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42315 

 

ARIEL’S  PAINTING  PARTY 
 

(The Little Mermaid's Treasure Chest) 

 

42316 

 

BAUER  ENTE  

Wie die Tiere einem faulen Bauern zeigen, was eine Harke ist 

 

42317 

 
 

CALAMITY 
 
James, the gentle bear who likes nothing better than peace and quiet, and his 
treasured Useful Box must come to the rescue when the arrival of Calamity, a 
donkey who makes a ruckus wherever she goes, ensues in chaos. 
 

 

42318 

 
 

CONNI  UND  DER  OSTERHASE 
 
Eigentlich glaubt Conni ja nicht mehr an den Osterhasen. Aber warum hoppelt 
kurz vor Ostern ein Hase durch den Garten? Conni hat das bald vergessen, denn 
sie hat mit dem Bemalen der Eier viel zu tun. Aber dann ist Ostern da - und Conni 
muss den Osterhasen retten! Neuauflage mit Conni-Eierbecher zum Basteln. 

42319 

 

DER  APFEL   UND  DER  SCHMETTERLING 
 
Aus einem Ei wird eine Raupe wird eine Larve wird ein Schmetterling … Dieses 
Bilderbuch ist große Kunst! Genau vor 40 Jahren erschien La mela e la farfalla in 
Italien und vor 38 Jahren erhielt es den Deutschen Jugendbuchpreis als bestes 
Bilderbuch des Jahres. Nun kommt dieser Klassiker neu heraus und man ist 
verblüfft, wie frisch und modern er weiterhin ist! Ganz ohne Grafi kprogramm, 
allein mit dem Rapidograph gezeichnet, zeigt er den Weg einer Raupe durch den 
Apfel, das Verpuppen und schließlich das Schlüpfen eines Schmetterlings, der 
wiederum auf einer Apfelblüte sein Ei ablegt. Damit ist der Kreislauf des Lebens 
geschlossen. Ein kleines großes Bilderbuch, das Kinder zum genauen Hinschauen 
und zum Überlegen bringt und schließlich zum Begreifen komplexer Vorgänge in 
der Natur. Und das alles mit Illustrationen, die durch ihre Klarheit faszinieren. 
 
 



42320 

 

DER  HASE  MIT  DER  ROTEN  NASE 
 
Es war einmal ein Hase mit einer roten Nase und einem blauen Ohr. Sogar der 
Fuchs hat ihn nicht erkannt. Da freut sich der Hase: "Wie schön ist meine Nase 
und auch mein blaues Ohr, das kommt so selten vor!"  
 
 

42321 

 
 

DIE  KLEINE  RAUPE  NIMMERSATT 
 

Das Buch erzählt die Geschichte einer Raupe, die aus einem Ei schlüpft und sich 
eine Woche lang durch viele Lebensmittel frisst. Am Ende der Woche ist sie dick 
und rund, verpuppt sich und wird zu einem wunderschönen Schmetterling. Die 
Buchseiten haben Löcher durch die Bilder, die teilweise durch mehrere Seiten 
hindurchgestanzt sind, um zu veranschaulichen, wie sich die Raupe durch die 
Nahrungsmittel hindurchfrisst. 

42322 

 

DIE  KLEINE  RAUPE  NIMMERSATT 
 

Das Buch erzählt die Geschichte einer Raupe, die aus einem Ei schlüpft und sich 
eine Woche lang durch viele Lebensmittel frisst. Am Ende der Woche ist sie dick 
und rund, verpuppt sich und wird zu einem wunderschönen Schmetterling. Die 
Buchseiten haben Löcher durch die Bilder, die teilweise durch mehrere Seiten 
hindurchgestanzt sind, um zu veranschaulichen, wie sich die Raupe durch die 
Nahrungsmittel hindurchfrisst. 

42323 

 

DINOSAURS  BABIES 
 
Dinosaur Babies will delight children as they read the amusing story of these 
adorable baby animals. 

42324 

 

ECOLOGY 
 
One of a series, this book on ecology provides children with an explanation of the 
ways in which plants and animals interact, both with one another and with the 
environment. It describes the major habitats of the world and discusses man's 
effects on the natural world 
 

42325 

 
 

FAHRZEUGE  AUF  DEM  BAUERNHOF 
 

 



42326 

 
 

FELIX  DER  WIRBELWIND 
 
Die Wilden Kerle wollen unbedingt Rocce in ihre Mannschaft aufnehmen, Sohn 
des Bayern-Spielers Ribaldo. Rocce macht nämlich dem Brasilien-Mythos alle 
Ehre und ist obendrein nett! Doch Rocces Vater will nichts von kleinen 
Bolzplatzkickern wissen - sein Sohn gehört in einen richtigen Verein. Gegen diese 
professionelle Konkurrenz wollen Felix und die anderen Wilden Kerle nun 
antreten. Zunächst mal müssen vogelwilde schwarze T-Shirts her und dafür 
unvermeidliche Sponsoren … 

42327 

 

FREDERICK   
 
While the other field mice work to gather grain and nuts for winter, Frederick sits 
on a sunny rock by himself. “I gather sun rays for the cold dark winter days,” he 
tells them. Another day he gathers “colors,” and then “words.” And when the food 
runs out, it is Frederick, the dreamer and poet, whose endless store of supplies 
warms the hearts of his fellow mice, and feeds their spirits during the darkest 
winter days. Frederick’s story will warm readers as well in this Caldecott Honor 
winning fable.  

42328 

 

GOODNIGHT  BUSTER! 
 
From the author of Dear Zoo comes a lovely 'look, touch and feel' book featuring 
the ever-popular Buster. 

42329 

 

GREEN  EGGS  AND  HAM 
A character known as "Sam-I-Am" pesters an unnamed character, who also serves 
as the story's narrator, to sample a dish of green eggs and ham, to which the 
unnamed character refuses, responding throughout the story, "I do not like green 
eggs and ham. I do not like them, Sam-I-Am." He continues to repeat this while 
Sam follows him, persuading him to sample them in various locations from a 
house to a box and a car to a tree and a train, in the dark or the rain, and on a boat, 
all at which the unnamed character still refuses responding, "I would not like them 
here (Current location) or there (Previous location). I would not like them 
anywhere!" and with a variety of animals from a mouse in the house to a fox in 
the box and a goat who tags along on the car and the train). Finally, the unnamed 
character gives into Sam's pestering and samples the green eggs and ham, which 
he certainly does like after all in the end and happily responds "I do so like green 
eggs and ham. Thank you. Thank you, Sam-I-Am." 

42330 

 

HOPPLA  HIER  KOMMT  HAMPEL  
WALDWICHT 
 
Hampel ist ein Waldwichtel mit grünen Haaren, gelber Zipfelmütze, Rucksack 
und Wichtelmesser. Er zieht in die weite Welt hinaus, um hundert gute Taten zu 
vollbringen. Das ist nämlich die Abschlußprüfung der achtzig Jahre dauernden 
Schule für alle Waldwichtel.Hampel gibt sein Bestes. Er rettet ein Rehkitz vor der 
Mähmaschine eines Bauern, er befreit einen Fuchs, dessen Kopf in einer 
Blechkonserve klemmt. Hampel hilft dem jungen Dackel  
Baudi, der im winterlichen Schnee jammerlich friert und nicht weiß, wo seine 
Mutter und seine Geschwister abgeblieben sind. Schließlich sorgt Hampel dafür, 
daß der Schüler Michi nicht wieder Coladosen, Kaugummipapier und anderen 
Abfall im Wald liegen läßt........... 



42331 

 

I  SPY   TREASURE  HUNT -  A  BOOK  OF  
PICTURE  RIDDLES 
 
This bestselling book features riddles that send readers searching for hidden 
objects in 12 photographs with treasure hunt themes. 
 
 

 
42332 
 

 

MEINE  ERSTEN  KINDERLIEDER 
 
Ravensburger Meine ersten Kinderlieder. Eine Sammlung der 24 schönsten und 
bekanntesten Lieder, bei denen schon die Kleinsten mitsingen können. Die 
Begleitung mit Instrumenten ist durch die Notensätze auf jeder Seite ganz einfach. 
Farbenfrohe Illustrationen wecken die Freude am Singen und Mitspielen. 

