystko wygląda kolorowo, naszej bohaterce niczego nie brakuje, 
a jednak Hanka nie promienieje szczęściem. Za zamkniętymi drzwiami, gdy nikt 
nie widzi, jej życie zamienia się w koszmar, z którego nie potrafi się wyrwać. Dla 
ułożonego, dobrze zarabiającego męża jest rzeczą najważniejszą na świecie. 
Niestety, oblicze tej miłości jest tragiczne. Gdy jednak Hanka traci przez niego 
coś, na czym jej najbardziej w życiu zależało, postanawia uwolnić się z matni 
swoich słabości, strachu i niemocy. Przy okazji w dość zaskakujący sposób na 
nowo nawiązuje więź z - być może - najbliższą jej osobą. 

42908 

 

ZASKÓRNIAKI  I  INNE  DZIWADŁA  
 Z  KRAINY  PORTFELA 
 
Dlaczego manko ma krótszą nóżkę, a cenę minimalną trudno dojrzeć nawet przez 
grube okulary Biletera? Wszystko staje się jasne po przekroczeniu bram 
ekonomicznego zoo. Zabawne opowiastki Grzegorza Kasdepke w sugestywny 
sposób tłumaczą zawiłe problemy ekonomii, tworząc przy tym barwny świat 
zamieszkały przez różne dziwadła. Dzięki kreatywnym ilustracjom Daniela de 
Latoura tajemnicze stwory brykają po kartach książki niełatwe do oswojenia.  

42909 

 

ANGIELSKI  NO  PROBLEM ! 
 
Kurs jest przeznaczony dla osób dobrze znających podstawy i zamierzających 
kontynuować naukę angielskiego na poziomie średnim. Opanowanie 
zaprezentowanego materiału umożliwi formułowanie spójnych wypowiedzi oraz 
ich umiejętne prezentowanie i argumentowanie w dyskusji (poziom B1 według 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego). 

 

42910 

 

BAJKI  MI ĘDZYKULTUROWE 
 
Książeczka zawierająca wszystkie bajki z III edycji programu edukacji kulturalnej 
"Bajki Mi ędzykulturowe" - Poznanie różnorodności kultur, w językach 
oryginalnych i polskim tłumaczeniu, ilustrowana pracami dzieci, wykonanymi 
podczas warsztatów. 

 
42911 

 

BAJKI  MI ĘDZYKULTUROWE 
 
Książeczka zawierająca wszystkie bajki z III edycji programu edukacji kulturalnej 
"Bajki Mi ędzykulturowe" - Poznanie różnorodności kultur, w językach 
oryginalnych i polskim tłumaczeniu, ilustrowana pracami dzieci, wykonanymi 
podczas warsztatów. 

42912 

 

BAJKI  ROBOTÓW  
 
Mało jest w Polsce pisarzy tak jak Lem wyczulonych na grę językową, stylizację, 
parodię. Autor Bajek robotów na początek zszywa dwie dziedziny słownictwa, 
które przedtem nie chciały nic o sobie wzajem wiedzieć: zbiór terminów 
współczesnych nauk ścisłych i językowy repertuar baśni. 
W efekcie powstaje wiele zbitek słownych, które od pierwszej chwili 
przyciągnęły uwagę krytyki czytelników jako charakterystyczną znamię stylu 
książki. 



42913 

 

BAŚŃ  O  RUMAKU  ZAKL ĘTYM  
 
Motywy orientalnych baśni, tak popularne w literaturze Młodej Polski, 
zainspirowały Leśmiana do napisania cyklu Klechd sezamowych.  Dawna Persja,  
jej pałace i obyczaje są tłem fantastycznej historii o koniu, który niczym pojazd 
kosmiczny potrafił pokonywać przestrzeń i o wielkiej miłości. 

42914 

 

CUDOWNE  BAŚNIE 
 
Księga ta zawiera baśnie znane wszędzie i od zawsze. Opwiadała je już babka 
mojej babki, siedząc wieczorem przy płonącym na kominku ogniu, a matka mojej 
babki tak samo jak wy otwierała szeroko oczy i szeptała zadziwiona: Opowiedz 
od początku... I babka mojej babki opowiadała od nowa bajki o śpiącej królewnie, 
o kocie w butach, o królewnie Śnieżce, o królu Drozdobrodym... Wam też 
opowiemy od początku...  
 

42915 

 

DZIECI  GOTUJ Ą 
 
Dzieci gotują  to książka kucharska nie tylko dla najmłodszych. Z tą książką 
gotowanie może być wspaniałą zabawą dla całej rodziny i pomysłem na wspólne 
spędzanie czasu. Do wyboru są 22 proste przepisy na smaczne potrawy, które 
przypadną do gustu nawet małym niejadkom. Proponujemy przyrządzanie 
przekąsek, koktajli, past, sałatek i rozmaitych słodkości. 

42916 

 

DZIECI  Z  ULICY  AWANTURNIKÓW  

Pierwsza część przygód Lotty i jej rodzeństwa. Kapryśna, uparta i pełna fantazji 
dziewczynka przeżywa wiele smutków i radości związanych z Niśkiem - 
ukochaną pluszową świnką. Próbuje być samodzielna i wymóc na otoczeniu 
spełnienie swoich życzeń. 
Te bystre dzieciaki pokocha czytelnik w każdym wieku. 

42917 

 

EMIL  ZE  SMALANDII;  LOTTA  Z  ULICY  
AWANTURNIKÓW  

Obie opowiastki są pełne humoru i ciepła rodzinnego. Klasyka, która się nie 
starzeje i spodoba się zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. 

42918 

 

FRANCUSKI  DLA  DZIECI.  SŁOWNIK  
ILUSTROWANY 
 
Nauka 150, starannie wybranych i pogrupowanych tematycznie, słów i zwrotów 
francuskich Słownik uczy czytania, pisania oraz wymowy 150, starannie 
wybranych i pogrupowanych tematycznie, słów i zwrotów francuskich. Duże, 
kolorowe ilustracje z wyraźnymi podpisami ułatwiają zapamiętywanie. Nagrania 
słówek w wykonaniu francuskiej dziewczynki uczą prawidłowej wymowy. W 
książce zamieszczono pełne tłumaczenie słownictwa polskiego i francuskiego. 
Oglądaj obrazki, czytaj podpisy i słuchaj nagrań. 
W nauce języka Francuskiego niezbędne jest łączenie różnych sposobów nauki, 
co gwarantuje jak najlepsze opanowanie kompetencji językowych: rozumienia ze 
słuchu, znajomości słownictwa, gramatyki, mówienia. W Słowniku metoda 
poznawania przez dziecko nowych słówek oparta jest właśnie na jednoczesnym 
słuchaniu nagrań, oglądaniu ilustracji oraz czytaniu podpisów.  



42919 

 

CIEKAWE  DLACZEGO G ĄSIENICE  TAK  
DUŻO  JEDZĄ 
 
Książka ta zawiera mnóstwo zaskakujących informacji dotyczących cyklów 
życiowych roślin i zwierząt. Poznając odpowiedzi na pytania w rodzaju "Czy 
rośliny mają młode?" lub "Jak oddychają kijanki", dzieci z pewnością poszerzą 
swoją wiedzę na temat otaczającego je świata.  
Ta niezwykła seria opracowana została z myślą o dzieciach, które zadają różne - 
czasem trudne, czasem nietypowe - pytania. Na kartach tych książek znajdziecie 
najdziwniejsze i najbardziej zaskakujące odpowiedzi oraz ciekawie opracowane 
kolorowe ilustracje. 

 
42920 

 

HISZPAŃSKI  NO  HAY  PROBLEMA 

Dialogi i czytanki, pokazujące znaczenie słów i wyrażeń w kontekście oraz 
uczącego prawidłowego użycia w rozmowie, listy nowego słownictwa do 
trwałego zapamiętania, objaśnienia gramatyczne i językowe, komentarze 
kulturowe, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, podręczny słownik obejmujący 
słownictwo całego kursu, klucz z odpowiedziami do ćwiczeń na końcu książki, 
kilka godzin nagrań dialogów, tekstów i słownictwa, wykonywanych przez 
lektorów hiszpańskich, możliwość słuchania tekstów i powtarzania słownictwa z 
dowolnego odtwarzacza MP3, na przykład w czasie spaceru lub jazdy 
samochodem. 

 

42921 

 

KAJTU Ś  CZARODZIEJ 
 
Bohater książki, mały Kajtuś, pragnie zostać czarodziejem. Marzenie jego spełnia 
się. Zaczyna czary od zmiany kredy w mydło, a kanapki kolegi w żabę. Następnie 
sprawia, że ludzie chodzą do tyłu, a po parku spacerują żyrafy i słonie. Pomysłów 
na urozmaicenie świata ma Kajtuś o wiele więcej... 

42922 

 

LITTLE  CHOPIN 
 
Dearest little boys and girls, you know that it wouldn't strain us to look round and 
find a statue representing someone famous. Here's a fellow up on horseback - he's 
got wings that look like sails. There's a lady with a shield, and a mermaid's scaly 
tail. 

42923 

 

MADIKA  I  BERBE Ć  Z  CZERWCOWEGO  
WZGÓRZA 
 
Zbiorowe wydanie dwóch książek Astrid Lindgren: "Madika z Czerwcowego 
Wzgórza" oraz "Madika i berbeć z Czerwcowego Wzgórza".  
Madika i Lisabeth - dwie pełne wdzięku i fantazji dziewczynki - żyją w domu na 
Czerwcowym Wzgórzu. Madika chce być miła i grzeczna, niestety rzadko jej się 
to udaje. Ale to chyba nie jej wina, że bez przerwy wpada na takie wspaniałe 
pomysły? Czasem nawet duże dziewczynki muszą sprawdzić, jak się lata z 
parasolem z dachu drewutni i czy w pralni sąsiadów naprawdę mieszkają duchy. 
Przecież liczy się dobra zabawa!  
Te pogodne, pełne mądrości opowieści o dzieciństwie, o tym, co małe bohaterki 
bawi i cieszy, i o tym, co je nierzadko głęboko zasmuca, są wyrazem prawdziwej 
radości życia. 



42924 

 

MUZYKA  PANA  CHOPINA 
 
" Cała Polska czyta dzieciom! 20 minut dziennie - codziennie... A muzyka? Ile 
minut dziennie zajmuje nam słuchanie Muzyki? Tej Muzyki przez duże M? 
Muzyka pana Chopina - książka z płytą CD ze znakomitymi nagraniami utworów 
Chopina - to szansa na poszerzenie wiedzy o kompozytorze i zaznajomienie się z 
jego twórczością. Szansa nie tylko dla dzieci. Dla dorosłych też, bo na pytanie: - 
Jak należy pisać dla dzieci? - odpowiadam zawsze: - Tak, żeby dorośli nie nudzili 
się przy czytaniu. A teraz - zapraszam do czytania i słuchania. Wszystkich, 
małych i dużych. Najserdeczniej jak potrafię - zapraszam - Wanda Chotomska. " 

42925 

 

OGRÓD 
 
Agata Bara przenosi nas w trudny świat śląskiej historii najnowszej. Pokazuje 
ludzi, których łączą i dzielą wspomnienia skomplikowanych losów oraz wahanie 
pomiędzy rozerwaną przez wojnę tożsamością. Historia ta, nawet jeśli nie 
wydarzyła się naprawdę, jest historią prawdziwą, a jej bohaterowie to ludzie z 
krwi i kości. 

42926 

 

OPOWIEŚCI  STAREGO  KRAKOWA 
 
Skąd się wziął krakowski Lajkonik, dlaczego święty Florian został patronem 
Polski, a Mistrz Twardowski podpisał diabelski cyrograf? Te i inne legendy 
wprowadzą młodego czytelnika w magiczną atmosferę Krakowa i zachęcą do 
odwiedzenia miejsc związanych z opowieściami. Książka ta jest kontynuacją 
Legend starego Krakowa. Tym razem autor ze swadą opowiada nam o znanych 
nie tylko w Krakowie postaciach historycznych i o miejscach, które warto 
odwiedzić. 

42927 

 

RONJA,  CÓRKA  ZBÓJNIKA 
 
Przygody dzielnej Ronji, córki rozbójnika i jej przyjaciół, których wprowadza w 
świat puszczy pełnej dziwnych istot. 
Piękna i wzruszająca opowieść o dzieciach dwóch zwalczających się hersztów 
zbójników, Ronji i Birku. Mieszkają oni w starym zamku, a dni spędzają w 
wielkim lesie, w którym żyją dzikie konie, a także okrutne Wietrzydła, Szaruchy i 
Mgłowce zagrażające ich życiu. Początkowa wrogość Ronji i Birka przemienia się 
w przyjaźń, a potem w miłość. Dzięki sile tego uczucia udaje im się doprowadzić 
do pojednania zatwardziałych zbójników. Ulubiona lektura dzieci w każdym 
wieku i dorosłych! 

42928 

 

THE  SEA 
 
Suitable for inquisitive toddlers to use with adults, this book helps them discover about 
the sea. It includes spreads which contain an activity to encourage observation, matching, 
choosing and plenty of talking. 

42929 

 

WARSZAWA  I  JEJ  ULICE 
 
Wybrane i uzupełnione teksty z `Gazety Stołecznej`, warszawskiego dodatku 
`Gazety Wyborczej` opowiadające o historii ulic Warszawy i ich nazw.  

 



42930 

 

ZŁOTY  POTOK 
 
Urocza opowieść o wysychającym potoku, dwóch mieszających w nim rybach 
oraz okolicznych mieszkańcach. Uczy dzieci rozpoznawać zjawiska zachodzące w 
przyrodzie i uwrażliwia je na problemy ekologiczne. 

 

42931 

 

SZKICE   Z  POWSTANIA  STYCZNIOWEGO  
W  PUSZCZY  KAMPINOSKIEJ 
 

 

 PIERWSZY  ZAKUP  Z  BUDŻETU 
 PARTYCYPACYJNEGO  2015 

42932 

 

10  RAZY  10 
 
Odkryj siłę własnej wyobraźni oraz magię zaklętą w książkach Herve Tulleta, 
autora bestselera `Naciśnij mnie`! Nauczysz się z nami nie tylko kształtów, 
kolorów i liczenia, ale też opowiadania bajek... 

42933 

 

365  PINGWINÓW 
 
`Jaki pierwszy dzień Nowego Roku, taki cały rok` - znacie takie powiedzenie? 
Właśnie w taki dzień listonosz przyniósł pewnej rodzinie tajemniczą przesyłkę. W 
środku znajdował się ni mniej, ni więcej, tylko pingwin... Genialna, pełna humoru 
opowieść o pingwinach, ludziach, a także o... matematyce. 

42934 

 

ALE  PATENT ! 
Gdyby nie zwariowane pomysły, nigdy nie powstałoby tyle ciekawych rzeczy na 
świecie. Zawsze warto próbować je realizować, o czym przekonacie się z książki 
o dawnych i współczesnych wynalazcach, dowcipnie zilustrowanej przez 
Aleksandrę i Daniela Mizielińskich. Ale patent! zaskoczy was na pewno. 
Znajdziecie tu osobisty zachmurzacz, latający rower, bąbelkowy telegraf, lodową 
płytę gramofonową, cukierkowy sterownik i wiele innych niesamowitych 
wynalazków. Są wśród nich pomysły bardzo nowatorskie, odkrywcze, ale też 
nieudane czy wręcz niemożliwe. Ale łączy je jedno - marzenie, że można zmienić 
i ulepszyć świat. To ono jest motorem działań wszystkich wynalazców. 

42935 

 

ANATOMIA  FARMY 
 
Ciekawostki o życiu na wsi w zajmującym i pouczającym ilustrowanym 
przewodniku po farmie autorstwa Julii Rothman. Jej rysunki, diagramy, 
przedstawione krok po kroku czynności i przekroje pomogą zrozumieć wszystko - 
od budowy dojarki przez anatomię konia po naukę orki i strzyżenia owiec. 
Zachwycające, jak wiele jest do odkrycia! 



42936 

 

ANTYKWARIAT  POD  BŁ ĘKITNYM  
LUSTREM  

DAWID I LARISA to nowa seria Martina Widmarka - autora bestsellerowej serii 
Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Tym razem książki przeznaczone są dla 
nieco starszych czytelników, a zatem wszystkich tych, którzy nauczyli się czytać, 
poznając kolejne przygody Lassego i Mai, i chcą przejść na kolejny poziom 
czytelniczych wyzwań i doznań. Tom 1: ANTYKWARIAT POD BŁĘKITNYM 
LUSTREM Trzynastoletni Dawid pod nieobecność rodziców zamieszkuje u ich 
znajomego, Melchiora Rasmusena, właściciela Antykwariatu pod Błękitnym 
Lustrem w podupadłej dzielnicy portowej. Pewnego ranka Melchior znika. 
Pozostawiona przez niego krótka wiadomość pozwala Dawidowi i jego nowej 
koleżance Larisie podjąć poszukiwania. Stopniowo zaczynają oni odkrywać 
dziwne okoliczności zaginięcia Melchiora. Wkrótce będą się musieli zmierzyć z 
niełatwymi pytaniami na temat ludzkiego życia. 
 

42937 

 

BUSOLA  SNÓW 

Od kiedy rodzina Lilych zjawiła się w miasteczku, a było to na początku lata, 
Applecross stało się areną tajemniczych wydarzeń. Od pewnego czasu znikają 
owce i ktoś niszczy rybackie sieci. Finley i Aiby zaczynają podejrzewać, że to 
sprawka Leśnego Człowieka, który krąży po okolicy w poszukiwaniu magicznych 
dusz... Przyjaciele muszę odnaleźć kolejny niezwykły przedmiot - busolę z 
Sherwood. Nie wiedzą, że są osoby, które za wszelką cenę będą chciały im 
przeszkodzić. Po co przyjechał do miasteczka młody mężczyzna w lustrzanym 
płaszczu? I czego tak naprawdę pragnie dziwaczna Adele Babele? Jak pewnie się 
domyślacie, wszystko okazuje się bardziej magiczne, niż mogłoby się wydawać... 
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CRICTOR  I  INNE  NIESAMOWITE  STWORY  
I znów Tomi Ungerer funduje nam potężną dawkę optymizmu! Opowiadania 
powstały w latach 60.. zaraz po bestsellerowych Przygodach rodziny Mellopsów. 
Tym razem Ungerer poświęcił całą swą uwagę zwierzętom. których nikt 
wcześniej nie zauważył. a już na pewno nigdy nie umieścił w książkach dla 
dzieci. Wąż Crictor jest nie tylko pupilem swojej pani. ale także skutecznym 
poskramiaczem dzikich włamywaczy. Skrzydlata kangurzyca Adelajda wygląda 
jak modelka. ale bywa też śmiałym strażakiem. Ośmiornica Emil odnosi sukcesy 
nie tylko na scenie muzycznej. ale i na polu walki z przemytnikami. Kolorowy 
nietoperz Rufus uczy się czerpać radość z życia aż do zawrotu głowy. I wreszcie 
sęp Orlando - ten nie dość. że z powodzeniem pełni funkcję gołębia pocztowego. 
to jeszcze potrafi przywracać szczęście w rodzinie. 
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CZEKAJ ĄC  NA  GONZA 
 
Mistrzowski styl autora 15 dni bez głowy, tytułu gorąco przyjętego przez polskich 
recenzentów. Historia młodej dziewczyny, która zachodzi w ciążę. Chłopak znika, 
zaś główna bohaterka postanawia urodzić dziecko. Młodszy brat wspiera siostrę i 
nie może doczekać się Gonza. Powieść wzrusza, bawi i zaskakuje. Znakomity 
język, świetne postaci niezapomniane sceny. 
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CZERWONY  I  ZIELONY 
 
Czerwony i Zielony zgodnie czuwają nad naszym bezpieczeństwem i porządkiem 
na drodze. Do czasu. Co się stanie, gdy pewnego dnia pokłócą się o to, który z 
nich jest ważniejszy? Obrażony Zielony opuszcza domek przy skrzyżowaniu i 
wyrusza w miasto. Ogromny bałagan, jaki powstał na ulicach bez sygnalizacji 
świetlnej, to jeden z najmniejszych problemów... Książka w przystępny i zabawny 
sposób wyjaśnia po co są reguły i dlaczego należy ich przestrzegać. Uczy, że 
jedynie zgoda i wspólne działanie prowadzą do pomyślnego rozwiązania 
problemu. 
Książka `Czerwony i Zielony` może służyć pomocą w realizacji Podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego w zakresie bezpieczeństwa na drodze 
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FRANEK  I  MIOTŁA  MOTOROWA 
Składam słowa, pierwszy poziom serii „Czytam sobie”, to wspaniały początek 
nauki czytania. Proste, acz zabawne historie są dziełem wybitnych polskich 
autorów. Opowiadania napisane są krótkimi zdaniami i przy użyciu 23 
podstawowych głosek. Bardzo duża czcionka ułatwia czytanie, a zamieszczone po 
bokach stron ramki służą do ćwiczenia głoskowania. Wysokiej klasy kolorowe 
ilustracje są harmonijnym uzupełnieniem czytanego tekstu. 
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DAR 
 
Whit i Wisty uciekają z rąk Nowego Ładu. Podczas powrotu do domu 
towarowego Garfunkel, który jest schronieniem dla ukrywających się dzieci, Whit 
ma dziwne wizje, w których jego zmarła dziewczyna, Celia, każe mu się oddać w 
ręce Nowego Ładu. Czarodziejów czekają ciężkie walki z totalitarnym reżimem.  
Kolejny tom trylogii młodzieżowej o nastoletnich czarodziejach, autorstwa 
bestsellerowego amerykańskiego pisarza, lidera światowych list sprzedaży 
książek, Jamesa Pattersona. 
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W  OGNIU  WALKI 

Zegar nieubłaganie odmierza czas do Godziny Zero i powrotu Drakuli. Niedobitki 
Departamentu 19, tajnej rządowej organizacji zajmującej się walką z wampirami, 
wilkołakami i innymi potworami, desperacko próbują powstrzymać siły 
ciemności. Do tego organizacja staje przed nowym, śmiertelnym zagrożeniem. 
Jamiemu Carpenterowi, najmłodszemu agentowi Departamentu 19, powierzono 
zadanie przeszkolenia nowej grupy operacyjnej, która ma wesprzeć pozostałych 
agentów w ich działaniach. Czy uda mu się sprostać pokładanym w nim 
nadziejom? 
Wojna trwa. Stawką jest przetrwanie ludzkości. 
James Bond, horror i fantastyka w jednym! 
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DLACZEGO  REKINY  NIE  CHODZ Ą  DO  
DENTYSTY 

Dwadzieścia dwie zabawne i pomysłowe historyjki z kolorowymi obrazkami 
Heike Vogel dają odpowiedzi na najrozmaitsze dziecięce pytania, wspierając 
rodziców we wprowadzaniu ciekawskich w tajemnice świata. Dlaczego 
pingwinom nie marzną stopy? Czy można jeść i pić, stojąc na rękach? I skąd na 
świecie wzięło się tak wiele języków? Bartek zastanawia się, dlaczego papużka o 
imieniu Pikuś, należąca do jego kuzyna Olka, nie spada z drążka, gdy śpi. Amelka 
jest ciekawa, co kolor morza ma wspólnego z tęczą, a Julek wyjaśnia swojej 
siostrze Paulinie, skąd się biorą kolorowe paski w paście do zębów. Gucio dziwi 
się, że tata rozmawia z roślinami, za to Krysia siedzi z babcią u fryzjera i zgłębia 
tajniki wiedzy o kolorach włosów. 
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DOM  TAJEMNIC 
 
Eleanor, Kordelia i Brendan razem z rodzicami przeprowadzają się do wielkiego 
domu, który należał kiedyś do tajemniczego pisarza, Denvera Kristoffa. Po 
niezapowiedzianej wizycie jego córki, niepokojącej staruszki, rodzeństwo trafia 
do groźnego świata, w którym czyhają na nich olbrzymy, piraci, Wichrowa 
Wiedźma i Król Burz. Jaką tajemnicę kryje historia ich własnej rodziny? Czy 
rodzeństwu uda się w końcu odnaleźć drogę do domu? Początek nowej 
przygodowej serii! 
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STARCIE  POTWORÓW  

W domu Kristoffa wreszcie zapanował spokój. Wichrowa Wiedźma zniknęła, a 
rodzina Walkerów nagle odkryła dziesięć milionów dolarów na swoim koncie. 
Ale to tylko cisza przed burzą. Eleanor, Kordelia i Brendan znów będą musieli 
stawić czoła Wichrowej Wiedźmie, która ukrywała się w najmniej oczekiwanym 
miejscu, będą świadkami niezwykłego wywoływania duchów, a nawet przeniosą 
się do Rzymu, gdzie wpadną w sam środek walk gladiatorów. Co tym razem 
wpiszą do Księgi życzeń i zagłady? Dom Tajemnic to niebezpieczny, pełen 
przygód roller coaster, w którym trójka odważnego rodzeństwa zmierza do 
nieuniknionego starcia z potężnymi mrocznymi siłami. To wybuchowa mieszanka 
fantazji i tajemnicy. J. K. Rowling 
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DZICY  LOKATORZY 
 
Robaczki mieszkające w jabłkach nie bez powodu uchodzą za stworzenia miłe i 
łagodne. Cóż, zawsze znajdzie się jakiś wyjątek. Na pewnej jabłoni mieszka w 
jabłku robak, który nie zamierza oddawać swojego mieszkanka bez walki. Tylko 
co może mały robaczek przeciwko ludziom z drabinami? 
A gdyby tak zakazać ludziom zrywania jabłek? To już było (i wiadomo, jak się 
skończyło). A może obrzydzić im jabłka? Tylko jak? Jedno jest pewne: robaczek 
nie zawaha się przed niczym, byle tylko ludzie omijali jego jabłoń z daleka. 
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DZICY  LOKATORZY 
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DZIEDZIC  ZAKLINACZY 

Brutalny atak na dobrze prosperującą komunę Wajdlotów nazwano masakrą z 
Thorn Hill. Jonah Kinlock przeżył, lecz nie wyszedł z tego bez szwanku: 
podobnie jak inne ofiary, Jonah ma niezwykłe magiczne moce, które dają mu 
przewagę nad członkami normatywnych gildii. W wieku siedemnastu lat stał się 
najgroźniejszym zabójcą w Wilczej Jagodzie, organizacji polującej na 
niezmarłych, czyli na cienie. 
Emma Claire Greenwood dorastała w zupełnie innym świecie, wychowywana 
przez dziadka, który uczył ją muzyki, a nie magii. Niepokorna, zbuntowana 
nastolatka włóczy się po klubach aż do dnia, kiedy znajduje dziadka 
umierającego, ściskającego w ręku list z ostrzeżeniem, że Emma może być w 
niebezpieczeństwie. Idąc za radą dziadka, dziewczyna trafia do świata Jonaha - i 
zarazem w krainę sekretów i niewyjaśnionych spraw.  
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ELITA 
 
Do pałacu przybyło trzydzieści pięć dziewcząt. Teraz zostało ich tylko sześć. Ami 
książę Maxon stają się sobie coraz bliżsi, jednak dziewczyna wciąż pamięta o 
Aspenie, chłopaku, którego darzyła szczerą miłością jeszcze zanim trafiła do 
pałacu. Aspen jest jednym z żołnierzy strzegących bezpieczeństwa kandydatek, a 
to wcale nie ułatwia Ami zrozumienia własnych pragnień. 
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ERNEST 
 
Ernest jest CAŁKIEM sporym łosiem.Jest tak DUŻY, że nie może wejść do 
środka tej książki! A BARDZO by chciał! Co zrobi Ernest? O pomyslowym, 
dowcipnym i niezwykle sympatycznym Łosiu przeczytacie w światowym 
bestsellerze C. Rayner "ERNEST". 
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SEKRET  BIZONA 
 
Kolejna porcja przygód trojga przyjaciół - Maksa, Zizi i Kacpra, którzy mieszkają 
na tym samym osiedlu i lubią dreszczyk emocji. Tym razem postanawiają 
wpłynąć na złego kolegę. Bizona boją się wszyscy, nikt nie chce mu się narazić. 
Ale przecież musi być na niego jakiś sposób! Tylko czy on jest naprawdę zły? 
Maks, Zizi i Kaspel postanawiają działać. Czwarta książeczka z serii dla dzieci, 
które zaczynają samodzielną przygodę z czytaniem. 
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FELIX,  NET  I  NIKA  ORAZ  KL ĄTWA  DOMU  
MCKILLIANÓW  
Mroczny szkocki zamek i Londyn spowity mgłą - oto sceneria wakacji Felixa, 
Neta i Niki. Przyjaciele tym razem zmierzą się z klątwą od stuleci prześladującą 
pewien szkocki klan. Będzie trochę steampunkowo, trochę wiktoriańsko, bardzo 
śmiesznie i bardzo... horrorystycznie. Już możecie się bać! 
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JAN  NOWAK  JEZIORA ŃSKI.  BIOGRAFIA  
OPOWIADANA 
 
Bogato ilustrowana opowieść o życiu Nowaka ułożona z fragmentów wspomnień, 
anegdot i relacji blisko stu osób, które go znały osobiście w różnych okresach 
jego życia i działalności. Były świadkami wydarzeń różnych, czasem ważnych, a 
czasem bardzo drobnych. Ich relacje zebrane razem składają się na wielobarwny 
portret Kuriera z Warszawy, który trzykrotnie przebijał się przez ogarniętą wojną 
Europę do władz Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Po wojnie przez ćwierć wieku 
był dyrektorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, która dostarczała 
Polakom w PRL-u informacje ukrywane przez władzę. Podporządkował swoje 
życie misji, której celem była niepodległość Polski. 
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JEGO  WYSOKOŚĆ  LONGIN 
 
Książka Marcina Prokopa dla dzieci o dorastaniu w PRL-u. Opowieść o 
przygodach z czasów, gdy chłopcy bawili się scyzorykami i jedli oranżadę w 
proszku. Główny bohater, czyli Jego Wysokość Longin, to alter ego Marcina 
Prokopa, który miał takie przezwisko w szkole (od angielskiego "long" - długi"). 
Dziesięcioletni Longin mieszka na warszawskiej Pradze, w kuchni, w której tata 
wydzielił dla niego miejsce służące za pokój. Chłopiec uwielbia bawić się 
resorakami, jeździć na składaku, a jego marzeniem jest nowiutkie atari. Nie znosi 
gry w chowanego, bo trudno mu się ukryć - wystaje głowa, ręce albo nogi. Jego 
Wysokość Longin ciągle wpada w jakieś tarapaty, ale na nudę nie narzeka. 
Czytelnicy - mali i duzi - przy tej książce będą się świetnie bawić. 
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SERCE  W  PŁOMIENIACH 
 
Nowa seria autorki `Akademii wampirów`! 
Sydney jeszcze do niedawna nie wiedziała, czy powinna zaufać alchemikom, czy 
raczej własnym uczuciom. Podjęła jednak decyzję, która zdumiała ją samą. Po 
dokonaniu tego wyboru nic nie staje się łatwiejsze, wręcz przeciwnie. Gdy 
przyjeżdża Zoe, siostra dziewczyny, Sydney wątpi, czy utrzyma swoje sprawy w 
tajemnicy, zwłaszcza że bardzo potrzebuje przyjaźni?. Czy zdoła się skupić na 
doskonaleniu magicznych umiejętności, skoro jej życiem rządzą namiętność i 
pragnienie zemsty? 
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KROWA  MATYLDA  NIE  MO ŻE  ZASNĄĆ 
 
Gospodyni, jak co wieczór, czyta wszystkim bajkę na dobranoc. Jednak Matylda 
nie może zasnąć. Czy  przytulić się do gospodyni? Przycupnąć obok kur? Ten 
pomysł nie wzbudza powszechnego entuzjazmu. Matylda robi wkoło dużo 
zamieszania. Łóżko gospodyni zarywa się, a kurze grzędy są kompletnie 
zdewastowane, po tym, jak Matylda usiłuje się na nie wdrapać. Na koniec nie śpi 
już cała wieś. 
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KURIER  Z  WARSZAWY 
 
Komiks Kurier z Warszawy to opowieść o polskim Jamesie Bondzie - wojennym 
emisariuszu państwa podziemnego, który był łącznikiem między okupowaną 
Warszawą a rządem RP na uchodźstwie. Zdzisław Jeziorański (pseudonim Jan 
Nowak) wielokrotnie uniknął śmierci: w 1939 uciekł z pociągu wiozącego go do 
obozu jenieckiego, na dworcach wisiały już listy gończe z jego podobizną. W 
pierwszych latach II wojny światowej zajmował się organizacją wymierzonej w 
Niemców czarnej propagandy (Akcja `N`), a następnie trzykrotnie przedzierał się 
przez ogarniętą wojną Europę z Warszawy do Londynu, gdzie oprócz polityków 
polskich rozmawiał m.in. z premierem Wielkiej Brytanii Winstonem Churchillem. 
Trasa jego misji kurierskich wiodła lądem, wodą i powietrzem przez ok. 20 tys. 
kilometrów, ukrywał się na barce pod węglem oraz w luku bombowym samolotu. 
Po wojnie pozostał na emigracji, w latach 1951-1975 był dyrektorem Rozgłośni 
Polskiej Radia Wolna Europa. Przeszedł do legendy jako Kurier z Warszawy. 
 
 
 
 
 



42958 LABIRYNT  LUKRECJI 
 
Baśniowa opowieść o dziewczynce z dużego starego domu, tajemniczych 
karteczkach i magicznym miejscu, które Lukrecja znajduje we śnie. Dzięki niemu 
w jej życiu zaczynają się dziać dobre rzeczy.  
 