42333 

 

MEINE  TIERE  AUF  DEM  BAUERNHOF 
 
Tolles Buch für die Kleinen - dicke Seiten aus Pappe/Karton zum selber 
umblättern, guter Zustand  
Abholung in Darmstadt oder Versand. 

42334 

 

MISCHA 
 

 

42335 

 

ROBINSON   CRUSOE 
 

Ladybird Read It Yourself - Level 4 

 

42336 

 
 

SCHLAF  GUT,  LIEBER  MOND 
 
 



42337 

 

SUMM,  BIENCHEN,  SUMM  
 
Diese erste Sammlung bekannter, aber auch neuer Kinderlieder, lädt zum 
Mitsingen, Zuhören, Lachen und Musizieren ein. Ein schön gestaltetes 
Geschenkbuch. 

42338 

 

UNTERWEGS  AUF  DEM  BAUERHOF 
 
Vier Junge hat die getigerte Katzenmama, aber drei davon haben sich versteckt. 
Gemeinsam mit ihrem Jüngsten macht sie sich auf die Suche: im 
Fahrzeugschuppen, im Hühnerhaus, im Pferdestall, im Garten und auf der Weide. 
Ganz nebenbei lernen Kleinkinder so etwas über den Bauernhof und können der 
Katzen-Mama beim Suchen helfen. Die gereimten Texte geben Hinweise, wo die 
kleinen Ausreißer stecken könnten. 

42339 VOM  KLEINEN  MAULWURF,  DER  WISSEN  
WOLLTE,  WER  IHM  AUF  DEN  KOPF  
GEMACHT  HAT 
 
Auszug: "Als der kleine Maulwurf eines Tages seinen Kopf aus der Erde streckte, 
um zu sehen, ob die Sonne schon aufgegangen war, passierte es: (Es war rund und 
braun, sah ein bißchen aus wie eine Wurst - und das Schlimmste: es landete direkt 
auf seinem Kopf.)" 

42340 

 

WALTER  DER  FALTER 
 
Walter der Falter kann sich gar nicht erklären, warum seine geliebten Blumen 
eines Morgens ihre Köpfe hängen lassen. Die Blumen haben wohl auf dem 
Blumenball zu viel getanzt, beurteilt Paula Pünktchen die Lage. Blumenball zu 
nachtschlafender Zeit? Walter glaubt Paula kein Wort! 

42341 

 

WENN  KLEINE  TIERE  MUDE  SIND 
 
Alle müssen mal schlafen gehen, auch die kleinen Tiere. Wer sie so friedlich und 
aneinander gekuschelt einschlafen sieht, dem fallen auch selbst bald die Äuglein 
zu. Ein wunderbar stimmungsvolles Bilderbuch mit kurzen, gereimten Texten, das 
Eltern sehr gut in ein beruhigendes Abendritual einbinden können. 

42342 ZAHL  MIT  DER  KLEINEN  KATZE 
 
 



42343 

  

ARCHEOLOGIA  DLA  NAJMŁODSZYCH 
 
Któż z nas w młodości nie chciał zostać archeologiem? Ta pasjonująca książka 
opisuje najsłynniejsze odkrycia w historii, pokazuje drobiazgową, iście 
detektywistyczną pracę naukowców, a także opowiada o najnowszych 
technologiach i wynalazkach umożliwiających datowanie, konserwację i 
rekonstrukcję znalezisk z przeszłości. Na wskazanych stronach internetowych 
można zwiedzić w wirtualnej przestrzeni słynne starożytne osiedle, rozwinąć 
wirtualną mumię, rozszyfrować starożytne pismo i obejrzeć rekonstrukcję 
starożytnych budowli i przedmiotów. Nauka i zabawa na miarę XXI wieku! 

42344 

  

BOCIAN  I  JEGO  GNIAZDO 
 
Książka opowiada prostym językiem o obyczajach i środowisku życia zwierząt w 
Polsce. 

42345 

 

BORÓWKA 
 

Ta ciepła i pogodna opowieść Janiny Porazińskiej napisana została w czasie 
okupacji, w roku 1943.Akcja jej rozgrywa się w okresie międzywojennym, w 
małym szlacheckim dworku - Borówce, zagubinym wśród pól i lasów.Bohater - 
kilkunastoletni chłopiec z miasta zdobywa tu, na wsi, prawdziwych przyjaciół, 
poznaje niezwykłe dzieje mieszkańców dworku i jego okolic, przeżywa również 
niebezpieczną przygodę. 

42346 

 

CIAŁO 
 
Książka dla najmłodszych, która rozbudzi w nich ciekawość świata i pozwoli im 
poznać własne ciało. 

42347 

 

CIENIE  NA  PUSTKOWIU 
 

Ta wyprawa właściwe skończyła się niepowodzeniem. Dwóm angielskim 
podróżnikom – lekarzowi i baronetowi – nie udało się przebyć całej Antarktydy, 
jak planowali, choć i tak pobili rekord, pokonując 2200 km jedynie o własnych 
siłach: bez sań mechanicznych, psich zaprzęgów, zrzutów, składów. Zaledwie o 
krok od osiągnięcia wyznaczonego sobie celu, po ponad trzymiesięcznej 
wędrówce, musieli się poddać. Uciążliwa pogoda i nieprzyjazny teren nie 
stanowiły jedynego wyzwania dla bohaterów tego wyczynu. Niebezpieczeństwo 
kryło się również w ich udręczonych umysłach. Trudno oprzeć się tej opowieści o 
konflikcie przyzwyczajeń i ambicji, o dramacie współczucia i wzajemnych 
urazów, hartu ducha i fizycznych ograniczeń rozgrywającym się między dwoma 
ludźmi, przez długi czas czującymi na karku oddech śmierci. 

 



42348 

 

CO  POWINIENEŚ  WIEDZIE Ć  O  MSZY  
ŚWIĘTEJ ? 
 
"Nasza wiara jest jak rozszerzający się wszechświat. Im dokładniej go badamy, 
tym więcej znajdujemy. Im więcej prawd duchowych odsłaniamy, tym większe 
bogactwa stają się naszą własnością, tym więcej możemy uchwycić ze 
wspaniałości tajemnicy miłości Bożej." 

42349 

 

CZARNA  MASKA  Z  AL-D ŻABARU 
 
Maleńki Zerko, mieszkaniec krainy liczb - Karlikanii, oprowadzi was po Al-
Dżabarze, krainie algebry. Przeczytajcie, a przekonacie się, że matematyka to 
radość, zabawa i przygoda. 

42350 

 

CZAROWNICE 
 
W tym książkowym wywarze jest wszystko. Erica Jong, która w pastiszu 
osiemnastowiecznej powieści Fanny niedawno objawiła nowe aspekty swych 
magicznych talentów pisarskich, tym razem zajmuje się fantastycznym i realnym 
światem czarownic. Bada czarownicę zarówno jako postać historyczną, jak i 
archetyp: jako straszną Babę Jagę i jako uwodzicielkę o bujnych piersiach - jako 
wciąż żywą pozostałość dawnych religii, a także projekcję lęków przed 
nieznanym. W prozie i poezji, znakomicie ilustrowanej przez Josepha A. Smitha, 
Erica Jong opisuje czarownicę jako postać ocalałą z czasów czarów i magii, jako 
kozła ofiarnego zdominowanej przez mężczyzn polityki państwa i kościoła, jako 
wspaniałą, naturalną uzdrowicielkę i niezrównaną zaklinaczkę. Opowieści o 
torturach i zwycięstwach, galeria zwierząt - towarzyszy czarownic, prawdziwe 
przepisy na eliksiry miłości i maści do latania, formuły magicznych zaklęć i 
inkantacji sprawiają, że ta bogata, poważno-komiczna wyprawa wibruje tajemnicą 
i radością. 

42351 

 

DZIEWCZ ĘTA  Z  „PARASOLA” 
Spis treści: 

• Drogi do oddziału 
• Organizacja oddziału 
• Akcje zbrojne 
• Przed powstaniem 
• W powstaniu warszawskim 
• Sylwetki niektórych poległych dziewcząt 
• Lista nazwisk i pseudonimów 
• Lista dziewcząt - żołnierzy "Parasola" 

42352 

 
 

DZIEWCZYNKA  I  DESZCZ 
 
Autor: Lukešová Milena 
Ilustracje: Kudláček Jan 

 



42353 

 

DŹWIG  MARKA 
 
Historyjka, dzięki której dziecko może identyfikować się z bohaterem i puścić 
wodze fantazji. „Darek jest bardzo potrzebny na budowie. Trzeba szybko 
podnieść dźwigiem betonowy blok, żeby można było budować następne piętro 
domu”. Na końcu tej ślicznie ilustrowanej książeczki mały Czytelnik znajdzie 
zagadki oraz miejsce na wklejenie własnej fotografii – teraz i On może jeździć 
dźwigiem Darka! Na serię "Mały chłopiec" składają się m.in. tytuły: Wóz 
strażacki Jacka, Koparka Marka, Łódka Jurka, Samolot Karola, Auto Artura, 
Kolejka Błażeja, Autobus Mariusza, Śmieciarka Jacka, Traktor Tadka i Motor 
Marka, Dźwig Darka, Karetka Mietka. 

42354 

 

EKOLOGIA.  OBRAZKOWA  ENCYKLOPEDIA  
DLA  DZIECI 
 
Dlaczego każdy gatunek jest taki cenny? Dlaczego nigdy nie zabraknie deszczu? 
Dlaczego efekt cieplarniany nie jest taki zły? Co wiatr ma wspólnego z 
elektrownią? Jak myć zęby ekologicznie? Dlaczego tak martwi nas śmierć 
koralowców? Jak chronić zwierzęta morskie? 
Odpowiedzi na te i na prawie 500 innych pytań znajdują się w tej ilustrowanej 
książce, która jest prawdziwą skarbnicą wiedzy, zarówno dla młodszych, jak i dla 
starszych. 

42355 

 

FLEIßIGE  HANDWERKER 
 

 

42356 

 

GŁODNE  KACZ ĄTKO 
 
Seria: Przygody małych zwierzątek 

42357 

 

GOTOWY  DO  DROGI! 
 
Połącz elementy ukladanki, dopasowując do obrazka pod spodem. Potem 
przeczytaj historyjki o samochodach, żeby ożywić kolorowe ilustracje. 

42358 GUCIO  I  CEZAR.  TAM  GDZIE  PIEPRZ  
ROŚNIE 
 
Gucio i Cezar to przygody pary sympatycznych przyjaciół : niezdarnego 
hipopotama Gucia oraz rozważnego psa Cezara. Mili, uśmięchnięci, przyjacielscy, 
zawsze starają się pomóc słabym i bezbronnym. Uwielbiają zabawy i podróże. W 
każdej chwili są gotowi wyruszyć na podbój nowych nieznanych krain i poznawać 
nowych przyjaciół. Przeżywają wiele dziwnych przygód nawet w najbardziej 
zwykłych miejscach: w ogrodzie dziadka Kleofasa, w łóżku, w kuchni. Pomaga 
im w tym ich bujna wyobraźnia. 



42359 

 

HIHOPTER 
 
Co mam? Mam sześć lat. Mam rodziców i rower. I mam siostrę w wózku. Czego 
nie mam? Zębów na dole. Podwórka. I przyjaciela – wylicza jeden z bohaterów 
„Hihoptera". Czytelnicy znajdą tam oprócz niego malutkiego, chudziutkiego 
Kurczaka, dziewczynkę, co wszystkiego się boi, Paulinkę, najładniejszą z całej 
grupy, Bijacza, co wszystko bije... słowem – znajomych z zerówki. I wcale 
nietrudno będzie im zdecydować, kto postępuje ładnie, a kto nie. 

42360 

 

JAK  POWSTAJE  KSIĄŻKA ? 
 
Kim jest pisarz? Jak wygląda praca w redakcji? W jaki sposób powstają 
ilustracje? Co dzieje się w drukarni, księgarni, bibliotece i na targach? 

42361 

 

JAK  POWSTAJE  MANGA.  POCZĄTKI 
 
W tym tomie autorzy omawiają podstawowe przybory do rysowania, oraz kilka 
bazowych technik dotyczących tworzenia komiksu - od rysunku bohatera, poprzez 
dzielenie stron na kadry, tworzenie scenariusza, dodawanie tła aż po różne triki i 
efekty stosowane przez mistrzów mangi. Dość szerokoomówione są właściwe 
proporcje ciała postaci oraz różne typy perspektywy. 

42362 

 

JAK  POWSTAJE  MANGA.  POSTACIE  
BOHATERÓW  
 
Książka opowiada jak należy rysować sylwetki, by osiągnąć maksimum realizmu 
i wrażenie trójwymiarowości oraz podaje wskazówki jak upodobnić ciało 
bohatera rysunkowego do prawdziwej ludzkiej postaci. 

42363 KIM  JESTE Ś ? 

Całe życie trzeba uczyć się nie być egoistą. Zobaczyć własny egoizm - to już 
dużo. Żyć nie dla siebie. Poznawanie Boga - to walka z egoizmem. Dostrzeganie 
innych ludzi, spraw. Chodzi o zobaczenie samego siebie: jaki ja jestem. Czy ze 
mną innym jest dobrze - w domu, na wycieczce, w szkole? Czy ktoś płacze przeze 
mnie? Dzięki tej książce każde z dzieci zda sobie sprawę , co robi złego, a także 
co może zrobić w życiu dobrego. 

42364 

 

KOCI ĘTA 
 
Dzięki tej książeczce dziecko pozna zachowania małych kotków oraz dowie się 
wielu ciekawostek z ich życia. Na końcu książeczki znalazła się prosta 
zgadywanka utrwalająca zdobytą przez maluchy wiedzę. W tej kolekcji ukazały 
się tytuły: Owoce, Dzikie zwierzęta, Pojazdy, Wieś, Świat w ruchu, Małe 
stworzonka, Krok po kroku, Zwierzęta i ich dzieci, Kolory, Boże Narodzenie, 
Góry, Morze, Warzywa, Ciało, Przyroda, Las, Ubrania, Instrumenty, Kocięta . 

42365 

 

KOSTEK  W  CYRKU 
 
Kostek - to przeurocza seria o psie, który jak niegdyś nasz Ferdynand Wspaniały 
poznaje ludzki świat ze swojej psiej perspektywy. Książka jest doskonale 
przetłumaczona, stylem przypomina właśnie dokonania Ludwika Jerzego Kerna. 
Książki są pięknie zilustrowane, na tle innych wydawnictw literatury dziecięcej 
prezentują się naprawdę wyjątkowo.Codziennie rano, gdy Państwo idą do pracy 
Kostek wyskakuje z posłania, zakłada beret i zastanawia się, jaka spotka go tego 
dnia przygoda.   



42366 

 

KOSTEK  W  MIE ŚCIE 
 
Kostek – to przeurocza seria o psie, który jak niegdyś nasz Ferdynand Wspaniały 
poznaje ludzki świat ze swojej psiej perspektywy. Książka jest doskonale 
przetłumaczona, stylem przypomina właśnie dokonania Ludwika Jerzego Kerna. 
Książki są pięknie zilustrowane, na tle innych wydawnictw literatury dziecięcej 
prezentują się naprawdę wyjątkowo. 
Tym razem Kostek razem ze swoim przyjacielem Panem Piętką wybiera się do 
miasta. Ta zwyczajna z pozoru wyprawa okaże się prawdziwą przygodą – 
wspaniałe sklepy, wizyta w galerii sztuki i niestety w szpitalu.  Na szczęście 
Kostek potrafi znaleźć wyjście z każdej sytuacji, a czasami nawet zostaje 
bohaterem. 

 
42367 

 

KOT,  KTÓRY  CZYTAŁ  WSPAK 
 
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. 

42368 

 

KRÓLIK  SMYK  I  JEGO  ZACZAROWANA  
KOŁDERKA 
 
Czy Królik Smyk naprawdę miał zaczarowaną kołderkę?Przeczytaj pięknie 
ilustrowaną bajkę, aby sie dowiedzieć!  