W książce Labirynt Lukrecji poznacie Lukrecję i jej małomównych rodziców 
mieszkających w kamienicy koło dużego parku. Dziewczynka często choruje. 
Chodzi do szkoły, za którą nie przepada, ale za to uwielbia spędzać czas w pokoju 
z książkami taty. I z tatą oczywiście, ale on zwykle jest zajęty... Pewnej nocy we 
śnie Lukrecja odkrywa zielony labirynt. Znajduje w nim kartkę, na której jest 
napisane, żeby przestała mówić. Za każdym razem, gdy śni się jej labirynt i 
wchodzi do niego głębiej, znajduje kolejny liścik. Zauważa, że jeśli zrobi to, co 
jest w nim napisane, spotykają ją miłe rzeczy. Pięknie ilustrowany Labirynt 
Lukrecji opowiada o jesiennej szarudze i wiosennym ociepleniu, o dziecięcych 
smutkach i radościach, a przede wszystkim o tęsknocie każdego z nas za 
szczęściem. 
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LABIRYNT  ŚNIĄCYCH  KSIĄŻEK 
 
Zaintrygowany zagadkowym listem Hildegunst powraca do Księgogrodu. 
Odbudowane z przepychem miasto przeistoczyło się w tętniącą życiem metropolię 
literacką i mekkę księgarstwa, pełną zbzikowanych pasjonatów książek wszelkiej 
maści. Podążając tropem tajemniczej przesyłki, Rzeźbiarz Mitów zostaje 
wciągnięty w wir przygód, ledwo przekroczy granice miasta. Spotyka dawnych 
znajomych, m.in. kolegę po piórze, Owidiosa, któremu udało się osiągnąć Orma, 
eydetę Hachmeda Ben Kibicera i przeraźnicę Inaceę Anacaci. Natyka się też na 
wielu nowych mieszkańców, fenomeny i cuda, tajemniczych librinautów, 
osławionych lalalistów, a przede wszystkim poznaje najmłodszą i zarazem 
najpotężniejszą z atrakcji Księgogrodu -Lalacircus Maximus oraz jego 
Niewidziany Teatr, w którym skonfrontowany zostaje z własną historią. 
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LEK  NA  ŚMIER Ć 
 
Powieść zapewniająca maksymalną dawkę adrenaliny, pełna fałszywych tropów, 
opisująca fascynujące przygody i mrożące krew w żyłach niebezpieczeństwa. Czy 
poznasz odpowiedzi na wszystkie pytania, czy wątpliwości tylko będą się 
mnożyć? "Lek na śmierć" to długo wyczekiwany finał bestsellerowej trylogii 
Jamesa Dashnera "Więzień Labiryntu".  
Thomas wie, że DRESZCZowi nie można ufać. Jednak oni twierdzą, że czas 
kłamstw już się skończył, że w toku Prób zgromadzili wszystkie dane, jakie tylko 
dało się zebrać. A teraz chcą przywrócić Streferom pamięć, bo potrzebują ich 
pomocy w ostatecznej misji. Zadaniem Streferów ma być uzupełnienie mapy, 
która pozwoli stworzyć lek na Pożogę. DRESZCZ nie wie, że stało się coś, czego 
mimo Prób nie można było przewidzieć. Thomas przypomniał sobie dużo więcej, 
niż sądzą. I jest pewien, że nie może wierzyć w ani jedno słowo z tego, co 
twierdzi DRESZCZ. Czas kłamstw już się skończył. Ale prawda okaże się 
bardziej niebezpieczna, niż Thomas kiedykolwiek mógł sobie wyobrazić. Czy 
ktokolwiek przetrwa poszukiwania leku na śmierć? 
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LICHO  I  INNI 
 
Licho i Inni to przepisane na nowo polskie, i szerzej - słowiańskie, baśnie 
uwzględniające wrażliwość dzisiejszego czytelnika. Ten niecodzienny zbiór 
tworzy piętnaście baśni, zilustrowanych pięknymi rysunkami, spiętych klamrą 
pierwszego i ostatniego opowiadania. Publikacja - adresowana zarówno do dzieci, 
jak i dorosłych - łączy zabawę z edukacją, stanowiąc nie tylko atrakcyjną, ale 
bardzo oryginalną i nowoczesną propozycję opowiadania o folklorze i tradycji. 
Uwaga, jaką poświęca się w niej różnym regionom kraju, uwrażliwia odbiorców 
na różnorodność i specyfikę kulturową polskich ziem. 
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LOVE,  ROSIE 
 
Zabawna i wzruszająca opowieść o miłości, w formie e-maili i listów. Love, Rosie 
to kolejna po PS Kocham Cię książka bestsellerowej irlandzkiej pisarki Cecelii 
Ahern przeniesiona na srebrny ekran. Wydaje się, że Rosie i Alex, nierozłączni od 
dzieciństwa, są sobie przeznaczeni. Jednak życie szykuje im okrutną 
niespodziankę. Rodzina Alexa przeprowadza się z Dublina do Bostonu i zabiera 
chłopca ze sobą. Czy niezwykły związek dwojga nastolatków przetrwa mimo 
dzielących ich tysięcy kilometrów? Czy wielka przyjaźń przerodziłaby się w 
gorętsze uczucie, gdyby okoliczności ułożyły się inaczej? Rosie i Alex, 
zrozpaczeni z powodu rozłąki, uczą się żyć bez siebie. Mijają lata wypełnione 
listami i e-mailami. Czy los da bohaterom jeszcze jedną szansę? Czy oni ją 
dostrzegą? Czy warto czekać na prawdziwą miłość?  
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ŁUPIEŻCY  NIEBIOS 
 

Cole chciał się tylko dobrze bawić z kolegami w Halloween. Wycieczka do 
nawiedzonego domu okazuje się jednak początkiem szalonej przygody. Chłopiec 
wraz z przyjaciółmi trafia na tajemnicze Obrzeża. A temu miejscu, które rządzi się 
swoimi magicznymi prawami, grozi wielkie niebezpieczeństwo! Cole chce wrócić 
do domu, ale najpierw będzie musiał- uratować Pięć Królestw. Nowa seria autora 
`Baśnioboru`! 
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OKRUCHY  MAGII 
 

Trzeci tom uroczego cyklu o rodzinie Szczęsnych! Dzięki wygranej w 
międzynarodowym konkursie pieczenia Rozmarynce udało się odzyskać rodzinny 
Almanach wiedzy kulinarnej. Jest teraz znana na całym świecie – tak bardzo, że 
Pan Smalec, szef Korporacji Wypieków Cukierniczych Mostess, porywa 
dziewczynkę, żeby ta opracowała nowe, magiczne przepisy na jego firmowe 
ciasteczka… 

42965 

 

MAŁY  SŁOWNIK  WYRAZÓW  KOCICH  I  
KOZIOJ ĘZYCZNYCH  

Słownik, z którego można się dowiedzieć między innymi, że kot to "pan, mistrz, 
nauczyciel", a ćwierkot  to "uporczywy (nierzadko maniakalny) zachwyt nad 
kotem, zwłaszcza w początkowej fazie jego rozwoju". Dzięki zabawnym hasłom i 
znakomitym ilustracjom książka jest znakomitą lekturą dla wszystkich 
miłośników kotów od lat sześciu do stu. 
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MAM  OKO  NA  MIASTECZKO 
 

Ułóż własne miasteczko Mamoko i szukaj w nim ulubionych bohaterów i 
ukrytych przedmiotów! Zestaw kart, które można układać na wiele różnych 
sposobów. 
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DOM 
 
Pierwszy tom trzymającej w napięciu trylogii dla młodzieży. 
Sześćdziesięciu czterech chłopców mieszka w wielkim domu na odciętej od 
świata wyspie. Nadzorowani przez bezwzględnych Cezarów i monstrualnych 
żołnierzy, muszą podporządkować się surowym zasadom. Nie pamiętają, jak 
wyglądało ich życie, zanim się tam znaleźli. Nie wiedzą, co ich czeka, gdy będą 
musieli opuścić Dom. Wiedzą tylko, że każdy, kto za bardzo urośnie- znika na 
zawsze... 
Meto wie, że jego dni w Domu są już policzone. Zanim zniknie, chce za wszelką 
cenę poznać prawdę. Czym naprawdę jest Dom? Co kryje się za zamkniętymi 
drzwiami? Jak wygląda świat na zewnątrz? Krok po kroku zaczyna potajemnie 
odkrywać skrywane przed chłopcami sekrety... 
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MIASTO  CIENI 
 
Niesamowite przygody szesnastoletniego Jacoba i grupy dzieci obdarzonych 
nadnaturalnymi zdolnościami. Miasto cieni to kontynuacja Osobliwego domu pani 
Peregrine, który zachwycił zarówno młodych, jak i dorosłych czytelników. 
Przenosimy się do 1940 roku, w którym zakończyła się akcja poprzedniej 
powieści. Jacob i jego nowi przyjaciele opuszczają wyspę Cairnholm, na której 
znajdował się dom pani Peregrine. Udają się w niebezpieczną podróż do 
ogarniętego wojną Londynu. Po drodze czekają ich liczne niespodzianki. 
Bohaterowie zyskają nowych sprzymierzeńców i spotkają całą menażerię 
dziwnych zwierząt. Miasto cieni to niepowtarzalna, magiczna powieść, 
zaproszenie do świata wyobraźni, telepatii, telekinezy i pętli czasowych. Tak jak 
w poprzedniej książce Ransoma Riggsa nastrój grozy i tajemniczości 
spotęgowany jest przez niezwykłe fotografie. 
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MIŁO ŚĆ  I  MEDYCYNA  SĄDOWA 

Pierwszy tom włoskiej serii o Alice Allevi, młodziutkiej i roztrzepanej adeptce 
medycyny sądowej. Połączenie kryminału, powieści obyczajowej i romansu. 
Dowcipne i nietuzinkowe. Kiedy znajdujesz się na końcu łańcucha pokarmowego, 
możesz mieć problem z dopchaniem się do bufetu... Tę prawdę zna doskonale 
Alice Allevi, młoda studentka medycyny sądowej. Wrażliwa i sympatyczna 
dziewczyna z trudem odnajduje się w towarzystwie wzajemnej adoracji, jakim są 
pracownicy Instytutu. Przełożeni nie widzą jej w roli patologa i rzucają jej kłody 
pod nogi. Partner, który niedawno dochrapał się stanowiska, nie przegapi żadnej 
szansy, by jej dogryźć. Jednak Alice jest gotowa wytrzymać wszystko, byle tylko 
pracować w wymarzonym zawodzie. Gdy pewnego wieczoru w jednym z 
rzymskich mieszkań znalezione zostają zwłoki młodej kobiety, Alice z ulgą 
opuszcza irytujący bankiet w Instytucie. Na miejscu odkrywa, że to, co 
potraktowała jak rutynowe wezwanie, wcale nim nie jest. Tym razem Alice zna 
ofiarę i ma silne przeczucie, że kobieta została zamordowana. 
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KRĄG  NIEBA 
 

Ostatni tom przygód młodego samuraja wraz z prezentem dla czytelników - 
niepublikowanym dotąd w Polsce opowiadaniem o Jacku!Jack ucieka, by ocalić 
życie. Port Nagasaki jest już blisko, lecz samuraje szoguna szykują się do zadania 
ostatecznego ciosu. Podobnie jak Kazuki, dawny rywal Jacka. Każda droga jest 
zablokowana, a każda górska przełęcz strzeżona, kiedy chłopak podejmuje 
ostateczny wysiłek, by dotrzeć do bezpiecznej przystani.Ścigany przez całą 
Japonię, potrzebuje cudu, by przetrwać. A nawet jeśli dotrze do celu wędrówki, 
czy znajdzie statek, który zawiezie go do domu? Czy wcześniej spłonie na stosie? 
Jego przeznaczenie zna jedynie krąg nieba... 
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WŚCIEKŁY  WIATR 

Ostatni, bardzo emocjonujący tom nowej serii dla młodzieży "Monument 14" 
trzyma w napięciu do samego końca. Jak grupka zżytych ze sobą dzieciaków 
przetrwa koszmar świata po apokalipsie? Czy powiedzie im się kolejna próba 
ocalenia? 
  TO KONIEC. 
  Dean, Alex i inni w ostatniej chwili opuszczają przeznaczoną do zniszczenia 
strefę i lądują w obozie dla uchodźców w Kanadzie. Niektórzy odnajdują tam 
rodziny. Wszyscy cieszą się względnym spokojem po strasznych przejściach. 
Wtedy Niko natrafia w gazecie na zdjęcie Josie. Dziewczyna żyje! 
  A MOŻE... 
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MUMIA 
 
Plotka o zamknięciu muzeum wywołuje panikę wśród jego mieszkańców. 
Mumia postanawia udać się do Egiptu, korzystając z pomocy wypchanego lwa. 
Ale czy ktoś może jej powiedzieć, jak ma się tam dostać? 
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NA  WOJNIE  I  W  MIŁO ŚCI 
 
Niepokorna Fretka Furczybicz nie zamierza zgrywać `słodkiej dziewczyny` - 
konsekwentnie stroni od falbankowych sukienek, trzepotania rzęsami i strojenia 
ślicznych minek. Niefrasobliwie przyjęty zakład: kto poderwie Wojtka Lebiodę, 
syna dyrektora szkoły, sprawi, że przyjdzie jej się zmierzyć z pogardzanym dotąd 
światem wysokich obcasów i kobiecych gierek... a także z przyjaciółką i rywalką 
w jednej osobie - piękną i przebiegłą Małgorzatą Tkacz, specjalistką od 
kokietowania mężczyzn, która z ochotą ujrzałaby Fretkę kapitulującą i 
skompromitowaną... 
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NAJMNIEJSZY  SŁO Ń  ŚWIATA 

Pierwsza książka napisana przez jednego z najciekawszych polskich ilustratorów 
książek dla dzieci. Autor opowiada historię słonika, który rodzi się w zoo. 
Rodzice wspominają maluchowi, że ich prawdziwym domem jest Afryka, nie 
zagroda w mieście. Wtedy słonik postanawia przestać jeść i zmaleć - tak bardzo, 
żeby móc się przecisnąć przez kraty i wyruszyć w świat. Czy podróż słonika 
okaże się wspaniałą przygodą? Jakie niebezpieczeństwa czekają na ciekawskiego 
malucha? No i czy uda mu się ostatecznie dotrzeć do Afryki? 
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NARODZINY  LITER 
 
Themersonowie zabierają czytelnika w podróż historyczną. Książka przedstawia 
dzieje komunikacji międzyludzkiej, jej ewolucji i różnorodności form. Opowiada, 
jak człowiek wymyślił litery, alfabet i współczesny sposób komunikowania się za 
pomocą pisma. Poznajemy piktogramy, obrazkowe rebusy, hieroglify, by na 
końcu dojść do znaku-litery. 
 
I wreszcie to, co jest charakterystyczne dla Themersonów, czyli kolejna książka, 
w której tekst i obraz są ze sobą nierozerwalnie połączone, przenikają się, by 
stworzyć spójny wizualnie i treściowo obraz. 
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NIEBEZPIECZNE  ISTOTY 
 
Spinoff bestsellerowej serii `Kronik Obdarzonych`, która cieszy się ogromną 
popularnością na całym świecie, a na podstawie jej 1. tomu zatytułowanego 
`Piękne istoty`, nakręcono w Warner Bros film, będący kasowym sukcesem. 
Ridley to bardzo, bardzo niegrzeczna dziewczynka. Nie można jej ufać, a co 
gorsza, nie można zaufać też sobie, gdy jest się obok niej. Jej chłopak Link to 
muzyk rockowy. Razem wyjeżdżają do nowego Jorku, gdzie Link ma nadzieję 
rozpocząć karierę. Wkrótce okazuje się, że może to być ich ostatnia podróż, bo 
cena za ich życie jest bardzo wysoka 
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OCZY 
 

Iwona Chmielewska to bez wątpienia jedna z najwybitniejszych autorek książek 
obrazowych. Jej publikacje, w których istotną rolę odgrywa kunsztownie 
skonstruowana narracja wizualna, zostały nagrodzone wieloma prestiżowymi 
wyróżnieniami. Książka Oczy, która ukazuje się nakładem Wrocławskiego 
Wydawnictwa Warstwy, w ubiegłym roku otrzymała nagrodę Bologna Ragazzi 
Award, nazywaną ilustratorskim Oscarem.Oczy to nie tylko opowieść o darze 
widzenia w świecie poznawanym i oswajanym za pomocą zmysłów, ale także o 
jego braku, ułomności spojrzenia i jego niewystarczalności.  
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ODWAGA  DLA  POCZĄTKUJĄCYCH 
 
Ciepła opowieść o trudnym dorastaniu i twardej rzeczywistości.  
 
Mysti ma 12 lat i bujną wyobraźnię. Kocha książki i dobre dowcipy. Wymyśla 
historie, w których jest śmiałą i przebojową bohaterką. Rzeczywistość jednak nie 
rozpieszcza dziewczyny: mama cierpi na agorafobię, tata ulega wypadkowi, a na 
Misty spada ciężar opiekowania się rodzicami i młodszą siostrą.  
Na domiar złego najlepszy przyjaciel Misty zaczyna udawać, że jej nie poznaje? 
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OPOWIEM  CI  MAMO,  CO  ROBI Ą  AUTA 
 
Wspaniała książka dla najmłodszych fanów motoryzacji! Jakie samochody 
pracują w mieście, a jakie na wsi? Co kryje w sobie wnętrze samochodu? Jakie 
pojazdy ścigają się po torze wyścigowym, a jakie pracują na placu budowy? 
Dlaczego w warsztacie samochodowym jest taki bałagan? Co robią samochody 
zimą, a co w lecie? Gdzie można spotkać najnowsze i najpiękniejsze modele 
samochodów? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące bogatego świata 
pojazdów dużych i małych znalazły się w tej niezwykłej książce narysowanej z 
humorem przez Artura Nowickiego. Opowiem ci, mamo, co robią auta to 
znakomity prezent dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Książka ćwiczy 
spostrzegawczość, umiejętność opowiadania, ilustracje wzbogacają rymowane 
zagadki Marcina Brykczyńskiego, a sztywne kartki pozwolą jej przetrwać 
wielokrotne przeglądanie. 
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PACYNEK 
 
Pacynek to szmaciana lalka stworzona przez profesora szalonych nauk Erasmusa. 
Profesor w tajemniczym Zamku Straszydło zajmuje się tworzeniem przedziwnych 
stworów, które stanowią zagrożenie nie tylko dla niego, ale także dla śmiertelnie 
przerażonych mieszkańców pobliskiego miasteczka Pierdziszewa. Pacynek 
poświęca niemal całe życie , aby chronić naukowca przed wymyślonymi przez 
niego stworami, dopóki u wrót zamku nie pojawi się wędrowna trupa dziwadeł 
Święchosława Świrr-Szukalskiego, który postanowi wydobyć na światło dzienne 
potworności Zamku Straszydło. Magiczna opowieść napisana z nieco rubasznym 
humorem i utrzymana w mrocznym klimacie straszny zamek, przerażające 
stwory, dziwaczne, a niekiedy makabryczne postacie. Ale mówiąca także o 
prawdziwej przyjaźni, lojalności i zaufaniu.  
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PAPIEROWE  MIASTA 
 
Powieść jednego z najpopularniejszych obecnie autorów literatury młodzieżowej, 
który w USA został uznany autorem roku 2012 i osiągnął status kultowego Jego 
najnowsza książka, Gwiazd naszych wina, to od roku nr 1 na liście bestsellerów, 
`New York Timesa` i Najlepsza Książka Roku wg najbardziej liczących się 
mediów amerykańskich, bestseller m.in. w Wielkiej Brytanii i Niemczech, 
świetnie przyjęta przez polskich młodych czytelników (premiera w Polsce w 
lutym 2013, bestseller Empiku) 
Dzięki Johnowi Greenowi młodzież znów zaczęła czytać współczesne powieści 
realistyczne o dojrzewaniu, miłości, życiu - o sobie. 
Quentin Jacobsen - dla przyjaciół Q - od zawsze jest zakochany we wspaniałej 
koleżance, zbuntowanej Margo Roth Spiegelman. W dzieciństwie przeżyli razem 
coś niesamowitego, teraz chodzą do tego samego liceum. Pewnego wieczoru w 
przewidywalne, nudne życie chłopaka wkracza Margo w stroju nindży i wciąga go 
w niezły bałagan. Po czym znika. 
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PAPIEROWE  SAMOLOTY 
 
Zastanów się dwa razy, zanim prześlesz komuś tajną wiadomość. Dowcipne, 
mocne, odważne, jak życie współczesnych nastolatek. 
Wrzesień 1994 roku. Na Guernsey, małej brytyjskiej wyspie u wybrzeża Francji, 
rozpoczyna się nowy rok szkolny. Dla Flo i Renée, piętnastoletnich uczennic 
prywatnej szkoły dla dziewcząt, okaże się on niezwykle ważny. Chociaż różnią 
się od siebie tak bardzo, jak to tylko możliwe, tkwi w nich coś, co połączy je 
mimo odmiennych charakterów. 
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PARA  W  RUCH 
 
Jeden normalny do Ankh-Morpork, poproszę. 
Para - buch! Koła - w ruch! 
`Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las. I śpieszy się, śpieszy by zdążyć na 
czas...` tłumaczenie kolejnej (już czterdziestej!) opowieści ze Świata Dysku: 
"Raising Steam". Tym razem Terry Pratchett opowie nam o rewolucji 
przemysłowej w krzywym zwierciadle. Kolej wkracza do Świata Dysku. Wraz z 
nią nieuniknione starcie konserwatystów i zwolenników rozwoju techniki. W tle 
najbardziej znane postacie z serii, gobliny, wielkie pieniądze i władza.  
Powieść fantasy o nowoczesności i reakcjonistach, syntezie optymizmu 
technologicznego i ciekawym rodzaju romantycznego mistycyzmu jednocześnie! 
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PARA – CZYLI  O  DWÓCH  TAKICH,  CO  
PRÓBUJĄ  STRASZYĆ 
 
Witamy bardzo serdecznie w programie PARY NIE DO WIARY! Program jest 
telewizyjny, ale jedną z jego niespodzianek jest to, że ogląda się go w książce. 
Śmieszne, prawda? Jednak jeszcze śmieszniejsza jest para gości zaproszonych do 
studia: Pan Cienias i Pan Kanaletto są strachami każdego domu na świecie! Także 
Twojego, drogi widzu-czytelniku! W jaki sposób, po co i dlaczego straszą, to już 
sam obejrzyj! Program ma charakter familijny i edukacyjny (bo `od każdego 
gościa można się czegoś nauczyć`). Został zrealizowany przez Pawła Pawlaka 
(scenografia i reżyseria) według scenariusza Jarosława Mikołajewskiego i 
wyprodukowany przez wydawnictwo Bajka. 
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PASKUDKI  SŁOWIA ŃSKIE 
 
Wyruszamy na wyprawę w świat wierzeń naszych przodków - Słowian. 
Wyobraźmy sobie, że to PŁANETNICY w podniebnej krainie produkują chmury i 
że wiatr budzi się wraz z tańcem WIETRZNICY. Czemu nie spróbować dogonić 
JAROSZKA, pędzącego przez błotniste pola? Może wypatrzymy przy okazji w 
trawie małego jak naparstek ŚWIECKA... 
 
Książka `Paskudki słowiańskie` inspirowana jest naszą rodzimą mitologią. W 
wierszowanych tekstach występują różnorodne postaci - straszydełka, skrzaty, 
strachy, zjawy - zaczerpnięte ze staropolskich podań. Przedstawione `paskudki`, 
zachowując istotę swojego charakteru, zostały przedstawione w przewrotny i 
humorystyczny sposób, tak aby wzbudzały sympatię dzieci, a nie strach.` 
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PASSWORD 

Mick, wchodząc do pokoju swego najlepszego przyjaciela Jerro, dostrzega, że ten 
leży nieprzytomny. Szybko powiadamia pogotowie. Ponieważ nie należy do 
rodziny, nie wolno mu towarzyszyć w karetce. Lecz gdy chwilę później w szpitalu 
chce się czegoś o nim dowiedzieć, spotyka go coś osobliwego. Na Stefana czeka 
pod szkołą nieznany mężczyzna. Chłopiec mu nie ufa, więc odchodzi. Czego ten 
facet od niego chce? Stefan rozpaczliwie próbuje zgubić śledzącego go człowieka. 
Życiorysy trzech chłopców splatają się ze sobą w szczególny sposób. Przedziwne 
wydarzenia następują jedno po drugim, a Jerro i Stefan znajdują się w wielkim 
niebezpieczeństwie. Natomiast Mick dochodzi do szokującej prawdy... 
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PAZURZAK 
 
Pazurzak to czarodziej, który podczas pełni księżyca uzupełnia zapasy w spiżarni. 
Którejś nocy zakrada się do pokoju małej Blanki - osóbki chytrej jak lis i mądrej 
jak sowa. 
-Dziewczynka obudziła się, przetarła oczy i zawołała z uśmiechem: 
- Ale heca, Wuju Niechluju! 
- Nie jestem Niechluj. Jestem Pazurzak Ponury, co długie nosi pazury! - odparł 
oburzony czarodziej. [...] 
- Nie żartuj. Jesteś Niechluj! 
- Ależ skąd. Jestem Pazurzak Ponury! Rzuć okiem na moje pazury?. 
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PEPE  I  SPÓŁKA  ZNOWU  NA  TROPIE 
 
Dla Pepe Kulki nie ma rzeczy niemożliwych. Poszukiwanie złotej salamandry w 
zamku nad Loarą? Polowanie na potwora z Loch Ness za pomocą podwodnej 
kobzy? Stworzenie prototypu maszyny latającej o dość oryginalnej nazwie - 
Culbertodaktyl? To pestka. Oczywiście, gdyby nie odwaga Remiego i 
pomysłowość Matyldy, byłoby trochę trudniej, ale ciii... Kolejna książka autora 
Jaśków! 

42989 

 

PINGWIN  W  OPAŁACH 
 
Gdy lodówka świeci pustkami. a w brzuchach burczy z głodu, trzy koty wpadają 
na wyśmienity plan... Potrzebny im tylko pingwin. Czy pingwinowi uda się uciec 
i wrócić do domu na kolację? 



42990 

 

POBAWIMY  SI Ę ? 
 
 
Dwoje dzieci, z których każde inaczej odczuwa potrzebę bycia z kimś i bycia 
samemu. Jedno spędza cały czas na dworze, drugie zamyka się w domu. Czy 
potrafią się spotkać? Czy mimo wszystko potrafią się razem bawić, wykraczając 
poza granice swojego świata, tego co znane i oswojone? 

42991 

 

POŻOGA 
 
Inwazja obcych niosących mieszkańcom Ziemi ogień i śmierć. Powieść Pożoga 
opowiada o pierwszej wojnie z Formidami. Fani bestsellerowej Sagi Endera mogą 
poznać wydarzenia, które rozegrały się sto lat przed tymi przedstawionymi w 
pierwszym tomie cyklu. Statek obcych podąża w kierunku Ziemi. Victorowi 
Delgado ledwo udaje się go wyprzedzić. Jednak mężczyzna nie ma wystarczająco 
dużo czasu, by przekonać sceptycznie nastawione rządy, że istnieje realne 
zagrożenie. Z początku nikt nie traktuje jego słów poważnie, lecz wkrótce okazuje 
się, że sytuacja jest niezwykle groźna - stają w płomieniach liczne statki, stacje 
kosmiczne i kolonie. Obcy pustoszą prowincję na południu Chin, zabijając 
wszystkich, którzy znajdą się w ich zasięgu i zrównując kraj z ziemią. Gdy 
pożoga ogarnia kolejne obiekty, jedynie Mazer Rackham i żołnierze Policyjnego 
Oddziału Polowego potrafią poruszać się wystarczająco szybko, by stawić czoło 
wrogowi 

42992 

 

PREZENT  DLA  CEBULKI 
 
Poruszająca i pełna emocji ilustrowana opowieść w 25 rozdziałach do czytania w 
każdy grudniowy wieczór aż do Bożego Narodzenia, a także o każdej innej porze 
roku!  
Cebulka ma sześć i lat i niedawno zaczął chodzić do szkoły. Zbliża się Boże 
Narodzenie. Cebulka ma dwa marzenia - dostać w prezencie gwiazdkowym rower 
i tatę. Mama mówi, że rower jest za drogi, i prosi Cebulkę, by wymyślił jaki ś inny 
prezent. Ale to nie wchodzi w grę - Cebulka woli wymyślić, jak mimo wszystko 
zdobyć rower. Sprawa z tatą wydaje się jeszcze bardziej skomplikowana. Nie 
wygląda na to, żeby mama chciała odszukać tatę Cebulki w dalekim Sztokholmie. 
Kiedy w dodatku dzieci w szkole zaczynają mu dokuczać, że nie ma taty, Cebulka 
postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Wyrusza samotnie w kierunku, w którym 
chyba leży Sztokholm. Wokół szaleje śnieżyca... 

42993 

 

PRÓBY  OGNIA 
 
Światowy bestseller! Przeczytaj książkę zanim obejrzysz jej ekranizację w kinach 
we wrześniu 2015 roku!  
Próby Ognia to drugi tom bestsellerowej trylogii "Więzień Labiryntu", 
amerykańskiego autora Jamesa Dashnera. To jedna z najciekawszych i nieustannie 
trzymających w napięciu serii książkowych, która trafia do miłośników takich 
pozycji jak Igrzyska Śmierci czy Niezgodna.  
 
Więzień Labiryntu czyli pierwszy tom opowieści skończył się niezwykle 
emocjonującym zwrotem akcji, który sprawia, że wszyscy miłośnicy serii 
natychmiast sięgną po Próby Ognia.  
Znalezienie wyjścia z Labiryntu miało być końcem. Żadnych więcej 
niespodzianek, żadnych puzzli. I żadnego uciekania. Thomas był przekonany, że 
jeśli Streferzy zdołają się wydostać, odzyskają swoje dawne życie i wspomnienia. 
W Labiryncie życie było łatwe. Mieli jedzenie, schronienie i względne 
bezpieczeństwo. Dopóki Teresa nie zapoczątkowała końca. 



42994 

 

PTAKTY 
 
Osobliwy elementarz Pawła Mildnera na swój zawadiacki sposób pomaga 
utrwalić alfabet i poznać bliżej geografię Polski, ale przede wszystkim doskonale 
gimnastykuje absurdalne poczucie humoru. `Ptakty` to ptasie `Fakty` - codzienny 
wybór wiadomości z barwnego życia dzieci i zwierząt, widzianego oczami 
skrzydlatych korespondentów. Nie ma tu miejsca na nudę, a gra słów, obrazów i 
skojarzeń wzbudzi uśmiechy na twarzach najmłodszych i nie najmłodszych 
czytelników. Każdej literze alfabetu odpowiada jedna polska miejscowość oraz 
prosta historia z życia najmłodszych bohaterów. Tę pełną perypetii książkę 
starannie zaprojektowano i wydrukowano jedynie za pomocą trzech kolorów. 
Warto się jej przyjrzeć z bliska. 

42995 

 

RYWALKI 

 
Rywalki, Trylogia Rywalki część 1  

Dla trzydziestu pięciu dziewcząt Eliminacje są szansą ich życia. To dzięki nim 
mają szansę uciec z ponurej rzeczywistości. Ze świata, w którym panują kastowe 
podziały, wprost do pałacu, w którym będą spełniane ich życzenia. Z miejsca, 
gdzie głód i choroby są na porządku dziennym, do krainy jedwabi i klejnotów. 
Celem Eliminacji jest wyłonienie żony dla czarującego i przystojnego księcia 
Maxona. Każda dziewczyna marzy o tym, by zostać Wybraną. Każda poza Ami 
Singer. Dla Ami Eliminacje to koszmar. Oznaczają konieczność rozstania z 
Aspenem - jej sekretną miłością i opuszczenie domu. A wszystko tylko po to, by 
wziąć udział w morderczym wyścigu o koronę, której wcale nie pragnie. Jednak 
gdy spotyka Maxona, który naprawdę przypomina księcia z bajki, Ami zaczyna 
zadawać sobie pytanie, czy naprawdę chce za wszelką cenę opuścić pałac. Być 
może życie o jakim marzyła wcale nie jest lepsze niż to, którego nawet nie chciała 
sobie wyobrazić... 

42996 

 

SEKRETNE  SPRAWY  DZIEWCZYN 
 
Kate i Marylin, niegdyś papużki nierozłączki, oddalają się od siebie coraz 
bardziej. Obydwie są już w gimnazjum i coraz więcej je różni. Marylin jest 
cheerleaderką, maluje paznokcie, ma fioła na tle swojej fryzury i zrobi wszystko, 
by zyskać popularność. Kate jest jej zupełnym przeciwieństwem, zamiast baletek 
nosi glany, nie chodzi na imprezy, gra na gitarze i nawet pisze własne piosenki... 
Obydwie tęsknią za czasami, gdy rozumiały się bez słów, wiedzą jednak, że 
obydwie zmieniły się za bardzo, by wrócić do tego, co było... Jednak stara 
przyjaźń pozostaje przyjaźnią, nabiera tylko innego odcienia. 

42997 

 

SEKRETNY  ŚWIAT  DZIEWCZYN 
 
Faceci sprawiają więcej problemów niż (byłe) najlepsze przyjaciółki! Marylin 
świetnie wie, ze bycie cheerleaderką wiąże się z pewnymi obowiązkami. Trzeba 
się uśmiechać, przyjaźnić się z właściwymi ludźmi i mieć nienaganny manicure. 
Ale to nie wszystko... Oprócz nakazów są jeszcze zakazy. Nie rozmawiaj z tym i 
tamtym, nie spotykaj się z niewłaściwymi chłopakami, na przykład z 
Benjaminem, przewodniczącym szkolnego samorządu. Problem w tym, że 
Marylin naprawdę lubi Banjamina i zrobi wszystko, byle tylko przekonać do 
niego inne cheerleaderki. Ale Kate problemy Marylin są po prostu idiotyczne. 
Kate jest Kate i, jeśli komuś się to nie podoba, to do widzenia. Ostatnio Kate 
spędza dużo czasu z przystojnym Matthew, który, tak jak ona, interesuje się 
muzyką. Gdy chłopak mówi jej, że szkolne radio potrzebuje dofinansowania ze 
strony samorządu, Kate obiecuje, że zrobi wszystko, by tylko mu pomóc. Marylin 
i Kate są w kropce i tylko jedna z nich może osiągnąć swój cel... Ale czy 
naprawdę jest o co walczyć? Może obydwie uparły się, by zdobyć coś, na czym 
tak naprawdę wcale im nie zależy? 



42998 

 

SIRI  I  OKROPNA  ŚWINKA 
 
Siri to wesoła i bardzo rezolutna dziewczynka, z którą każdy chce się 
zaprzyjaźnić. Ma głowę pełną szalonych pomysłów i niespożytą energię do 
zabawy. Ma także trzech dobrych kumpli: Dużego Otto, Średniego Otto i Małego 
Otto. Razem tworzą zgraną paczkę przyjaciół. Pięknie ilustrowane i pełne humoru 
książki o przygodach Siri są ulubioną lekturą dzieci w kilkunastu krajach na 
świecie. Teraz także nasi najmłodsi czytelnicy będą mieli okazję zaprzyjaźnić się 
z sympatyczną Siri. 
Siri zauważa, że w jej ukochanej pluszowej zabawce zrobiła się dziura. `Trzeba 
załatać Króliczka` - mówi. Jednak mama twierdzi, że Króliczek jest zbyt słaby, by 
go naprawiać.Na szczęście z pomocą przychodzą przyjaciele dziewczynki i 
Króliczek zostaje zawieziony do lekarza. Siri nie może żyć bez Króliczka. 
Dlatego ma otrzymać na pociechę zastępczą zabawkę. Co przyniesie jej poczta? 

42999 

 

SKĄD  SIĘ  BIORĄ  DZIURY  W  SERZE 
 
Dlaczego banany są krzywe? Dlaczego niebo jest niebieskie? Dlaczego samoloty 
umieją latać? Gdzie jest wiatr, kiedy nie wieje? Skąd się bierze sól w morzu? 
Dlaczego wypadają mleczne zęby? Ta książeczka wyjaśnia mnóstwo równie 
ciekawych kwestii. Marysia dostaje na urodziny zestaw małego badacza 
i odkrywa, dlaczego dżdżownice nie mają nóg. Dziadek Maksia wyjaśnia chłopcu, 
dlaczego świecą gwiazdy. A Elka zawsze chciała wiedzieć, skąd się biorą dziury 
w serze. Razem z kolegami i koleżankami z klasy odwiedza mleczarnię, w której 
produkuje się sery... 
W dziewiętnastu zabawnych i trzymających w napięciu historyjkach dzieci znajdą 
zaskakujące odpowiedzi na nurtujące je pytania, ale także dorośli wiele się z nich 
dowiedzą. 
Warto więc zasiąść z kilkulatkiem do wspólnego czytania, a starsze dziecko 
zachęcić do samodzielnej lektury. Książeczkę ilustrują kolorowe zabawne obrazki 
Heike Vogel. 

43000 

 

CIEŃ  ANIOŁA 
 
Wyniesiony do godności papieża za sprawą fałszywego cudu, Trebaldi rozpętuje 
terror na ulicach Rzymu. Skorpion, bez wytchnienia tropiony prze mnichów - 
wojowników, dotarł w swoim śledztwie do dawnego, tajemniczego procesu, w 
wyniku którego stracono jego matkę. Przy okazji odkrywa, iż Trebaldi odgrywał 
w tamtych czasach dziwną rolę. Choć kiedyś szaleńczo kochał matkę Skorpiona, 
Trebaldi wydaje się robić wszystko, aby teraz go stracono. Dlaczego? Tylko 
Trebaldi może jeszcze odpowiedzieć Skorpionowi na to pytanie. Ale jak się do 
niego zbliżyć? I jak wreszcie wydrzeć mu prawdę? 

43001 

 

SKRAWKI   BŁ ĘKITU  

`Bądź dumna ze swego bólu`, powiedziała matka. `Jesteś silniejsza od tych, 
którzy go nie zaznali`. 
Kiedy Kira, utalentowana dziewczynka z okaleczoną nogą, zostaje sierotą, musi 
walczyć o przetrwanie w brutalnej, prymitywnej społeczności, zaślepionej 
własnymi uprzedzeniami. Według mieszkańców wioski jest leniwa i bezużyteczna 
- najlepiej byłoby, jak wcześniej innych, porzucić ją na żer dzikich bestii... 
Ocalona od pewnej śmierci przez Radę Opiekunów, która pragnie wykorzystać jej 
mistyczny talent, Kira stopniowo odkrywa, że ratunek ma swoją cenę i wiąże się z 
ogromną odpowiedzialnością. Gdy powoli odkrywa mroczne sekrety swojego 
świata, zaczyna pojmować, że duma z przeżytego bólu nie wystarczy - teraz musi 
odnaleźć w sobie siłę, by zakwestionować fundamenty całej społeczności i po raz 
pierwszy stawić czoło prawdzie. 



43002 

 

SKRYTKI  

Piękna, klimatyczna książka dla każdego, niezależnie od wieku. `Skrytki` 
Mateusza Wysockiego i Agaty Królak przypominają nam, dorosłym, o magicznej 
wartości schowków i kryjówek. Uczą pielęgnowania drobnych, codziennych 
tajemnic. Pomagają nieustająco zachwycać się światem wokół: mruczeniem pieca, 
migotaniem lampki na strychu, każdym niebieskim migdałem i pękatym słoikiem 
pełnym przetworów. Skarby dzieci to najpiękniejsze skarby, jakie można sobie 
wyobrazić. `Skrytki` pomogą nam je odkryć, lecz tylko po to, by pomóc dzieciom 
znów pieczołowicie je poukrywać. 

43003 

 

SMOKI  NA  ZAMKU  UKRUSZON 
 
 "Smoki na zamku Ukruszon" to zbiór wczesnych opowiadań Pratchetta. 
Kolosalne poczucie humoru oraz wachlarz postaci są, jak to zwykle u tego autora, 
imponujące . Jak sam mówi: "Wystąpią w nich smoki i czarodzieje, radcy i 
burmistrzowie, żądny przygód żółw i potwór z jeziora, a także rozliczne spiczaste 
kapelusze oraz mniej liczne magiczne zaklęcia (z których tylko garstka działa tak, 
jak powinny)." 
  Ten zbiór to prawdziwa gratka dla miłośników twórczości Pratchetta! 

43004 

 
 

DARTH  VADER  I  SYN 

Prawdziwa gratka dla wszystkich fanów `Gwiezdnych wojen`. Światowy 
bestseller po raz pierwszy na polskim rynku wydawniczym! 
Co by się działo, gdyby Lord Vader sam wychowywał swojego syna Luke`a 
Skywalkera? Może odpowiedź na to pytanie zawiera właśnie ta książka? W 
zabawnej, komiksowej historii Vader jest zwykłym tatą... a przy okazji mrocznym 
przywódcą Galaktycznego Imperium. 
Inteligentne teksty i zabawne ilustracje Jeffreya Browna nadają klasycznym i 
kultowym scenom `Gwiezdnych wojen` nowe oblicze. 