42369 

 

KUBA  I  OLA  BLI ŹNIAKI  ROZRABIAKI 
 
Kim są Kuba i Ola Wesoły? To dzieciaki takie jak Wy. Chodzą do przedszkola, 
lubią jeździć na rowerach i spędzać czas z rodziną. Kuba i Ola, jak każde 
rodzeństwo, czasem się kłócą, ale zwykle dochodzą do porozumienia. Dlatego 
dobrze znają sens powiedzenia: kto się czubi, ten się lubi.  
Słowem: Kuba i Ola to bliźniaki-rozrabiaki pełne zwariowanych pomysłów. 
Jakich? Posłuchajcie lub poczytajcie sami. 
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MALE ŃKIJ  PRINC 
 
Mały książę po rosyjsku 
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MARZENIA  SANDRY  K. 
 
Wraz z przeprowadzką i zmianą szkoły na Sandrę spada góra problemów, z 
którymi musi sobie poradzić. W jej życiu pojawiają się nowe osoby - przyjaciele 
czy wrogowie? Czy Sandrze uda się zrealizować marzenie o karierze modelki? W 
jaki sposób wykręci się z niebezpiecznej afery? Czy przyjaciele zostaną przy niej? 
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MAZUR  ŚLEPY.  FRYDERYKA  CHOPINA  
LATA  SPĘDZONE  NA  MAZOWSZU 
 
Chopin na Mazowszu - historia i piękne ilustracje. Niewielki album dla 
koneserów. Istnieje możliwość wysłania pocztą. 
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MOJE  DRZEWKO  POMARA ŃCZOWE 
 
Widziana oczami dziecka urzeczonego magią kina Brazylia lat 30-tych XX wieku, 
z jej rosnącym bezrobociem, postępującą pauperyzacją, kontrastami społecznymi. 
Powieść znakomicie oddaje klimat tamtych czasów, nic więc dziwnego, że od 
razu po opublikowaniu odniosła wielki sukces i do dziś cieszy się olbrzymią 
popularnością na całym świecie. Klimatem, urokiem i życiową mądrością 
przypomina "Małego Księcia" Antoine'a de Saint - Exupéry'ego. 
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MORZE  OBFITO ŚCI 
 
Czy wiesz, jak żyją zwierzęta pod wodą? Morskie głębie są najmniej znanym, a 
przez to najbardziej atrakcyjnym środowiskiem naturalnym. Dzięki zabawnym 
ćwiczeniom plastycznym zawartym w tej książeczce, dajemy ci możliwość 
poznania ryb, meduz, ośmiornic, wielorybów i innych zwierząt, które doskonale 
czują się w morzu. A teraz zanurz się 
i baw się dobrze! 
Niesamowite pomysły prac plastycznych dla dzieci od 5 lat 
Niezastąpiona pomoc w pracy z dziećmi w przedszkolu, szkole i domu 
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NOCNIK  MAKSA 
 
Maks ma nocnik. Głupi nocnik. Bo Maks nie chce na nim siedzieć. Za to piesek - 
chciałby, ale nie potrafi. Maks potrafi i pokaże pieskowi, jak to się robi. I oto... 
Maks siedzi na nocniku! Każda książeczka o Maksie to pełne dramatyzmu 
zdarzenie z życia małego chłopca. Towarzyszy mu piesek, który raz pomaga 
Maksowi wyjść z opresji, raz mu się psoci, a kiedy indziej broi razem z nim. W 
trudnych momentach pojawia się mama, która wie kiedy utulić, a kiedy skarcić. 
Maks ma swój charakterek ? jak każde dziecko potrafi się złościć i dochodzić 
swoich racji. Pełne humoru i szelmowskiego uroku ilustracje Evy Eriksson 
spełniają warunek prostoty i przejrzystości koniecznej dla odbioru ich przez 
dziecko, a jednocześnie potrafią po mistrzowsku pokazać dziecięce uczucia i 
nastroje. Tekst Barbro Lindgren - w zamyśle jak najprostszy, bo jak najbliższy 
językowi dziecka - to dobry punkt wyjścia do aktywnego czytania i oglądania 
książeczek z dziećmi.  
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NOWY  PRZYJACIEL  NIED ŹWIADKA 
 
Seria: Przygody małych zwierzątek 
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O  „HISTORII  PRAWDZIWEJ”  

Tytułowe oprawienie w cudzysłów historii prawdziwej, tej opartej na źródłach, 
różnej od bajek czy zmyśleń, a następnie nazwanie tych ostatnich źródłem 
historycznym doskonale zapowiada temat, wchodząc od razu w spór z potocznymi 
wyobrażeniami o prawdzie i micie. To bowiem, co ogół uważa za niewzruszoną 
prawdę historyczną, bywa nierzadko jedynie jej przybliżeniem, rozpoznaniem 
częściowym i tymczasowym, podlegającym ciągłym uzupełnieniom i korektom 
(książka jednak, dodajmy, nie traktuje o teoriopoznawczych problemach 
historiografii). Nadto różne społeczności uznają za pewnik to, co odbiega od 
współczesnego stanu badań, a jest jedynie stereotypem, myśleniem życzeniowym, 
kompensacją, poprawianiem zbiorowego samopoczucia, czyli - w rozumieniu 
antropologii kulturowej - mitem właśnie. 
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O  PIAŚCIE  KOŁODZIEJU  

 wydanie  dwujęzyczne  polsko-angielskie 

42379 OD  STÓP  DO  GŁÓW 
 
Tym razem Eric Carle zaprasza dzieci do wspólnej gimnastyki. Dołączcie do 
tupiących, kopiących, skaczących i wyginających się zwierzaków. Sprawdźcie, 
jak wiele rzeczy potraficie zrobić! 
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OSTATNI  PAN  I  WŁADCA 
 
Zbiór opowiadań: 
Złotoskóry, Mecz rewanżowy, Król Elfów, Na obraz i podobieństwo Yanceya, 
Inaczej, niżby się zdawało, Mała, czarna skrzynka, Nie zrekonstruowane M, 
Wojna z Fnoolami, Ostatni pan i władca, Sonda przyszłości, Gra nielosowa, 
Chwyt reklamowy, Majstersztyk, Miasteczko, Przedludzie. 
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OSTROŻNOŚĆ  NIE  ZAWADZI 
 
Dzieciaki je kochają. Rodzice i nauczyciele doceniają. Dlaczego? Bo wesołe, 
rozśpiewane i roztańczone. Domisiaki są wspaniałymi towarzyszami dziecięcych 
radości i smutków.  
Seria książeczek opowiadających o przygodach czworga mieszkańców 
Domisiowej Krainy, doskonale znanych z cyklu programów telewizyjnych, który 
cieszy się dużym uznaniem zarówno dzieci, jak i pedagogów. Książeczki 
opowiadają o codziennych radościach i smutkach Domisiów i ich przyjaciół, a 
poprzez zabawne perypetie bohaterów pokazują, jak ważna jest przyjaźń, uczą 
wartości, właściwego postępowania i zachowania w grupie rówieśników.  
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PAMPILIO 
 
Bajka o mieszkańcach Krainy Zwierząt i tajemniczym drzewie o trudnej do 
zapamiętania nazwie. Czy drzewo ma owoce, które można jeść? Po odpowiedź do 
króla Lwa Złotogrzywego wyrusza Nosorożec Pałęta, Prosiaczek Łatka, Kozioł 
Tuman i Żółw Alojzy. Tylko jeden z nich uratuje zwierzęta od głodu. 
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PIŁKA  MAKSA 
 
Maks ma piłkę. W paski. Maks bawi się piłką, ale zabiera mu ją kotek. Głupi 
kotek! Maks odbiera piłkę. Ale w końcu bawią się razem. Jak to się stało? Każda 
książeczka o Maksie to pełne dramatyzmu zdarzenie z życia małego chłopca. 
Towarzyszy mu piesek, który raz pomaga Maksowi wyjść z opresji, raz mu się 
psoci, a kiedy indziej broi razem z nim. W trudnych momentach pojawia się 
mama, która wie, kiedy utulić, a kiedy skarcić. Maks ma swój charakterek - jak 
każde dziecko potrafi się złościć i dochodzić swoich racji. Pełne humoru i 
szelmowskiego uroku ilustracje Evy Eriksson spełniają warunek prostoty i 
przejrzystości koniecznej dla odbioru ich przez dziecko, a jednocześnie potrafią 
po mistrzowsku pokazać dziecięce uczucia i nastroje. 
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PORADNIK  MŁODEGO  SKAUTA  7 
 
Czy możecie powiedzieć z ręką na sercu, że znacie tajemniczy świat roślin? Jeżeli 
nie, to najwyższy czas wyruszyć na wyprawę badawczą przez wieki i kontynenty. 
Po drodze będziecie się bawić, majsterkować, zajmować ogrodnictwem, a nawet 
gotować. Przede wszystkim jednak usłyszycie wiele prawdziwych anegdot. 
Kolejny "Poradnik Młodego Skauta" poprowadzi was przez zieloną krainę 
botaniki. 
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PRZYJACIELE  FLEJKA 
 
Seria czytanek stworzona na podstawie francuskiego serialu animowanego, 
doskonale znanego dzieciom z kanału MiniMini. SamSam jest kosmicznym 
bohaterem, który mieszka na SamPlanecie i przemieszcza się 
SamTalerzem.SamSam bohater serii SamSam. Najmniejszy z Największych 
wspólnie z przyjacielem Groszkiem i koleżanką SuperJulką chce ratować świat, a 
przy tym przeżywa mnóstwo zwariowanych przygód.  
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ROCZNIAK 
 
Wzruszająca powieść, za którą autorka zdobyła w 1939 roku nagrodę Pulitzera, 
opowiada o przygodach małego chłopca, syna ubogich farmerów mieszkających 
na Florydzie. 
Jody towarzyszy ojcu w licznych polowaniach i pewnego dnia przygarnia 
osieroconego małego jelonka, który staje się jego najlepszym przyjacielem. Życie 
w puszczy obfituje w dramatyczne wydarzenia i mały Jody dojrzewa, zdobywając 
doświadczenie ludzi dorosłych. 



42387 

 

ROMAN  BREITENWALD  (1911-1985) 
 
Album. 
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SAIL  AWAY!  TEACHER’S  BOOK 
 
Sail Away! to kurs języka angielskiego dla uczniów młodszych klas szkoły 
podstawowej, dzięki któremu nauka staje się fantastyczną przygodą z językiem 
angielskim. Autorki serii koncentrują się na uczniu i dbają o jego wszechstronny 
rozwój. Podręczniki motywują i jednocześnie bawią, a poprzez ogromną 
różnorodność ćwiczeń budują solidne podstawy do dalszej nauki. Część pierwsza 
kursu, Sail Away! 1 adresowana jest do dzieci rozpoczynających naukę języka, 
choć może też być kontynuacją serii Set Sail! 1-2, gdzie uczniowie poznali już 
głównych bohaterów. 
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SERCE  W  CHMURACH 
 
Zbiegi okoliczności i dziwne przypadki odgrywają wielką rolę w tej dowcipnej 
powieści o związkach rodzinnych, drugich szansach, jakie daje nam życie, a 
zwłaszcza o młodzieńczej pierwszej miłości. Rozgrywająca się w ciągu zaledwie 
24 godzin historia Hadley i Olivera przekonuje, że prawdziwa miłość może nas 
spotkać w najmniej spodziewanym momencie i miejscu, że strzały Amora 
znajdują drogę do ludzkich serc nawet w nowoczesnym świecie, w którym tak 
łatwo spóźnić się na samolot i tak trudno zauważyć to, co najważniejsze. Serce w 
chmurach zauroczy nie tylko rówieśników powieściowych bohaterów, ale 
spodoba się czytelnikom w każdym wieku, wzruszając, rozśmieszając i 
przypominając, czym są motyle w brzuchu oraz gromy z jasnego nieba. Okazuje 
się bowiem, że statystyczne prawdopodobieństwo miłości od pierwszego 
wejrzenia nie jest wcale takie małe!  
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SPOTKANIA  Z  MISTRZAMI.  PORTRETY  63  
ARCHITEKTÓW  POLSKICH 
 
Jest to zbiór ilustrowanych odautorskimi rysunkami i unikatowymi zdjęciami 
opowiadań o 63 architektach polskich, mistrzach w pięknym i niezwykłym 
zawodzie-powołaniu. Autor, sam architekt, jako młody adept tej sztuki stykał się z 
wieloma z Nich, a zafascynowany architekturą i ludźmi uprawiającymi ją z 
miłością i twórczym zapamiętaniem, postanowił przywrócić pamięci ogólnej 
szczególnie miłe jego sercu sylwetki, wyróżniające się i niekiedy niepowtarzalne. 
Nie jest to książka par excellence o architekturze. Nie ma w niej opisów, analiz i 
klasyfikacji dzieł architektonicznych. Jest to książka o LUDZIACH, których pasją 
wręcz było "robienie dobrej architektury", którzy, choć nie wszyscy z dyplomami 
architektów, jednak trwale zaznaczyli swoją obecność na tym polu i przeszli do 
legendy. 
ze wstępu autora 
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STRACH  SIĘ  BAĆ 
 
Tomik wierszy, których tematem są różne, gnębiące dziecko lęki ( Duch, Czarny 
Lud, Diabeł, Kominiarz, Baba, Dziadyga, Trontrytel, Strach na wróble, Cykacz i 
inni). Są to utwory przeciw straszeniu i przeciw baniu się. Znakomite - ( 
jednocześnie zabawne i straszne ) ilustracje Izabeli Kowalskiej - Wieczorek. 
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ŚWIĘTO  KWIATÓW  
 
Jeśli Twoje dziecko lubi listonosza Pata i jego przyjaciół to jest to książka dla 
niego. Dzięki niej Ty i Twoja pociecha będziecie mogli spędzić razem uroczy 
dzień! Zajrzyjcie na koniec historyjki, żeby zapozna się z mieszkańcami Zielonej 
Doliny i wyruszycie na wspaniałą pełną zagadek przygodę! W trakcie Waszej 
zabawy Twoje dziecko zyska pewność siebie w kojarzeniu słów z przedmiotami, 
co wkrótcepomoże mu w samodzielnym czytaniu. 
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TRAKTOR  TADKA 
 
Historyjka, dzięki której dziecko może identyfikować się z bohaterem i puścić 
wodze swojej fantazji. Na końcu tej ślicznie ilustrowanej książeczki mały 
Czytelnik znajdzie zagadki oraz miejsce na wklejenie własnej fotografii – teraz i 
On może jeździć traktorem Tadka! Seria „Mały chłopiec” składa się z ośmiu 
książeczek: Wóz strażacki Jacka, Łódka Jurka, Samolot Karola, Auto Artura, 
Kolejka Błażeja, Autobus Mariusza, Traktor Tadka i Motor Marka. 
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ULICA  PIOTRKOWSKA. SPACER  PIERWSZY  
 
Ulica Piotrkowska jest symbolem Łodzi, a jednocześnie w doskonały sposób 
ilustruje przemiany, jakie na przestrzeni dwu wieków zostały zapisane w dziejach 
miasta. Narodziny tej najpiękniejszej z wszystkich łódzkich ulic nastąpiły w 
1823r., z chwilą gdy Łódź stała się miastem przemysłowym. W albumie znajdują 
się fotografie budynków począwszy od numeru 1 do 163, które obecnie stoją przy 
ulicy Piotrkowskiej oraz krótki opis historyczny danej kwatery. Album posiada 
opisy w języku polskim i w języku angielskim. 
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ULICA  PIOTRKOWSKA. SPACER  DRUGI 
 
Ulica Piotrkowska jest symbolem Łodzi, a jednocześnie w doskonały sposób 
ilustruje przemiany, jakie na przestrzeni dwu wieków zostały zapisane w dziejach 
miasta. Narodziny tej najpiękniejszej z wszystkich łódzkich ulic nastąpiły w 
1823r., z chwilą gdy Łódź stała się miastem przemysłowym. W albumie znajdują 
się fotografie budynków począwszy od numeru 1 do 163, które obecnie stoją przy 
ulicy Piotrkowskiej oraz krótki opis historyczny danej kwatery. Album posiada 
opisy w języku polskim i w języku angielskim. 
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WESOŁA  GROMADKA 
 