43005 

 

VADER  I  CÓRECZKA 
 
W tej równie humorystycznej kontynuacji bestsellera `Darth Vader i syn`, Vader - 
Lord Sithów i przywódca złowrogiego Imperium - musi zmierzyć się z trudnym 
doświadczeniem wychowywania dorastającej córki Lei, która z małej i słodkiej 
dziewczynki staje się zbuntowaną nastolatką. 
Inteligentne teksty i zabawne ilustracje Jeffreya Browna nadają klasycznym i 
kultowym scenom `Gwiezdnych wojen` nowe oblicze. 

43006 

 

STARSZY  PAN  MUSI  UMRZEĆ 
 
Drugi tom włoskiej serii o Alice Allevi, młodziutkiej i roztrzepanej adeptce 
medycyny sądowej. Połączenie kryminału, powieści obyczajowej i romansu. 
Dowcipne i nietuzinkowe. Życie Alice Allevi nie jest usłane różami. Co prawda 
poradziła sobie jakoś z nieprzychylnymi jej kolegami i rozwiązała kryminalną 
zagadkę, ale właśnie koło nosa przeszedł jej staż w Paryżu, gdzie mieszka jej 
ukochany Arthur. Kiedy jeden ze starszych kolegów po fachu proponuje jej 
współpracę przy dziwnym i trudnym przypadku, Alice rzuca się w wir pracy. 
Sprawa dotyczy samobójstwa sędziwego Konrada Azaisa, pisarza węgierskiego 
pochodzenia od lat mieszkającego wraz z liczną rodziną nieopodal Rzymu. 
Inspektor Calligaris podejrzewa, że staruszek nie rozstał się z tym światem 
dobrowolnie, a wcześniejsza diagnoza o jego niepoczytalności była wyssana z 
palca. Wydaje się, że jedyną osobą, która może pomóc w rozwikłaniu zagadki jest 
piętnastoletnia wnuczka Azisa, Clara, która była bardzo związana z dziadkiem. 
Dziewczyna jednak zamknęła się w sobie i by skłonić ją do współpracy, Alice 
będzie musiała zaczerpnąć z najgłębszych pokładów cierpliwości... 



43007 

 

CHIŃSKI  EKSPRES 
 
Trzeci tom serii przygód Jake`a Djonesa i jego przyjaciół należących do Tajnych 
Służb Straży Historii, stowarzyszenia, którego członkowie podróżują przez 
stulecia, aby udaremnić poczynania złoczyńców manipulujących przy dziejach 
świata. Tym razem miejscem trzymającej w napięciu akcji będą XVII-wieczny 
Londyn i egzotyczny Kanton, a bohaterowie szukają klejnotu zwanego Lazuli 
Serpent, dającego władzę nad oceanami. 
 

43008 

 

STROICIEL 
 
`Tylko ty możesz ocalić świat przed zagładą. Tylko ty jesteś w stanie pokonać zło 
od wieków panujące na ziemi. Tylko ty...` 
Zdania, które przeczytałeś przed sekundą, brzmią jak wstęp do gry komputerowej. 
Co zrobisz, kiedy okaże się, że tak nie jest? Co zrobisz, gdy zrozumiesz, że to, co 
się dzieje, nie jest snem? Jak postąpisz, gdy odkryjesz prawdę o sobie? 
Niezwykła książka o współczesnym, nie do końca idealnym świecie, i o 
konieczności podjęcia walki o jego ocalenie. 

43009 

 

SUPERMAN  I  LUDZIE  ZE  STALI 
 
Pierwszy tom z planowanej trylogii o ostatnim synu Kryptona. Całkiem nowa 
opowieść o Supermanie z linii wydawniczej The New 52 wydawnictwa DC 
Comics. 
Przed pięcioma laty, zanim superherosi opanowali niebo i na zawsze zmienili 
życie na Ziemi, jeden młody bohater ośmielił się spróbować zaprowadzić 
porządek we wspaniałym niegdyś mieście Metropolis. Obdarzony 
niewiarygodnymi mocami, prześladowany przez demony przeszłości, przekonany, 
że wie, gdzie przebiega granica między dobrem a złem, szkodzi 
skorumpowanemu establishmentowi i chroni najsłabszych Sędzia w dżinsach i T-
shircie 
Superman! 
Ale siły zła kontratakują. Genialny naukowiec Lex Luthor zawziął się, by za 
wszelką cenę poznać sekrety przybysza z kosmosu. Przerażona armia Stanów 
Zjednoczonych gotowa jest użyć swojej superbroni, by unieszkodliwić Supermana 
Krytycy amerykańscy przyjęli album z entuzjazmem. Docelili zarówno scenariusz 
i dialogi Granta Morrisona - za realizm i psychologiczny portret bohatera, jak i 
rysunki Ragsa Moralesa - jednego z najlepszych artystów współczesnego 
komiksu. 

 
43010 

 
 
 

U  KRESU  DNI 
 
Vyndktvx to czarnoksiężnik z innej rzeczywistości, mistrz międzywymiarowych 
intryg. Potrafi uderzyć w każdym momencie życia Supermana, zakrzywiając czas 
i przestrzeń w niekończący się dzień zagłady. Jego imię oznacza zemstę. 
Człowiek ze Stali jeszcze nigdy nie miał do czynienia z kimś takim. Po raz 
pierwszy musi walczyć w zmieniających się światach i czasach. By przetrwać, 
zmobilizuje wszystkie swoje siły i umiejętności, skorzysta z pomocy przyjaciół 
oraz? niektórych zaprzysięgłych wrogów. Zwycięstwo nad Vyndktvxem zdaje się 
jednak niewyobrażalne. A kiedy szanse spadają do zera, Superman ma tylko jedną 
możliwość ? dokonać niemożliwego? 



43011 

 

KULOODPORNY 
 
Pięć lat temu w Metropolis pojawił się ktoś wyjątkowy. Śmiały, zuchwały i 
tajemniczy bohater obdarzony nadludzkimi mocami niósł pomoc bezbronnym i 
sprawiedliwość pokrzywdzonym. Ludzie nazwali go Supermanem. Nie wiedzieli, 
iż ów młody przybysz z innego świata dopiero zaczyna rozumieć, kim jest i skąd 
pochodzi jego siła. Także on nie przypuszczał, że wkrótce przyjdzie mu się 
zmierzyć z wieloma wyzwaniami. Czekać na niego będą: demoniczny fałszywy 
Superman, skorumpowany przez korporacyjną chciwość. Niepowstrzymany 
łowca, gotowy zapolować na najbardziej niebezpiecznego mieszkańca Metropolis. 
Najeźdźca o niespotykanej mocy umysłu. Wszyscy przekonają się jednak, że na 
tej czy jakiejkolwiek innej Ziemi - ukrywając się pod przybraną tożsamością 
Clarka Kenta, Johnny`ego Clarka czy Calvina Ellisa ? Superman to ktoś więcej 
niż człowiek. To idea. A idee są kuloodporne. 
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SŁOŃCE,  MORZE  I  ŚNIEG 
 
Seria książeczek ŚWINKA PEPPA. KSIĄŻECZKI Z PÓŁECZKI to doskonały 
pomysł na wspólną zabawę rodziców z dziećmi. Formuła serii została opracowana 
w taki sposób, żeby wspomagać proces edukacji dziecka oraz rozwijać jego 
zdolności poznawcze. 
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SYBERYJSKIE  PRZYGODY  CHMURKI 
 
Chmurka, mała Polka, nie rozumie, dlaczego musi mieszkać na Syberii. I co to 
znaczy, że są wysiedleńcami. Ale to nic. Ma tu przecież przyjaciela Ilię, 
ukochanego kota Katafieja, codzienne figle na śniegu i przesiadywanie w ciepłej 
obórce. Nie boi się szczurów, które odwiedzają ich izbę co noc - są takie 
zabawne! A wiersze, których uczy się w szkole - krasiwe i melodyjne. Chmurce - 
Ani ciężko zrozumieć, dlaczego babcia za nimi nie przepada i uparcie przypomina 
o dalekiej Polsce. Czy kiedyś tam wrócą? 
 
Prawdziwa historia o niezwykłym dzieciństwie na mroźnej Syberii. 
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TOKIO 
 
Mała Mito jedzie z rodzicami do Tokio. Nic nie wie o tym mieście i bardzo 
martwi się podróżą. Przed wyjazdem chce dowiedzieć się czegoś o nieznanym jej 
miejscu. Wpada na pomysł, by zagadnąć spotykane w okolicy zwierzęta. Pyta: 
Jakie jest Tokio? Otrzymuje zaskakujące i tajemnicze odpowiedzi, których 
prawdziwy sens będzie potem odkrywała krok po kroku, mieszkając już w stolicy 
Japonii. 
Książka "TOKIO" przypomina miasto, które portretuje: jest prosta, ale 
jednocześnie wykalkulowana, minimalistyczna, ale precyzyjna w detalach, 
uporządkowana, ale zaskakująca. Nie jest przewodnikiem, lecz kusi, by odbyć 
podróż do fascynującej kultury Japonii. Autor, Taro Miura, nadaje jej formę 
książki dla dzieci, która łączy jednak różne pokolenia przy wspólnym odczytaniu 
tej wielowymiarowej układanki, stanowiącej zaledwie wstęp do poznania 
prawdziwego oblicza Tokio, a także zachęcającej czytelnika do podjęcia próby 
zrozumienia jego własnego, rodzinnego miasta. 
 
 
 
 
 



43015 

 

TUCZARNIA  MOTYLI 
 
Co robić, kiedy śnieg wciąż pada, pada i pada? Warszawa jest już zasypana, życie 
w mieście staje na głowie... W szkole Majki zostają odwołane lekcje. Można 
oczywiście siedzieć w domu z rodzicami i malutką Alicj ą i gapić się w telewizor. 
Ale można też pojechać do ciabci i zająć się zagadką tajemniczego zniknięcia 
Niny! 
 
Spotkacie w tej książce dobrych znajomych z `Czarownicy piętro niżej`: Maję, 
ciabcię, Monterową, Marka i gadającego kota. Jednak nie zabraknie też 
niespodzianek! Wkrótce po przyjeździe Majki do Szczecina okaże się, że ciabcia 
nie jest staruszką, a Monterowa... 
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WIELKI  BŁ ĘKIT 
 
Aria i Perry są o krok od Wielkiego Błękitu - miejsca, gdzie nie ma eteru i niebo 
nie płonie. By się tam znaleźć, muszą uwolnić porwanego Cindera, bo tylko z nim 
przedostaną się na drugą stronę eterowej ściany. Czy Osadniczka i Dzikus zdołają 
skłonić do współpracy skłócone od stuleci plemiona, zanim nieokiełznany żywioł 
pochłonie ich świat? Czy znajdą szczęście pod czystym niebem? `Wielki Błękit` 
to ostatni tom oszałamiającej trylogii Veroniki Rossi. Autorka stworzyła 
niezwykły, pełen okrucieństwa i piękna świat - niczym z najlepszych powieści 
fantasy i science fiction. Zanurz się w eterycznej historii, pokochasz ją od 
pierwszej strony. 
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WIELKIE  MAŁE  KOBIETKI 
 
Zbiór opowiadań o dzieciństwie słynnych kobiet. Jak dorastały Agata Christie, 
Coco Chanel, Edith Piaf, Audrey Hepburn oraz Maria Skłodowska-Curie? Skąd 
wzięły się ich pasje i zainteresowania, jak zaczęły się ich kariery? Autorka w 
pięciu ciepłych opowiadaniach zdradza tajemnice z życia małych bohaterek. 
Całość wzbogacona jest notkami biograficznymi, z których czytelnicy dowiedzą 
się, gdzie kończą się fakty a zaczyna literacka fikcja. Inspiracja dla każdej młodej 
damy zamierzającej dokonać w przyszłości wielkich rzeczy. 
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WIĘZIEŃ  LABIRYNTU 
 

Kiedy Thomas budzi się w ciemnej windzie, jedyną rzeczą jaką pamięta jest jego 
imię. Kiedy drzwi się otwierają jego oczom ukazuje się grupa nastoletnich 
chłopców, która wita go w Strefie - otwartej przestrzeni otoczonej wielkimi 
murami, która znajduje się w samym centrum wielkiego i przerażającego 
Labiryntu. 
Podobnie jak Thomas, żaden z mieszkańców Strefy nie wie z jakiego powodu się 
tu znalazł i kto ich tu zesłał. Czują jednak, że ich obecność nie jest przypadkowa i 
każdego ranka próbują znaleźć odpowiedź, przemierzając korytarze otaczającego 
ich Labiryntu. Jednak ta droga nie jest łatwa, bowiem Labirynt skrywa swoje 
okrutne tajemnice. 
Kiedy następnego dnia po Thomasie windą do Strefy po raz pierwszy zostaje 
dostarczona dziewczyna przynosząc tajemniczą wiadomość, wszyscy Streferzy 
zdają sobie sprawę, że od tej pory nic nie będzie już takie jak było. Thomas 
podświadomie czuje, że to właśnie on i dziewczyna są kluczem do rozwiązania 
zagadki Labiryntu i znalezienia wyjścia. Ale z każdą chwilą czasu na to jest coraz 
mniej, a pytań wciąż więcej. 
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WIGILIA  MAMY  MU  I  PANA  WRONY 
 
Kolejna historia o Mamie Mu i Panu Wronie - tym razem w świąteczno-zimowej 
atmosferze. Czy Pan Wrona naprawdę musi sam sobie zrobić prezent pod 
choinkę, czy też znajdzie się ktoś, kto będzie o nim pamiętał w Wigilię? 
Smakowite dialogi, szybkie zwroty akcji, niebanalny humor i świetna konstrukcja 
postaci - tak pisze Jujja Wieslander. Bogate w szczegóły, genialne ilustracje 
Svena Nordqvista, znanego również z książek o Pettsonie i Findusie, pełne są 
niespodzianek dla spostrzegawczych i wspaniale oddają charaktery obu bohaterów 
? Mamy Mu, dla której nie ma rzeczy niemożliwych i Pana Wrony, który zawsze 
musi trochę ponarzekać i pokrakać. 
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MOJA  ZABAWNA  RODZINKA 
 
Czy można wyhodować w szafce na ubrania krzaczki pomidorów? Czy od 
nadmiaru zmartwień mózg może się zmienić w spaghetti i poplątać jak długi 
makaron na talerzu? Dlaczego wujek Wezuwiusz przez cały czas wypuszcza niby-
dym z długopisu? Odpowiedzi na te i wiele innych intrygujących pytań 
znajdziecie w ciepłej, pełnej humoru opowieści o perypetiach sympatycznej piątki 
rodzeństwa: Matyldy, Dudusia, Stefana i Anki. 

43021 

 

RODZINKA  SI Ę  POWIĘKSZA 
 
Moja zabawna rodzinka się powiększa to trzecia książka Chris Higgins ciekawie 
zilustrowana przez Lee Wildish i opisująca bardzo ważny moment w życiu 
Wiśniewskich - niecierpliwe oczekiwanie na nowego członka rodziny. Ale to nie 
wszystko! Jak zwykle, u Wiśniewskich nic nie dzieje się spokojnie, więc Matylda 
robi listy i martwi się o mniej rzeczy niż zazwyczaj, ale jednak; eM nagle próbuje 
się dostać na listę niegrzecznych dzieci Świętego Mikołaja; StefAnka zostaje 
rozłączona, ale wynik tego podziału zaskakuje wszystkich; a babcia robi 
świąteczny obiad, którego wszyscy się obawiają! Czym zakończy się ten 
rozgardiasz i czy wszyscy dostaną wymarzone prezenty pod choinkę dowiecie się 
z tej właśnie książki. 

43022 

 

WRÓG 
 
Jest wojna. Widać jakieś pustkowie. W ziemi - dwie dziury. W dziurach - dwaj 
żołnierze. Są wrogami. 
 
Towarzyszymy jednemu z nich. Dzieje się niewiele - ale jest strach, głód, 
samotność, tęsknota i poczucie beznadziei - bo może wojna dawno już się 
skończyła, a on o tym nie wie? Boi się jednak wyjść z okopu, bo w drugiej 
dziurze siedzi wróg i tylko czyha, by go zabić. Ale może wróg też ma już dość 
deszczu, skwaru i całej tej wojny? Może razem mogliby ją zakończyć? Gdyby 
tylko ten drugi chciał wyjść pierwszy? 
 
Niezwykle mocna w swej genialnej konstrukcji, a zarazem prostocie książka 
ukazująca bezsens wojny i jej absurdalne mechanizmy. Mistrzowska para 
twórców książek obrazkowych skierowanych do czytelnika w każdym wieku ? 
Davide Cali i Serge Bloch ? używając bardzo oszczędnych środków wizualnych i 
językowych, potrafią w niebanalny i poruszający sposób wyrazić wciąż aktualny 
apel o pokój na świecie. 
 
Książka z rekomendacją Amnesty International. 
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WSZYSTKIE  MOJE  MAMY 
 
"Wszystkie moje mamy" to książka wpisująca się w serię książek opowiadających 
dzieciom o wojnie. Mały chłopczyk, bohater tej historii, bierze nas za rękę i 
prowadzi za druty warszawskiego getta. Autorka pokazuje nam wojnę widzianą 
oczami dziecka, a rzadko patrzymy na nią z tej perspektywy. W książce pojawia 
się postać Ireny Sendlerowej, która uratowała od zagłady dwa i pół tysiąca dzieci. 
Czy można piękniej przeciwstawić się złu? "Nie tylko w czasach wojny, ale także 
w czasach pokoju, na co dzień pomagajmy sobie bezinteresownie, z myślą, że po 
to się urodziliśmy" - powiedziała Irena Sendlerowa. I takie jest przesłanie tej 
książki. 

43024 

 

ZABAWNY  PTASZEK 
 
W `Zabawnym ptaszku` wszystko zaczyna się od obrazu. 
 
Idea pojawiania się i znikania jest silnie wizualna, ilustracje w stonowanych, 
skomponowanych kolorach dają niesamowity efekt graficzny, który ma służyć 
opowiadanej historii - historii, jak to w bajkach bywa, z morałem! 
 
Książka ta jest debiutem autorki, Jennifer Yerkes, który został wyróżniony na 
Targach Książki Dziecięcej w Bolonii w 2012 r. Jury doceniło innowacyjność 
formy graficznej książki oraz walory treści. 

43025 

 

ZAJĄC  I  DZIECKO 
 
Nowe hece zająca 
 
Uśmiechnijcie się szeroko! Uwielbiany przez dzieci i dorosłych NAJBARDZIEJ 
ZWARIOWANY ZAJĄC WSZECH CZASÓW powraca w wielkim stylu i 
towarzystwie DZIECKA! Dziecko jest mądre i dobrze wychowane, a zając.. nic 
się nie zmienił! Wciąż zadziwia swoimi wybrykami, celnymi ripostami i 
niecodziennym sposobem myślenia - zwłaszcza gdy chodzi o kapustę i 
marchewkę. Drodzy Czytelnicy, przed Wami piętnaście nowych, zaskakujących i 
przezabawnych historyjek. 

43026 

 

ZEBRA 
 

Przesłanie, płynące z tej książki to pochwała różnorodności i szacunek do 
odmiennego wyglądu. 
Seria: Seria 1 +1=? jest otwartą serią dla dzieci i młodzieży, zaplanowaną na 
wiele lat. Poszczególne tomy skierowane są do różnych grup wiekowych. Pod 
względem treści to absolutnie nowe spojrzenie na wielokulturowość. Autorzy serii 
czerpią z życia na styku kultur, ponieważ są w połowie Polkami lub Polakami. 
Dopełnieniem ich osobowości jest druga, czasami bardzo odległa od polskiej 
kultura. Autorzy mają wolną rękę w doborze historii, która opowiedzą - może to 
być np. polska baśń, przeniesiona w niecodzienne realia lub odwrotnie - polskie 
realia służą jako tło do opowieści z innej części naszego globu. 
Dwukulturowość autorów znajduje w tej literaturze barwny i ciekawy wymiar, 
przede wszystkim jednak są to po prostu piękne i mądre opowieści. 
`Zebra` to opowieść o poszukiwaniu swojego miejsca w grupie przez zebrę, która 
urodziła się na mazurskiej wsi, pośród stada koni. Zebra, odrzucona przez 
dorastające źrebaki cierpi, a dopiero poprzez swoją odwagę i mądrość zyskuje ich 
aprobatę. 
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ZŁOTOUSTE  ZERO  W  ZENICIE 
 
Po Kocurze, który mruży ślepia złote, kolejna autorska książka Marii Ekier. 
Złotouste zero w zenicie to gratka dla wytrawnych Czytelników, lubiących 
absurd, dowcip, zaskakującą puentę. 25 rymowanych utworów od A do Z. 
Dosłownie, bo to niezwykle oryginalny alfabet. Mamy tu całą plejadę 
niebanalnych bohaterów: i apatycznego Alojzego z Arktyki, i eteryczną Ewę z 
Edenu, i złotouste zero w zenicie. Maria Ekier po raz kolejny objawiła się jako 
pełnokrwista autorka i ilustratorka. Dwa w jednym na całego! 
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ZŁODZIEJ  WRÓT 
 
Danny North jest magiem wrót, pierwszym od tysiąca lat, i może pootwierać 
zamki, które bronią dostępu do ich wspólnej ojczyzny, świata Westil.To, że 
Danny North jest najpotężniejszym magiem na Ziemi i Westilu, wcale nie ułatwia 
mu życia w szkole średniej. Spontanicznie czynione przez niego cuda tylko 
utrudniają ukrywanie się przed Rodzinami, które chcą albo nim zawładnąć, albo 
go zabić. Danny wie, że gotowe są wykorzystać przeciwko niemu jego przyjaciół. 
I zaczyna podejrzewać, że popełnił wielki błąd, posługując się zniewoloną mocą 
dawno nieżyjących magów do stworzenia Wielkich Wrót. 
  Tymczasem na Westilu zwyciężony Złodziej Wrót zachował tylko nieliczne 
swoje wrota. Obawia się, że brak doświadczenia Danny`ego, jego niewiedza 
o wielkiej wojnie sprzed stuleci, otworzy wielkiemu wrogowi przejście między 
światami. Nie brak mu też kłopotów w jego własnym świecie - mściwa królowa, 
walka o sukcesję, odtrącona kochanka króla. 
  Musi pokazać Danny`emu, dlaczego zamknął Wielkie Wrota. Musi uzmysłowić 
mu zagrożenie ze strony magów Bela, zanim będzie za późno... 
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ZUZIA  DOSTAJE  KIESZONKOWE 
 
Zuzia nareszcie zaczyna dostawać kieszonkowe. Każdy grosik wrzuca do swojej 
świnki-skarbonki. Za zaoszczędzone pieniądze chce sobie kupić kucyka z tajną 
skrytką. Zuzia liczy z mamą zebrane pieniądze, ogląda z dziadkiem zagraniczne 
monety, a nawet otwiera własne konto w banku. 

 DARY  
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BASIA  I  PRZEDSZKOLE 
 
Basia lubi przedszkole, wciąż jednak nie ma prawdziwego przyjaciela. A może 
przyjaciel jest tuż obok, tylko ona go nie dostrzega... 
Basia to współczesna, zabawna i mądra przyjaciółka dla Twojego dziecka. 
Poznaj Basię! 
Basia jest małą dziewczynką, mieszka w Polsce i przyjaźni się z rówieśnikami. 
Basia jest fajna - ale ma swoje wady. 
Basia nie jest idealnie grzeczna - ale nie sposób jej nie lubić. 
Basia styka się z ważnymi dla niej problemami i próbuje sobie z nimi radzić. 
Basia odkrywa, że ważne pytania mają często proste odpowiedzi. 
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KAJTKOWE  PRZYGODY 
 
Zabawna, ciepła książka dla dzieci, od lat znajdująca się w zestawie zalecanych 
lektur szkolnych. Opisuje przygody bociana Kajtka i mieszkańców 
zaprzyjaźnionej zagrody. 
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BAŚNIE  DLA  DZIECI  I  DOROSŁYCH 
 
Mój kot ma na imię Krzysztof Kolumb. Usiadł na moim biurku, błysnął zielonymi 
oczami i zapytał co wiem o Złotym Ptaku. I tak to się zaczęło. 
Proste rzeczy wymagają czasem wielkiej odwagi. Na przykład żyć zgodnie ze 
swoim sumieniem, nie przejmując się tym, co robią inni. Albo zdecydować się 
opuścić ciepłe, przytulne schronienie, żeby wyruszyć na poszukiwanie szczęścia. 
Albo dokonać w swoim życiu ważnej zmiany. Albo choćby żyć uczciwie i zawsze 
kierować się dobrem - niezależnie od tego ile zła jest dookoła. 
Każdy musi czasem stanąć przed trudnym wyborem. Tak jak bohaterowie moich 
baśni - Złoty Ptak, Waleczny Groszek i Indianka o imieniu Leśny Dzwonek.  
Każdy ma jedno ważne życie. Czy jesteś chłopcem, dziewczynką, Zielonym 
Groszkiem, czy Ptakiem - prędzej lub później każdy musi nauczyć się 
podejmować własne, odważne decyzje. Od nich będzie zależała twoja przyszłość. 
A czasem też przyszłość świata. 
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FRANKLIN CHCE  MIE Ć  PRZYDOMEK 
 
Franklin uwielbia sport i marzy, by zostać sławnym sportowcem. Problem w tym, 
że każdy sportowiec ma jakiś przydomek, a on nie. Żółwik w końcu wymyśla dla 
siebie przydomek, ale ma kłopoty z przekonaniem przyjaciół, żeby go tak 
nazywali. 
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100  TESTÓW   Z  GRAMATYKI  ANGIELSKIEJ  
 
Przewodnik dla maturzystów, olimpijczyków i kandydatów na studia filologiczne. 

43035 

 

TAJEMNICA  POŁYKACZKI  OGNIA 
 
Do miasta przyjechał cyrk! Wszyscy widzowie czekają na Cayenne i jej 
fantastyczny pokaz ognia. Ale dyrektor Karamba ogłasza, że pokazu nie będzie... 
Ktoś zakradł się do wozu Cayenne i ukradł wszystkie magiczne pochodnie oraz 
obręcze. 
  W tej samej chwili słychać okrzyki: pożar, pali się! To płonie cyrkowy namiot. 
Czyżby ktoś go podpalił? 
  Do rozwiązania zagadki zabiera się dyrektor Karamba, wraz z Hubertem - 
niezwykle bystrym mysim detektywem. Kto wpadnie w zastawioną przez nich 
pułapkę? I czy Cayenne znów da swój wspaniały pokaz ognia? Zapraszamy do 
pasjonującej lektury! 
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DZIKIE  G ĄSZCZE  T.1 
 
Wakacje małej Julki w dzikiej części ogrodu stały się wielką 
przygodą.Dziewczynka poznaje Mogusie, leśne istotki, które wszystkim 
pomagają, dziwnego chłopca Oskara, wszystkie zwierzęta zamieszkujące dzikie 
gąszcze, a także dwie maleńkie dziewczynki i ich maleńki domek. Przyjaźń Julki 
z Oskarem sprawia, że lato bez rodziców wcale nie jest smutne. Wręcz 
przeciwnie: pełne ciekawych zdarzeń oraz wspólnie odkrywanych tajemnic. 
Niektóre z tajemnic muszą jednak poczekać do następnych wakacji.  
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DZIKIE  G ĄSZCZE  T.2 
 
Wakacje małej Julki w dzikiej części ogrodu stały się wielką 
przygodą.Dziewczynka poznaje Mogusie, leśne istotki, które wszystkim 
pomagają, dziwnego chłopca Oskara, wszystkie zwierzęta zamieszkujące dzikie 
gąszcze, a także dwie maleńkie dziewczynki i ich maleńki domek. Przyjaźń Julki 
z Oskarem sprawia, że lato bez rodziców wcale nie jest smutne. Wręcz 
przeciwnie: pełne ciekawych zdarzeń oraz wspólnie odkrywanych tajemnic. 
Niektóre z tajemnic muszą jednak poczekać do następnych wakacji.  

43038 

 

EMULANDIA 
 
Trójka przyjaciół znalazła się nagle w nieznanym, niebezpiecznym miejscu, gdzie 
nieprzeciętne zdolności, odwaga i wrodzona dobroć były ich jedyną bronią. 
Książka opowiada o dziewięcio i dziesięcioletnich dzieciach,  o ich wzajemnej 
przyjaźni a także o bardzo ważnej przyjaźni z dorosłymi. 
Świat nauki przeplata się z dziką przyrodą, najciekawsze wynalazki z najlepszym 
światowym malarstwem, poprawianie natury z jej niszczeniem. 
Młody Odkrywco, EMULANDIA to powieść dla Ciebie i Twoich przyjaciół! 
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SMUTNY  KRÓL  TANAŁAT 
 
Każda bajka w zbiorze jest inna i dotyczy odmiennej sytuacji życiowej. Bajki 
można czytać w domu, na zajęciach szkolnych i przedszkolnych. Można też na ich 
podstawie organizować ciekawe zabawy. 
Książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku 5-7 lat. 
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TUNEL 
 
Niesamowite wakacje Anielki i Mateusza. Zderzenie trzech światów, satyra na 
telewizję oraz wiele ciekawych przygód, to wszystko znajdziesz w najnowszej 
powieści Sary Tukan. 

43041 

 

ZOSIA  Z  ULICY  KOCIEJ  NA  WAKACJACH 
 
Cześć! To ja, Zosia z ulicy Kociej. Mam nadzieję, że trochę się za mną 
stęskniliście... Ja jestem nieco stęskniona - za wami oczywiście i jeszcze za 
pisaniem, i siedzeniem na jabłoni... Tak to bywa, gdy człowiek zbyt długo choruje 
i każą mu leżeć w łóżku. Właśnie rozpoczęły się wakacje... Wysoka gorączka i 
wysoka NIEŻYWOŚĆ (to słówko wymyślone przez moją siostrę) zatrzymały nas 
w domu. Nawet ogród wydawał się zamorską krainą, gdy leżałyśmy w naszych 
łóżkach. I wiało nudą tak, że aż robiły się od tego przeciągi. Przenudne przeciągi. 
Żadnego towarzystwa, bo nikt nie przyjdzie w odwiedziny do zadżumionych. No, 
przesadzam... Ospa to nie dżuma, ale też jest zakaźna. I to jeszcze jak! 
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JAŚ  CIEKAWSKI.  PODRÓ Ż  DO  SERCA  
OCEANU 
 
Nieustraszony Jaś Ciekawski zamierza zbadać podmorskie cuda i dziwy. Mijając 
po drodze ryby wszelkich gatunków, dociera do mrocznych głębin, gdzie 
zamieszkują najosobliwsze stworzenia. Duzi i mali poszukiwacze przygód 
dokonają wraz z Jasiem Ciekawskim wielu niezwykłych odkryć: ławice ryb 
budzące się do życia, wraki statków kuszące tajemniczymi cieniami, wspaniałe 
zatopione miasto swoim ogromem sprawiające, że ci, którzy je odwiedzają, czują 
się znikomi niczym pierwotniak zwany pantofelkiem. Dzięki fantastycznym 
trójwymiarowym efektom podwodny świat narysowany przez Matthiasa Picarda 
zyskuje na głębi w dosłownym znaczeniu. Do komiksu dołączone są dwie pary 
okularów trójwymiarowych, aby umożliwi ć wspólną lekturę. 
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KL ĄTWA  TYGRYSA 
 
Magnetyczne oczy tygrysa. 
Pradawna klątwa, którą zdjąć może tylko ona. 
Namiętność silniejsza niż strach. 
Razem muszą stawić czoła mrocznym siłom. 
Czy poświęcą wszystko w imię miłości? 
 
Colleen Houck - postanowiła napisać "Kl ątwę tygrysa" po przeczytaniu sagi 
"Zmierzch". Ponieważ nie znalazła dla niej wydawcy, opublikowała ją za własne 
pieniądze. I wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Powieść szturmem zdobyła 
listy bestsellerów, setki tysięcy fanów, a wydawcy z całego świata i producenci 
filmowi zaczęli walczyć o prawa do książki. 
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KL ĄTWA  TYGRYSA.  WYPRAWA 
 
Choć Kelsey udaje się wyrwać Rena z rąk Lokesha, nie odzyskuje ukochanego. 
Biały tygrys stracił pamięć i dziewczyna jest mu zupełnie obca. Co więcej - każdy 
jej dotyk sprawia mu ból. Jedno pozostaje niezmienne: zło nie zostało pokonane, 
pradawna klątwa trwa. Rozpoczyna się nowa, pełna niebezpieczeństw podróż do 
świata pięciu przebiegłych smoków. Czy wszyscy wyjdą cało ze starcia z 
mrocznymi siłami? Czy Kelsey znów rozkocha w sobie Rena, czy wybierze 
zapomnienie w ramionach Kishana? Trzecia część bestsellerowej sagi `Klątwa 
tygrysa` łączy zawrotne tempo przygodowej powieści, nieprzewidywalność 
gatunku fantasy i emocje godne romansu wszech czasów. Niech rozpocznie się 
wyprawa! 
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KL ĄTWA  TYGRYSA.  WYZWANIE 
 
Serce Kelsey zostało złamane, ale pradawne zaklęcie - nie. 
Po powrocie do domu dziewczyna próbuje zapomnieć o indyjskim księciu Renie i 
poukładać sobie życie na nowo. Jednak mroczne siły nie zostały pokonane, a 
niebezpieczeństwo czai się na każdym kroku. Kelsey musi wrócić do Indii - tym 
razem z niepokornym bratem Rena, Kishanem, nad którym również ciąży klątwa. 
Czy Kelsey znajdzie odwagę, by uwierzyć w miłość i stanąć do walki ze złem? 
Czy to wyzwanie przybliży całą trójkę do złamania zaklęcia, czy przeciwnie - 
pozbawi ich złudzeń? 
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ZAGADKOWY  WOOKIEE  I  JEGO  
TAJEMNICA 
 
Trzecia część przygód gimnazjalistów z origami w tle. Figurkę papierowego 
Yody, który dawał uczniom mądre wskazówki, zastąpił papierowy Chewbacca - 
równie dobry doradca. Wcześniejsze przygody bohaterów można znaleźć w 
książkach "Dziwny przypadek papierowego Yody" i "Darth Paper kontratakuje". 
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365  SMAKÓW  DLA  NASZYCH  DZIECI 
 
Czy przygotowując codzienne posiłki, zwłaszcza dla niemowląt, można się 
ustrzec nużącej rutyny? Czy dzieci zapracowanych rodziców są skazane na 
faszerowanie się gotowymi daniami pełnymi konserwantów? Czy karmienie 
swych pociech musi być męczarnią? Absolutnie nie! W tej nadzwyczajnej książce 
kucharskiej, z której mogą korzystać nie tylko rodzice, lecz także starsze dzieci, 
autorki podają mnóstwo przepisów na pożywne dania, które z pewnością 
przypadną do gustu maluchom. Z ogólnodostępnych produktów tanio, łatwo i 
szybko można przygotować zarówno przekąskę, jak i cały obiad.. 
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A  TABLE! 
 
Pasję do gotowania zaszczepili we mnie mój ojciec i babcia (Mamuśka). 
Pamiętam, jakby to było wczoraj, gdy mając niecałe trzy lata, siedziałam na 
podłodze i łuskałam fasolkę szparagową na tradycyjne danie prowansalskie. 
Wciąż czuję zapach świeżego dżemu truskawkowego, który Mamuśka 
przyrządzała co roku. Nigdy nie zapomnę tego cudownego zapachu, jaki 
wydzielał się, gdy ojciec wrzucał czosnek na patelnie, a na której dusiły się już 
świeże prawdziwki. Cieszę się, że udało mi się zachować skarbnice przepisów 
mojej francuskiej rodziny: by samej gotować oraz by mogli to robić dla mnie inni 
- a także, by móc Wam przekazać tę wiedzę. Życzę dużo radości z gotowania. A 
Table! 
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ABC  MATURZYSTY.  WIEDZA  O  
SPOŁECZEŃSTWIE 
 
Najobszerniejsze repetytorium dla maturzystów przygotowujących się do 
egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Napisane swobodnym 
językiem, klarownym i zrozumiałym dla każdego ucznia. Specjalny układ treści 
oraz forma graficzna pozwalają na szybkie i skuteczne opanowanie materiału. 
Najważniejsze zagadnienia zostały opatrzone komentarzami i przykładami. 
Repetytorium obejmuje wszystkie zagadnienia wymagane do egzaminu 
maturalnego: elementy socjologii, kwestie narodu, państwa i ustroju, ideologie 
polityczne, prawo, organizacje międzynarodowe, problemy współczesnego świata. 
Uzupełnieniem książki są dodatki, zawierające niezbędną przed egzaminem 
powtórkę z historii najnowszej, geografii (z naciskiem na sprawy europejskie i 
konflikty na świecie) a także ekonomii i finansów. Książkę wzbogaca przegląd 
biogramów najważniejszych postaci oraz zestawy cytatów, które warto znać na 
pamięć. Osobny rozdział zawiera praktyczny poradnik, jak zdawać egzamin. 
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BÓG  SIĘ  RODZI 
 
Wyjątkowa publikacja, która wprowadza nas w klimat Świąt Bożego Narodzenia, 
przeznaczona dla wszystkich rodziców, którzy chcieliby wraz z Maciejem Krupą, 
Kubą Szpilką, Jarosławem Mikołajewskim – autorami tekstu, oraz Józefem 
Wilkoniem – autorem ilustracji, opowiedzieć swoim dzieciom o jednej z 
najpiękniejszych tradycji chrześcijaństwa. Wspaniale zilustrowany album odsłania 
przed nami tajemnice Świąt i opisuje ich przebieg w najróżniejszych zakątkach 
świata. Przypomina tradycje kultywowane od lat i opisuje historię takich rytuałów 
jak ubieranie choinki czy przygotowywanie karpia. Może nie wszyscy wiedzą, że 
zielone drzewko przyjęło się w Polsce dopiero w XIX w., a najpopularniejsza 
świąteczna ryba jest uznawana w Chinach i Japonii za symbol szczęścia. Są to 
ciekawostki, które z pewnością zainteresują niejednego malucha. Dla rodziców 
również znajdzie się coś ciekawego – będą mogli skorzystać z pomysłów na 
przygotowanie niezapomnianej wieczerzy wigilijnej czy też przepisów na 
oryginalne wypieki, jak pralinki świąteczne z Irlandii czy ciasto z Niemiec 
przypominające wyglądem niemowlę zawinięte w becik. 
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BURY  MI Ś  PRÓBUJE  SCHUDNĄĆ 
 
Ta seria wypełnia lukę między książeczkami obrazkowymi a powieściami dla 
najmłodszych. Uczy pewnie i płynnie czytać oraz sprawia, że czytanie jest 
przyjemnością. Mali Czytelnicy będą do niej wracać wiele razy. 
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CHLEB  WŁASNEGO  WYPIEKU 
 
Ponad 120 sprawdzonych przepisów na chleby tradycyjne i regionalne, 
pełnoziarniste, bezglutenowe, z dodatkami. A także na słodkie bułki, chałki i 
ciasta. Przepisy na pasty do chleba, potrawy z chleba. Dodatkowe informacje na 
temat produktów i urządzeń dostępnych na rynku. Bądź na czasie. Piecz i jedz 
domowy chleb! Seria: Zrób to sam. 
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CIASTA,  CIASTECZKA  I  BABECZKI 
 
Kolekcja przepisów na rewelacyjne ciastka, ciasteczka, babeczki, placuszki i 
krakersy.. Specjalny rozdział poświęcony jest ciasteczkom prezentowym oraz 
ciasteczkom, w których przygotowaniu mogą pomóc dzieci. 
Książka zawiera wstęp dotyczący rozmaitych technik przygotowywania 
ciasteczek, sztuki zdobienia oraz zasad przechowywania wypieków. 
Kolorowe zdjęcia ilustrują każdy przepis.  
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COŚ  SIĘ  STAŁO 
 
Marta zawsze umiała wspaniale się porozumiewać. Ale kiedy zjadła zupę 
literkową, litery powędrowały w górę, do jej mózgu, zamiast w dół do żołądka. 
Nowa seria książeczek `Marta mówi` to doskonała propozycja dla najmłodszych 
wielbicieli czworonogów! Każda część jest zabawną i pouczającą czytanką, 
polecaną szczególnie dla dzieci w wieku 3-6 lat. Książeczki opowiadają historie z 
życia sympatycznego psa, który po zjedzeniu karmy w kształcie literek, zaczął 
mówić ludzkim językiem. 
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CUISINE  PL 
 
Skarby polskiej kuchni na europejskich stołach. Z okazji objęcia przez Polskę 
prezydencji powstała specjalna publikacja promująca oryginalne polskie przepisy. 
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CZARODZIEJKA  Z  KSI ĘŻYCA 
 
43056 – TOM 3 
43057 – TOM 7 
43058 – TOM 9 
43059 – TOM 11 
43060 – TOM 13 
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EKONOMIA  STOSOWANA 
 
Rozdziały podręcznika zawierają: 
- Pytania wprowadzające pozwalające uczniowi już podczas pierwszego czytania 
rozdziału porządkować wiedzę; Treści podstawowe - zgodne z podstawą 
programową z dnia 26 lutego 2002 oraz zamieszczone w odrębnych `oknach` ich 
wzbogacenie; ateriały uzupełniające wiadomości podstawowe; nia Europejska - w 
różnych aspektach życia; okół nas, czyli przykłady z życia; Być przedsiębiorczym 
- uwagi o potrzebie i możliwościach kształtowania postaw przedsiębiorczych; 
Historia myśli ekonomicznej - prezentacje najistotniejszych teorii ekonomicznych 
i jej twórców, a także: ilustracje, zdjęcia, wykresy, tabele; 
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FRANKLIN KS.1 
 
Ekskluzywne wydanie przygód zielonego żółwia oprawione w twardą okładkę. 
Książka jest formatu A4 i zawiera 4 przygody. Trzy z nich dzieci miały okazję już 
poznać z małych książeczek, a jedną mogą przeczytać wyłącznie w tej książce. Po 
każdej historii młody czytelnik znajdzie wiele zabaw, rebusów, labiryntów, 
kolorowanek i inne wspaniałe zabawy.  
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GDZIE  JEST  WAŻNIAK 
 
Pobaw się w szukanie Ważniaka! To naprawdę nie jest takie trudne. Trzeba tylko 
uważnie przyjrzeć się każdemu obrazkowi w tej książeczce. Znaleźć na nim 
można nie tylko Ważniaka, ale dużo, dużo innych niebieskich osobników i jeszcze 
sporo smerfnych rzeczy... 
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GÓRA  SKORPIONA 
 
Piaty tom cyklu `Drużyna`. 
  Hal. jego towarzysze z Drużyny i Gilian uwolnili dwudziestu Aralueńczyków 
sprzedanych jako niewolnicy. Po powrocie do Araluen Gilian otrzymuje nową 
misję od króla Duncana: chronić życie jego córki. Księżniczka Cassandra ocalała 
już z jednego zamachu. a teraz w królestwie krążą pogłoski o rychłej kolejnej 
próbie skrytobójstwa za którą stoi sekta wymarłego kultu Skorpiona. Nie czekając 
na pierwsze uderzenie przeciwnika. Drużyna ponownie łączy siły by uchronić 
Giliana i księżniczkę. W piątej części Drużyny starzy przyjaciele zmierzą się z 
nowymi wrogami i wypróbują swoje umiejętności idąc ramię w ramię do bitwy! 
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HALO,  WIKTA 
 
Powieść sensacyjna - komedia gangsterska, osadzona we współczesnej Polsce. 
Błyskotliwa, pełna absurdalnego humoru, niezwykłych zdarzeń ale i celnych 
obserwacji obyczajowych. Pewnego dnia Lenka budzi się z kompletną amnezją 
jako... żona gangstera. I musi nagle odnaleźć się w świecie, rządzonym przez 
strasznego męża, jego kumpli, wrogów, ich kochanki oraz tajemniczą służącą 
Wiktę. Książka otrzymała główną nagrodę w konkursie na powieść współczesną 
dla kobiet, organizowanym przez Klub Świata Książki i miesięcznik "Elle". 
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HASŁO  BRZMI  SAILOR  T.3 
 
TOM 3 
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IGRZYSKA  ŚMIERCI 
 
„Igrzyska śmierci", pierwszy tom trylogii Suzanne Collins, trafia do kin. Prawo do 
sfilmowania trylogii wykupiła wytwórnia Liongates. 23 marca 2012 roku 
odbędzie się premiera ekranizacji pierwszej części. To opowieść o świecie Panem 
rządzonym przez okrutne władze, w którym co roku dwójka nastolatków z 
każdego z dwunastu dystryktów wyrusza na Głodowe Igrzyska, by stoczyć walkę 
na śmierć i życie. ohaterką, a jednocześnie narratorką książki jest szesnastoletnia 
Katniss Everdeen, która mieszka z matką i młodszą siostrą w jednym z 
najbiedniejszych dystryktów nowego państwa. Katniss po śmierci ojca jest głową 
rodziny - musi troszczyć się, by zapewnić byt młodszej siostrze i chorej matce, a 
już to zasługuje na miano prawdziwej walki o przetrwanie... 
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JAK  ŻYĆ  Z  NEUROTYCZNYM  KOTEM  
 
Czy rozumiesz, jak wielkie znaczenie dla samopoczucia Twego pupila ma 
starannie ułożona dieta? Z tej książki dowiesz się, między innymi, jak karmić 
kota. Żadna tam karma z puszki popijana wodą! Twój kot uwielbia dobre jedzenie 
i na kolację chciałby dostać siekaną kałamarnicę, nie mówiąc o innych 
przysmakach! Kolejny ważny problem to sen neurotycznego kota. Pamiętaj, że 
legowiska dla zwierząt są dobre dla psów albo dzieci. Kot potrzebuje 
prawdziwego łóżka. Najlepiej - Twojego.  
Autor zadbał o każdy aspekt niełatwej kociej egzystencji - od rozrywki, przez 
piękny wygląd, na psychoterapii kończąc. I tu - dobra rada: nie martw się, jeśli 
Twój kot wydaje się nienormalny. U kotów to normalne. 
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KOT  RABINA  2. MALKA  LWI  KRÓL 
 
Druga część serii o przygodach niesfornego, gadającego Kota, jego właściciela - 
Rabina i jego pięknej córki Zlabyi. Tym razem autorytet Rabina zostaje 
wystawiony na ciężką próbę w związku dyktandem z francuskiego wymaganym 
przez Radę Żydowską. Rabin musi wykazać się wiedzą językową, daleko 
wykraczającą poza standard algierskiej szkoły rabinackiej, którą - o 
dziwo, lepiej opanował jego Kot. Sytuacji Rabina nie ułatwia też długo 
zapowiadana wizyta jednego z najbarwniejszych członków jego rodziny, czyli 
kuzyna Malki i jego czworonożnego, futrzanego przyjaciela. Mówiąc 
dokładniej: Kuzyna Malki - Świętego Męża, wybitnego tresera lwów, który 
posiadł znajomość ich mowy oraz niepoprawnego kobieciarza i bon vivanta w 
jednej, chudej jak szczapa i brodatej osobie. 
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LEONIDAS  I  JEGO  PIES  LUIS 
 
Książki piękne jak uśmiech dziecka. Dzięki sile uczuć zawartych w opowiadaniu 
czytając je dziecku, podarujesz mu chwile prawdziwej miłości. 
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LEW,  CZAROWNICA  I  STARA  SZAFA 
 
Nieznany świat czeka za drzwiami - trzeba je tylko otworzyć. Narnia - skuta 
wiecznym mrozem kraina, która czeka na wyzwolenie. Czworo śmiałków 
wchodzi przez drzwi szafy do Narnii, świata zniewolonego mocą Białej 
Czarownicy. I gdy prawie nie ma już nadziei, powrót Wielkiego Lwa Aslana staje 
się zwiastunem zmian - ale nie za darmo... 

43072 

  

MATEMATYKA  DLA  GIMNAZJALISTÓW. 
250  PRZYKLADOWYCH  ZADA Ń  Z  
ROZWI ĄZANIAMI 
 
Matematyka nie jest straszna dla tych uczniów, którzy ją rozumieją. W 
podręczniku są omówione wszystkie działy programu dla gimnazjalistów. Każdy 
z nich jest poparty przykładami wyjaśniającymi i zadaniami z podanymi 
sposobami rozwiązań. Analizując krok po kroku etapy rozwiązywania zadania, 
każdy może przyswoić sobie tę wiedzę. Bez zatrudniania korepetytora czy 
angażowania całej rodziny w odrabianie zadań domowych. 
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METODO DE  ESPANIOL  PARA  
EXTRANJEROS 
 
43073  PRISMA  CONTINUA 
43074 PRISMA DE EJERCICIOS 
43075 PRISMA  DEL  PROFESOR 
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LA  NONNA,  LA  CUCINA,  LA  VITA 
 
Pięknie wydana, pełna tradycyjnych, typowo włoskich przepisów książka 
kucharska autorstwa rodowitej, aczkolwiek zamieszkałej w Niemczech, Włoszki 
Larissy Bertonasco. Propozycje kulinarne obejmują wszystkie rodzaje dań, od 
przystawek po desery, są przejrzyście ujęte, natomiast rejestr alfabetyczny oraz 
podział według grup ułatwi odnalezienie interesującej nas potrawy. Dodatkowe 
zestawienia poszczególnych dań w kompletne menu, pozwolą każdemu 
wielbicielowi włoskiej kuchni wyczarować we własnym domu zestaw pasujących 
do siebie potraw, i to nie tylko na szczególne okazje. Książkę wzbogacają liczne, 
piękne i oryginalne ilustracje autorki, które dodają całemu wydaniu 
niepowtarzalnego uroku. Podróż w kulinarny świat Włoch urozmaicają ponadto 
wplecione w książkę opowiadania, w których autorka dzieli się z nami swymi 
wspomnieniami, opowiada o swojej włoskiej rodzinie, jej tradycjach i o własnych 
doświadczeniach. To wszystko składa się na jedyną w swoim rodzaju pozycję 
wśród książek o tematyce kulinarnej, nieodzowną dla każdego miłośnika włoskiej 
kuchni, kultury i stylu życia. 

43077 

  

TABLICE  MATEMATYCZNE 
 
W książce `Tablice Matematyczne` zawarte są wiadomości z zakresu matematyki 
szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej. Aby ułatwić Czytelnikowi 
szybkie znalezienie potrzebnej informacji zostały wprowadzone następujące 
oznaczenia: 
zielona kropka oznacza definicje, 
czerwona kropka oznacza twierdzenia, 
czarna kropka oznacza własności, 
ważniejsze wzory umieszczono na żółtym tle. 
Działy matematyki wyróżniono kolorami: zielonym - algebra i analiza, różowym - 
geometria, błękitnym - rachunek prawdopodobieństwa. 
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ZBIÓR  ZADA Ń  I  TESTÓW  MATURALNYCH  
DO  OBOWIĄZKOWEJ  MATURY  Z  
MATEMATYKI 
 
Obowiązkowa matura : poziom podstawowy 
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WIEDZA  O  SPOŁECZEŃSTWIE.  
VADEMECUM  MATURALNE  2009 
 
Kompleksowy program przygotowań do egzaminu dojrzałości dla nauczycieli i 
ich maturzystów! 
*atrakcyjna szata graficzna *układ modułowy *barwne zdjęcia i grafiki 
*przydatne tablice  *diagramy, tabele i schematy *nawigacja kolorystyczna 
*skondensowana treść *najważniejsze fakty i daty *obszerny indeks 
*kolorowe mapy 
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WYBRAŁAM  CIEBIE 
 
To był jak zwykle pomysł Jane. Skąd Alice mogła wiedzieć, że fałszywe prawa 
jazdy nie przejdą i że nie wpuszczą ich do klubu? I że będą musiały tłuc się po 
nocy z drugiego końca miasta? 
Ta eskapada skończyłaby się dla siedemnastoletnich przyjaciółek naprawdę 
kiepsko, gdyby nie Jack. Pojawił się znikąd - w samą porę. Alice nigdy jeszcze 
nie spotkała chłopaka takiego jak on. Ani jak jego brat, Peter. Jego szmaragdowe 
oczy przenikają ją na wylot. Jego bliskość zapiera jej dech w piersiach. Ale to, co 
Alice czuje do dwóch chłopaków równocześnie, to jeszcze nie jej największy 
problem. Coś jest nie tak; żaden z nich zdecydowanie nie jest zwykłym facetem. I 
nie chodzi tylko o to, że mają kasę, szybkie auta i wypasioną rezydencję. Kim tak 
naprawdę są? Kiedy Alice to odkryje, będzie już za późno, by mogła się oprzeć 
temu tajemniczemu przyciąganiu. A ona sama znajdzie się w pułapce pomiędzy 
miłością i strachem, pomiędzy podszeptami swojego serca... i swojej krwi. 
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ZAPLĄTANI 
 
Zła Gertruda więzi piękną Roszpunkę, bo jej magiczne włosy zapewniają jędzy 
wieczną młodość. Kim naprawdę jest Roszpunka Czy znajdzie się ktoś, kto 
uwolni ją od czarownicy Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, przeczytaj tę magiczną 
opowieść o przyjaźni, miłości i nadziei. 

   ZAKUP  ZE  ZBIÓRKI  
PUBLICZNEJ  STOWARZYSZENIA  

BIBLIOTEKA  OTWARTA  
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AKADEMIA  WAMPIRÓW  
 
Światowy bestseller teraz na ekranach kin! Premiera filmu w Polsce 21 marca 
2014 roku. Tylko najlepszy przyjaciel może ocalić ci życie. Zwłaszcza jeśli twój 
wróg jest nieśmiertelny. W akademii imienia świętego Władimira wampiry 
czystej krwi - moroje - uczą się posługiwać swoimi nadnaturalnymi darami, a 
mieszańce - dampiry - szkolą się na ich opiekunów i oddanych strażników. 
Posępne mury kryją jednak więcej mrocznych tajemnic, niż można by 
podejrzewać. Lissie Dragomir, morojce ze szlachetnego rodu, grozi śmiertelne 
niebezpieczeństwo. Czy dampirka Rose, połączona z nią telepatyczną więzią, 
zdoła ochronić przyjaciółkę? 
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BAJKA  O  STAREJ  BABCI  I  MOLU  
ZBYSZKU 
 
Mól, panie, jak prawdziwy! Co wiemy o molach? Tyle, że robią nam dziury w 
ubraniach lub spustoszenie w szafkach z suchym jedzeniem. Co robimy z 
molami? Ubijamy, jak tylko jakiegoś zobaczymy. Za co je uważamy? Za ogromne 
szkodniki. I nic więcej. Tymczasem... Malina Prześluga małemu molowi nadaje 
imię, charakter, uczucia, marzenia i wizję przyszłości. 
Mol Zbyszek mieszkał sobie w szafie wraz z rodziną i przyjaciółmi, gdy zjawiło 
się TO... zagłada w postaci kulek na mole. I po zabawie. Biedny, 
niedoświadczony jeszcze, mól został sam. Zaopiekowała się nim mucha Marzena. 
(Mucha to kolejne stworzenie, którego obecności nie możemy znieść w domu). I 
tak, krok po kroku, historia mola się rozwija, codzienność nabiera barw, a 
człowiek, ten odwieczny wróg, nie jest taki zły... 
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BAJKA  O  WŁOSIE  PATRYKU 
 
Czytelnik wzięty pod włos Włosy... Każdy z nas je ma, ale raczej nikt nie sądzi, 
by mogły prowadzić własne życie, mieć marzenia, szalone pomysły i uczucia. 
Malina Prześluga nasze wyobrażenia bierze `pod włos` i bohaterami swojej 
najnowszej książki dla dzieci (już trzeciej w dorobku prozatorskim! 
Przypomnijmy, że jest przede wszystkim dramatopisarką) czyni właśnie włosy. 
Każdy z nich ma imię i inną historię za sobą. Narratorem jest tu energiczny włos o 
imieniu Patryk. Jego mentorem zaś Siwy. Siwy wie najwięcej, Siwy dużo przeżył 
i widział już w życiu niejedno. Wie, jaki jest koniec włosów oraz co może je 
spotkać, gdy wypadną z głowy. Wie, że łysienie oznacza... zagładę. Jak zawsze u 
Maliny Prześlugi - śmiejemy się z absurdalnego humoru i...samych siebie. 
Wystarczy wyobrazić sobie dyskusje nad własnym czołem. Ale z drugiej strony 
mamy okazję zastanowić się nad kruchością życia, która i nas dotyczy... Książka 
jest także dowodem na to, że warto marzyć i że przy odrobinie determinacji każdy 
cel jest możliwy do osiągnięcia, choćby z początku wyglądało to zupełnie inaczej. 
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BAŁTYCKA  SYRENA.  OPOWIE ŚĆ  O  
KONSTANCJI  CZIRENBERG 
 
Konstancja Czirenberg urodziła się w Gdańsku w 1605roku. Była utalentowaną 
śpiewaczką, malarka , hafciarką. Grała na organach, klawikordzie i cytrze.Znała 
wiele języków . Legendy mówiące o jej nieprzeciętnej urodzie i talentach dotarły 
aż do Szwecji, Francji i Włoch. Nazywano ja Bałtycką Syreną.Książkę 
zilustrowała Marta Ignerska laureatka nagrody IBBY 2014 dla najpiękniejszej 
książki roku za ilustracje i opracowanie graficznego książki `Którędy do gwiazd`, 
pierwszego tomu serii. 
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BAŚNIE  BRACI  GRIMM.  DLA  DOROSŁYCH  
I  MŁODZIE ŻY 
 
Autorska wersja "Baśni" braci Grimm opracowana przez Philipa Pullmana. 
Książka zawiera 50 wybranych baśni niemieckich autorów, które zostały na nowo 
opowiedziane prostym, precyzyjnym językiem, pozbawionym czułostkowości, 
infantylizmu i pseudoliterackich ozdobników. Nabrały dzięki temu ogromnej siły. 
  Po każdej baśni zamieszczono notę autora z uwagami na temat danego utworu 
oraz informacje o odpowiednikach danej baśni w folklorze rosyjskim, włoskim, 
francuskim i angielskim. 
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BILLY  W  SZKOLE 
 
`Billy w szkole` to kolejna część kultowej serii o Billym i jego przyjaciołach. 
Znakomicie zilustrowana przez Mati Leppa opowieść o małych wielkich 
sprawach, które dzieją się w życiu sympatycznego chłopca. Billy podbił serca 
małych i dużych, stał się ulubieńcem polskich Czytelników. O przygodach 
Billy'ego przeczytacie też w książkach: "Billy jest zły","Billy i tajemniczy kot", 
"Billy i potwór", "Billy i gwizdek". 
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CZWORO  DZIECI  I  „CO Ś” 
 
Róża i Robert wcale nie mają ochoty spędzać wakacji z nową rodziną swojego 
taty. Woleliby się w spokoju pobawić albo poczytać, ale przyszywana siostra, 
Psujka, ciągle im dokucza. Wszystko się zmienia, kiedy w czasie pikniku 
odnajdują kudłatego Piaskoludka, który ma moc spełniania życzeń. 
Kto wymyśli najciekawsze życzenie? Jakie czekają ich przygody? I co 
najważniejsze - czy w końcu uda im się zaprzyjaźnić? 
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DENIM  BLUE 
 
Dorastanie w czasach PRL-u nie jest łatwe. Trzeba uważać na to, co się robi i 
mówi, bo ściany mają uszy, a pytań przecież nie ubywa. Dlaczego nie można 
trzymać na balkonie koguta? Dlaczego sekretarz jest traktowany lepiej od 
zwykłego obywatela? I dlaczego tak trudno zdobyć zachodnie dżinsy? 
 
Choć Zyga stara się, jak może, los ciągle płata mu figle. Jak nie apel, na którym 
dyrektor po raz kolejny ruga Zygę, to koleżanka roztrzaskująca jego ukochaną 
gitarę o bruk z zazdrości. Oby ta karma, o której mówił hipis, naprawdę istniała... 
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DOTYK 
 
Ksiażka z serii Denazen. 
Pewnego dnia tajemniczy chłopak po upadku z nadrzecznego wału ląduje u stóp 
Deznee Cross, szalonej 17-letniej miłośniczki mocnych wrażeń. Dziewczyna 
uznaje to za świetną okazję, żeby wkurzyć ojca i sprowadza błękitnookiego 
przystojniaka do domu. Jednak nie wszystko jest z nim w porządku. Kale 
zachowuje się na tyle dziwnie, że nawet Deznee zaczyna coś podejrzewać. 
Okazuje się, że chłopak był więziony przez Denazen Corporation, organizację, 
która wykorzystuje ludzi o specjalnych umiejętnościach jako broń. A umiejętności 
Kale`a są wyjątkowo niebezpieczne - jego dotyk zabija... 
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UPADŁA 
 
Chloe King to normalna nastolatka, chodzi do szkoły, interesuje się chłopcami, 
kłóci się z mamą. Jednak w dniu jej 16 urodzin dzieje się coś naprawdę dziwnego: 
Chloe spada z wysokiej wieży w Los Angeles. Powinna umrzeć ale... nie umiera. 
Powoli odkrywa prawdę o sobie, o swojej rasie. Nie wie, kim naprawdę jest ani 
kim był jej ojciec... kto jest jej przyjacielem, a kto chce ją dopaść. Jej 
prześladowca cały czas czai się w cieniu, żeby znów zabić. Bo Chloe ma dziewięć 
żyć, ale czy one jej wystarczą...? 
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UPROWADZONA 
 
Po rozprawieniu się z Łowcą na moście Golden Gate Chloe trafia do bezpiecznej 
kryjówki - posiadłości zamieszkałej przez potomków Mai, starożytnej rasy kocich 
wojowników. Jednak czy rzeczywiście jest tu bezpieczna? Wybucha wojna 
między członkami Stada i Bractwa Dziesiątego Ostrza, w której Chloe ginie po 
raz drugi, ale nie ostatni... Pierwszy tom był wprowadzeniem do trylogii. W tej 
części akcja zdecydowanie przyspiesza, a tajemnica goni tajemnicę. Nadal nie 
wiadomo kto jest wrogiem, a kto przyjacielem. `Uprowadzona` to świetna 
rozrywka i akcja, która trzyma w napięciu do ostatniej strony. 
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ENDGAME.  WYZWANIE 
 
Książka? Nie, to przyszłość rozrywki! Projekt Endgame to multimedialne 
doświadczenie, w którym rzeczywistość przeplata się z fikcją. 
Trzy powieści, jedna gra dla miliardów graczy. 
No i 3 000 000 $ nagrody! Przyszłość nie została jeszcze określona. 
Dopiero Endgame ją zweryfikuje. W Ziemię uderza seria meteorytów. Tylko 
garstka jest świadoma tego, co to oznacza... 
W ich żyłach płynie krew starożytnych cywilizacji. 
W ich umysłach odzywa się głośne wezwanie. 
W ich rękach znajduje się los świata. 
Nie mają nadprzyrodzonych zdolności. Nie potrafią latać, nie posługują się magią. 
Od dziecka szkolono ich, by stali się zabójcami idealnymi. 
Nadszedł czas. 
Usłyszeli wezwanie. 
Rozpoczyna się Endgame! 
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GRY  JASKÓŁEK 
 
Zeina Abirached o genezie powstania komiksu: 
 
W kwietniu 2006 roku na internetowej stronie Francuskiego Narodowego 
Instytutu Audiowizualnego (INA) natknęłam się na reportaż nakręcony w 
Bejrucie w 1984 roku. Dziennikarze zadawali pytania mieszkańcom ulicy 
znajdującej się na linii demarkacyjnej przecinającej miasto na dwie części. Pewna 
kobieta, zablokowana przez bombardowania w swoim przedpokoju powiedziała 
coś, co mną wstrząsnęło: `Wie pan co? Myślę, że mimo wszystko, być może, 
mniej więcej, jesteśmy tutaj bezpieczni`. 
 
Ta kobieta to była moja babcia. 
Kiedy Zeina się rodziła wojna domowa w Libanie trwała już sześć lat i stała się 
czymś normalnym w życiu jej rodziny. Bejrut był wtedy przecięty na pół - 
wschodnią cześć zamieszkiwali chrześcijanie, zachodnią muzułmanie - 
barykadami z cegieł i worków z piaskiem, a mieszkańcu żyli w ciągłym strachu 
przed kolejnymi bombardowaniami i ukrytymi w mieście snajperami. 
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KREW  TYRANÓW  
 
Wyrzucony jako rozbitek na brzeg w Japonii, dotknięty amnezją Laurence 
odkrywa, że jest wplątany w sieć politycznych intryg, które zagrażają i jego życiu, 
i niepewnej pozycji Anglii na Dalekim Wschodzie. Cały rejon zamienił się 
w beczkę prochu gotową wybuchnąć od najmniejszej iskry, co wiąże się także 
z nową pożogą szerzącą się w Europie. Napoleon zwrócił się bowiem przeciwko 
dawnemu sojusznikowi, carowi Aleksandrowi, i prowadzi na Rosję największą 
armię, jaką widział świat. Właśnie pod bramami Moskwy Laurence i Temeraire 
wraz z nieoczekiwanymi sojusznikami i starymi przyjaciółmi podejmą ostateczne 
wyzwanie... 
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JAKIE  TO  CIEKAWE ! 
 
Świat widziany oczami maluszka jest dwuwymiarowy i nieostry. Dlatego 
pierwsze książeczki są na biało-czarnym kontraście. Obejrzyj z dzieckiem obrazki 
i opowiedz mu o świecie, który je otacza. 
 
Powyżej 3 miesiąca. 
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ZWIERZ ĄTA  WOKÓŁ  NAS 
 
Świat widziany oczami maluszka jest dwuwymiarowy i nieostry. Dlatego 
pierwsze książeczki są na biało-czarnym kontraście. Obejrzyj z dzieckiem obrazki 
i opowiedz mu o świecie, który je otacza. 
 
Powyżej 3 miesiąca. 
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ZWIERZ ĄTA  TU  I  TAM  
 
Świat widziany oczami maluszka jest dwuwymiarowy i nieostry. Dlatego 
pierwsze książeczki są na biało-czarnym kontraście. Obejrzyj z dzieckiem obrazki 
i opowiedz mu o świecie, który je otacza. 
 
Powyżej 3 miesiąca. 
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PATRIOTA 
 
June i Day poświęcili bardzo wiele dla ludu Republiki i dla siebie nawzajem. 
Teraz ich kraj zaczyna pisać swoją historię od nowa. June wraca do łask 
Republiki, pracując z rządową elitą skupioną wokół Najwyższego Elekta, zaś Day 
awansuje na wysoką pozycję w armii. Ale żadne z nich nie może przewidzieć 
okoliczności, które sprawią, że znów będą musieli działać razem. Właśnie wtedy, 
gdy pokój wydaje się być tak bliski osiągnięcia, wybuch epidemii powoduje 
panikę w Koloniach i do granic miast Republiki zbliża się wojna. Nowy rodzaj 
epidemii jest najbardziej zabójczy z wszystkich dotychczasowych i, jak wkrótce 
przekonuje się June, jedyny sposób obrony Republiki może kosztować Daya 
wszystko, co ma. Historia, która zapiera dech w piersiach i trzyma w niepewności 
do końca. Bestsellerowa trylogia Marie Lu zmierza ku zaskakującemu 
rozwiązaniu. 

43100 

  

REBELIANT 
 
Republika, miejsce niegdyś znane jako zachodnie wybrzeże Stanów 
Zjednoczonych, jest uwikłana w wieczną wojnę ze swymi sąsiadami, Koloniami. 
Piętnastoletnia June, urodzona w elitarnej rodzinie w jednej z najbogatszych 
dzielnic Republiki, jest wojskowym geniuszem. Posłuszna, pełna pasji i oddana 
ojczyźnie, jest wychowywana na przyszłą gwiazdę najwyższych kręgów 
Republiki. Również piętnastoletni Day, urodzony w slumsach sektora Lake, jest 
najbardziej poszukiwanym przestępcą Republiki, ale kierujące nim motywy wcale 
nie są tak podłe jak by się mogło wydawać. Pochodzący z dwóch różnych 
światów June i Day nie mają powodu, by się spotkać, aż pewnego dnia brat June, 
Metias, pada ofiarą morderstwa, a Day staje się głównym podejrzanym. 
Wciągnięty w śmiertelną zabawę w kotka i myszkę, Day ucieka, próbując 
jednocześnie uratować swą rodzinę, a June desperacko usiłuje pomścić śmierć 
brata. Zbieg okoliczności sprawia, iż oboje odkrywają prawdę o wydarzeniach, 
przez które połączyły się ich losy. Dowiadują się też, że ich ojczyzna gotowa jest 
sięgnąć po wszelkie dostępne środki, by zataić sekrety. 
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WYBRANIEC 
 
Druga cześć losów bohaterów Rebelianta. June ulega urokowi młodego 
przystojnego władcy republiki. Day zostaje przywódcą podziemia. Czy wcześniej 
łączyła ich miłość? 
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MIŁO ŚĆ  POD  PSIĄ  GWIAZD Ą 
 
Czy pełna kompleksów licealistka może zaimponować najbardziej interesującemu 
chłopakowi w szkole? Jak nie przegapić prawdziwej miłości, która kryje się nie 
tam, gdzie jej szukamy? Magda i Andrzej - oboje niepewni własnej wartości. Ich 
drogi krzyżują się przypadkiem. Czy to, co się między nimi zdarzyło, pomoże im 
odnaleźć samych siebie? Jaką rolę w ich życiu odegra pewien pies? A nawet dwa 
psy? 
`Miłość pod Psią Gwiazdą` to opowieść o poczuciu winy, a także szukaniu, 
chwytaniu, utracie i znajdowaniu miłości. 
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BADACZ  POTWORÓW  
 
`Są to tajemnice, których dotrzymałem. Powierzono mi je, a ja nigdy nie 
zdradziłem pokładanego we mnie zaufania. Jednakowoż ten, który mi je 
powierzył, nie żyje już i to od ponad czterdziestu lat. Ten, dzięki któremu 
poznałem owe tajemnice... Ten, który mnie ocalił... I za którego sprawą ciąży 
nade mną klątwa.` 
 
Tak zaczyna się opowieść Willa Henry'ego, sieroty i asystenta doktora, który pod 
przykrywką zwykłej pracy oddawał się nietypowej pasji: tropieniu potworów. 
Wychowany na brudnych ulicach mrocznego, okrytego wieczną mgłą miasta, Will 
szybko przywykł do pracy w trudnych warunkach. Nocne wezwania, szemrane 
interesy, dziwne układy z grabarzami - wszystko to mieściło się w zakresie 
normy. Pewnej nocy na stół w laboratorium trafiło częściowo pożarte ciało młodej 
kobiety. To wtedy po raz pierwszy Will zobaczył stworzenie zwane 
antropofagiem, istotę żywiącą się ludzkim mięsem. 
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KL ĄTWA  WENDIGO 
 
Drugi tom serii "Monstrumolog" Ricka Yanceya - powieść łącząca w sobie 
elementy nocnego koszmaru, przygód Sherlocka Holmesa i grozę rodem z 
"Milczenia owiec". 
 
Tym razem Will Henry i jego mistrz udają się w dzikie ostępy Kanady, by, na 
prośbę byłej narzeczonej doktora Warthropa, zbadać sprawę Wendigo, 
mitycznego stworzenia żywiącego się ludzkim mięsem. Choć początkowo 
naukowiec nie daje wiary podaniom, szybko musi zweryfikować swoje poglądy. 
Wendigo, istota, o której wspominali niegdyś Indianie, istnieje naprawdę. Ani 
żywy, ani martwy, poluje na ludzi, by nasycić swój nieludzki głód. 