‘Wesołą gromadkę’ stanowi zbiór poemacików, o charakterze wierszyków 
dydaktycznych, zebranych przez Bohdana Butenkę. Niekiedy przerażające, 
makabryczne, nie pozbawione humoru i morału. Upiorna składanka wierszyków 
spisanych ku przestrodze, o niesfornych i krnąbrnych dzieciach, bynajmniej nie 
dla nich samych. Zdecydowany akcent tworzą tutaj ponownie fotografie i rysunki 
w wydania Butenki. Ironiczne, absurdalne, niekiedy nawet frywolne. Momentami 
napawają lękiem, momentami szalenie rozśmieszają. Jedno co trzeba im przyznać, 
są naprawdę charakterystyczne i zjawiskowe.   
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WOS  WIEDZA  O  SPOŁECZEŃSTWIE 
 
Książka przedstawia kompletny zestaw informacji z wiedzy o społeczeństwie z 
zakresu szkoły ponadgimnazjalnej, uporządkowanych tematycznie w działach: 
Społeczeństwo i komunikacja społeczna, Państwo i polityka, Polska, Europa, 
Świat oraz Prawo. Innowacja stanowi sposób prezentowania wiadomości przy 
wykorzystaniu tablic, diagramów oraz schematów, ułatwiających naukę oraz 
pozwalających na szybką powtórkę materiału przed sprawdzianem czy 
egzaminem dojrzałości.  
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WYPRAWA  NA  ŻMIRŁACZA 

… W skład załogi liczyli się: Bucyput, a takoż 
Kapelusznik, co berety szył jeno, 
Brechacz, który ich spory miał rozsądzać, 
i Brakarz zajmujący się dóbr ich oceną. 

Bezprzykładnie obrotny Bilardzista, jak sądzę, 
Grą by sobie dorabiał z ochotą, 
Ale Bankier, najęty za ogromne pieniądze, 
Pieczę miał nad całą ich flotą... 
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Z  INNEJ  BAJKI 
 
Pierwsza miłość z baśniowym wątkiem w tle. "Z innej bajki" to opowieść, która 
zachwyci czytelnika w każdym wieku. Jodi Picoult i córka po raz pierwszy w 
duecie. 
15-letnia Delilah McPhee nie jest lubiana przez rówieśników i najchętniej 
siedziałaby z nosem w książkach. Pewnego dnia czyta niesamowicie wciągającą 
bajkę o księciu Oliwierze. Nie może się wręcz od niej oderwać. Pewnego razu 
słyszy głos wydobywający się z książki. Dowiaduje się, że książę chce uciec. Czy 
pomoże Oliwierowi wydostać się z bajki? A może sama się w niej znajdzie? 
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ZŁOTA  KULA 
 
Bohaterami tej opowieści są dwaj przyjaciele Paweł i Bronek, którzy znają się od 
wielu lat, mieszkają w tym samym domu i razem chodzą do szkoły. Wraz z 
młodszą siostrą Bronka - Zulką i kolegami z klasy wplątują się w wiele 
zabawnych przygód.. Pewnego dnia, podczas zabawy w parku, odkopują złotą 
kulę... 
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ZWIERZ ĘTA  I  ICH  DZIECI 
 
"Obrazki dla maluchów" zostały nagrodzone I miejscem w plebiscycie "Najlepszy 
produkt 2009" miesięcznika "Dziecko". Pięknie ilustrowana książeczka z 
edukacyjnego cyklu "Obrazki dla maluchów". Tym razem dziecko uczy się, 
poprzez jej przeglądanie, rozpoznawania nazw zwierząt i ich potomstwa. Na 
końcu książeczki znalazła się prosta zgadywanka utrwalająca zdobytą przez 
maluchy wiedzę. W tej kolekcji ukazały się tytuły: Owoce, Dzikie zwierzęta, 
Pojazdy, Wieś, Świat w ruchu, Małe stworzonka, Krok po kroku, Zwierzęta i ich 
dzieci, Kolory, Boże Narodzenie, Góry, Morze, Warzywa, Ciało, Przyroda. 
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ENTROPIA 
 
 
Część czwarta Innego świata. 
Wyobraźcie sobie świat, nad którym władzę odzyskała natura, gdzie dorośli 
zamienili się z powrotem w dzikusów, dzieci zaś potworzyły bandy, aby 
przetrwać, gdzie każdy spacer staje się niebezpieczną wyprawą, a każdy przeżyty 
dzień urasta do rangi wyczynu. Zapomnijcie o wszystkim, co wiecie, zanurzcie się 
w Innym Świecie... Od bitwy między Cynikami, Rauperodenem i Malroncją a 
Piotrusiami upłynęło już kilka miesięcy. Udało się utrzymać kruchy pokój dzięki 
woli obu stron. Powstała też mocno zhierarchizowana struktura Zjednoczonego 
Państwa pod władzą Balthazara, a członkowie Przymierza Trojga zajęli w niej 
ważne funkcje. Bliźniaczki szybko jednak zaczynają podejrzewać, że ktoś próbuje 
zakłócić ten porządek i zdobyć władzę absolutną. Aby zapobiec katastrofie, muszą 
odkryć, jakie tajemnice kryje Entropia i kim jest tajemniczy Ggl. 
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NOC  NA  ULICY  CZERE ŚNIOWEJ 
 
Pełna zabawnych szczegółów, sympatycznych postaci i ujmująco codziennych 
sytuacji książka obrazkowa, w której nie pada ani jedno słowo. Nocna 
wyszukiwanka z bestsellerowej serii, która podbiła świat. 
 
Zapada noc. Ludzie i zwierzęta układają się do snu. Ale nie wszyscy spędzą tę noc 
w ciepłym łóżku. Niektórzy wybrali się na nocne czytanie do biblioteki. Albo na 
festyn w parku, by podziwiać fajerwerki. Inni wolą spacer przy świetle księżyca. 
A są i tacy, którzy ruszają w pościg za włamywaczem. Zobacz, jak wiele się 
dzieje na ulicy Czereśniowej w ciepłą letnią noc. 
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TUNELE 
 
Głównym bohaterem książki jest czternastoletni chłopiec - Will Burrows, który 
wraz ze swoją rodziną mieszka w małym miasteczku Highfield pod Londynem. 
Gdy jego tata, z którym łączy go pasja do archeologii i wykopalisk, znika w gęstej 
sieci tuneli, Will wyrusza w niebezpieczną i ekscytującą podróż do podziemnego 
świata, aby mu pomóc. 
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MARZENIA  I  TAJEMNICE 
 
Pani Prezydentowa przerywa milczenie. 
Ta książka zaskoczy, podważy stereotypy, a wszystkim pozwoli spojrzeć na 
wielką historię z innej, kobiecej perspektywy. Odsłoni drugie dno uznanych za 
oczywiste faktów. 
W odważnej i przejmującej autobiografii autorka opowiada o sobie, swojej 
rodzinie i burzliwej historii Polski ostatnich dekad. Kiedy Lech Wałęsa stawał się 
ikoną Solidarności, Danuta była bohaterką dnia codziennego. Pragnęła miłości i 
rodzinnego szczęścia, a los wrzucił ją w wir rewolucyjnych wydarzeń, które 
przetaczały się przez Polskę i jej małą kuchnię na gdańskim blokowisku. On 
siedział w obozie internowania, ona, w piątym miesiącu ciąży, zdobywała 
świniaka, żeby dzieci na Boże Narodzenie nie były głodne. 
Świat poznał jej klasę, kiedy w zastępstwie męża odbierała nagrodę Nobla. Jako 
prezydentowa, potrafiła znaleźć się w każdej sytuacji, nigdy nie wysuwała się na 
pierwszy plan i bardzo strzegła swojej prywatności.  
Teraz, jako dojrzała kobieta, opowiada światu swoją wersję wydarzeń. Mówi, jak 
- zawsze naturalna i silna - zarówno o chwilach wspaniałych, jak i o cenie, która 
przyszło za nie zapłacić. 
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PIĄTA  Z  KWARTETU 
 
Bohaterką Piątej z kwartetu jest dwunastoletnia Kasia. Na skutek niefortunnych 
życiowych decyzji zwariowanej matki często zmienia miejsca zamieszkania. W 
wędrówce po różnych zakamarkach miasta towarzyszy jej milczący brat. 
Przedwcześnie dojrzała Kasia całkowicie wchodzi w rolę jego opiekuna, 
ponieważ rodzicielka, bez reszty pochłonięta szukaniem partnera idealnego, nie 
jest w stanie zajmować się swoimi dziećmi. Kolejne etapy tej wędrówki to 
podmiejskie letnisko, mieszkanie ciotki Niny, wielkie śródmiejskie kamienice i 
ukryty za żelaznymi okiennicami tajemniczy squat. Losy Kasi splatają się z 
losami napotykanych ludzi. Każdy z nich to wyjątkowa historia. Na czas 
teraźniejszy nakłada się też pamięć o wielokulturowej przeszłości Łodzi. We 
wspomnieniach ożywają jej dawni mieszkańcy... 
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SMAK  DŻEMU  I  MASŁA  ORZECHOWEGO 
 
Osadzona na tle wojny domowej i umierania kolonii, zachwycająca i mroczna 
powieść o dorastaniu w Afryce to olśniewający debiut Lauren Liebenberg. 
Nyree i Cia O'Callohan mieszkają na dalekiej farmie na wschodzie ówczesnej 
Rodezji w późnych latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku. W cieniu 
zwisających pnączy lasu deszczowego Vumba, pod kuratelą dziadka heretyka, 
przeżywają czarowne dzieciństwo zabarwione afrykańskim pogaństwem, 
wypaczonym katolicyzmem i tradycją opartą na baśniach braci Grimm. Ich świat 
rozciąga się do wielkiego ogrodzenia, wzniesionego, by zatrzymać "Terrów", z 
którymi walczy ich ojciec. Dziewczynki nie mają wielkiego pojęcia o tym, co 
dzieje się poza ich zakątkiem, do czasu, gdy z zewnętrznego świata przybywa do 
ich domu "bękart" - osierocony kuzyn Ronin, który na zawsze zatruje ich idyllę... 
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OPIUM  W  ROSOLE 
 
Homer Jeżyc!!! Jeszcze po stuleciach czytelnicy będą się mogli z tej książki 
dowiedzieć, co pod panowaniem Jaruzelskiego ludzie na Jeżycach przeżywali, jak 
mieszkali, w co się ubierali, a nawet, co jedli. Tak właśnie powstają największe 
postaci literatury i teatru. Ale trzeba wyjątkowych dyspozycji, żeby takie 
przeniknięcie obserwacji życiowych w tkankę literacką bez żadnego filtra mogło 
się dokonać. 
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RIO  ANACONDA 
 
Wojciech Cejrowski - ekscentryk z fantazją i niezwykłym poczuciem humoru. 
Podróżnik, fotograf. Autor cyklu filmów dokumentalnych "Boso przez świat". Z 
wykształcenia antropolog kultury. Od 25 lat organizuje wyprawy w najdziksze 
zakątki kuli ziemskiej. Przyjęty do Royal Geographical Society (Królewskie 
Towarzystwo Geograficzne) w Londynie oraz do Explorers Club w Nowym 
Jorku. Mieszka na rancho w Arizonie. Tam pisze swoje książki  
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SEKRETY  CZAROWNIC 
 
Roztargniona Tinka wyczarowała młodszemu bratu lody i złamała w ten sposób 
najważniejszą zasadę czarownic - nie wolno czarować wśród nie czarownic!!! 
Zanosi się na poważne kłopoty. I to właśnie teraz, kiedy obie dziewczynki 
otrzymały zaproszenie do wzięcia udziału w Czarodziejadzie - zawodach dla 
młodych czarodziejów i czarownic, w których główną nagrodą są trzy Sekretne 
życzenia. Wokół konkursu zaczynają jednak dziać się niepokojące rzeczy. Tinka i 
Lissi zmierzają na spotkanie niezwykłej przygody, która podda ciężkiej próbie ich 
przyjaźń... 
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TOMEK  W  KRAINIE  KANGURÓW 
 
Akcja Tomka w krainie kangurów zaczyna się w 1902 roku, kiedy Polska 
znajduje się pod zaborami. Tomek Wilmowski, syn rewolucjonisty, uczeń 
warszawskiego gimnazjum, opór przeciwko caratowi ma właściwie we krwi. 
Opiekunowie bojąc się o niego, korzystają z nadarzającej się okazji i wysyłają 
Tomka do ojca przebywającego na emigracji. Obaj mają udać się na łowy do 
Australii. I tu nasz bohater przeżywa niecodzienne przygody w scenerii 
egzotycznej przyrody. A wszystko to jest opisane ciekawie i z pasją. 
 
 
 



42412 

 

KSIĄŻKA  Z  DZIUR Ą 
 
Jest książka, a w niej dziura. Wielka dziura w samym środku książki. Dziura 
może się stać szkłem powiększającym, przez które obejrzysz owady, albo 
basenem, do którego wskoczysz. Torem wyścigowym albo tropikalną wyspą. 
Zbuduj własny trójwymiarowy wieżowiec, przymocuj słoniowi trąbę albo zagraj 
w koszykówkę zmiętą kartką papieru. Możesz też wymyślić własne gry i zabawa 
nie będzie miała końca. Tylko nie wpadnij do dziury! Pełna śmiesznych rysunków 
i jeszcze śmieszniejszych pomysłów „Książka z dziurą” bestsellerowego autora 
Hervé Tulleta oczaruje dzieci w każdym wieku. 
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WIAROŁOMCA 
 
BLIŹNIĘTA Z PRZEPOWIEDNI SIĘ ROZDZIELIŁY – TO POCZĄTEK 
KOŃCA 
ALCATRAZ: 
Machiavelli i Billy Kid przygotowują się do wypuszczenia na San Francisco 
uśpionych potworów, aby zakończyć władanie rasy ludzkiej na Ziemi. 
DANU TALIS: 
Kraina Cieni, do której trafiły Scatty i Joanna d’Arc, jest znacznie bardziej 
niebezpieczna, niż można by przypuszczać. SaintGermain, Palomides i Szekspir 
także zostali wezwani, by doprowadzić do zagłady tej legendarnej wyspy. Bo 
Danu Talis musi zatonąć, by powstał nowy świat ludzi. 
SAN FRANCISCO: 
Josh Newman dokonał wyboru. Nie pozostał u boku siostry i Alchemika, lecz 
zjednoczył siły z doktorem Dee i tajemniczą Virginią Dare. Jeśli Sophie nie zdoła 
go odnaleźć, nim zacznie się ostateczna bitwa, nieuchronnie nastąpi zagłada. 
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PRAGA  GADA  O  WOJNIE ! 
 

„Praga gada. O wojnie!” to opowieść na temat jednej z najciekawszych dzielnic 
Warszawy, o jej mieszkańcach i ciekawym okresie, który odcisnął piętno na 
każdym warszawiaku. Jest to kolejny odprysk akcji promujących tę właśnie 
dzielnicę. Ciekawą, tajemniczą, pełną kontrastów prawobrzeżną stronę stolicy. 
Praga Gada jest szeroko zakrojoną akcją promocyjną wpisującą się w budowanie 
marki dzielnicy. Cały projekt ma na celu dotarcie zarówno do mieszkańców, jak i 
osób spoza tej części Warszawy. Album komiksowy jest jednym z elementów 
promocji. Jest to antologia, na którą składa się jedenaście krótkich nowel 
komiksowych przedstawiających świadectwa starszych mieszkańców Pragi, 
którzy podzielili się swoimi wspomnieniami na stronie www.pragagada.pl.  
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ARKA  CZASU 
 
Rafał ma prawie dziewięć lat. Mieszka w Dzielnicy. Nie chodzi do szkoły, bo w 
Dzielnicy nie ma szkół dla dzieci w jego wieku. Wszyscy tu ciągle się 
wprowadzają lub wyprowadzają, więc Rafał nie ma żadnych przyjaciół. Dziadek, 
który się nim opiekuje, przez całe dni wędruje po Dzielnicy i gra na skrzypcach, 
aby zarobić na życie. Dlatego Rafał najczęściej siedzi sam w mieszkaniu. Ale nie 
jest samotny – ma książki i bibliotekę, która jest jedynym miejscem w Dzielnicy, 
do którego wolno mu chodzić samemu. Pewnego dnia bibliotekarka wręcza mu 
powieść „Wehikuł czasu” Herberta George’a Wellsa. Ta lektura odmienia życie 
chłopca, stając się początkiem wielkiej, niebezpiecznej przygody… 
 