43105 

  

MOŻESZ  WYBRAĆ,  KOGO  CHCESZ  
POŻREĆ 
 
Leon nie ma w domu spokoju - nowa macocha, nowa siostra i miotający się 
między nimi ojciec - to nie są warunki dla rozsądnego nastolatka. Dlatego 
z radością przeprowadza się do babci, która mieszka w jednej z łódzkich kamienic 
przy Piotrkowskiej. Tam, w mieszkaniu sąsiada, którego kotami ma się opiekować 
pod nieobecność właściciela - spotyka Miłkę, dziewczynę o dość irytującym 
sposobie bycia. 
  Tych dwoje indywidualistów i samotników z czasem łączy coraz więcej: 
upodobania muzyczne, tajemnica despotycznej babki Miłki, niezwykłe postaci 
i wydarzenia, na jakie natykają się podczas swoich wędrówek po mieście... 
  Nie liczcie jednak na typowe love story. To raczej niezła szarpanina emocjonalna 
z ciągłym pytaniem w tle: czy warto? 
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NOE.  ZA  NIEGODZIWO ŚĆ  LUDZI 
 
`Bóg nie istnieje. A jeśli istnieje, odwrócił się od ludzkości.` 
 
Świat bez nadziei, świat bez deszczu i upraw, rządzony przez okrutnych władców 
i ich barbarzyńskie hordy. W tej przerażającej rzeczywistości przyszło żyć Noemu 
- żołnierzowi, lecz również magowi i uzdrowicielowi, którego jedynym 
pragnieniem jest spokój własnej rodziny. Każdej nocy Noego niepokoją senne 
wizje niekończącej się powodzi. Powoli dociera do niego znaczenie wiadomości 
zesłanej mu przez Stwórcę, który zdecydował się straszliwie ukarać ludzkość. Dał 
jednak Noemu ostatnią szansę na ocalenie życia na Ziemi. 
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NOE.  WSZYSTKO,  CO  PEŁZA  PO  ZIEMI 
 
Noe był człowiekiem takim jak my.  
Kochamy, kłamiemy, zabijamy... 
Ale to właśnie on miał zadecydować o tym, czy ocalejemy. 
Prace nad arką, jedyną nadzieją na zachowanie życia na ziemi, trwają. Noe, jego 
synowie oraz upadłe anioły pracują w pocie czoła, a monumentalny szkielet 
okrętu rośnie w oczach. Z czterech stron świata nadciągają wszelkie stworzenia: 
ptaki, gady, owady, a także ssaki, w tym ten najniebezpieczniejszy - żądny krwi 
człowiek. Nabrzmiałe deszczem chmury kłębią się coraz niżej, zwiastując rychły 
koniec. 
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NOE.  I  WODY  SPADŁY  NA  ZIEMI Ę 
 
Z nieba spadają ciężkie krople deszczu, a ziemię barwi ludzka krew. Postawione 
na krawędzi istnienia człowieczeństwo pokazuje swoją prawdziwą naturę. Wody 
wzbierają, a pod arką trwa straszliwa bitwa - walka o przetrwanie. Przed Noem 
kolejny trudny wybór, który może obrócić syna przeciwko ojcu. 
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PRZEKL ĘTE  WIĘZY 
 
Trzynastoletnia Oksa Pollock dowiaduje się, że jest nową Najłaskawszą Edefii - 
władczynią równoległego, niewidzialnego dla Ziemian świata. Znak w kształcie 
gwiazdy na jej brzuchu i liczne cudowne zjawiska, jakie od niedawna wywołuje, 
świadczą o tym, że Oksa jest "Nieoczekiwaną", na którą czekają wszyscy We-
Wnętrzni. 
  Tymczasem Ziemię grozi zagłada: trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, morze 
deszczu. W Komnacie Peleryny Oksa zostaje zobowiązana do przywrócenia 
utraconej równowagi dwóch światów: We-Wnętrza i Ze-Wnętrza. Wraz 
z wiernymi - Tymi-Którzy-Uszli - wyrusza w poszukiwaniu Edefii na krańce Azji. 
Przejście z jednego świata do drugiego staje się przyczyną wielu cierpień. Gus 
i mama Oksy znajdują się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a Dragomira traci 
życie. 
  Czy Oksa stanie na wysokości zadania? Czy będzie potrafiła wypełnić swoje 
niesamowite przeznaczenie? Czy uratuje dwa światy i tych, których kocha? 
  Czwarty tom niezwykłych przygód Oksy Pollock. 
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SERCE  DWÓCH  ŚWIATÓW  
 
Uwaga, to trzecia książka z magicznej serii! 
Każdy, kto pozna Oksę, nie obejdzie się już bez niej ani wspaniałej rodziny 
Pollocków i niezwykłych stworzeń! 
OKSA POLLOCK zawsze myślała, że jest zwykłą nastolatką, aż do pewnego 
dnia, gdy wszystko się zmieniło, a jej życie zostało wywrócone do góry nogami... 
Trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ulewne deszcze... Ziemia drży w posadach! 
Pollockowie uciekają z Londynu zalanego rozszalałymi wodami Tamizy. Ruszają 
na poszukiwanie Portalu wiodącego do Edefii, ich magicznej ziemi ojczystej. 
Tylko tak mogą przywrócić równowagę na świecie. 
Wyprawa ta obfituje w NIEBEZPIECZEŃSTWA. Młoda Najłaskawsza musi 
sprzymierzyć się z Wiarołomcami, śmiertelnymi wrogami, którzy czyhają na 
najmniejszą chwilę słabości, by ją zdradzić. Na szczęście Oksa ma wokół siebie 
życzliwe dusze! Wspaniałą babcię Dragomirę, tatę Pavla, Gusa i wielu innych 
przyjaciół. Pokonawszy tysiąc przeszkód, Oksa dotrze do SEKRETNEGO 
WEJŚCIA do Edefii. Zapłaci za to STRASZLIWĄ CENĘ. I odważy się na skok 
w nieznane: co czeka ją po drugiej stronie Portalu? 
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PIRACKA  MONETA 
 
Zbliża się koniec roku szkolnego. Uczniowie szóstej klasy w szkole Oakton 
dowiadują się, czym jest genealogia. Każdy z nich musi zaprezentować wyniki 
swoich badań nad drzewem genealogicznym własnej rodziny. Jack Tucker, 
najlepszy przyjaciel Ruthie Stewart, odkrywa, że jego przodkiem był pirat, 
noszący to samo co on imię: Jack Norfleet. Jack odziedziczył nawet srebrną 
monetę, która należała kiedyś do Norfleeta. Kiedy Jack przynosi monetę na lekcję, 
żeby pokazać ją klasie, Ruthie zastanawia się... czy pieniądz nie lśni trochę zbyt 
jasno? 
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PLAY 
 
Miłość z punktu widzenia faceta - debiutancka powieść młodziutkiego 
hiszpańskiego autora. 
 
Dwaj bracia różni jak dzień i noc. Jeden wielki przekręt. Aaron i Leo wydają się 
nie mieć ze sobą nic wspólnego. Aaron jest wrażliwy i zamknięty w sobie. Leo 
marzy o byciu gwiazdą. Aaron ma złamane serce. Leo walczy z całym światem. 
Aaron fantastycznie śpiewa, komponuje i nagrywa piosenki, nie ma jednak 
odwagi dzielić się nimi ze światem. Leo zrobi dosłownie wszystko, by tylko 
zaistnieć w show biznesie. Kiedy Leo odkrywa nagrania brata, wpada na szalony 
pomysł, którym nie ma zamiaru dzielić się z Aaronem. Równanie jest proste: 
świetny głos Aarona + rewelacyjny wygląd Leo = wielka popularność. Już 
niebawem nakręcony chałupniczą metodą teledysk z Leo w roli głównej podbija 
YouTube. Gdy Aaron, wciąż przeżywający utratę ukochanej Dalili odkrywa, co 
zrobił jego brat, nie jest zachwycony. Dość szybko jednak daje się przekonać do 
udziału w przekręcie, który, być może, pozwoli mu odzyskać uczucie dziewczyny. 
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RALPH  AZHAM 1.  CZY  OSZUKUJE  SI Ę  
TYCH,  KTÓRYCH  SI Ę  KOCHA ? 
 
Cała wioska uważa Ralpha Azhama za bezwartościowe, niezdyscyplinowane i 
bezczelne indywiduum. Jako dziecko był wybrańcem, ale nie zyskał uznania 
wyroczni. Mimo to posiada dziwne zdolności (widzi narodziny i śmierć), czym 
regularnie wywraca życie wszystkich we wsi do góry nogami. Dlatego uchodzi za 
wyrzutka... dopóki nie stanie na drodze Hordy, grupy wojowników, której jak 
ognia boją się mieszkańcy wsi. Tak zaczyna się dla niego i Raula, małego 
chłopca, którego wziął pod swoją opiekę, życie pełne przygód.... 
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RALPH  AZHAM 2.  ŚMIER Ć  NA  POCZĄTKU  
DROGI 
 
Cała wioska uważa Ralpha Azhama za bezwartościowe, niezdyscyplinowane i 
bezczelne indywiduum. Jako dziecko był wybrańcem, ale nie zyskał uznania 
wyroczni. Mimo to posiada dziwne zdolności (widzi narodziny i śmierć), czym 
regularnie wywraca życie wszystkich we wsi do góry nogami. Dlatego uchodzi za 
wyrzutka... dopóki nie stanie na drodze Hordy, grupy wojowników, której jak 
ognia boją się mieszkańcy wsi. Tak zaczyna się dla niego i Raula, małego 
chłopca, którego wziął pod swoją opiekę, życie pełne przygód.... 
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RALPH  AZHAM 3.  GWIAZDY  S Ą  CZARNE 
 
Cała wioska uważa Ralpha Azhama za bezwartościowe, niezdyscyplinowane i 
bezczelne indywiduum. Jako dziecko był wybrańcem, ale nie zyskał uznania 
wyroczni. Mimo to posiada dziwne zdolności (widzi narodziny i śmierć), czym 
regularnie wywraca życie wszystkich we wsi do góry nogami. Dlatego uchodzi za 
wyrzutka... dopóki nie stanie na drodze Hordy, grupy wojowników, której jak 
ognia boją się mieszkańcy wsi. Tak zaczyna się dla niego i Raula, małego 
chłopca, którego wziął pod swoją opiekę, życie pełne przygód.... 
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RALPH  AZHAM 4.  NIGDY  CI  NIC  NIE  
POWIE  ZAKOPANY  KAMIE Ń 
 
Cała wioska uważa Ralpha Azhama za bezwartościowe, niezdyscyplinowane i 
bezczelne indywiduum. Jako dziecko był wybrańcem, ale nie zyskał uznania 
wyroczni. Mimo to posiada dziwne zdolności (widzi narodziny i śmierć), czym 
regularnie wywraca życie wszystkich we wsi do góry nogami. Dlatego uchodzi za 
wyrzutka... dopóki nie stanie na drodze Hordy, grupy wojowników, której jak 
ognia boją się mieszkańcy wsi. Tak zaczyna się dla niego i Raula, małego 
chłopca, którego wziął pod swoją opiekę, życie pełne przygód.... 
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MUSZTARDOWA  LAWINA 
 
Czwarta część niezwykłej serii Rodzina Pompadauz pełnej wyjątkowego humoru, 
niezwykłych bohaterów i niezapomnianych przygód. Wielkie nieba! Kasmiranda, 
Jonni, Melusine i cesarzowa Ingeborg są całkowicie zbici z tropu: wygląda na to, 
że z wesoło-smutnego pożegnania z przyszłością nici. Pozbawiony skrupułów 
szantażysta zagraża należącej do ojca Milforda fabryce kiełbasy i planuje zalanie 
całego miasta Rippelpolde musztardową lawiną! Czy przyjaciołom uda się wyjść 
z opresji bez szwanku i pokonać szantażystę za pomocą serdelkowego łóżka 
Milforda? 
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MASKA  PRAWDY 
 
Dni uzurpatora na tronie Watykanu wydają się policzone, od kiedy Skorpion 
zdołał zagarnąć złoto Trebaldiego przeznaczone do opłacenia okrutnych 
najemnych mnichów-wojowników. Ale wydaje się, że nad pogrążonym w chaosie 
Wiecznym Miastem nadal niezmiernie ciążą sekrety przeszłości. Ciężar żądz i 
zdrad jest tak wielki, że sprawia, iż spadają maski. Gdyż zbliża się godzina zemsty 
- jak spłoszony koń, śmiertelnie niebezpieczny, gnający ulicami Rzym 
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TOKSYNA 
 
Szóstka ocaliła życie Kale`a, lecz nie obyło się bez konsekwencji. Wymiana. Coś 
za coś. Życie za życie. Dez nigdy nie przypuszczałaby, że utraci osobę, której 
oddałaby wszystko. Jakby tego było mało, jej odporność na śmiertelny dotyk 
Kale`a słabnie. 
Kiedy Dez i Kale wyszli cało z Sumrun, ojciec dziewczyny stracił nie tylko 
najpotężniejszą broń, ale i ważny element projektu Supremacji. Zmuszony przez 
Denazen do odwrócenia sytuacji, doprowadza do zatrucia córki i pozostawia jej 
wybór: albo umrze, albo odda się w ręce Denazen w zamian za antidotum. Dez nie 
chce skończyć w kostnicy, ale też nie może stracić ukochanego.  
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UCIECZKA   Z  TAJEMNICZEGO  OGRODU 
 
Tym razem Nilson miał dość. Jego ojciec znowu odwołał wspólne wakacje! 
Jedyne, co pozostało Nilsonowi, to zażądać nagrody pocieszenia w postaci 
odjechanego prezentu. Niestety, nic nie poszło zgodnie z planem. Za to 
wpakowaliśmy się w grube kłopoty i utknęliśmy sami daleko od domu. Jak 
daleko? Jakieś 100 lat z kawałkiem... 
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UROCZYSKO.  IMPERIUM  
 
Trzecia część niezwykłej serii fantasy dla młodych czytelników. Uroczysko to 
wspaniała uczta dla wszystkich, którzy chcą wierzyć, że gdzieś tam istnieje inna, 
magiczna rzeczywistość. Colin Meloy, mistrzowsko posługując się schematem 
znanym z Opowieści z Narnii, pozwala przemieszczać się swoim bohaterom 
między światem zwykłym a fantastycznym. 
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UROCZYSKO.  PODZIEMIE 
 
W książce Uroczysko II autorzy kontynuują odkrywanie nowych arkanów 
wielkiej przygody w świecie fantasy. Przygody, którą rozpoczęli w 
bestsellerowym Uroczysku. Colin Meloy, mistrzowsko posługując się schematem 
znanym z Opowieści z Narnii, pozwala przemieszczać się swoim bohaterom 
między światem zwykłym, a fantastycznym. Pod Uroczyskiem to przygodowa 
uczta dla wszystkich, którzy chcą wierzyć, że gdzieś tam istnieje inna, magiczna 
rzeczywistość. 
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ZOSIA  Z  ULICY  KOCIEJ  NA  WYCIECZCE 
 
Cześć! To znowu ja, Zosia! Czy wiecie, że mój imieninowy front polarno-morski, 
zwany w tradycji ludowej zimną Zośką, nie zawiódł także w tym roku? Niebo 
zasnuwają ciemne chmury, a tulipany na grządkach nawet nie otworzyły oczu. 
Stoją na baczność, jeden przy drugim, z ciasno stulonymi płatkami. Szkoda, bo ja 
uważam, że tulipany są najładniejsze właśnie wtedy, gdy calutkie się rozchylają, 
uśmiechając się szeroko do słońca. Pachną wtedy tak niezwykle - gorzko, cierpko 
i wiosennie. To bardzo tajemniczy zapach - dokładnie taki jak pora roku za moim 
oknem... 
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CHŁOPAK  W  SUKIENCE 
 
Masz szlaban. Siedzisz w domu, a reprezentacja szkoły właśnie przegrywa 
najważniejszy mecz. Dlaczego? Bo dyrektor wyrzucił najlepszego napastnika.  
Ciebie!  
Wiem, cała afera to miał być tylko żart.  
Teraz już nic nie możesz zrobić.  
Ale twoja drużyna - tak! Przecież was wszystkich nie skreśli z listy uczniów.  
Zostało tylko i aż czterdzieści pięć minut! 
Pierwszy gol za przyjaźń!  
Drugi za lojalność!  
Trzeci za tolerancję! 
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ELEONORA  &  PARK 
 
Eleonora... nie sposób jej nie zauważyć: rude włosy, dziwne ciuchy. Czyta mu 
przez ramię. Uważa Romea i Julię za bogate dzieciaki, które dostawały wszystko, 
co chciały. Najbardziej nie lubi weekendów, bo spędza je bez niego. 
Park... Dobrze mu w czerni. Denerwuje się, gdy musi prowadzić samochód w 
obecności taty. Uwielbia imię Eleonory i nie skróciłby go ani o sylabę. Wie, która 
piosenka jej się spodoba, zanim ona zacznie jej słuchać. Śmieje się z jej 
dowcipów, zanim ona dotrze do puenty. 
Oto tocząca się w ciągu jednego roku szkolnego opowieść o dwojgu 
szesnastolatkach urodzonych pod nieszczęśliwą gwiazdą - dość mądrych, by 
zdawać sobie sprawę, że pierwszej miłości prawie nigdy nie udaje się przetrwać, 
ale na tyle odważnych i zdesperowanych, by dać jej szansę. 
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INSTRUKCJA  OBSŁUGI  PIESKA  JACÓSIA 
 
Ośmioletnia Kasia Słowik uwielbia psy. Niestety - nie może przygarnąć 
czworonożnego przyjaciela - na psa kategorycznie nie zgadza się jej tata. Jednak 
pewnego dnia zdarza się cud. Kasia w niezwykłych okolicznościach znajduje 
szczeniaczka. którym musi się zaopiekować. Czy teraz uda jej się przekonać tatę. 
by piesek został w domu? Poza niesłychanymi przygodami Kasi i jej pupila 
Jacósia. znajdziecie w książce mnóstwo fachowych porad i informacji o psach. Co 
zrobić. by nasi czworonożni przyjaciele żyli zdrowo. długo i szczęśliwie? Jeśli 
kochacie swoje psy. przeczytajcie książkę i zastosujcie się do zawartych w niej 
wskazówek znawczyni psów doktor nauk weterynaryjnych Sybilli Berwid-
Wójtowicz. 
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JAK  POKONA Ć  NOCNE  STWORY ? 
 
Boisz się czarownic i wampirów? Nie wiesz, jak się pozbyć nocnego stwora spod 
łóżka lub jak przepędzić złego smoka? Otwórz książkę i odkryj mnóstwo 
sztuczek, dzięki którym pokonasz wszystkie strachy, które nie dają ci spać w 
nocy! Seria książek, które zabawnym tekstem i śmiesznymi ilustracjami pomagają 
dzieciom przezwyciężyć największe lęki, a wszystko to w atmosferze dobrej 
zabawy. 
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KROWA  MATYLDA  NA  WAKACJACH 
 
Kolejna książka w cyklu o krowie Matyldzie i kolejna porcja przygód niezwykle 
sympatycznej krowy. Wszyscy korzystają z wypoczynku, przysyłają kartki z 
pozdrowieniami, dlaczego więc i krowa Matylda nie ma zakosztować takich 
wakacji? Tyle że jej urlop to, jak zwykle, pasmo rozmaitych przygód. Książka 
pięknie ilustrowana przez znanego z ilustracji do serii `Mądra Mysz` Alexandra 
Steffensmeiera. 
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LICHOTEK  I  CZARNOKSI ĘŻNIK 
 
Lichotek chodzi głodny, chłodny, poszarpany i brudny. Nigdy nie opuszcza 
wstrętnej willi Bazylego, gdzie ściany, podłogi, a nawet łóżka są czarne i ze 
wszystkich kątów wydobywa się dziwaczny odór (w każdym pokoju inny!). 
  W tym wielkim, posępnym domostwie, nad którym nieprzerwanie unosi się 
burzowa chmura, są tylko trzy pomieszczenia, gdzie Lichotek nie boi się wejść. 
To łazienka oraz sucha, ciepła i najbardziej bezpieczna ze wszystkich 
pomieszczeń kuchnia, w której chłopiec spędza noce wraz z gromadą olbrzymich 
karaluchów, a także strych, gdzie stoi "chyba najfajniejsza na świecie elektryczna 
kolejka"! Lichotek może ją oglądać tylko wówczas, gdy Bazyli ma dobry humor. 
Oglądać, ale nie dotykać, nie bawić się, pociągać za gałki, wprawiać w ruch 
maleńkie, wykonane z wielką precyzją wagoniki... 
  A Lichotek o tym właśnie marzy. Śni po nocach o godzinie choćby spędzonej 
samotnie na strychu... 



43130 

  

MMMMM  
 
Mmmmm - pomyślał Miś! Oooooooooo? - pomyśleli rodzice. 
Oho! - wykrzyknęliśmy i zabraliśmy się do rysowania. 
To jest książka o BOBOMowym Miśku - kolorowym, miodowym łasuchu - i o 
jego pomysłowości.  
Zilustrowaliśmy misiowe przygody w sposób, który lubimy najbardziej. 
Przed Wami BOBOMowa ANIMACJA POKLATKOWA! 
Prosta, sprytna, zachwycająca! 
Rodzice, pokażcie swoim Bąblom tajniki animacji, ruchu, kina, strona po stronie, 
w prawo i w lewo, tam i z powrotem... 
 

43131 

  

MUSZKATOWIE  CZYLI  JEDEN  ZA  
WSZYSTKICH  WSZYSCY  ZA  JEDNEGO 
 
Kiedy Muszkatowie mogą wreszcie odetchnąć od uciążliwej opiekunki - w 
drzwiach ich domu zjawia się tajemniczy gość. Wieloimienny jest aniołem, 
ciapowatym i mocno nie na czasie z obecnymi realiami. W dodatku ma alergię na 
kłamstwo (co objawia się kichaniem i mocno utrudnia mu życie w dzisiejszym 
lekko zakłamanym świecie) i misję do wykonania - ma pomóc, tylko nie wie 
konkretnie komu. Natychmiastowo budzi sympatię wesołego rodzeństwa 
Muszkatów, zaraz też pakuje się wraz z nimi w poważne tarapaty. Czy dadzą radę 
mafijnej szajce? Czy nadprzyrodzone umiejętności Wieloimiennego się 
przydadzą? I co na to wszystko jego Szef? 
 

43132 

  

PAMI ĘTNIK  CZACHY 
 
Ośmioletnia Czacha wychowuje się w rodzinie, o której mama mówi, że "nie jest 
normalna". Że niby dwóch ojców (bo siostra Czachy ma swojego) i żadnego taty 
w domu to jest ewenement. Czacha uważa, że jej całe życie jest eweneme-coś-
tam, bo zawsze jest coś fajnego do zrobienia, i nie może pojąć, czemu mama, 
siostra i pani wychowawczyni regularnie załamują nad nią ręce. A ona po prostu 
lubi żyć i dobrze się przy tym bawić! 
  W swoim komicznym pamiętniku opisuje kolejne szalone akcje, w których 
bierze udział w domu i w szkole. O dokarmianiu wszystkich znajomych psów ze 
wsi schabowymi, o ekscytującym obozie harcerskim i emocjonującym wyjeździe 
do Grecji i o swoim wielkim marzeniu - psiaku. 
  Ten pamiętnik gwarantuje skręt kiszek ze śmiechu i kilka dobrych patentów na 
nudę. 
 

43133 

  

POSŁANIEC 
 
Tego wieczoru jednak Matty nie dostarczał wiadomości. Skierował się na znaną 
tylko sobie polanę ukrytą za gąszczem kłujących sosen. Potrzebował 
odosobnienia, by zbadać to, co w sobie odkrył. Potrzebował miejsca, by 
wypróbować to w sekrecie i przeanalizować własny strach związany z owym 
odkryciem`. 
 
Odkąd Matty przybył do wioski sześć lat temu, z niesfornego chłopca wyrósł na 
odpowiedzialnego młodzieńca. Kierując się wizjami ślepego mentora, Matty 
przenosi wiadomości przez otaczający ich las. Tylko on jeden umie bez szwanku 
przedrzeć się przez śmiertelnie groźne pułapki i ma nadzieję, że w końcu zasłuży 
na miano posłańca. 
 
 
 



43134 

  

RALPH  AZHAM 5.  WYSPA  NIEBIESKICH  
DEMONÓW  
 
Ralph, Yassu i Zania, oraz część wyroczni opuścili Octanię na pokładzie 
Vaticyne. Po końcowym przystanku w Luccii, wyruszą wreszcie na wielki szlak, 
jaki zaprowadzi ich na ziemie strasznego Vom Syrusu, którego chcą przekonać do 
sojuszu, w celu obalenia króla Astolii. Osiągnięcie tego celu może być trudne, 
zwłaszcza gdy król wysłał za nimi zabójcę... Trondheim serią `Ralph Azham` 
powraca do światów fantasy, które eksploatował w cyklu `Donjon`. Tym razem 
jest to jednak spójna seria z głównym bohaterem, który przeżywa mnóstwo 
przygód. Trondheim, w najlepszej kondycji, snuje opowieść pełną dowcipu i 
swady. 

43135 

  

TEJ  NOCY  DZIKA  PAPROTKA 
 
Słoneczny, sobotni poranek dla siedmioletniego Tomka nie zapowiada się zbyt 
wesoło. W sypialni rodziców zamiast mamy znajduje paprotkę-monstrum. Obok 
niej śpi spokojnie niczego nie podejrzewający tata. 
 
Co zrobią Tomek i jego pies Mumin? Jak się zakończy mrożące krew w żyłach 
spotkanie dzielnego chłopca i przeokropnej rośliny? 

43136 

  

WOJNA  CUKIERKOWA 
 
Nate ma dziesięć lat. Przed początkiem nowego roku szkolnego wraz z rodzicami 
przeprowadza się do miasteczka Colson. Zaprzyjaźnia się tam z trójką 
rówieśników - Trevorem, Gołębiem i Summer - i wstępuje do ich klubu 
poszukiwaczy przygód. W tym samym czasie przy głównej ulicy zostaje otwarty 
Słodki Ząbek, nowy sklep ze niezwykłymi słodyczami. Jego właścicielka, pani 
White, urocza staruszka, chętnie wynagradza dzieci cukierkami w zamian za 
drobne przysługi. Cukierki okazują się magiczne: pozwalają unosić się 
w powietrzu, zmieniać wygląd, porażać prądem, przechodzić przez lustra albo 
wmawiać ludziom dowolne bzdury. Kłopot w tym, że zlecenia pani White stają 
się coraz bardziej podejrzane. Tymczasem w miasteczku pojawia się stary 
lodziarz, pan Stott. Słodkości z jego sklepu także mają niezwykłą moc. Dlaczego 
ci tajemniczy cukiernicy tak nagle pojawili się w Colson? Jakiego skarbu 
poszukują? Kim jest mężczyzna w płaszczu i fedorze, który śledzi naszych 
bohaterów? I przede wszystkim: komu można zaufać, a kto ma bardzo niecne 
zamiary? 

43137 

  
 
 

 

AWANTURA  W  SALONIE  GIER 
 
Minął rok, odkąd Nate, Summer, Trevor i Gołąb uratowali miasteczko Colson 
przed Belindą White. Zła czarodziejka zmieniła się w ich rówieśniczkę, a zaraz 
potem straciła pamięć. Teraz, jako Lindy, pomoże czwórce przyjaciół w walce z 
nowym zagrożeniem: w okolicy otwarto podejrzany salon gier, w którym można 
wygrać niesamowite nagrody. Właścicielem okazuje się... jej brat, Jonas White, 
bezwzględny czarodziej zainteresowany zdobyciem najpotężniejszego talizmanu 
na Ziemi? 
 



43138 

  

WRÓĆ,  JEŚLI  PAMI ĘTASZ 
 
Ciąg dalszy losów Mii i Adama, bohaterów Zostań, jeśli kochasz`, światowego 
bestsellera, przetłumaczonego na ponad trzydzieści języków, na którego 
podstawie powstał wzruszający film z Chloë Grace Moretz i Jamiem Blackleyem 
w rolach głównych. 
Minęły trzy lata od tragicznego wypadku, który na zawsze zmienił życie Mii. 
Chociaż dziewczyna straciła rodziców i młodszego brata, postanowiła żyć dalej. 
Obudziła się ze śpiączki... ale zniknęła z życia Adama. Teraz żyją osobno po 
dwóch stronach Ameryki - Mia jako wschodząca gwiazda wśród wiolonczelistek, 
Adam jako rockman, idol nastolatek i obiekt zainteresowania tabloidów. Pewnego 
dnia los daje im drugą szansę... 
Przemierzając ulice Nowego Jorku, miasta, które stało się nowym domem Mii, 
wyruszą w podróż w przeszłość. Czy uda im się odnaleźć miłość? Czy Mię i 
Adama czeka wspólna przyszłość? 
Gayle Forman po bestsellerowym `Zostań, jeśli kochasz` powraca z historią 
równie, jeśli nie bardziej poruszającą. 
`Publisher Weekly` 

43139 

  

WSZECHŚWIATY 
 
Według teorii wieloświatów, istnieje nieskończona liczba światów, jak i 
nieskończone są możliwości naszego w nich istnienia. Przypuszcza się, że te 
rzeczywistości nie komunikują się wzajemnie. 
Alex mieszka w Mediolanie, a Jenny w Melbourne. Cienka nić od zawsze wiąże 
losy tych dwojga - telepatyczne rozmowy, które odbywają bez uprzedzenia, w 
stanie nieświadomości. Aż do chwili, gdy zdecydują się na spotkanie i odkrycie 
prawdy, która całkowicie zmieni ich egzystencję, niszcząc wszelkie pewniki 
świata, w którym żyją. 

43140 

  

WSZECHŚWIATY.  PAMI ĘĆ 
 
Rzeczywistość wokół nas to tylko jedna z nieskończonych stron kostki. 
 
Alex, Jenny i Marco na własnej skórze doświadczyli, co oznacza zatracenie się w 
nieskończonych drogach Wszechświatów. Jednak teraz nie wiedzą, jak wyjść z 
Pamięci - zamkniętego jak klatka wymiaru mentalnego, w którym znajduje się 
tylko to, o czym pamiętają. Od czasu końca ich cywilizacji minęły już wieki, a na 
Ziemi zaczęła się nowa Era. Jak mogą wykorzystać wspomnienia, aby uciec z 
Pamięci i siebie ocalić? Dotarcie do jakich tajemnic z przeszłości zagwarantuje im 
przebudzenie w przyszłości?  
- CZYM BYŁA PAMIĘĆ? 
- MOŻE WIECZNĄ MŁODOŚCIĄ UMYSŁU ALBO ZWYKŁĄ OTCHŁANIĄ, 
BEZCZASOWYM SCHRONIENIEM. 
- CZY MOŻEMY KIEDYŚ TAM WRÓCIĆ? 

43141 

  
 

ZBUNTOWANY  ELEKTRON 
 
Był sobie Elektron, który uwielbiał zagadki. Miał talent wynalazcy i energię 
muzyka rockowego. Do tego świetnie rozumiał się z dziadkiem Cybernetem i 
babcią Informatyką... 
Nowa, autorska książka Józefa Wilkonia łączy pokolenia i pasje. Pokazuje też 
nowoczesne oblicze znakomitego ilustratora, który tak jak Elektron nie boi się 
technologicznych nowinek i kocha dobrą muzykę. Ilustracje do Zbuntowanego 
Elektrona zostały wykonane na tablecie. 
Józef Wilkoń wciąż nas zaskakuje! 



 DARY  
43142 

 

AUTA  NAJSZYBSZY  Z  NAJSZYBSZYCH 
 
Zygzak McQueen marzy o wyścigowej sławie i trofeum Złotego Tłoka - pod jego 
maską ambicja aż kipi. Jest szybszy od najszybszych i nie ma ochoty dzielić się 
zwycięstwem! Ale los postanowił dać mu nauczkę i sprowadził go na boczny tor... 
Wyścigowy as musi podjąć niełatwe wyzwanie. Czy zrozumie, co znaczy siła 
zespołu, który razem pracuje na zwycięstwo? 

43143 

 

OKRĄGŁE 
 
W tej książeczce Myszka Miki uczy dzieci rozpoznawać i rysować okrągłe 
kształty. 

43144 

 

SIRI  I  BRUDASEK 
 
Małego Otto odwiedza kuzynka Kerttu. Siri nigdy nie widziała takiego brudaska. 
Kerttu skacze w kałuży błota, tarza się w piaskownicy, a podczas urodzin Małego 
Otto wpycha do swojej buzi kilka pulpecików naraz. Siri uważa, że Mały Otto, 
Średni Otto i Duży Otto są dziecinni. `Oni chcą się bawić z Kerttu w kałuży` - 
zwierza się mamie. W końcu wymyśla sposób, dzięki któremu nie straci przyjaźni 
chłopców? 

43145 

 

WALIZKA  PEŁNA  GWIAZD 
 
Słyszeliście może o cudownej lampie Aladyna? Szklanych pantofelkach 
Kopciuszka? A o latającym dywanie? I myślicie, że magiczne przedmioty istnieją 
tylko w baśniach? Wobec tego jesteście w błędzie! Ale żeby się o tym przekonać, 
musielibyście poznać malowniczą wioskę położoną w samym sercu Szkocji, w 
której ma zostać otwarty tajemniczy sklep... Pieczę nad nim po raz pierwszy od 
wielu lat będzie sprawować rodzina Lilych i właśnie dlatego do Applecross 
przybywa pan Locan ze swoją córką - Aiby. Tymczasem Finley McPhee 
dowiaduje się, że z powodu licznych nieobecności będzie musiał powtarzać klasę 
i za karę w czasie wakacji wielebny Prospero przydzieli mu różne obowiązki. 
Pewnego dnia, kiedy chłopak zastępuje miejscowego listonosza, natrafia na 
dziwny list, który na zawsze wszystko odmieni. 

43146-43156 

 

ABC...UCZĘ SIĘ! 
 
ABC... uczę się! : czytam i poznaję świat 
 
43146  Ą  JAK ZWIERZĄTKA 
43147  CH  JAK CHART 
43148  CI  JAK CIELAK, Ć JAK ĆMIELÓW 
43149  CZ  JAK CZAPLA 
43150  DZ  JAK DZWONIEC, DZI JAK DZIĘCIOŁ, DŹ JAK DŹWIG 
43151  DŻ JAK DŻELADA 
43152  G JAK GORYL 
43153  H JAK HIPOPOTAM 
43154  I JAK INSEKT 
43155  J JAK JAMNIKI 
43156 K JAK KROKODYL 



43157 

 

KRÓL  LEW  
 
Komiks 

43158 

 

KRÓLEWNA 
 
Jak to jest, gdy ma się bardzo zajętych, wciąż nieobecnych rodziców, na przykład 
króla i królową? I ma się wszystko, co tylko można kupić, ale długie godziny 
spędza się samotnie? A jak wtedy, kiedy się jest zwykłym dzieckiem ze zwykłego 
podwórka, na którym nagle pojawia się królewna w koronie?  

43159 

 

KRÓLEWNA  ŚNIEŻKA 
 
Komiks  

43160-43162 

 

ABC...UCZĘ SIĘ! 
 
ABC... uczę się! : czytam i poznaję świat 

 
43160  L  JAK LEW 
43161  Ł  JAK ŁABĘDŹ 
43162  M  JAK MYSZKA 

43163 

 

MARTYNKA  JEST  CHORA 
 
Ciekawe i pouczające przygody sympatycznej dziewczynki wzruszają, bawią i 
uczą jej rówieśniczki na całym świecie. Polskim czytelniczkom przygody 
Martynki opowiada Wanda Chotomska. 

43164-43165 

 

ABC...UCZĘ SIĘ! 
 
ABC... uczę się! : czytam i poznaję świat 

 
43164  N  JAK NORKI 
43164  NI  JAK NIEDŹWIEDŹ 

43166 

 

NOWA  PIEŚŃ 
 
W Nowej pieśni, piątej z serii książek o mądrym i wyrozumiałym ojcu Timothym 
Kavanaghu oraz jego pełnej entuzjazmu żonie Cynthii, bohaterowie powracają 
wraz z przyjaciółmi, starymi i nowymi, ponownie fascynując czytelników. 



43167-43168 

 

ABC...UCZĘ SIĘ! 
 
ABC... uczę się! : czytam i poznaję świat 

 
43167  Ń  JAK JELEŃ,  OKOŃ,  KOŃ 
43164  O  JAK OWCA 

43169 

 

O  KSIĘŻNICZCE  I  O  ZIARNKU  GROCHU 
 
Klasyka pięknie opowiedziana i zilustrowana. 

43170-43171 

 

ABC...UCZĘ SIĘ! 
 
ABC... uczę się! : czytam i poznaję świat 

 
43170  Ó  JAK Ó 
43171  P  JAK PINGWIN 

43172 

 

POLSKIE  SYMBOLE.  100  MIEJSC,  POSTACI,  
WYDARZE Ń,  OSIĄGNIĘĆ... 
 
100 miejsc, postaci, wydarzeń, osiągnięć które zmieniły Polskę, Europę i świat. 1 
lipca 2011 roku Polska obejmuje Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. 
Świat częściej niż zwykle będzie spoglądał w naszym kierunku. Do książki 
dołączony jest magnes na lodówkę promujący akcję 'Popieram czytanie' (9 cm x 9 
cm) - zdjęcie magnesu w opisie książki. 
Polskie symbole - temat wydaje się oczywisty, ale nikt do tej pory nie pokusił się 
o zebranie ich w jednym dziele. Książka prezentuje 100 najważniejszych polskich 
ikon: od hymnu i godła, przez Grunwald, Solidarność i Wałęsę, Jana Pawła II i 
Jasną Górę, Chopina i Szymborską, Wawel i Warszawę, boćka i żubra, aż po 
pierogi i oscypka.  

43173 

 

PRZYSIĘGA 
 
Słowa są najniebezpieczniejszą bronią... 
Ludania, brutalny kraj z surowymi prawami i społeczeństwem podzielonym na 
klasy mówiące różnymi językami. Najmniejsze naruszenie zasad, nawet 
spojrzenie w oczy przedstawicielowi wyższej klasy, karane jest śmiercią - tak jak 
najmniejsza próba sprzeciwu wobec rządów bezwzględnej królowej. 
Siedemnastoletnia Charlaina rozumie wszystkie języki. Przez całe życie 
z powodzeniem ukrywała ten śmiertelnie niebezpieczny dar - aż do dnia gdy 
spotyka Maxa. Przystojny, zagadkowy chłopak mówi językiem, jakiego wcześniej 
nie słyszała. I zna jej tajemnicę... 

43174 

 

ABC...UCZĘ SIĘ! 
 
ABC... uczę się! : czytam i poznaję świat 

 
R  JAK  RYJÓWKA 



43175 

 

RODZINKA  ROBINSONÓW  
 
Lewis spotyka Wilbura Robinsona, tajemniczego chłopaka, który przyleciał 
wehikułem czasu, aby zabrać go w przyszłość. Tam młody wynalazca odkryje 
fascynujący sekret swojej rodziny. 

43176 

 

RYMOWANE  BAJKI  NA  DOBRANOC  1 
 
Kolekcja tradycyjnych rymowanek z kolorowymi ilustracjami Gaby Hanson. 

43177 

 

RYMOWANE  BAJKI  NA  DOBRANOC  2 
 
Kolekcja tradycyjnych rymowanek z kolorowymi ilustracjami Gaby Hanson. 

43178-43182 

 

ABC...UCZĘ SIĘ! 
 
ABC... uczę się! : czytam i poznaję świat 

 
43178  RZ  JAK RZEKOTKI 
43179  S  JAK  SOWA 
43180  SI  JAK SIEWKA,  Ś  JAK  ŚWISTAK 
43181  SZ  JAK  SZOP 
43182  SZCZ  JAK  SZCZENIAK 

43183 

 

ŚWIAT  PODZIEMI 
 
Siedemnastoletnia Pierce nie umarła. Ale wyrwana ze swojego świata, ze szkoły i 
z rodziny, jest uwięziona w mrocznej krainie pomiędzy niebem i piekłem, gdzie 
dusze zmarłych czekają na swoją ostatnią podróż. 
John Hayden, pan zaświatów, sprowadził ją tu jak Hades mityczną Persefonę. 
Twierdzi, że tylko tu jest bezpieczna. Że tylko tu może ją chronić. Bo niektórzy 
zmarli powracają ? jako Furie, by się zemścić na nim? i na jego ukochanej. 
Lecz to tylko część prawdy, jaką wyjawia jej John. A bardziej niebezpieczna niż 
gniew Furii może okazać się miłość Pierce do władcy tego świata? 

43184 

 

ŚWIATŁO  DNIA 
 
Morganville zmieniło się... w śmiertelną pułapkę dla nieśmiertelnych Coś 
wydarzyło się w Morganville pod nieobecność Claire i jej przyjaciół. Miasto 
wydaje się bardziej czyste, radosne, ale Claire, Shane, Michael, Jesse i reszta 
zaraz po przyjeździe są zatrzymani przez policję i brutalnie rozdzieleni. Ludziom 
wolno pozostać w mieście, za to nieumarli znikają, wywiezieni w nieznanym 
kierunku... Coś niedobrego dzieje się również z Shane&#8217;em. Cudowny 
chłopak Claire niepokojąco się zmienia... Miastem rządzi teraz fundacja Światło 
Dnia. Obiecuje mieszkańcom coś, o czym zawsze marzyli - przyszłość bez 
wampirów. To brzmi jak wyzwolenie, lecz prawda jest o wiele bardziej 
przerażająca. A Claire odkrywa, że musi znaleźć sposób, by uwolnić swoich 
nieśmiertelnych przyjaciół, zanim dla wampirów z Morganville zapadnie wieczny 
zmierzch... 



43185 

 

ABC...UCZĘ SIĘ! 
 
ABC... uczę się! : czytam i poznaję świat 

 
T  JAK  TYGRYS 

43186 

 

TO  JUŻ  GWIAZDKA 
 
Zbiór najpiękniejszych opowieści na czas Bożego Narodzenia 

43187-43188 

 

ABC...UCZĘ SIĘ! 
 
ABC... uczę się! : czytam i poznaję świat 

 
43187  U  JAK UISTITI 
43188  W  JAK WILK 

43189 

 

WIĘKSZY  KAWAŁEK  ŚWIATA 
 
Tereska i Okrętka zaczynają wakacje. Całkiem przypadkowo trafiają w sam 
środek afery (trochę) kryminalnej. Jakie tajemnice mogą kryć w sobie kamienie na 
brzegach mazurskich jezior? Jeżeli dopadła Cię jesienna chandra, to nie ma 
prostszego sposobu na jej pokonanie. "Większy kawałek świata" rozbawi Cię do 
łez i przypomni słoneczne dni. Po raz pierwszy spotkać można Tereskę i 
Okrętkę w książce "Zwyczajne życie". 

43190-43192 

 

ABC...UCZĘ SIĘ! 
 
ABC... uczę się! : czytam i poznaję świat 

 
43190  Y  JAK YETI 
43191  Z  JAK ZAJĄC 
43192  Ż  JAK ŻUBR 

43193 

 

ŻUBR  POMPIK 
 
Pokryty brązowym futrem grzbiet, cztery racice niestrudzenie drepczące po 
leśnych ścieżkach, małe różki i ciekawe świata oczy - to cały żubr Pompik. 
Razem ze swoją siostrzyczką, Polinką, podejmuje niezliczone wyprawy w głąb 
puszczy, aby rozwikłać jej zagadki. A tych jest wiele: dlaczego ćma leci do 
światła? czemu ropucha jest niedotykalska? kto może mieszkać w borsuczej 
norze? Życie w puszczy jest tak interesujące, że nie ma tu czasu na nudę! 
Opowiadania o przygodach Pompika i Polinki polecamy wszystkim dzieciom oraz 
ich rodzicom. Wszystkiego żubrzego! 

 

DARY – GŁÓWNIE  STARSZE  
KKOMIKSY  

43194 Alinoe 
43195 Banner. cz. 1  
43196 Czarodziejka z Księżyca. T. 5  
43197 Druga Fundacja  



 

 

 

43198 Ecie-pecie o wszechświecie, wynalazku i komecie. Cz. 2  
43199 Gwiazdkowa wizyta  
43200 Inu-Yasha : baśń z feudalnych czasów. T. 11   
43201 Inu-Yasha : baśń z feudalnych czasów. T. 12 
43202 Inu-Yasha : baśń z feudalnych czasów. T. 13 
43203 Inu-Yasha : baśń z feudalnych czasów. T. 16 
43204 Komisarz Żbik. Cz. 1, Kim jest "Biała Mewa"?  
43205 Megatokyo. 1  
43206 Moby Dick 
43207 Przyjaciółka z młodości  
43208 Ranma 1/2. [T.] 9 
43209 Ranma 1/2. [T.] 10  
43210 Ranma 1/2. [T.] 11  
43211 Robinson Crusoe  
43212 Szranki i konkury Cz. 1  
43213 Szranki i konkury. 1  
43214 Szranki i konkury. 2  
43215 Uśpiona gwiazda 
43216 W krainie borostworów  
43217 Walka wodzów 
43218 Zuzia i nowy dzidziuś   

 DARY  KOLEJNE  
43219 

 

CÓRKA  CZAROWNIC 
 
Arcydzieło o dojrzewaniu, pierwsza udana próba doścignięcia mistrzów gatunku, 
takich jak Tolkien czy Le Guin —tak pisze krytyka o tej niezwykle poczytnej 
baśni fantasy o oryginalnej fabule i skomplikowanej dramaturgii. Tytułowa córka 
Czarownic to potomkini królewskiego rodu, przygotowywana od dzieciństwa po 
wiek dojrzały przez pięć Czarownic do trudnej sztuki uwolnienia kraju z rąk 
Najeźdźców i do rządzenia. 

43220 

 

DZIECI  Z  BULLERBYN 
 
W tej książce, która podbiła cały świat, każdy najzwyczajniejszy dzień sześciorga 
dzieci z małej szwedzkiej wioski przedstawiony jest jak najciekawsza przygoda. 
Łowienie raków i chodzenie do szkoły, pielenie rzepy i Gwiazdka - wszystko staje 
się okazją do zabawy i umocnienia przyjaźni. 

43221 

 

SNY  I  TOBOŁKI  PANA  PIERDZIOŁKI 
 
Pierdziołkomania trwa!!! Czy wystarczyło spaść ze stołka i zamówić trumnę, by 
podbić serca dzieci i dorosłych? Okazuje się, że tak! Dostajemy tysiące maili i 
listów z zapytaniem, co nowego u ich ulubieńca. Wiemy tyle, że wyleciał 
zwiedzać kolorowe chmury. A co więcej? Czytajcie książkę. Będziecie mieli 
szansę pośpiewania z Mistrzem ulubionych Jadą, jadą misie, Panie Janie, niech 
Pan wstanie, czy Za górami za lasami, za dolinami...  
Zobaczycie, co zrobił bociek, gdy poszła żabka do zimnego zdroju...  
Zapytacie ptaszka na drzewie, gdzie leży szczęście człowieka. Przemknie wam 
Edziu, co jedzie na śledziu. Dowiecie się, jaki jest prosty sposób na rozwiązanie 
problemu łysych. I co się dzieje z naszymi marzeniami. 

43222 

 

SEKRET  WRÓŻKI  Z ĘBUSZKI 
 
Kolejny tomik z bestsellerowej serii o przygodach Małej wróżki Amelki. W tej 
części Amelka wraz ze swoim pomocnikiem Guciem pomaga Piotrusiowi 
wyjaśnić tajemnicę zniknięcia mleczaka. Czy w to wszystko zamieszany jest 
pewien okrutny kocur? Posłuchajcie! 



43223 

 

PELERYNEK  I  POGODA  POD  PSEM 
 
Ogień w piecyku zgasł, drewno na opał się skończyło, a na dworze leje jak 
z cebra. Pelerynek nie ma ochoty na szukanie drewna w taką paskudną pogodę, 
więc musi wymyślić coś mądrego. Ale czy pomysł, na który wpadł, jest 
rzeczywiście taki dobry? 
  "Pelerynek i pogoda pod psem" otwiera serię o ptaku Pelerynku i piesku 
Lupusiu. W 2007 roku tytuł był nominowany do prestiżowej nagrody Deutscher 
Jugendliteraturpreis, która jest przyznawana najlepszym książkom dla dzieci 
i młodzieży. 

43224 

 

TAJEMNICA  MECZU 
 
Jak co roku w Valleby rozgrywany jest bardzo ważny mecz. Czy drużynie 
Valleby tym razem uda się pokonać drużynę miasta Sandby? Srebrny puchar 
błyszczy w słońcu, czekając na zwycięzcę. Lasse i Maja wytrwale kibicują swojej 
drużynie. Nagle dokonują zaskakującego odkrycia... 

43225 

 

TYTUS   W  CYRKU 
 
Składam zdania, drugi poziom serii Czytam sobie, to dobry pomysł na 
kontynuację nauki czytania. Świetne, zabawne historie są dziełem wybitnych 
polskich autorów. Opowiadania napisane są dłuższymi zdaniami oraz zawierają 
elementy dialogu. Bardzo duża czcionka ułatwia czytanie, a zamieszczone po 
bokach stron ramki służą do ćwiczenia sylabowania. Wysokiej klasy kolorowe i 
zabawne ilustracje są harmonijnym uzupełnieniem czytanego tekstu. Forma 
książek zgodna jest z zaleceniami metodyków. 

43226 

 

TRZECIE  URODZINY  PROSIACZKA 
 
Trudno o ważniejszy dzień w życiu niż urodziny. Szczególnie, gdy kończy się 
dopiero kilka lat. Jak spędzi swoje trzecie święto Prosiaczek? Tym razem pora na 
wycieczkę, do bardzo, ale to bardzo fajnego miejsca. Na małego jubilata czekają 
przyjaciele, wata cukrowa, a może nawet... miłość?? 
 

43227 

 

URODZINOWA  WPADKA 
 
Nie komiks, ale znajomi z komiksów z najlepszymi superboharetami 
wszechczasów. Na łamach książki zobaczymy Batmana,, Supermana i innych 
idoli młodych adeptów ratowania świata. 

43228 

 

WYWROTKA 
 
Jeżdżę na rolkach, bo to lubię, bo chcę, bo muszę. Ojciec siedzi w więzieniu. 
Matka prawie się nie odzywa. Młodszy brat jest szczęśliwy, bo jeszcze nie 
rozumie, że dziadujemy. Zarabiam na życie wyścigami. Głównie. Handel, hazard i 
drobne przysługi. Nie będę o nic żebrać. Nikt mnie nie poniży ani nie złamie. 
Wiem, że ryzykuję, ale takie są zasady. Moje życie jest jak jazda na rolkach. Źle 
skręcisz - gleba albo jazda pod prąd. Jadę i mam nadzieję, że kolejne zakręty 
wyprowadzą mnie na prostą. Chyba że przedtem zaliczę kolejną życiową 
wywrotkę. Na razie skaczę przez murki, kulę się w wąskich tunelach, a czasem 
turlam się po pętli i szukam wyjścia. Nikt mi nie wmówi, że uciekam. Przed 
życiem? Przed sobą?  



43229 

 

ZŁOTEK  PRZYNOSI  SZCZ ĘŚCIE 
 
Poruszająca seria Kto mnie przytuli? oczaruje wszystkich małych przyjaciół 
zwierząt. Każda książka przedstawia odrębną historię pieska lub kotka, które 
mieszkały kiedyś w schronisku o nazwie Przytulisko. Nadal jest w nim wiele 
zwierzaków, które marzą, żeby ktoś je przygarnął i pokochał! Czy uda im się 
znaleźć prawdziwy, ciepły dom?  

43230 

 

ZUZIA  UCZY  SI Ę  PIEC 
 
Zuzia chciałaby upiec ciastka, ale mama nie ma czasu. Zuzia postanawia więc 
spróbować sama Rozbijanie jajek, przesiewanie mąki, ratowanie ciasta przed 
kotkiem Mruczkiem - to wszystko nie jest takie łatwe. 

43231-43275 

 

 
 

ATLAS  JUNIORA 
 
Ta opracowana specjalnie dla juniorów kolekcja jest kopalnią wiedzy. Wykonane 
po to, by je czytać i powracać do nich, wysokiej jakości książki rozwiną 
ciekawość Twojego dziecka i pobudzą jego ochotę do nauki… Będzie dumne, że 
w swoim pokoju ma tak wspaniałe książki i zachowa je na długie lata! 
 

43231 Archeologia  
43232 Australia i Oceania  
43233 Bieguny 
43234 Bogactwa naturalne 
43235 Ciało człowieka 
43236 Cyrk  
43237 Dinozaury 
43238 Divoká zvírata. 
43239 Drapieżne koty 
43240 Dzieci świata 
43241 Dzikie zwierzęta  
43242 Ewolucja gatunków 
43243 Gady i płazy 
43244 Góry  
43245 Katedry  
43246 Konie 
43247 Kwiaty 
43248 Ludy świata 
43249 Majowie, Inkowie i Aztekowie 
43250 Małpy 
43251 Morza i oceany 
43252 Motyle 
43253 Muzea świata 
43254 Muzyka świata 
43255 Owady 
43256 Piraci i korsarze 
43257 Piramidy i mumie 
43258 Pismo 
43259 Pociągi 
43260 Podbój kosmosu 
43261 Porty i transport 
43262 Ptaki 
43263 Religie 
43264 Rzeki 
43265 Rzemieślnicy 



43266 Sekrety materii 
43267 Skały i minerały 
43268 Słońce i planety 
43269 Ssaki 
43270 Wielcy uczeni 
43271 Wulkany 
43272 Wynalazki 
43273 Wyspy 
43274 Zamki 
43275 Zwierzęta domowe  

 DRUGI  ZAKUP  Z  BUDŻETU 
 PARTYCYPACYJNEGO  2015 

43276 

 

ALBERT  I  POTWÓR 
 
Albert nie może się bawić ani spać. 
Pod jego łóżkiem zamieszkał potwór. 
Pojawił się tego dnia, kiedy Albert uderzył 
na podwórku młodszego kolegę. 
Albert musi coś zrobić, żeby potwór 
wyprowadził się spod łóżka! 

 
43277 

 

ALBERT  I  TAJEMNICZY  MOLGAN 
 
Albertowi się nudzi, a tata nie ma czasu się z nim bawić. Na szczęście Albert ma 
jeszcze Molgana! Molgan to tajemniczy przyjaciel, który przychodzi wtedy, kiedy 
Albert go potrzebuje. Molgan jest tak tajemniczy, że tylko Albert może go 
zobaczyć. A jednak tata ma czasem dość Molgana... 

43278 

 

ALICE 

Alice. Kroniki Wardstone tom 12 - opis produktu: 

 Alice przez lata walczyła ze złem u boku Stracharza i jego ucznia, Thomasa 
Warda. Jednak teraz dziewczyna jest sama w mroku, a potwory, które pomagała 
wygnać, mogą się zemścić. Alice musi odnaleźć ostateczną broń potrzebną do 
zniszczenia Złego i ocalenia dobra. Jeśli zawiedzie, świat ogarnie rozpacz i 
ciemność. Jeśli wygra, będzie to oznaczało śmierć z rąk najdroższego przyjaciela. 
Tom, by pokonać demona, musi poświęcić osobę, którą kocha. Lecz czy uda się 
wygrać z ciemnością, nim zdąży pochłonąć wszystko? 

 
43279 

 

BASIA  I  KASK 
 
Przygody Basi teraz do samodzielnego czytania w serii Czytam sobie! Basia 
bardzo chciałaby mieć kask, taki jak jej starszy brat Janek? Składam słowa, 
pierwszy poziom serii `Czytam sobie`, to wspaniały początek nauki czytania. 
Proste, acz zabawne historie są dziełem wybitnych polskich autorów. 
Opowiadania napisane są krótkimi zdaniami i przy użyciu 23 podstawowych 
głosek. Bardzo duża czcionka ułatwia czytanie, a zamieszczone po bokach stron 
ramki służą do ćwiczenia głoskowania. Wysokiej klasy kolorowe ilustracje są 
harmonijnym uzupełnieniem czytanego tekstu. Forma książek zgodna jest z 
zaleceniami metodyków. 

 
 



43280 

 

BRATKI 
 
Co kraj, to Jaśki! 
 
Pięciu nieznośnych braci w domu, w szkole i na wakacjach. Na wakacjach 
prześladują ich straszni piraci, w szkole upiorna bibliotekarka Matylda Bulwa, a w 
domu... W domu rodzice wychodzą z siebie, żeby w ogóle przeżyć, zupełnie jak w 
rodzinie niesfornych Jaśków. 
 
Solidna porcja śmiechu i zabawy. 

 
43281 

 

COŚ  Z  NICZEGO 
 
Kiedy Józio był malutki, dziadek uszył mu śliczny kocyk' tak zaczyna się książka 
`Coś z niczego`, dla której inspiracją była tradycyjna piosenka w języku 
jidisz.Czas płynie, kocyk się starzeje, ale chłopiec nie pozwoli go wyrzucić, bo 
wie, że dziadek zawsze coś z niego zrobi' - z kocyka uszyje płaszczyk, potem 
kamizelkę, krawat, chusteczkę i wreszcie guzik. Opowieść o małym Józefie i jego 
rodzinie rozgrywa się w żydowskim miasteczku (sztetl), jakich było wiele na 
wschodnich terenach dawnej Polski. Urokliwe, pełne szczegółów ilustracje oddają 
klimat tamtego świata, który już nie istnieje. Jednocześnie przedstawiona historia 
to uniwersalna, wzruszająca, okraszona humorem opowieść o rodzinnych 
wartościach. 

43282 

 

CZARNY  PTAK 
 
Czarny Ptak opowiada o Królewnie, która myśli, że świat powstaje z pragnień. 
Dopóki mieszka sama w pustym pałacu, nie wynikają z tego żadne niespodzianki. 
Kiedy jednak na prośbę Czarnego Ptaka Królewna wyrusza w świat, sprawy 
zaczynają się komplikować, tak że wkrótce już nie tylko czarne kwiaty potrzebują 
pomocy. Może więc rację ma Czarny Ptak, który uważa, że życie w wyobraźni nie 
jest naprawdę, że prawda to świat?? 

43283 

 

CZAROWNICA  Z  DARK  FALLS 
 
Na Wielkanoc, Douglas, Crystal i Peter mają kilka dni wolnych. Dziewczyna 
zaprasza przyjaciół do Dark Falls, miasteczka w Massachusetts, gdzie przekazuje 
się legendę o Maryann, czarownicy zabitej przez lokalnego bohatera Fincha 
Algernon`a podczas zażartej walki, w której zostali zabici także mężczyzna oraz 
jego jedyny syn. Douglas i Peter po przyjeździe do Dark Falls odkrywają, że 
Crystal zniknęła, a ludzie z miasta, którzy zaangażowali się w historię zostają 
zamordowani w tajemniczych okolicznościach. Chłopcy są jedynymi którzy 
wiedzą że czarownica powróciła i szuka czegoś związanego ze swoją 
przeszłością, ale czego? Będą musieli wykorzystać wszystkie swoje siły, aby 
rozwiązać tę zagadkę, w której po raz kolejny nie wszystko jest tak jak się wydaje. 
Kategoria wiekowa 10+ 

43284 

 

CZERWONA  JAK  RAHEBORG 
 
Na ziemie Wikingów Północy nadciąga wielka armia cesarza Magnusa. Kriss de 
Valnor wraz ze świeżo poślubionym królem Taljarem Sologhonnem muszą 
przygotować swój lud do rozstrzygającej bitwy z najeźdźcą. Miejscem starcia 
będzie dolina rzeki Raheborg. Rzeki, której wody niebawem zabarwią się 
czerwienią przelanej krwi... 



43285 

 

CZERWONY  SKORPION 
 
Nowe przygody Usagiego Yojimbo, królika samuraja. Od wielu miesięcy gang 
Czerwonego Skorpiona terroryzuje okolicę. Usagi trafia na ślady ich bandyckiej 
działalności wszędzie tam, gdzie się pojawi. Ze wszystkich sił stara się przepędzić 
bandytów, którzy wymuszają pieniądze od ubogich wieśniaków, czy zagrażają 
świątyni... Sprawy przybierają dramatyczny obrót, kiedy Usagi zostaje posądzony 
o członkostwo w gangu. Nie pozostaje mu nic innego, jak skrzyżować broń z 
samym Czerwonym Skorpionem. 

43286 

 

CZŁOWIEK  Z  CZERWON Ą  CHORĄGIEWK Ą 
 
`Człowiek z czerwoną chorągiewką` to opowieść o początkach motoryzacji i 
pierwszych samochodach. Bohaterem jest kilkuletni chłopiec, którego tata pracuje 
jako `człowiek z czerwoną chorągiewką` - we wczesnych latach motoryzacji ktoś 
taki musiał zawsze biec przed pojazdem i ostrzegać przechodniów. 

43287 

 

ĆWIR ! 
 
Budząca uśmiech i wzruszająca historia o inności, która wymyka się rozumieniu 
i... z rąk. 
Ptakodziewczynka. Albo dziewczynkoptak. Albo coś pomiędzy. Właściwie nie 
wiadomo, kim jest Ptyś. Pewnego dnia Walter po prostu znajduje ją pod krzakiem 
i zabiera do domu. Jego żona Tina chce ją wychować jak własne dziecko. Tylko 
że Ptyś potrzebuje wolności - i nie daje się zatrzymać. 
Książka napisana niekonwencjonalnym językiem, zabawnie i sugestywnie 
zilustrowana przez autorkę. 

43288 

 

DZIECI  TO  KOSZMARNE  ZWIERZ ĄTKA  
DOMOWE 
 
Gdy Lusia Niedźwiedzińska znajduje w lesie ludzkie dziecko, jest zachwycona. 
Zabiera chłopca do domu i prosi mamę, aby pozwoliła jej go zatrzymać, choć 
stara i mądra niedźwiedzica ostrzega córeczkę: "Dzieci to koszmarne zwierzątka 
domowe". Wkrótce Lusia odkryje, że mama miała rację. Ten mały samczyk 
człowieka okropnie rozrabia, a do tego w ogóle nie umie korzystać z kuwety? 

43289 

 

DZIEŃ  MAYFLOWER 
 
Kontynuacja klasycznej i już kanonicznej serii komiksowej Vance`a i van 
Hamme`a. Tomy od 20 - go są tworzone przez Y.Sente (`Zemsta Hrabiego 
Skarbka) i I. Jigounova (cykl `Alpha`) 

43290 

 

FLIP 
 
Przebywanie w cudzym ciele? Taki koszmar może się przyśnić! 
Pomysł `psychicznej ewakuacji`, `zamiany dusz` to jeden z najciekawszych 
wątków w literaturze. Alex budzi się w cudzej sypialni, w ciele Philipa. `Przespał` 
kilka miesięcy, jego ostatnie wspomnienia są z grudnia; zamiast w Londynie jest 
w małej miejscowości niedaleko Leeds, pod koniec czerwca! Chłopak nie rozumie 
co się stało, ale ma nadzieję, że nawet w cudzym ciele własna matka go rozpozna. 
W szkole unika znajomych, próbuje udawać, że jest Philipem. Podczas gdy Alex 
jest dobrym uczniem, mistrzem szachowym, Philip (przez przyjaciół nazywany 
Flip) kiepsko się uczy, za to świetnie gra w krykieta i ma dwie dziewczyny. 



43291 

 

GARAŻ   HERMETYCZNY 
 
W świecie majora Gruberta wszystko jest możliwe: od podróży między 
wymiarami po interwencje dawnych bogów. Garaż hermetyczny to przykład 
artystycznej improwizacji, zabawy fabułą i konwencjami. Komiks odznacza się 
niezwykłym bogactwem w warstwie graficznej. Rysunek oscyluje między 
pobieżnością karykaturalnego szkicu a wyrafinowanym studium przestrzeni i 
postaci. Pierwsze wydanie komiksu w 1979 r. wywołało ogromne poruszenie w 
świecie artystycznym, uzmysławiając twórcom, że komiks jako medium nie ma 
przed sobą żadnych ograniczeń. Moebius to artystyczny pseudonim Jeana 
Girauda, francuskiego scenarzysty i rysownika komiksowego, mistrza 
opowiadania obrazem. Najsłynniejsze dzieła Girauda to Blueberry, Incal, Arzach. 
Współtworzył także scenografie do filmów Obcy, Tron oraz Piąty Element. 

43292 

 

GRECCY  BOGOWIE  WEDŁUG  PERCY’EGO  
JACKSONA 
 
  Kto lepiej niż współczesny heros opowie o pochodzeniu bogów olimpijskich? W 
tym ilustrowanym zbiorze opowieści Percy Jackson przedstawia spojrzenie od 
środka, pełne osobistego zaangażowania. 
 "Pewien wydawca w Nowym Jorku poprosił mnie o spisanie tego, co wiem o 
greckich bogach, ale ja byłem ostrożny: - Nie moglibyśmy napisać o tym 
anonimowo? W sumie nie chciałbym znów wkurzyć Olimpijczyków... 
  Gdyby jednak wiedza o greckich bogach miała kiedyś pomóc wam przeżyć 
spotkanie z nimi, jeśli się przed wami pojawią, to może spisanie tego wszystkiego 
będzie moim dobrym uczynkiem tygodnia." 
  Tak zaczynają się Greccy bogowie według Percy`ego Jacksona, książka, w której 
syn Posejdona dodaje do klasycznych opowieści własną magię - oraz sarkastyczne 
uwagi. Wyjaśnia, jak został stworzony świat, a następnie przekazuje czytelnikom 
osobistą opowieść o tym, kto jest kim wśród starożytnych, od Apollina po Zeusa. 
Percy nie cofa się przed niczym. 
 "Jeśli macie ochotę na mnóstwo kłamstw, kradzieży, ciosów w plecy i 
kanibalizmu, to czytajcie dalej, bo właśnie tego jest mnóstwo w Złotym Wieku." 

43293 

 

KL ĄTWA  TYGRYSA  4.  PRZEZNACZENIE 
 
 Za Kelsey, Renem i Kishanem już trzy misje wyznaczone przez boginię Durgę. 
Przed nimi największe wyzwanie: pełna niebezpieczeństw podróż w 
poszukiwaniu ostatniego daru bogini, Ognistego Sznura, ukrytego w pobliżu 
Zatoki Bengalskiej. 
Bohaterów czeka wyścig z czasem i konfrontacja ze złym czarownikiem 
Lokeshem. 
Zobacz, jak zło ściera się z dobrem, a miłość z lojalnością i dowiedz się, jakie jest 
prawdziwe przeznaczenie tygrysa. 
 
Czwarty tom bestsellerowej sagi, która podbiła serca czytelników na całym 
świecie. 
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KOCHANE  ZOO 
 
Napisałem list do Zoo, by przysłali mi... Otwórz przesyłki i sprawdź, co dostałem. 
Zabawna historia z wieloma niespodziankami. Kochane Zoo zostało 
opublikowane po raz pierwszy w 1982 roku. Od tego czasu nieprzerwanie króluje 
na listach bestsellerów stając się światową klasyką dla najmłodszych. Na całym 
świecie sprzedano ponad 5 milionów egzemplarzy 
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KOTEK   MAMROTEK 
 
Kotek Mamrotek chodzi swoimi drogami i ma wielu ciekawych przyjaciół: psa 
Pufka, myszy, Słonia, Misia... Nie lubi deszczu, ale znalazł sposób, aby sobie z 
nim poradzić? Ma duszę artysty, choć nie zawsze dobrze na tym wychodzi. Lubi 
płatać figle, ale to poczciwy kot, którego nie sposób nie polubić! Popularny 
bohater kultowego komisu ze "Świerszczyka" uczy opowiadać. Aby poznać 
przygody Kotka Mamrota, trzeba uważnie obserwować, wyciągać wnioski i 
szukać związków przyczynowo-skutkowych. To wspaniała zabawa i nauka dla 
najmłodszych. Książka rozwija ważne umiejętności, ćwiczy spostrzegawczość, ale 
przede wszystkim rozbudza wyobraźnię, bo świat Kotka Mamrotka jest trochę 
inny od naszego, bardziej zabawny i zwariowany! 
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KROWA  MATYLDA  JEST  CHORA 
 
Kolejna książka o sympatycznej krowie Matyldzie. Przy porannym dojeniu 
Matylda czuje się niemrawo i apatycznie. Ledwo trzyma się na nogach, nie ma 
apetytu i najchętniej zagrzebałaby się w sianie. Gospodyni wie, co się święci - 
Matylda się przeziębiła! Czas na herbatę z miodem i cytryną oraz regularne 
mierzenie temperatury! 
Kiedy Matylda poczuje się lepiej, dojdzie do wniosku, że bycie chorym ma też 
swoje dobre strony... 
Dla dzieci od 3 roku życia. 
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LATO  STINY 
 
Stina spędza lato u dziadka na wyspie. Łowią razem ryby, a Stina zbiera patyki, 
piórka i inne ciekawe rzeczy, które morze wyrzuciło na brzeg. Czasem wokół 
wyspy szaleje sztorm, a wtedy dobrze, że w pobliżu jest dziadek. 
 
Na wyspie mieszka też Bujda, dobry przyjaciel dziadka. Bujda opowiada 
niesamowite historie o katastrofach morskich i innych niezwykłych zdarzeniach. 
Ach, jak Stina uwielbia ich słuchać! 
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LILKA  I  WIELKA  AFERA 
 
Hurra, wakacje! Tym razem nic nie pokrzyżuje planów Lilki i Matewki. Wyjadą 
do Amalki do ukochanej ciotki Franki. W Amalce jest fantastycznie. Szkoda 
czasu na głupie rzeczy, na przykład jedzenie obiadu, rozpakowywanie się, 
sprzątanie, a nawet spanie! Wymarzone wakacje szybko okażą się jednak nieco 
inne, niż się spodziewali... A wszystko przez tajemniczych panów w garniturach i 
podejrzanego Johnny`ego, przez którego ciotka bardzo się zmieniła. Na gorsze 
oczywiście. Szczęśliwie Lilka i Matewka będą mieli wsparcie w mieszkającej po 
sąsiedzku Zosi i bliźniakach - Stasiu i Antosiu. Bez nich nie uporaliby się z tym 
wszystkim. A zapowiada się prawdziwa afera! 
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MARTA  I  ZAGADKOWY   POJAZD 
 
Kolejna przygoda Marty z Ib. Tym razem dziewczynka odkrywa tajemniczy 
pojazd w pracowni wujka naukowca? Składam słowa, pierwszy poziom serii 
`Czytam sobie`, to wspaniały początek nauki czytania. Proste i zabawne historie 
są dziełem wybitnych polskich autorów. Opowiadania napisane są krótkimi 
zdaniami i przy użyciu 23 podstawowych głosek. Bardzo duża czcionka ułatwia 
czytanie, a zamieszczone po bokach stron ramki służą do ćwiczenia głoskowania. 
Wysokiej klasy kolorowe ilustracje są harmonijnym uzupełnieniem czytanego 
tekstu. Forma książek zgodna jest z zaleceniami metodyków. 
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MINIMALIZM  PO  POLSKU 
 
Minimalizm to asceza i obsesja liczenia przedmiotów? Autorka stanowczo 
rozprawia się z tym stereotypem. Na podstawie osobistych doświadczeń i 
obserwacji opowiada o przeszkodach, jakie można napotkać w procesie 
upraszczania życia, oraz o sposobach ich pokonania. Szuka przyczyn obecnego 
konsumpcyjnego szaleństwa oraz chciwości dóbr i przeżyć. 
Twierdzi, że można żyć prościej i wolniej, nie mając poczucia straty i 
wyrzeczenia, a wręcz przeciwnie, czerpiąc z życia więcej radości. Pokazuje, że 
minimalizm może być przydatnym narzędziem nawet dla tych osób, którym 
wydaje się on tylko sezonową modą. Dzięki niemu można uwolnić przestrzeń, 
nauczyć się oszczędności, uporządkować swoje otoczenie, lepiej gospodarować 
czasem. I na dodatek świetnie się przy tym bawić! 
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MNIEJ.  INTYMNY  PORTRET  ZAKUPOWY  
POLAKÓW  
 
Nie pamiętam już, kiedy i dlaczego przyszło mi do głowy, że kluczem do 
codzienności może być portfel. Jego zawartość (bądź jej brak) i to, co się z nią 
robi. Piszę o tym, co się dzieje, gdy spróbuje się - na jakiś czas - radykalnie 
ograniczyć codzienną konsumpcję. Oskubać ją do tego, co naprawdę niezbędne. 
Tymczasowy zakupowy post, na podjęcie którego zdecyduje się kilkanaście 
gospodarstw domowych z całej Polski, stanie się też częścią mojej codzienności. 
Na dwanaście eksperymentalnych miesięcy. Na cały roczny cykl. 
Przez ten rok zaglądam do nie swoich portfeli, spiżarni, szaf i głów. Dowiaduję 
się, ile może kosztować przetrwanie, wykończenie mieszkania, zaproszenie na 
świat człowieka. Ile płacimy za poczucie bezpieczeństwa, szacunek, spokój. Jaka 
jest cena dostępu do zdrowia, wiedzy, czystego powietrza, wody, chlorofilu. Jak 
przeliczyć czas na pieniądze, pieniądze na przedmioty, przedmioty na relacje. Czy 
redukcja we wszystkich tych dziedzinach daje swobodę, a może wręcz przeciwnie 
- uwiera... 
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NIE  POJEDZIEMY  ZOBACZY Ć  AUSCHWITZ  
 
Polska premiera komiksu. Autor Jérémie Dres opisuje swoją podróż do Polski, 
którą wraz z bratem Martinem odbyli w 2010 roku w poszukiwaniu swoich 
zydowskich korzeni. Niespełna trzydziestoletni autor wędruje po ulicach 
Warszawy, Krakowa i Żelechowa( z ktorego pochodziła jego babcia), ale nie 
czuje się pielgrzymem szukającym śladów Holocaustu. Jest raczej 
Europejczykiem poznającym Polskę, w ktorej jest tyle do zobaczenia. Mając 
żydowskie korzenie nie trzeba przecież koniecznie zobaczyć Auschwitz. W 
książce pojawiają się prawdziwe postaci aktywnie biorące udział w nie tylko 
żydowskim kulturalnym i społecznym życiu. 
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NIEZWYKŁE  PRZYGODY  LATAJ ĄCEJ  
MYSZY 
 
Oto wyjątkowa książka dla młodszych czytelników. Autor zabiera nas w 
niezwykłą podróż, w której przewodnikiem jest mysz. Sympatyczny bohater 
mieszka w Hamburgu i pewnego dnia odkrywa, że jego rodzina i przyjaciele 
znikają w tajemniczych okolicznościach. Aby ich odnaleźć, mysz musi przebyć 
ocean, co nie jest łatwą sprawą. Niezwykle oryginalne i piękne ilustracje stanowią 
o wyjątkowości tej książki! 
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NOWY 
 
Hałasują, rozrabiają, uwielbiają się i kłócą: Antek, Sylwia, Ryś i reszta 
przedszkolaków z grupy maluchów. Dziś przychodzi nowy chłopiec. Ma na imię 
Konstantyn. Ryś - jak to Ryś - od razu stara się mu dokuczyć. Ale Nowy wie, jak 
sobie z nim poradzić. Nie tylko dziewczynkom się to podoba? 
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OGNISTY   PODMUCH 
 
Ulubieni bohaterowie powracają w tej rewelacyjnej siódmej i ostatniej części 
bestsellerowej, magicznej sagi Angie Sage: Czarodziejka Nadzwyczajna Marcia 
Overstrand, alchemik Marcellus Pye i oczywiście Septimus Heap, Jenna, Beetle, 
Simon, Lucy i reszta przyjaciół. Jenna zostanie wkrótce królową, Beetle jest 
obecnie Naczelnym Skrybą Hermetycznym. Z kolei Septimus musi ruszać w 
drogę, by zniszczyć dwustronny pierścień. Jego umiejętności magiczne, spryt i 
lojalność zostaną wystawione na ciężką próbę. 
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OPOWIEM  CI  MAMO,  CO  ROBI Ą  PAJĄKI 
 
Sztywne kartki (dzięki którym książka przetrwa wielokrotne przeglądanie), 
poręczny format, a przede wszystkim piękne i zabawne ilustracje Daniela de 
Latoura, którym towarzyszą rymowane zagadki Marcina Brykczyńskiego - to 
prawdziwe dzieło sztuki! Twoje dziecko z wypiekami na twarzy będzie oglądać 
ilustracje pełne licznych detali, a na deser rozwiąże ciekawe zagadki. To książka 
nie tylko do czytania, ale głównie do oglądania, zgadywania i opowiadania. 
Ćwiczy spostrzegawczość dziecka, umiejętność opowiadania, pobudza 
zainteresowanie światem, ale przede wszystkim jest fantastyczną zabawą oraz 
sposobem na miłe i twórcze spędzenie czasu. 

43307 

 

OPOWIEM  CI  MAMO,  CO  ROBI Ą  ŻABY 
 
Twoje dziecko z wypiekami na twarzy będzie oglądać ilustracje pełne licznych 
detali, a na deser rozwiąże ciekawe zagadki. Przy okazji pogłębi swoją wiedzę 
przyrodniczą, nie tylko na temat różnych gatunków żab. To książka nie tylko do 
czytania, ale głównie do oglądania, zgadywania i opowiadania. Ćwiczy 
spostrzegawczość dziecka, umiejętność opowiadania, pobudza zainteresowanie 
światem, ale przede wszystkim jest fantastyczną zabawą oraz sposobem na miłe i 
twórcze spędzenie czasu. 
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OPOWIEŚCI  SPOD  OLIWNEGO  DRZEWA 
 
Polscy turyści na Bliskim Wschodzie przypadkowo gubią książkę z bajkami. 
Znajdują ją palestyńskie dzieci. Pięć ilustracji jest punktem wyjścia dla starej, 
mądrej bajarki Mirjam do opowieści, które snuje dzieciom w małej wiosce. 
Zadziwiająco dla czytelnika - bajki Mirjam w niczym nie przypominają znanych 
nam historii. Bajarka doskonale dobiera opowiadania, wskazując w nich drogę do 
rozwiązania kłopotów, trapiących jej małych słuchaczy. 
Niesamowita, szkatułkowa narracja o uniwersalności dziecięcych problemów. 
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OZ 
 
Statek Życia, ogromna jednostka wybudowana dla ekspedycji ratunkowej, 
wyrusza w rejs, zabierając około tysiąca Piotrusiów. Na lądzie postępy Entropii, 
która zdaje się powstrzymywać na krótko tylko woda, dają nikłe nadzieje na 
długie przetrwanie Edenu. Niestety, Piotrusie dopiero na oceanie zauważają, że 
jest wśród nich zdrajca albo wróg. Zaczynają się dziać rzeczy groźne, 
niespodziewane ataki ze strony istoty mającej przemianę niewidzialności. 
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PARASOL  PANA  PANTALONA 
 
Pan Pantalon jest reporterem, który za wszelką cenę chce dociec prawdy o 
wydarzeniach w małej miejscowości. Czy mu się to uda? Składam zdania to drugi 
poziom serii ?Czytam sobie?. Proste i zabawne historie są dziełem wybitnych 
polskich autorów. Opowiadania napisane są krótkimi zdaniami i przy użyciu 23 
podstawowych głosek i "h". Duża czcionka ułatwia czytanie, a zamieszczone po 
bokach stron ramki służą do ćwiczenia sylabizowania.  
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PIRACI  Z  LUA  LUA 
 
Tomek i Jacek są zwyczajnymi misiami - chodzą do szkoły, grają w piłkę, 
spotykają się z przyjaciółmi. Kiedy jednak pojadą z rodzicami na wyspę Lua Lua, 
trafią do miejsca, gdzie nic nie będzie zwyczajne. Wystarczy, że zanurkują w 
morzu, a znajdą tajemnicze przejście, które zaprowadzi ich do świata na opak... 
Komiks nagrodzony w pierwszej edycji konkursu im. Janusza Christy na komiks 
dla dzieci. 
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HANIA  HUMOREK  I  SMRODEK. 
POSZUKIWACZE  SKARBU 
 
Kiedy rodzina Humorków zarzuca kotwicę na wyspie `Oki-Doki`, wita ich 
tajemniczy kapitan Straszak, jednooki pirat z krzaczastą brodą i mapą skarbów. 
Zanim zdążysz wypowiedzieć ?skrzynia umarlaka?, Smrodek i Hania wyruszą na 
poszukiwanie złota. Ale nie tylko oni chcą zdobyć skarb. Czy Szalona Ziuta i 
Smrodek Zgniłek pokonają swoich rywali? Najpierw muszą znaleźć ukryte 
wskazówki, złamać zaszyfrowane kody i rozwiązać skomplikowane zagadki - a 
czas ucieka! 
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POTRZEBUJĘ  MOJEGO  POTWORA 
 
Ignaś ma problem z zasypianiem - do tego po prostu musi mieć potwora pod 
łóżkiem. Niestety Gab, jego stały potwór, wybrał się na ryby i planuje wrócić za 
tydzień. W zamian za niego pojawia się cała menażeria bajecznie kolorowych 
stworów, ale czy wśród nich znajdzie się taki, który potrafi porządnie wystraszyć 
Ignasia? A może go tylko rozbawi? 
Doskonała równowaga chichotów i dreszczy sprawia, że nie ma się ochoty 
wyściubić nosa spod kołdry, jednocześnie pokazuje jak potężna jest siła śmiechu 
w konfrontacji z własnymi lękami. 
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POWIEDZ  WILKOM,  ŻE  JESTEM  W  DOMU 
 
Powieść pokazuje przejście ze świata dzieciństwa do dorosłości, uczy jak na nowo 
budować samego siebie, jak odnaleźć się w sytuacji straty najbliższej osoby. 
Nikt nie rozumiał tak dobrze June jak jej zmarły na aids wuj Fin. Świat June 
ulepiony ze wspomnień o wuju malarzu, buntu przeciwko rodzinie, dotkliwej 
zazdrości siostry i nieśmiało rodzącej się przyjaźni z przyjacielem wuja. 
Piękny język, duża subtelność w ujmowaniu tematu miłości, fenomenalny portret 
psychologiczny głównej bohaterki. To literatura, której łatwo się nie zapomina. 
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POWSTANIE 1. ZA  DZIEŃ,  ZA  DWA 
 
Alicja jest zakochana w Edwardzie, a Krystyna wkrótce wychodzi za mąż... I 
wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że mieszkają w okupowanej Warszawie i 
w przyszłość nie mogą patrzeć ze spokojem. Jest rok 1944, rok temu upadło 
powstanie w getcie. Ludzie mówią, że wojna podobno ma się wkrótce skończyć, 
ale nikt nie wie tego na pewno. Pewne jest natomiast, że w ciągu kilku tygodni, 
najwyżej miesięcy, polska armia podziemna zostanie rozbita przez nazistów. 
Tymczasem na wschodnim brzegu Wisły już stoją czerwonoarmiści i przyglądają 
się sytuacji. Najnowszy komiks Marzeny Sowy, której autobiograficzna seria 
`Marzi` osiągnęła wielki międzynarodowy sukces, to jej powrót do opowiadania o 
burzliwej historii Polski. Tym razem tematem są tragiczne wydarzenia związane z 
powstaniem warszawskim. W `Powstaniu. Za dzień, za dwa`, będącym pierwszym 
z planowanych dwóch tomów, poznajemy bohaterów opowieści tuż przed jego 
wybuchem. Napisaną przez Sowę historię narysował Krzysztof Gawronkiewicz, 
jeden z najwybitniejszych polskich twórców komiksów. Nie ma on sobie równych 
w łączeniu zachwycających realistycznych obrazów z niepokojącymi fragmentami 
onirycznymi i ekspresjonistycznymi. Natomiast wykreowani przez niego 
bohaterowie to zawsze postaci o niezwykłej wiarygodności, pełne niuansów i 
emocji. 
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POWSTANIE  WARSZAWSKIE.  ROZPOZNANI  
 
Kiedyś byli tylko cieniami na taśmie filmowej. Anonimowymi bohaterami kronik 
powstańczej Warszawy. Uśmiechnięty chłopak z apaszką w grochy na szyi, para, 
której ksiądz udziela ślubu, dziewczyna strzelająca z błyskawicy, szczęśliwy 
podporucznik dźwigający zdobyczną broń, pyzaty dzieciak gapiący się, jak starsi 
strzelają... Dziś wiemy, że chłopak z apaszką to Stanisław Firchał, który właśnie 
wymknął się kanałem z płonącego Starego Miasta. Młoda para to Bill i Lili 
Biegowie, którzy wzięli ślub, bo, jak mówią: `Przecież jutro mogliśmy już nie 
żyć`. Dziewczyna to Wanda Traczyk-Stawska, która w czasie okupacji wręczała 
skazanym za kolaborację wyroki śmierci. Podporucznik to Witold Kieżun, jeden 
ze zdobywców komendy policji i kościoła św. Krzyża na Krakowskim 
Przedmieściu. Mały powstaniec to Olek Zubek, który zaczął Powstanie w 
oddziale, który nie miał broni. Ich nazwiska i losy poznaliśmy dzięki akcji 
`Rozpoznaj` zorganizowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Ich 
twarze możemy oglądać w `Powstaniu Warszawskim` - pierwszym na świecie 
dramacie wojennym bez fikcji. Teraz Iza Michalewicz i Maciej Piwowarczuk 
opowiedzieli ich przedwojenne, wojenne i powojenne historie - niesamowite i 
prawdziwe jednocześnie. 
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HEJ,  HO ! 
 
Druga z serii książek Taro Miury o "Pracujących pojazdach". Tym razem 
poznajemy ideę działania poszczególnych maszyn. Każda potrafi coś innego 
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PRAWO  SERII 
 
Życie w aktorskiej rodzinie Reelów złożonej z rodziców i trzech córek nie zawsze 
jest usłane różami. Dlatego Stevie, razem ze straszą siostrą Alex i młodszą Joey 
zakładają Klub Siostrzyczek, którego członkinie mają za zadanie wspierać się 
wzajemnie. Poznaj blaski i cienie życia trzech sióstr, bohaterek nowej serii Megan 
McDonald, autorki opowieści o przygodach Hani Humorek. 
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PRAWO  SERII 
 
Profesor Filutek to elegancki starszy pan. Nosi charakterystyczny staroświecki 
żakiet i melonik. Jest pogodny, nieco naiwny, a czasem odrobinę złośliwy. Wciąż 
pełen energii o ciekawości świata. Jest też niezwykle pomysłowy - na każdy 
problem znajdzie jakieś niekonwencjonalne rozwiązanie. Jego przygody czasem 
są nostalgiczne, czasem romantyczne, a zazwyczaj po prostu wesołe. I ta pogoda 
ducha profesora Filutka udziela się czytelnikom, czyniąc z tych komiksów dzieło 
uniwersalne i ponadczasowe. Paski z przygodami profesora Filutka oraz jego 
pieska Filusia ukazywały się w tygodniku Przekrój w latach 1948-2003. W 
pierwszej księdze znalazło się w 761 odcinków, w przygotowaniu są kolejne 
tomy. 
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MARA  DYER.  PRZEMIANA 
 

Mara Dyer. Przemiana, II część trylogii  
Mara Dyer wierzyła, że może uciec od przeszłości. To nieprawda. Myślała, że jej 
problemy istnieją tylko w jej głowie. Nie tylko. Była pewna, że po wszystkim, co 
przeszli, jej ukochany nie będzie miał przed nią więcej tajemnic. Myliła się. 
Druga część fascynującej trylogii, w której prawda ciągle się zmienia, a wybory 
mogą okazać się zabójcze. 
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PRZEZ  BEZMIAR  NOCY 
 
Dwa wrogie światy połączyć może tylko miłość... 
 
Przeżyli eterowe burze, ale czy ich uczucie przetrwa bezmiar nocy?Po miesiącach 
rozłąki Aria i Perry znów są razem, lecz ich wspólna przyszłość jest niepewna. 
Perry, nowy Wódz Krwi plemienia Fal, musi walczyć o zaufanie swoich ludzi. 
Aria zaś prowadzi sekretną misję. Do tego gwałtowność burz eterowych się 
nasila, a niekończący się półmrok spowija ziemię. Aria i Perry mają coraz mniej 
czasu, by odnaleźć Wielki Błękit. Czy zdążą, zanim bezlitosny żywioł zniszczy 
ich świat i marzenia o wspólnej przyszłości? 
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PRZEZ  BURZE  OGNIA 
 
Aria żyje w Reverie - rozwiniętym technologicznie świecie oddzielonym 
od dzikiej natury szczelną kopułą. Jak wszyscy Osadnicy spędza czas 
w wirtualnych Sferach dostępnych tylko za pomocą specjalnego Wizjera. Kiedy 
zostaje wygnana za przestępstwo, którego nie popełniła, wie, że śmierć jest blisko. 
Perry jako Wykluczony musi walczyć o przetrwanie w brutalnym świecie 
plemiennych wojen, kanibali i eterowych burz. Udaje mu się przeżyć tylko dzięki 
wyjątkowym zmysłom pozwalającym wyczuć niebezpieczeństwo i ludzkie 
emocje. 
Drogi Arii i Perry'ego się przecinają. Tylko Perry może ocalić dziewczynę od 
śmierci. Tylko Aria może pomóc mu odkupić winy. Razem rozpoczynają 
niebezpieczną podróż... 
W swej bestsellerowej powieści Veronica Rossi stworzyła oszałamiające światy 
pełne niebezpieczeństw, okrucieństwa i piękna, niczym z najlepszych powieści 
fantasy i science fiction. 
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PSIE  TROSKI,   CZYLI  O  WIELKIEJ  
PRZYJAŹNI  NA  CZTERY  ŁAPY  I  DWA  
SERCA 
 
Książka zawiera audiobooka (czyta Piotr Grabowski). Historia przyjaźni chłopca i 
psa, która poruszy nawet najtwardsze serce. Jeśli oczekujesz wzruszenia, 
prawdziwych emocji i życiowej prawdy, właśnie trzymasz w rękach odpowiednią 
lekturę. Tom Justyniarski - rzecznik prasowy Straży dla Zwierząt w Polsce, 
szkoleniowiec, trener biznesu i umiejętności społecznych, wykładał w Instytucie 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, podróżnik, zwiedził ponad 60 
krajów świata, ornitolog, przyrodnik. `To świetna współczesna nowela, która 
uczy, jak kochać zwierzęta. Polecam`. - Beata Kawka 
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ROBIMISIE 
 
Książeczka dla tych, którzy chcą wiedzieć, czym zajmują się misie. 
 
W tej kartonowej książeczce znajdziecie gromadkę pracowitych misiów. Są tu miś 
bibliotekarz, mechanik i architekt, a także misiowa policjantka, aptekarka, 
krawcowa - i całe mnóstwo innych misiów zawodowców. Sympatyczne zwierzaki 
znane dzieciom i rodzicom z książeczki Różnimisie znów rozśmieszają maluchy. 
A przy tym prezentują 26 różnych zawodów w męskim i damskim wydaniu. 
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RYCERZ  BRAGON 
 
Czwarty tom jednej z najpopularniejszych serii fantasy. Zakończenie cyklu o 
pierwszych przygodach Bragona. Młodzieniec doskonali się w rycerskim 
rzemiośle pod okiem samego Łowcy, by móc zdobyć serce kapryśnej księżniczki 
Mary. Ale powrót do domu, nawet w glorii bohatera, wcale nie oznacza dla 
młodego rycerza odpoczynku i spełnienia marzeń. Czeka go kolejna, pełna 
niebezpieczeństw wyprawa. A wyznawcy przeklętego boga Ramora nadal z 
uporem przygotowują jego powrót... Znakomity, pełen przygód album z 
legendarnej serii, stworzonej przez Serge`a Le Tendre`a i Regisa Loisela. 
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SIRI  I  PIES  SĄSIADA 
 
Siri obiecała sąsiadowi z drugiego piętra, panu Pilvinenowi, że przez jeden dzień 
zaopiekuje się jago malutkim pieskiem, Onnim. Dziewczynka wybiera się z 
Onnim do parku, a towarzyszą jej przyjaciele - mały Otto, średni Otto i duży Otto. 
Nagle piesek znika. Przyjaciele szukają go wszędzie, ale bez skutku. Siri jest 
zrozpaczona - co powie Pau Pilvinenowi? W końcu Onni odnajduje się w 
najmniej spodziewanym miejscu... 
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SKRADZIONE  DUSZE 
 
Demoniczny biskup Hannis Arc i jego wskrzeszony z martwych sprzymierzeniec 
król-duch Sulachan zmierzają na czele upiornej armii półludzi do Pałacu Ludu. 
Znosząc granicę między światami żywych i umarłych, pragną zaprowadzić swe 
nieludzkie rządy. Richard, Kahlan, Nicci, Zedd wraz z żołnierzami oraz młodą 
czarodziejką Samanthą i jej matką starają się ich wyprzedzić. Richard i Kahlan 
coraz bardziej słabną, śmierć zasiana w ich wnętrzach przez Zaszytą Służkę 
zaczyna się o nich upominać. Nie wiedzą, że w ich najbliższym otoczeniu czai się 
zdrajca, którego skryte działania doprowadzą do tego, co zdawało się niemożliwe 
i niewyobrażalne. Przepowiednie objawią swą przewrotną naturę. Wszyscy się 
dowiedzą, co znaczyły prastare zapisy mówiące o tym, że siewca śmierci 
zakończy proroctwo. 
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SONIA  ŚPI  GDZIE  INDZIEJ 
 
Sonia ma nową przyjaciółkę, Celestynę. Celestyna mieszka w innym domu i 
Sonia idzie dziś do niej w odwiedziny. Będzie tam spała! Obie bardzo się na to 
cieszą. Ale w domu Celestyny jest inaczej niż u Soni. Inaczej pachnie, jedzenie 
jest jakieś dziwne, a pies dość wstrętny. Czy Soni w ogóle uda się tu zasnąć? Pija 
Lindenbaum jest wnikliwą obserwatorką niearanżowanych przez dorosłych 
dziecięcych zabaw i dziecięcego sposobu myślenia. Swoje spostrzeżenia potrafi 
genialnie przelać na papier - powstaje oszczędna w słowach, ale jakże pełna 
znaczeń opowieść, której drugim głosem są pełne niezwykłych barw i zabawnych 
szczegółów ilustracje. Nic dziwnego, że dzieci odnajdują w jej książkach swój 
świat!  
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ZŁY  KOCUREK – STO  LAT! 
 
Dzisiaj Zły Kocurek obchodzi urodziny! Jeśli tylko uda się go dobudzić...Będzie 
tort czekoladowy. Nie. kotom nie wolno jeść czekolady! Może Zły Kocurek 
uwielbia tort z wątróbki i rybek?Będą też goście. I prezenty! Gdzie są prezenty? 
Kto ukradł prezenty? MIAU! 
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MARA  DYER.  TAJEMNICA 
 

Mara Dyer Tajemnica, I część trylogii - opis produktu: 
Podczas przyjęcia urodzinowego trzy przyjaciółki bawią się tablicą Ouija. Mara 
nie chce wywoływać duchów, ale robi to dla Rachel. Trzecia przyjaciółka - Claire 
zadaje pytanie: Jak umrę? Tablica odpowiada: MARA.  
Sześć miesięcy później Rachel i Claire nie żyją.  
Od tej chwili nic nie jest zwyczajne. 
Mara Dyer budzi się w szpitalu i nie pamięta, skąd się tam wzięła. Wydawałoby 
się, że już nic gorszego nie może jej spotkać. A jednak... 
Nie pamięta momentu wypadku, w którym zginęli jej przyjaciele. Uważa za 
podejrzany fakt, że sama w przedziwny sposób ocalała. Co się za tym wszystkim 
kryje? 
Mara nie może uwierzyć, że po tym, co przeszła, potrafi jeszcze się zakochać. 
Nawet nie wie, jak bardzo się myli. 
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TAJEMNICA  MISTY  BAY 
 

Niewidzialni. Tajemnica Misty Bay, Tom 1  
Douglas spędza letnie wakacje do domu swego wuja Kena w Misty Bay - 
mglistym miasteczku na północnym wybrzeżu Kalifornii. Tu poznaje Petera i 
Crystal (którą babcia nauczyła kontrolować telepatyczne zdolności). Przygoda 
nabiera odcieni intrygi, gdy w tajemniczych okolicznościach umierają babcia 
Crystal oraz inni przyjaciele z dzieciństwa wujka Kena. Odkrycie pamiętnika 
prowadzonego przez wuja gdy był w ich wieku, prowadzi do odkrycia, że ponad 
30 lat temu Angus Scrimm, ceniony burmistrz Misty Bay, w celu zwiększenia 
swej magicznej mocy zdecydował się poświęcić niektóre dzieci uprowadzone 
przez niego. Interwencja wuja Kena i jego przyjaciół, zebranych w bandę 
Niewidzialnych, uratuje życie dzieci: dzięki zaklęciu, które wymyśliła banda, mag 
został uwięziony w jaskini na klifie. Teraz można byłoby pomyśleć, że Angus 
Scrimm powrócił. Kategoria wiekowa 10+. 
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TAJEMNICE  MOJEJ  MAMY 
 
Tajemnice mojej mamy to powieść zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży. 
Bohaterką książki jest rezolutna dziewczynka, której poczucie humoru, rzadko 
spotykana dojrzałość i błyskotliwość pomagają uporać się z bardzo trudnymi 
problemami, stwarzanymi głównie przez dorosłych. 
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TAJFUN.  NOWE  REGUŁY  GRY 
 
Istnienie Federacji Planet stanęło pod znakiem zapytania - mieszkańcy jednej z 
nich o nazwie Hava'na'cooba zażądali autonomii. Po próbie ingerencji zbrojnej 
Prezydent Federacji zdecydował się ustąpić. I to była jedna z jego ostatnich 
decyzji. Czy rzeczywiście zginął z rąk rebeliantów? Jaki związek z tym 
wszystkim mają surowce naturalne i to, że Hava'na'cooba jest głównym 
producentem nowego popularnego narkotyku? Kto chce kontrolować agencję 
Nino? Tego wszystkiego będzie musiał dowiedzieć się Tajfun - nie tylko po to, 
aby przeżyć. Tym razem gra idzie o znacznie wyższą stawkę. Pora na zupełnie 
nowe reguły. 
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TAJFUN.  ZAGADKA  UKŁADU  C-2 
 
Salivan - baza Federacji znajdująca się w odległym układzie planetarnym C-2 - 
została zaatakowana przez Muunów. Dzięki błyskawicznej ucieczce agenci Nino: 
Tajfun i Kriss unikają pojmania. Po złożeniu raportu w sztabie powracają do 
układu C-2 aby zbierać informacje o działaniach Muunów oraz odnaleźć swoją 
współpracowniczkę Maar, która pozostała na Salivanie. 
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UCZTA  U  KRÓLOWEJ 
 
Jedz z zamkniętą buzią!  Nie jedz rękami!  Nie huśtaj się na krześle! Tak mała 
Nina strofowana jest przez rodziców praktycznie przy każdym posiłku. Ale też 
trzeba przyznać, że zachowanie dziewczynki przy stole trudno nazwać 
królewskimi manierami. A co byś zrobiła, gdy królowa Anglii zaprosiła cię na 
ucztę do pałacu Buckingham? pyta zniecierpliwiony tata Niny, a już chwilę 
później do drzwi puka... posłaniec królowej. Tak właśnie zaczyna się opowieść o 
małej dziewczynce, wielkiej uczcie i tym, jak powinno zachowywać się przy 
stole. Czy Nina wróci do domu, umiejąc posługiwać się wszystkimi rodzajami 
sztućców? Czy może to ona nauczy czegoś cały królewski dwór? Uczta u 
królowej to przeznaczony dla małych i dużych czytelników komiks Rutu Modan, 
autorki głośnych Ran wylotowych  i Zaduszek . Pomysł na tę pełną humoru i 
pięknie narysowanych potraw historię wziął się z rozmowy rysowniczki i jej 
córki. Kiedy ta zachowywała się niegrzecznie przy stole, Rutu próbowała 
przywołać ją do porządku, mówiąc: Co by było, gdyby królowa zaprosiła cię do 
siebie?! na co dziewczynka odpowiedziała: Tak się składa, że królowa jest moją 
bardzo dobrą przyjaciółką i powiedziała mi, że jem wręcz doskonale. 
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URODZINY   PRAWIE  WSZYSTKICH 
 
49 wariacji na temat urodzin w nowym zbiorze zwierzęcych opowiadań Toona 
Tellegena mistrza absurdu i filozoficznej zadumy. Pisemnie, posępnie, 
nieokiełznanie, w myślach, sennie, jako list, w gościnie, samemu ze sobą, w 
deszczu, na dębie, za murem, padając Toon Tellegen zabiera nas do 
zwariowanego lasu znanego z książki Nie każdy umiał się przewrócić, by 
pokazać, na jak wiele sposobów obchodzi się w nim urodziny. W tej książce 
świętują je prawie wszyscy a każdy robi to po swojemu. Opowiadania Tellegena 
pełne są absurdalnych przygód i prostych prawd. Dowcipne, melancholijne, 
filozoficzne, poetyckie, wzruszające bawią i zachwycają czytelników w każdym 
wieku. 
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UCIEKAJ  ALBO  GI Ń ! 
 
Trzymająca w napięciu powieść przygodowa , którą czyta się jednym tchem.  
 
Paryż, 1934. Przed katedrą Notre-Dame w tłumie trwa policyjna obława. 
Tajemniczy chłopak, Vango, musi uciekać przed policją, która oskarża go o coś, 
czego nie zrobił. Biega po dachach Paryża, bo niewielu potrafi go dogonić. Po 
kryjomu odbywa lot Zeppelinem na inny kontynent. Ukrywa się w klasztorze na 
małej zagubionej włoskiej wyspie, a potem nawet w pewnym zamku w Szkocji. 
Nigdzie nie jest bezpieczny. Musi zmierzyć się ze szpiegami, skorumpowanymi 
policjantami i handlarzami bronią. Biegnij, Vango, biegnij! 
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HANIA  HUMOREK  I  SMRODEK. WIELKA  
STRASZNA  CIEMNO ŚĆ 
 
 
Przygotujcie parasole i nadziejcie pianki na szpadki! Nadciąga wielka burza! Czy 
huragan Elmer pozostanie w pamięci rodziny Humorków jako złe wspomnienie, 
zabawne wspomnienie, czy jako DNH (Długa, Nudna Historia)? Nowe przygody 
Hani Humorek. Tym razem w towarzystwie jej nieprzewidywalnego brata - 
Smrodka! 
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WILL  GRAYSON,  WILL  GRAYSON 
 
 
Willu Graysonie, poznaj Willa Graysona... 
Pewnego zimnego wieczoru w Chicago przecinają się ścieżki dwóch Willów 
Graysonów. Nazywają się tak samo, ale do tej chwili żyli w zupełnie różnych 
światach. Teraz ich życie rusza w całkiem nowym i nieoczekiwanym kierunku. Po 
drodze jest miejsce na przyjaźń i miłość, muzykę i futbol, a emocjonalna plątanina 
znajduje kulminację w najbardziej szalonym i spektakularnym musicalu, jaki 
kiedykolwiek wystawiono na deskach licealnych scen. 
Piąta powieść Johna Greena, która trafia do rąk polskich czytelników, tym razem 
napisana w duecie z Davidem Levithanem 
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NA  WAKACJACH 
 
 
Tym razem sympatyczna rodzinka Wiśniewskich wyrusza na wakacje do 
Kornwalii, malowniczej krainy na samym krańcu Wielkiej Brytanii. 
Jedenastoletnia Matylda - tak jak w poprzedniej części - w dowcipny sposób 
relacjonuje rodzinną wyprawę. Tatuś-artysta chce malować wszystko i 
wszystkich, ciężarna mamusia marzy jedynie o chwili odpoczynku, Duduś 
postanawia pozwiedzać mroczne jaskinie, eM wciąż marudzi, StefAnka 
przesiaduje na plaży, wujek Wezuwiusz pali swoje niby-papierosy, pies Juliusz 
szczeka na mewy, a Matylda się martwi i... zaprzyjaźnia z duchem.  
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WYBACZ  MI,  LEONARDZIE 
 
 
Książka o szukaniu zrozumienia i buncie przeciwko zasadom, którymi kierują się 
dorośli.  
Leonard Peacock kończy osiemnaście lat. Z tej okazji szykuje prezenty dla 
przyjaciół, goli głowę na łyso i zabiera do szkoły pistolet... Tego dnia zamierza 
rozliczyć się z przeszłością i dorosłymi, którzy go nie rozumieją. W świecie 
Leonarda nie ma miejsca na kompromisy, wszystko jest albo czarne, albo białe. 
Jak w starych filmach z Humphreyem Bogartem... Pif-paf! 
`Wybacz mi, Leonardzie` - jedna z trzech powieści młodzieżowych Matthew 
Quicka - to książka o szukaniu zrozumienia i buncie przeciwko zasadom, którymi 
kierują się dorośli.  
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ZASADA  TRZECH 
 
 
W rodzinie Reelów Alex zawsze była aktorką przez duże A, a środkowa siostra 
Stevie chętnie trzymała się w cieniu. Kiedy jednak zostaje ogłoszone 
przesłuchanie do szkolnego musicalu, Stevie dochodzi do wniosku, że ona także 
chciałaby choć raz znaleźć się w świetle reflektorów. Dziewczynki czeka pełna 
emocji rywalizacja o główną rolę w przedstawieniu. Namówione przez Joey, 
najmłodszą siostrę, Stevie i Alex zaczynają rywalizować o główną rolę w 
przedstawieniu. Czy Stevie złamie wszystkie zasady, żeby spełnić swoje 
marzenie? A może to Alex okaże się zdrajczynią? Niech wygra najlepsza siostra! 
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ZBYT  PÓŹNO 
 
 
Mały Riccardo nie chce iść spać - jest przecież tyle innych ciekawych rzeczy do 
zrobienia. Lecz jego rodzice mają na ten temat inne zdanie - jest ZBYT późno, 
ZBYT zimno, a Riccardo jest ZBYT mały. Razem z trójką wiernych przyjaciół 
chłopiec wyrusza więc w podróż do miejsca, gdzie można bawić się do woli - 
niezwykłej krainy ZBYT PÓŹNO... Czy tam spełnią się jego marzenia? 
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ZŁODZIEJ  KURY 
 
 
Niedźwiedź, zając, kogut, kury i pisklęta żyją spokojnie na skraju lasu. Nagle z 
krzaków wypada lis i na oczach wszystkich porywa jedną z kur. Niedźwiedź, 
zając i kogut rzucają się w pościg za złodziejem. Gdy wreszcie wpadają do domu 
lisa, czeka ich niemałe zdziwienie? 
Seria HISTORIA BEZ SŁÓW to książki, które dzieci mogą czytać na długo, 
zanim opanują alfabet. Historia zbudowana z obrazów pozwala na to, by dziecko, 
używając wyobraźni i odnosząc się do swoich emocji, znajdowało dla niej własne 
słowa i tym samym współtworzyło opowieść. HISTORIA BEZ SŁÓW za każdym 
razem i przez każdego może być opowiedziana inaczej. 
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ZUZA  I  SUKIENKA  DLA  MAKSA 
 
 
Dziewczyny kochają różowe sukienki, a chłopcy piłki futbolowe! Tyle że Zuza 
woli piłkę. A Maks chętnie zobaczyłby swoją ukochaną w pięknej sukni z 
falbanami, kokardami, czyli po prostu: w uroczej, dziewczęcej sukience. Zuza 
jednak nie ma na to najmniejszej ochoty. O nie, Zuzie co innego chodzi po 
głowie. Piąta część z serii opowiadań o perypetiach uczuciowych pary 7-latków, 
Zuzy i Maksa, ze znakomitymi ilustracjami Delphine Durand. 
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ZWIERZODUCHY 
 
 
Siedem wciągających powieści oraz ekscytująca gra tworzą świat, w którym 
dzieci będą chciały na zawsze zamieszkać! Czworo dzieci, mieszkających w dużej 
odległości od siebie, przechodzi ten sam rytuał pod okiem nieznajomych 
odzianych w płaszcze. Z czterech nagłych strumieni światła wyłaniają się cztery 
niezwykłe bestie wilk, lampart, panda i sokół. W jednej chwili los dzieci i całego 
świata zmienia się na zawsze... Wkrocz do świata Erdas, w którym każde dziecko 
w pewnym wieku odkrywa, czy posiada swego zwierzoducha rzadką więź 
pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem, która obojgu nadaje wielką moc. Z odległej 
i dawno zapomnianej krainy nadchodzi mroczna potęga, która pustoszy świat. Los 
Erdas zależy teraz od czworga młodych bohaterów oraz od ciebie. Fenomenalne 
połączenie książki fantasy i gry typu RPG odkryj swojego zwierzoducha i przeżyj 
niesamowite przygody już wiosną 2014 roku! 
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BAJKI 
 
 
Zbiór bajek: 
Nieudana podróż 
Babcia 
Sny 
Poławiacz cieni 
Gruzy 
Chłopczyk 
Księżyc 
Złota kula 
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MYSIA  STRAŻ.  JESIEŃ 1152  CZ.1 
 
 
Myszy muszą walczyć o przetrwanie i dobrobyt w niebezpiecznym świecie 
pełnym drapieżników. Dlatego też powołano do życia Mysią Straż. Członkowie 
Straży to nie tylko zwykli żołnierze zwalczający agresorów, ale również 
przewodnicy, którzy zwykłym myszom pomagają w odnalezieniu bezpiecznych 
dróg między misimi osadami. 
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SZTUKA  WSPÓŁCZESNA  DLA  
WSZYSTKICH  DZIECI 
 
 
Książka towarzysząca wystawie "Sztuka współczesna dla wszystkich dzieci", 
która miała miejsce w Zachęcie w 2005 roku. Kolorowa, bogato ilustrowana, 
publikacja składa się w większości z zapisu rozmów przeprowadzanych przez 
dzieci z artystami współczesnymi. Przepytywani są kolejno: Adam Adach, Paweł 
Althamer, Cezary Bodzianowski, Maurycy Gomulicki, Marek Kijewski, 
Krzysztof Knittel, Dominik Lejman, Robert Maciejuk, Anna Myca, Wilhelm 
Sasnal, Monika Sosnowska. 
Książce towarzyszy CD będące jej dopełnieniem. 
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TOSIA  I  PAN  KUDEŁKO  JEDZENIOWE  
DYLEMATY 

„Jedzeniowe dylematy” to pierwsza z serii przygód Tosi i Pana Kudełko. 
Dziewięciolatka stawia rodzicom trudne pytania, na które pomaga odpowiedzieć 
tajemniczy przyjaciel, mieszkający pod Tosinym łóżkiem. Z pierwszej książeczki 
dowiemy się dlaczego Tosia i jej rodzina nie jedzą mięsa. 



43351 

 

SIRI  I  PCHŁA 
 
Kolejne tomy opowieści o przygodach wesołej i rezolutnej Siri i jej trojga 
przyjaciół: Małego Otto, Średniego Otto i Dużego Otto. Te pięknie ilustrowane i 
pełne humoru książki są ulubioną lekturą dzieci w kilkunastu krajach na świecie. 

 DARY  
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CZERWONE  KRZESŁO 
 
Na podstawie Magicznego Drzewa Andrzej Maleszka wyreżyserował oglądany na 
całym świecie cykl filmowy, nagrodzony EMMY AWARD i dziesiątkami innych 
nagród. Burza powaliła olbrzymi stary dąb. Było to Magiczne Drzewo. Ludzie 
zrobili z niego setki przedmiotów, a każdy zachował cząstkę magicznej siły. 
Wśród nich było czerwone krzesło. Niesamowite przygody, niebezpieczeństwa, 
humor i magia... Autobus, który zwariował, most ze światła i wielka fala tsunami. 
Latający dom, olbrzymi lew i sto wyczarowanych psów! Fantastyczna opowieść o 
trójce dzieci, które znalazły krzesło spełniające życzenia. Te dobre i te złe... 
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MAKSIO  SZUKA  DOMU 
 
Marta jest bardzo, bardzo szczęśliwa, kiedy otrzymuje wymarzony, upragniony 
prezent - wspaniałego owczarka staroangielskiego. Dziewczynka i piesek bardzo 
szybko zostają najlepszymi przyjaciółmi i bardzo się do siebie przywiązują. Kiedy 
Marta jest w szkole, szczeniak bardzo za nią tęskni, bo nie może się doczekać ich 
wspólnych zabaw. Pewnego dnia stęskniony szczeniak wyskakuje przez otwarte 
okno i postanawia wyruszyć na poszukiwania ukochanej Marty. Niestety Maksio 
nie zna dobrze okolicy, nie potrafi odnaleźć drogi do domu i wpada w poważne 
tarapaty. Czy Maksiowi uda się odnaleźć drogę do domu, do Marty, która bardzo 
się o niego niepokoi i martwi się, że utraciła go na zawsze? 
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MĄDRA  GŁOWA  ZNA  PRZYSŁOWIA 
 
Wesołe opowiadania o sytuacjach z życia wziętych, które można zilustrować 
przysłowiem lub związkiem frazeologicznym o przenośnym znaczeniu. Dużo 
dobrej zabawy, a przy okazji sporo wiedzy! 
Czy wiesz, co to znaczy `przebierać jak w ulęgałkach` lub `wyświadczyć komuś 
niedźwiedzią przysługę` i dlaczego tak się mówi w pewnych sytuacjach? A 
dlaczego strach ma wielkie oczy? Czy naprawdę gdzie kucharek sześć, tam nie ma 
co jeść? I co wspólnego mają żarty z solą, a książki z oknami, a tym bardziej 
słowo z kobyłką? 
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NIE  PŁACZ,  KOZIOŁKU 
 
Wzruszająca opowieść o przyjaźni i poświęceniu. Nieposłuszny wobec rodziców 
Koziołek zostaje uwięziony na małej wyspie. Głodny i przemarznięty, drży w 
obawie przed grasującą po okolicy bandą wilków. Kiedy traci już nadzieję na 
ocalenie, na ratunek spieszą mu wierni przyjaciele. Koziołek poznaje wartość 
przyjaźni i na zawsze zapamiętuje, że należy słuchać rodziców. 
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WYSPA  PRAMELA 
 
Pewnego dnia do brzegu tropikalnej wyspy Titiwu przypływa wielka bryła lodu. 
Mieszkańcy wyspy: profesor Habakuk Tibatong, jego uczeń Tim Kleks, świnia 
Wuc, pingwin Ping, waran Wawa i trzewikodziób Susz, odkrywają pod lodową 
skorupą tajemnicze jajo. Postanawiają je wysiedzieć. Nie przypuszczają, że ta 
decyzja odmieni ich spokojne dotąd życie. W przyspieszonym tempie zyskają 
nowego przyjaciela i zawrą znajomość z pewnym wojowniczym królem. Aby 
ocalić tajemniczego Pramela będą musieli stawić czoła wielu niebezpieczeństwom 
i rozwikłać niejedną tajemnicę. 
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ZABAWNE  DŹWIĘKI 
 
Miękka materiałowa książeczka z efektami dźwiękowymi z serii Read&Play 
posiada 6 efektów dźwiękowych: odgłos rozbitej butelki, chrapania, dźwięk 
otwieranego szampana, kukułki w zegarze, płacz oraz śmiech. To seria książeczek 
zaprojektowanych specjalnie dla dzieci, dostosowanych do wczesnego etapu ich 
rozwoju. Zawierają treści, których sens przekazywany jest za pomocą prostych 
słów, kolorowych ilustracji oraz efektów dźwiękowych. 
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DRUGA  MŁODO ŚĆ 
 
Poprawiona, uzupełniona autobiografia jednej z najlepszych polskich 
powieściopisarek. Na kartach pięciu tomów autorka wspomina swoje całe swoje 
życie - począwszy od zapoznania czytelnika ze swymi przodkami, poprzez 
dzieciństwo, młodość, życie rodzinne. Opisuje dzieje powstania kolejnych 
powieści i związane z tym przygody. Całość opatrzona zdjęciami. 
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DZIECI ŃSTWO 
 

Pierwszy tom autobiografii polskiej mistrzyni kryminałów. 
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FIKOŁKI  NA  TRZEPAKU 
 
Tym razem Autorka bestsellerowej mazurskiej sagi postanowiła, wykorzystując 
doskonałą pamięć, spisać dla własnych dzieci wspominki z podwórka, wakacji, 
uroczystości oraz zwykłych zajść rodzinnych. Smak lodów z prawdziwą wanilią, 
bary mleczne czy fikołki na trzepaku dzisiaj urastają już do nostalgicznych 
wspomnień. Jest tam też kilka rodzinnych historii, a nade wszystko koloryt 
bezpiecznych podwórek; wieś, na której autorka spędzała wakacje biorąc udział w 
sianokosach, żniwach; zakola Biebrzy, grzybne lasy i dziecięca beztroska. 
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FRANKLIN  I  DUCH  Z  JEZIORA 
 
Nowa seria przygód dobrze znanego dzieciom zielonego żółwia, występującego w 
kilkudziesięciu pozycjach książkowych, w animowanym serialu telewizyjnym 
oraz w kilku pełnometrażowych filmach. W tej serii każda książka zawiera pełną 
przygodę Franklina i jego przyjaciół, tyle że przedstawianą w skrócie i opisaną 
łatwym językiem. Proste zdania i nieskomplikowane słowa to zachęta dla dziecka, 
które właśnie uczy się czytać.  
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GORZKO 
 
Odważna powieść o tym, że do najtrudniejszej walki staje się każdego dnia, a 
przeciwnikiem jest rzucająca pod nogi kolejne przeszkody rzeczywistość. Kobieta 
po przejściach wraca do rodzinnego miasteczka. Po nieudanym małżeństwie i 
poronieniu, próbuje poskładać swoje życie z drobnych kawałków. Czy szkolny 
zjazd nie rozdrapie starych ran? Zwłaszcza, że spotka na nim dawna miłość... 
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KONSTYTUCJA  RZECZYPOSPOLITEJ  
POLSKIEJ 
 
Opracowano na podstawie: Dz.u. z 1997 r. nr 78 poz. 483; z 2001 r. nr 28, poz 
319; z 2006 r. nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. nr 114, poz. 946. 
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LILKA 
 
Lilka to opowieść o tym, jak nam w życiu pustoszeje przestrzeń dookoła nas i o 
tym, że jest to bardzo naturalna kolej rzeczy. 
Bohaterką jest Marianna Roszkowska - kobieta po pięćdziesiątce, dziennikarka 
średniego szczebla w redakcji poczytnego, kolorowego czasopisma. Wychowana 
w kochającej rodzinie, ale doświadczywszy też wielu zakrętów i zawodów z 
perspektywy lat zaczyna głębiej przypatrywać się swojemu życiu. Kogo kochała, 
kto kochał ją, a kto ukształtował ją samą? Ile dobra, a ile zła zaznała? 
Nadszedł czas, żeby spojrzeć na swe życie w zupełnie nowym świetle. Pustoszeje 
rodzinne gniazdo - dorasta syn i opuszcza dom matki, zaczynają odchodzić i 
umierać bliscy. Z pozoru normalna kolej rzeczy, na którą jednak nigdy nie 
jesteśmy gotowi. Marianna z powodu złych doświadczeń z młodości jest 
odrętwiała uczuciowo i dopiero konieczność zaopiekowania się nielubianą, 
samotną, chorą siostrą sprawia, że zaczyna się w niej rodzić ciepłe, a potem 
bardzo prawdziwe, a jednocześnie zaskakujące, gorące uczucie do niej. 
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NIE  MOGĘ  SIĘ  DOCZEKAĆ... KIEDY  
WRESZCIE  PÓJDĘ  DO  NIEBA 
 
Nie mogę się doczekać... kiedy wreszcie pójdę do nieba to zaprawiona humorem 
wzruszająca powieść o miłości, przemijaniu i wierze w lepszą przyszłość. Akcja 
toczy się w miasteczku Elmwood Springs. Główną bohaterką jest Elner, 
niezależna starsza pani, której wieku nikt nie zna - łącznie z nią samą. Pewnego 
dnia Elner łamie zakaz nerwowej siostrzenicy Normy i wchodzi na drabinę, żeby 
nazrywać fig. Wskutek upadku traci przytomność i zostaje odwieziona do szpitala. 
Nikt nie wie, co właściwie ją tam spotyka. Może umiera, a może przeżywa 
najbardziej nieprawdopodobną przygodę w życiu. Elner jedzie windą do nieba, 
gdzie spotyka swoją siostrę, a także odbywa miłą pogawędkę z dawną 
przyjaciółką, Sąsiadką Dorothy, i jej mężem. W tym czasie jej bliscy, Norma i 
Macky Warrenowie, odchodzą od zmysłów. 
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NIESAMOWITY  DWÓR 
 
Tym razem Pan Samochodzik po śmierci antykwariusza - właściciela starego 
dworu - obejmuje tam posadę kierownika i kustosza muzeum. Jako szef dwójki 
młodych absolwentów historii sztuki musi nie tylko przeprowadzić 
inwentaryzację, ale też zmierzyć się z tajemniczymi duchami. Czy uda mu się 
odkryć skrywane przez dwór tajemnice, które zabrał do grobu antykwariusz? 
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PAN  SAMOCHODZIK  I  CZŁOWIEK  Z  UFO 
 
Akcja ostatniego tomu o przygodach Pana Samochodzika dzieje się poza Europą - 
w Ameryce Południowej. Za sprawą tajemniczego człowieka, twierdzącego, że 
pochodzi z Przyszłości, detektyw zostaje wciągnięty w śledztwo dotyczące 
międzynarodowego skandalu - kradzieży eksponatów z Muzeum Złota w 
Bogocie. 
Czy Panu Samochodzikowi uda się rozbić gang? Czy uwierzy nowemu 
przyjacielowi w jego historię i czy - co najważniejsze - uratuje Przyszłość? 
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PAN  SAMOCHODZIK  I  FANTOMAS 
 
Pan Samochodzik musi dowiedzieć się, jak to możliwe, że z doskonale 
strzeżonych francuskich galerii niepostrzeżenie znikają bezcenne dzieła sztuki. 
Złodziej, który sam siebie nazywa Fantomasem, najpierw wysyła listy z 
pogróżkami, a potem, mimo wzmożonych środków ostrożności, przez nikogo 
niezauważony dokonuje kradzieży. Czy Pan Samochodzik zdoła odkryć, kto kryje 
się pod tym złowieszczym pseudonimem? 
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PAN  SAMOCHODZIK  I  NIEWIDZIALNI 
 
Tym razem Pan Samochodzik musi zmierzyć się z doskonale zorganizowaną 
europejską organizacją mafijną Niewidzialnych. Gra toczy się o niebagatelną 
stawkę: trzy skrzynie wypełnione starymi rękopisami i listami sławnych ludzi. 
Każdy z tych dokumentów jest bezcenny dla kultury europejskiej, każdy może 
osiągnąć niebotyczne ceny na zachodnich aukcjach. Pan Samochodzik będzie 
musiał nie tylko wyprzedzić działania mafii, ale także rozstrzygnąć, kto w jego 
otoczeniu jest prawdziwym przyjacielem, a kto bezwzględnym agentem 
przestępców. 
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PAN  SAMOCHODZIK  I  TAJEMNICA  
TAJEMNIC 
 
Tym razem Pan Samochodzik musi wyjaśnić tajemnicę kradzieży i przemytu 
bezcennych ikon. Trop wiedzie go do Pragi i niespodziewanie łączy się z historią 
zaginionego od kilkuset lat skarbu praskich alchemików. Czy zdoła rozwiązać 
tajemnicę tajemnic, zanim zrobią to złoczyńcy? Przygody Pana Samochodzika to 
od kilkudziesięciu lat obowiązkowa lektura młodych wielbicieli sensacji. Już 
miliony czytelników doskonale znają dziwaczny samochód i jego właściciela - 
specjalistę od ratowania skarbów i rozwiązywania zagadek z przeszłości. 
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PAN  SAMOCHODZIK  I  ZAGADKI  
FROMBORKA 
 
Tym razem Pan Samochodzik podąża tropem bezcennych starych monet, które 
niespodziewanie pojawiają się na rynku antyków. Najprawdopodobniej ma to 
związek z odkrytym we Fromborku tajnym planem pułkownika Koeniga 
odpowiedzialnego za rabunek polskich dzieł sztuki w czasie II wojny światowej. 
Rywalem Pana Samochodzika jest jego kolega z czasów studenckich Waldemar 
Batura. Kto pierwszy odnajdzie skarby ukryte w 1945 roku? 
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PIERWSZA  MŁODO ŚĆ 
 
TOM 2 AUTOBIOGRAFII POLSKIEJ MISTRZYNI KRYMINAŁÓW NA 
WESOŁO 
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PROJEKT  C 
 
Projekt C, Sophie Bennett - wspólne przedsięwzięcie trzech zwariowanych 
nastolatek. Cel? Pomóc zaniedbanej koleżance, ledwie czytającej, ale 
fenomenalnie rysującej i szyjącej. Szalona, dowcipna, tętniąca życiem historia 
osadzona w świecie mody.  
Seria Różowe okulary to współczesne powieści dla nastoletnich dziewczyn.  
Inteligentne, dowcipne i mądre. Załóż różowe okulary, patrz na świat i ciesz się 
nim. 
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ROK  NA  MAJORCE 
 
Magda, młoda, niezależna i atrakcyjna pani architekt musi zacząć wszystko od 
nowa. Po rozwodzie z mężem i rozstaniu z kochankiem postanawia spakować 
swoje dotychczasowe życie w kilka kartonów i wyprowadzić się z synem na 
idylliczną Majorkę. Marzy jej się raj na ziemi, ale okazuje się, że la isla bonita 
wcale nie jest tak sielankowa. W urokliwym domku wymagającym ciągłego 
remontu trzeba najpierw nauczyć się żyć pod jednym dachem z jaszczurkami, 
znaleźć wspólny język z ekscentrycznym przyjacielem-gejem i dobroduszną 
seksbombą z Czech. W międzyczasie Magda próbuje przekonać tubylców, że 
sernik i makowiec to najlepsze specjały pod majorkińskim słońcem i, co 
najtrudniejsze, raz na zawsze pożegnać się z manią kompulsywnego kupowania 
zbyt drogich butów. 
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STRAŻNIK 
 
Ostatnie, co zapamiętał Hubert, to eksplozja szklanej piramidy pod Luwrem. 
Teraz budzi się w zatęchłym pomieszczeniu, ranny, ubrany w łachmany, w 
ekwipunku zaś odkrywa? imponującą kolekcję broni. Okazuje się, że od feralnego 
wyjazdu do Francji minęło siedem lat. W tym czasie świat bardzo się zmienił - 
zarazy i epidemie przetrzebiły ludzkość, a potężny impuls elektromagnetyczny 
zniweczył zdobycze techniki. Z ukrycia wyszły za to demony znane z ludowych 
opowieści? 
Hubert musi rozwikłać tajemnicę własnej przeszłości i odnaleźć się w tym 
dziwnym nowym świecie. Niemal wszystko, co znał, przepadło. Ale czy 
bezpowrotnie? 
Postapokaliptyczna przygoda, której nigdy nie zapomnisz! 
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TRYB  USTAWODAWCZY  W  SEJMIE  RP  I  
W  PARLAMENTACH  PA ŃSTW  UNII  
EUROPEJSKIEJ 
 
Książka przedstawia zagadnienia trybu ustawodawczego w Sejmie RP oraz 
parlamentach wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Kolejno 
omówiono poszczególne stadia procesu tworzenia ustawy, poczynając od 
wykonania inicjatywy ustawodawczej, kończąc zaś na jej podpisaniu i ogłoszeniu. 
Analizie poddano odnoszące się do tej problematyki przepisy konstytucji, ustaw i 
regulaminów parlamentarnych. 
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TRZECIA  MŁODO ŚĆ 
 

Czwarty tom autobiografii polskiej mistrzyni kryminałów. 
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WTÓRNA  MŁODO ŚĆ 
 

Piąty tom autobiografii polskiej mistrzyni kryminałów. 

 

  DARY  ZE  ZBIÓRKI  PUBLICZNEJ  
STOWARZYSZENIA  BIBLIOTEKA  

OTWARTA  
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ADA  Y EL ESPEJO  DEL  ENGANO 
 
Una serie para niñas: magia y aventura en un mundo paralelo a este 
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AWANTURY  NA  TLE  POWSZECHNEGO  
CIĄŻENIA 
 
W jakich sytuacjach Stanisław Lem używał słów "kapeluch" i "drumla"? 
Którą płytę Beatlesów lubił najbardziej? 
Na czym według wielkiego pisarza polegało "czytanie diagonalne"? 
Jaki był jego pierwszy samochód? 
Tomasz Lem w Awanturach na tle powszechnego ciążenia wspomina swego ojca. 
Dzięki licznym anegdotom i barwnie odmalowanym scenom z życia codziennego 
możemy na wybitnego pisarza spojrzeć w zupełnie nowy sposób. Stanisław Lem 
jawi się w tej książce nie tylko jako autor światowych bestsellerów, ale także jako 
zapalony narciarz, domorosły mechanik i konstruktor elektrycznych silników, 
niesforny łasuch, chowający za meblami papierki po cukierkach, a przede 
wszystkim jako ojciec. 
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BRAMA  ŚWIATÓW  
 
Niezwykła tetralogia znanej hiszpańskiej pisarki Susany Vallejo, laureatki 
Alfaguara Jaen Award i nagrody Edebe. Zakon Świętej Cekliny poszukuje i 
strzeże wiedzy. Jego członkowie nie stronią od informacji zawartych w księgach 
Greków, Rzymian, czy Arabów. W jego posiadaniu znajduje się między innymi 
tajemnicza księga, Porta Coeli, pełna niezwykłych rycin i dziwnych opisów 
obcego świata... Bernardo i Nuno, dwaj przyjaciele, a niegdyś zakonnicy-
współbracia, ruszają tropem dziwnych istot, które Nuno zobaczył w trakcie swych 
wędrówek. Stworzenia, które nie przynależą do ludzkiego świata, zaczęły 
nawiedzać okolice Almacei. Skąd przybyły? W trakcie swojej wędrówki Bernardo 
i Nuno spotykają młodą wiedźmę, Yebrę, która wydaje się mieć informacje na 
temat pochodzenia obcych istot. Wspólnie wyruszają do Zakonu, który zleca im 
ważką dla losów świata misję... 
 
 
 



43382 

  

CHWAŁA  MOJEGO  OJCA,  ZAMEK   MOJEJ  
MATKI 
 

Zabawna i ciepła opowieść o rodzinie, chłopięcych marzeniach, przyjaźni i 
dojrzewaniu.Chwała mojego ojca i Zamek mojej matki to dwie pierwsze części 
wspomnień Pagnola. Autor wraca w nich do rodzinnej Prowansji, magicznej 
krainy dzieciństwa, i jej mieszkańców, którzy byli barwnymi 
wzorami jego literackich i filmowych postaci.Pierwsze wakacje w górach, 
pierwsze polowanie, pierwsza przyjaźń, rodzinne sprzeczki i przygody… Mały 
Marcel razem z ojcem i wujem tropi kuropatwy skalne w górach, buduje pułapki 
ze swoim przyjacielem Lili i planuje wielką ucieczkę, która ma uwolnić ich obu 
od zbliżającej się wielkimi krokami szkoły. Przeżywa mrożącą krew w żyłach 
wyprawę do zamku i cierpi katusze, zmagając się z nauką ortografii oraz  
higienicznymi i zdrowotnymi zaleceniami swojej mamy. 

43383 

  

CROCIERA  BURRASCOSA 
 

5 padelle, 4 pesciolini, 6 patate... quante cose servono per cucinare un bel 
pranzetto sulla nave da crociera! Impara a contare con Tom e Jerry, e scopri se 
riusciranno a preparare qualcosa di buono o se la ciurma dovrà accontentarsi di 
un'insalatina di alghe... Età di lettura: da 3 anni. 

43384 

  

CYGANIE  Z  OBU  STRON  KARPAT 
 

"Piotr Wójcik osiągnął to, co nie udaje się większości reporterów - przyjęła go do 
siebie społeczność Cyganów, otwierając mu swoje domy, zapraszając do swoich 
stołów. Dodajmy do tego wrażliwość malarską i profesjonalne mistrzostwo, a 
otrzymamy album składający się z portretów ludzi zwykle unikających 
obiektywów i ze scen ich barwnego, choć ubogiego życia." (Ryszard Kapuściński) 

43385 

  

CZARNE  ŻNIWA 
 

Czarna śmierć, zakazana miłość i Święta Inkwizycja... Drugi tom oryginalnej, 
rozgrywającej się na przestrzeni tysiąclecia, tetralogii Porta Coeli Enrique, drugi 
syn hrabiego Rascony Carnejo, wie doskonale, że znakomite pochodzenie niczego 
mu nie zapewni. Pozbawiony tytułu, złakniony zaszczytów młodzieniec godzi się 
na zostanie agentem Arcybiskupa i infiltrację Toledo, w którym doszło ostatnio 
do serii dziwnych zaginięć. Wielokulturowe miasto jest solą w oku kościelnych 
namiestników i wedle powszechnej opinii, siedliskiem zakazanych kultów. 
Enrique zrobi wszystko, by tylko wykazać się przed zwierzchnikiem od tego, czy 
osiągnie sukces, zależy przyszła kariera młodego agenta. Współpracując z 
Inkwizycją i zagłębiając się coraz bardziej w zagmatwany labirynt uliczek i 
podziemi Toledo, Enrique nie przypuszcza, ze już niebawem będzie musiał 
zweryfikować całą wiedzę na temat otaczającego go świata. Gdy na jego drodze 
staje Veridiana, nieszczęśliwie zakochana w mnichu uciekinierka z Francji, 
kościelny agent odkrywa, że poza ziemskimi zaszczytami jest również coś 
więcej... Zupełnie inny świat w przenośni i całkiem dosłownie. 



 

43386 

  

CZAS  TAJEMNIC 
 

Kolejne lato w La Treille. Marcel musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami: 
rozłąką z przyjacielem, perspektywą nauki w liceum i pierwszą miłością... 
Klasyka francuskiego humoru i barwna opowieść o magii młodości - dla 
miłośników piękna Prowansji oraz niepowtarzalnego stylu Pagnola. Poznaj dalszy 
ciąg przygód Marcela - dziadka Mikołajka (recenzja Joanny Kuhn wp.pl) 

43387 

  

DETECTIVO  PER  CASO 
 

Durante una noiosa estate londinese, Emily riceve una lettera inaspettata, con cui 
scopre che il bizzarro prozio Orville l'ha designata come erede del suo cottage a 
Blossom Creek, un paesino sperduto nel Kent.Una volta lì, Emily e sua madre 
Linda scoprono che il cottage nasconde una sorpresa: era la sede di un'agenzia di 
investigazioni, ormai del tutto abbandonata... almeno finché, quasi per gioco, 
Emily gira il segnale "Chiuso" affisso alla porta. 

 

43388 

  

EXTREME  RAINFOREST 
 

Rainforests cover only 6 percent of the Earth's surface, yet they support more than 
half of the world's plant and animal species. In this wet and often unstable 
environment, how do animals like the Jaguar, Giant Centipede, Common Vampire 
Bat, and the Harpy Eagle adapt for survival? With some tricks that sound like 
they'd be at home in the latest sci-fi-toxic skin, poison-injecting fangs, sonic 
muscles, and hidden wings are just a few of the astounding tools that they have at 
their disposal. With the most up-to-date information, and plenty of resources for 
further research, Extreme Rainforest is the ultimate exploration of this intense 
environment. 

43389 

  

IKKE  BARE  VILLE  WILMA 
 

Ville Wilma er tilbake, og denne gangen får hun virkelig kjørt seg. For ikke bare 
skal pappa gifte seg med Mari, men de skal jammen meg ha barn, også. Wilma 
skal bli storesøster. Og det uten at noen engang har spurt! 

43390 

  

KAUWGOMBALLENBEL 
 

Chocolaatje wil een wereldrecord breken. Hij gaat op rolschaatsen de grootste 
kauwgomballenbel ooit blazen. Als dat maar goed afloopt. 



43391 

  

KOT,  KTÓRY  BAWIŁ  SI Ę  W  LISTONOSZA 
 

Jim Qwilleran niespodziewanie odziedziczył miliony... i w tej całkiem nowej, 
choć nie całkiem niemiłej sytuacji czuje się dość niezręcznie. Jego dwa koty 
syjamskie, Koko i Yum Yum, szybko przystosowały się do luksusów wielkiej 
rezydencji, natomiast ich opiekun stara się odnaleźć pośród wyższych sfer, 
zatrudniając nader ekscentryczną gospodynię. Spokoju nie daje mu tajemnicze 
zniknięcie pewnej pokojówki, a jego najgorsze przeczucia wkrótce potwierdza 
brutalne morderstwo. 

43392 

  

KOT,  KTÓRY  JADAŁ  WEŁN Ę 
 

Jim Qwilleran nie jest zachwycony swoimi nowymi obowiązkami w redakcji 
gazety "Daily Fluxion". Wnętrzarstwo nigdy nie było jego specjalnością, więc 
dlaczego to akurat on musi prowadzić czasopismo poświęcone tej tematyce? Gdy 
tylko pierwszy numer magazynu trafia do czytelników, Qwilleran nieoczekiwanie 
znajduje się w samym środku afery kryminalnej - ekskluzywna rezydencja, o 
której napisał artykuł, zostaje okradziona, a jej właścicielka umiera w 
tajemniczych okolicznościach. Dziennikarz wszczyna prywatne śledztwo. Za 
pomocą słownika jego inteligentny kot syjamski o imieniu Koko naprowadza go 
na trop sprytnego przestępcy... 
Qwilleran - dziennikarz o zamiłowaniu do rozwiązywania zagadek kryminalnych. 
Koko - kot o niecodziennych zdolnościach i przenikliwej intuicji. I po raz 
pierwszy Yum Yum - urocza kotka uwielbiana przez swych dwóch towarzyszy. 
Najwspanialsze i najbardziej nieprawdopodobne trio w dziejach kryminału. 

43393 

  

KOT,  KTÓRY  MÓWIŁ  PO  INDYCZEMU 
 

Główny bohater, dziennikarz Jim Qwilleran i jego arcyinteligentny kot-detektyw, 
nieustępliwie tropiący zbrodniarzy, zostali opisani z humorem i wdziękiem. 
Autorka kocha syjamskie koty, które w jej kryminalnych opowieściach 
przemawiają częściej niż tylko w Wigilię. 

43394 

  

KOT,  KTÓRY  NIE  POLUBIŁ  CZERWIENI 
 

Coś złego dzieje się w Maus Haus. Coś więcej niż tylko tajemnicze samobójstwo 
sprzed lat, które ciąży na starym domostwem. Jakieś złowieszcze fatum 
prześladuje obecnych mieszkańców rezydencji. Kiedy Qwilleran wprowadza się i 
zaczyna pracę nad nowym zleceniem, zaczynają działać się dziwne rzeczy. 
W środku nocy budzi go krzyk; w tajemniczych okolicznościach z domu znika 
służący. Kiedy była dziewczyna dziennikarza przepada bez wieści, Qwilleran, 
Koko, Yum Yum wkraczają so akcji, żeby rozwiązać zagadkę i ... wpaść na trop 
makabrycznego morderstwa! 

43395 

  

KOT,  KTÓRY  ZNAŁ  SZEKSPIRA 
 

Źle się dzieje w miasteczku Pickax - wyczulony nos dziennikarza Qwillerana oraz 
wręcz nadnaturalnie czujne nozdrza Koko wywęszyły zbrodnię! Podejrzany 
wypadek samochodowy i tragiczna śmierć ekscentrycznego właściciela jedne 
lokalnej gazety skłaniają przemyślanego kota do głębszych studiów nad 
Szekspirem; tymczasem pewna kumoszka z Pickax jest coś nazbyt wesoła, a w 
dodatku na scenie pojawia się tajemniczy nieznajomy... 
Okazuje się też, że rozum z miłością rzadko chodzą w parze. 
Kurtyna w górę, oto nadchodzi kota... przepraszamy: katastrofa! 



43396 

  

MARTHA 
 

Wanneer Mannetje Koek en zijn vrienden het huis van de overleden Martha 
opruimen, vinden ze allerlei voorwerpen die hen herinneren aan de fantastische 
tijden die ze met Martha hebben beleefd. 

43397 

  

MIŁO ŚĆ  DO  TEKSTYLIÓW  
 

Tej książki nie możesz po prostu przeczytać. Musisz ją dotykać. Oglądać. Czuć 
inspirację. Zachwyt. Ponieważ tkaniny to nie jest opowieść o ostrych nożycach i 
kanciastej maszynie do szycia. To baśń o twórczych marzeniach. Przestań czytać - 
uwolnij swoje zmysły i zanurz się w świecie tkanin. 

43398 

  

MYSZOSKOCZKI 
 

Nowoczesny poradnik, napisany przez specjalistów, z którego dowiemy się m.in.: 
jak zapewnić naszym pupilom najlepsze warunki, jak je pielęgnować, żywić i 
zaspokajać ich naturalne potrzeby. Książki zawierają mnóstwo praktycznych 
wskazówek oraz kolorowych fotografii, a także podpowiedzi, jak mądrze 
rozwiązywać problemy związane z opieką nad zwierzątkami. 

43399 

  

SAMOTNE  ŚWIĘTA  OSKARA 
 

Hania od zawsze marzyła o własnym psie. Wprost nie może uwierzyć w swojej 
szczęście, kiedy rodzice zgadzają się na to, aby dostała upragnionego szczeniaka. 
Oskar szybko przywiązuje się do Hani i dobrze się czuje w swoim nowym domu. 
Wszystko jednak zmienia się przed Bożym Narodzeniem. Hania nie ma zbyt wiele 
czasu na opiekę i zabawę ze swoim pupilem, gdyż przygotowuje się do 
świątecznego przedstawienia i często chodzi na próby. Oskar z tego powodu jest 
bardzo osamotniony i czuje się zaniedbany. Nie wie, dlaczego Hania nie chce się 
już nim opiekować... 

43400 

 

SZCZURY  DOMOWE 
 

Nowoczesny poradnik, napisany przez specjalistów, z którego dowiemy się m.in.: 
jak zapewnić naszym pupilom najlepsze warunki, jak je pielęgnować, żywić i 
zaspokajać ich naturalne potrzeby. Książki zawierają mnóstwo praktycznych 
wskazówek oraz kolorowych fotografii, a także podpowiedzi, jak mądrze 
rozwiązywać problemy związane z opieką nad zwierzątkami. 

43401 

 

ŚWIAT  SŁAWNEGO 
 

Władysław Sławny jest fotografem zapomnianym. Ten wybitny twórca polskiej 
powojennej fotografii prasowej nigdy nie miał wystawy indywidualnej ani 
albumu, chociaż wśród zawodowych fotografów jest on znany jako „ojciec” 
polskiego powojennego fotoreportażu. Jesteśmy przekonani, że jego dorobek wart 
jest takiej prezentacji. 



43402 

 

TALON 
 

Samotnie upadną, razem powstaną 
Od wieków członkowie Zakonu Świętego Jerzego polowali na smoki. Ukrywając 
się pod ludzką postacią, smoki przetrwały. Stworzyły Talon, potężną organizację, 
w której każdy smok ma wyznaczone miejsce i służy wspólnej sprawie. Z czasem 
stały się silne i przebiegłe, gotowe przejąć władzę nad światem. 
Młodziutka Ember Hill, po wcieleniu się w ludzką postać, zostaje wysłana ze 
szpiegowską misją do Kalifornii. To dla niej okazja, by zakosztować życia 
zwykłej nastolatki, nacieszyć się wolnością przed powrotem do Talonu, gdzie 
czekają na nią wyłącznie obowiązki. Ember jest odważna i zdeterminowana, ale 
zaczyna ulegać ludzkim słabościom. Coraz częściej kwestionuje wszystko, czego 
nauczono ją w Talonie. Może jej przeznaczeniem jest życie wśród ludzi? Targana 
wątpliwościami, zapomina o ostrożności, a Zakon Świętego Jerzego jest już na jej 
tropie. 

43403 

 

T’CHOUPI  SE  DISPUTE  AVEC  PAPA 
 

T'choupi veut faire du vélo mais il doit attendre que papa ait installé un panier 
dessus. Il est très impatient et papa est très enérvé. Heureusement, quand papa lui 
montre son vélo tout beau, T'choupi est très content. 

43404 

 

TROPICIEL 
 

Rigg potrafi zmienić przeszłość, ale nic nie może go przygotować na to, co 
dopiero nastąpi… 
Gruntowne szkolenie nauczyło Rigga dochowywać tajemnic. Tylko jego ojciec 
zna prawdę o niezwykłym darze syna – talencie widzenia ścieżek przeszłości. 
Lecz gdy ojciec ginie, Rigg ze zdumieniem dowiaduje się, jak wiele sekretów 
przed nim zataił. Tajemnic o przeszłości syna, jego tożsamości i przeznaczeniu. A 
kiedy Rigg odkrywa, że jego dar pozwala mu nie tylko widzieć przeszłość, ale 
również ją zmieniać, przyszłość nagle staje się co najmniej niepewna. 
Przyrodzone dziedzictwo pcha go ku pokrętnej drodze, mimowolnie wikłając w 
rozgrywki dwóch stronnictw. Jedno pragnie wynieść go na tron, drugie pozbawić 
życia. Chcąc nie chcąc, musi podać w wątpliwość całą nabytą wiedzę, 
przezwyciężyć ograniczenia swojego talentu… i wyrzec się wpływu na własne 
przeznaczenie. 

43405 

 

VERTICAL 
 

Świat nie wygląda tak jak powinien, ale jeśli spędziłeś w nim całe życie, 
prawdopodobnie tego nie zauważasz. W Verticalu ludzie żyją w stalowych 
miastach wspinających się po linach. Dążą do bliżej nieokreślonego Celu. Nie 
znają przeszłości, nie interesuje ich przyszłość. Tylko jeden człowiek próbuje 
dociec, dlaczego jego świat wygląda właśnie tak, a nie inaczej. Intuicja 
podpowiada mu, że otaczające go wszechobecne Niebo nie jest najlepszym 
miejscem do życia. By poznać sens tego świata, postanawia zaryzykować 
wszystko, łącznie ze swoim życiem. Wyrusza na poszukiwanie konstruktorów 
miast. To podróż ku śmierci i nowemu życiu. Pełna nieoczekiwanych odkryć. 

 

 



 DARY  
43406 

 

KUBA  I  BUBA  CZYLI  AWANTURA  DO  
KWADRATU 
 
Kuba i Buba są bliźniakami. Jak łatwo się zorientować, jedno z nich jest 
dziewczynką, a drugie chłopcem. Rzecz w tym, że nie zawsze wiadomo, które jest 
które, bo Kuba zachowuje się czasami jak dziewczynka, a Buba wręcz przeciwnie. 
Oboje zgodnie występują w zbiorze opowiadań "Kuba i Buba, czyli awantura do 
kwadratu". Każde opowiadanie o niesfornych (bywa, że nieznośnych) bliźniakach 
jest uzupełnione zadaniem do wykonania: zabawnym quizem do rozwiązania, grą 
planszową, przepisem na pyszności, przepisem na udaną gimnastykę, instrukcją 
do wykonania żaglówki-cud itd, itd. Kategoria wiekowa: 7+ 

43407 

 

NAJLEPSI   PRZYJACIELE 
 
Kubuś i Prosiaczek, dwaj przyjaciele od serca, zawsze wszystko robili razem. 
Jednak pewnego dnia rozdzielili się, każdy z nich przeżył własną przygodę. I tak 
przekonali się, że rozłąka wcale nie szkodzi przyjaźni - przeciwnie, fajnie jest coś 
przeżyć samemu, aby potem podzielić się tym z przyjacielem! To opowieść to 
lekcja wierności. 

43408 

 

NIEBIESKA  NIED ŹWIEDZICA 
 
`Niebieskich niedźwiedzi nie ma` - stwierdzały stanowczo pytane przez Króla 
Niedźwiedzi zwierzęta. A przecież on świetnie wiedział, że przynajmniej jedna 
niebieska niedźwiedzica żyła niegdyś w jego królestwie... Co się z nią stało? 
Dlaczego musiała odejść z Niedźwiedziej Doliny, choć była śliczna, miła i 
najlepiej ze wszystkich niedźwiadków łowiła ryby? Czytając `Niebieską 
niedźwiedzicę`, czujemy, że brak tolerancji to nie bajka, lecz wielki problem 
zamknięty w słowa bajki. Bo czy łatwo być Innym? Czy łatwo zaakceptować 
Innego (szczególnie jeśli jest ładniejszy czy zdolniejszy od nas)? Czy łatwo 
dostrzec problemy i cierpienie innych? Czyż nie prościej schować głęboko 
magiczne okulary, przez które widać, że nie wszyscy są szczęśliwi? To książka 
dla dużych i małych - bo któż z nas choć przez chwilę nie czuł się jak niebieska 
niedźwiedzica wśród białych i brunatnych, wśród `normalnych`? A przecież 
każdy ma prawo być sobą - także hipopotamem w paski i żółtym krokodylem, bez 
których świat byłby nudny i... mniej kolorowy. 

43409 

 

PARADOKSY  MŁODSZEGO  PATRIARCHY 
 

Jeśli nie potrafisz wykorzystać swego dowolnego stanu dla swojej korzyści — nie 
jesteś 
wojownikiem.  

wielki mistrz Dajr Toari  
Tak mawiał doświadczony wojownik i sławny żołnierz. Ale to właśnie wielki 
mistrz Dajr Toari doprowadził swoją szkołę walki na krawędź zagłady.  
W dniu kiedy stałem się mistrzem swojego mistrza, bezpowrotnie zniszczyłem 
cały swój świat, a w zamian stworzyłem... Co stworzyłem? Kim jestem?  
Młodszym Patriarchą Szenno Dajr Kintar. Nauczycielem swojego 
nauczyciela, przyjacielem swojego wroga, wasalem własnego wasala... 
 
 



43410 

 

POBRYKAJ  ZE  MN Ą 
 
Czy znacie zabawę w bryki-strumyki? Na pewno nie, bo Tygrys dopiero przed 
chwilą ją wymyślił! I bardzo chce, aby przyjaciele ze Stumilowego Lasu pobawili 
się razem z nim. Jednak brykanie okazało się trudniejsze, niż myśleli. Kto wobec 
tego pobryka z Tygrysem? Ta opowieść to lekcja akceptacji odmiennych 
upodobań. 

43411 

 

PODWODNY  ŚWIAT  OCEANU 
 
Zanurz się w cudownym podmorskim świecie. Spotkaj się oko w oko ze 
stworzeniami, które tu żyją, od strasznego białego rekina po wesołego 
delfina.Możesz także sam stworzyć własny podmorski świat z tych wspaniałych 
24-cześciowych układanek 

43412 

 

PORTRETY   PRZYJACIÓŁ 
 
Prosiaczek pragnie namalować portrety swoich przyjaciół ze Stumilowego Lasu 
ale nikt nie chce mu pozować na zawołanie! Musi więc używać chytrych 
wybiegów, a przy okazji przekonuje się, Że choć przyjaciele są jedną paczką, 
każdy z nich jest inny i każdego trzeba traktować inaczej. Ta opowieść to lekcja 
dostrzegania i akceptacji różnic charakterów. 

43413 
 

 

RAZ, DWA,  TRZY... PUCHATEK  SZUKA ! 
 
Krzyś zaproponował zabawę w chowanego. Kiedy Kubuś odliczył i zaczął szukać, 
od razu pobiegł w miejsca, gdzie sam by się schował. Niestety, nie znalazł nikogo 
ani pod Miodowym Drzewem, ani na łące. Jaki popełnił błąd? Czy uda mu się 
odszukać chociaż jednego z przyjaciół? Ta opowieść to lekcja empatii. 

 