Grand Prix w III Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na współczesną 
książkę dla dzieci i młodzieży. 
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HILDA  I  TROLL 
 
Wodne duchy, olbrzymy, drewniane stwory i trolle; wyprawy Hildy nigdy nie 
zaliczają się do zupełnie zwyczajnych. Tu również znajdziemy sporo 
niespodzianek, ale przecież, jak to doskonale ujęła sama Hilda: "Taki już los 
łowcy przygód". 
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NIE  BUDŹ  MNIE  JESZCZE 
 
10-letni Artur śni co noc przerażający sen o Cieniu, który zagraża życiu jego taty, 
leżącego w śpiączce po wypadku. W domu dziadków na strychu chłopiec 
przypadkowo znajduje starą książkę bez tytułu. Zaczyna czytać i wówczas księga 
zdradza swoją tajemnicę - z kart wyłania się zaklęty w niej duch rycerza Lupusa. 
Lupus nie tylko zawierzy Arturowi własny los, ale też pomoże mu rozwikłać 
mroczną zagadkę sprzed lat. Czy chłopcu wystarczy odwagi, by zmierzyć się z 
potężnymi siłami Zła i uratować ojca? Powieść dla miłośników mocnych wrażeń, 
lubiących pełne grozy historie nie z tego świata.. W momencie gdyak  
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ROSE 
 
Pierwsza z niesamowitych, pełnych magii przygód Rose. 
Okazała rezydencja pana Fountaina to zupełnie inny świat niż sierociniec, który 
zostawia za sobą dziesięcioletnia Rose. Dziewczynka trafia na służbę do tego 
niezwykłego, pulsującego magią domu i powoli przekonuje się, że nie jest 
zwyczajną pokojówką... 
Tymczasem z okolicy w tajemniczy sposób znikają dzieci. 
Rose decyduje się więc wykorzystać swe magiczne zdolności. Czy uda jej się 
odnaleźć zaginionych i pomóc im, zanim będzie za późno? gdyak  
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ROSE  I  ZAGINIONA  KSI ĘŻNICZKA 

Przeglądając starą, podniszczoną księgę czarów, Rose rozmyśla o tym, jak bardzo 
zmieniło się jej życie. Jeszcze niedawno była biedną sierotą, a teraz jest uczennicą 
najważniejszego królewskiego magika! 
Jednak kiedy znika bez śladu uwielbiana przez cały kraj księżniczka, świat Rose 
znowu staje na głowie. Po mieście krążą plotki o czarnej magii, a król prosi 
dziewczynkę o pomoc. Rose musi odnaleźć zaginioną księżniczkę, zanim 
wszystko będzie stracone. 
Druga urzekająca opowieść o niezwykłych przygodach Rose… 
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TABI  UCZY  SI Ę  CZARÓW 

Ostatnią rzeczą, o której marzy 11-letnia Lotka to spędzenie wakacji u nudnego 
wujka. Jej mama dostała pracę zagranicą i Lotka musi zamieszkać w niewielkim 
miasteczku, pod opieką rodziny. 
Jednak gdy dziewczynka odkrywa, że sklep zoologiczny wujka pełen jest 
magicznych zwierząt, wszystko się zmienia... Czy Lotka znajdzie nowych 
przyjaciół, czy wybaczy mamie? Czy uda się jej pomóc małej kotce Tabi? 
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ZADUSZKI 
Autorka głośnych i nagradzanych na całym świecie "Ran wylotowych" wraca z 
opowieścią o rodzinach, ich sekretach i tym, jak skomplikowane potrafią być 
więzy miłości. 
Po śmierci swojego syna Regina Segal postanawia zabrać wnuczkę Mikę do 
Warszawy, by odnaleźć posiadłość, którą jej rodzina straciła podczas II wojny 
światowej. Jednak po ich przylocie z Izraela Regina zaczyna się dziwnie 
zachowywać. Odzyskanie dawnej własności przestaje być dla niej priorytetem i 
Mika czuje, że babka coś przed nią ukrywa. Młoda dziewczyna, odkrywając 
współczesną Warszawę, odkrywa też wielki rodzinny sekret. 
Rozgrywająca się tuż przed Zaduszkami historia pełna jest niespodziewanych 
zwrotów akcji, humoru i wzruszeń, ale też refleksji nad trudnymi polsko-
żydowskimi relacjami. Realizm sąsiaduje tu z sytuacjami absurdalnymi, a 
psychologicznie skomplikowani bohaterowie z postaciami jak ze slapstickowej 
komedii. Dzięki tym kontrastom Rutu Modan udaje się stworzyć w "Zaduszkach" 
niesłychanie żywy, wielowymiarowy świat. 

42422 

 

DROGA  DO  DOMU 

Opowieść o owczarku szetlandzkim, Tamie, który podczas wypadku 
samochodowego na górskiej drodze wypada z samochodu, i jego właścicielce - 
jedenastoletniej Abby. Abby natychmiast po wyjściu ze szpitala zaczyna szukać 
Tama. Pies tymczasem znalazł się w górach uwięziony w klatce, w której był 
przewożony. Jak Tam się wydostanie i jak sobie poradzi wśród dzikiej górskiej 
przyrody? Mimo upływu czasu i braku wiadomości o psie, Abby wciąż wierzy, że 
Tam żyje, i nie zaprzestaje poszukiwań. Ciepła wzruszająca opowieść o 
przywiązaniu i przyjaźni. 
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365  GESCHICHTEN  FUR  JUNGEN 

Geschichten für jeden Tag im Jahr, mit bezaubernden Illustrationen.- Bekannte 
Lieder, Reime, Märchen und Erzählungen sowie neue Abenteuer, Gedichte und 
Geschichten.- Zum Vor- und Selberlesen! 

42424 ANGIELSKI  DLA  DZIECI:  KOT  W  BUTACH 

„Kot w Butach. Puss in Boots” to edukacyjna bajka, dzięki której dzieci uczą się 
języka angielskiego. Opowiedzianą prostym, żywym językiem historię 
dostosowano do potrzeb i możliwości młodego słuchacza. 
Wersja angielska bajki została opracowana w czasie teraźniejszym, bardziej 
przystępnym dla dzieci, słuchowisko zaś nagrane przez native speakera – aby 
umożliwi ć maluchom oswojenie się z prawidłową wymową. 
Bajka adresowana jest do dzieci, które dopiero rozpoczynają naukę języka 
angielskiego, zarówno najmłodszych, jak i trochę starszych. Specjalnie 
przygotowane nagrania sprawią, że mali uczniowie będą poznawać nowy język 
podczas zabawy. 
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AUTA 

Zygzak McQueen to szybki jak błyskawica wyścigowy as, żądny trofeów i sławy. 
Czemu więc, zamiast śmigać po torze, musi remontować jezdnię w sennym 
miasteczku, w parze z powolną asfalciarką Bo za szybko pragnął gnać do 
zwycięstwa, nie zważając na innych. Musi się, więc nauczyć, że warto liczyć na 
przyjaciół! 
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BAŚNIE 

"Baśnie" to książka przeznaczona dla dzieci sześcioletnich, które - po rocznych 
zajęciach w klasach "zerowych" - podejmą wkrótce systematyczną naukę w 
szkole. Zamieszczone teksty powstały na motywach pięciu popularnych baśni: 
"Królewny Śnieżki", "Kopciuszka", "Jasia i Małgosi", "Czerwonego Kapturka" i 
"Rybaka i złotej rybki". Baśnie zostały napisane z wykorzystaniem 23 liter (bez 
zmiękczeń, dwuznaków i głosek o podwójnym zapisie). Ze względu na ten 
ograniczony zestaw liter, które poznaje sześciolatek w klasie zerowej, a także 
jeszcze niewielką sprawność czytania, teksty dla dzieci (pisane dużą czcionką) są 
krótkie i zawierają zdania o prostej konstrukcji. Cała książka została pomyślana 
tak, aby mogła spełniać jednocześnie dwie funkcje: - samodzielnej czytanki dla 
sześciolatka, w której tekst dla dziecka zawiera kompletną, choć uproszczoną 
treść baśni; - książki do wspólnego czytania z rodzicami, dziadkami czy panią w 
przedszkolu, gdzie tekst dla dziecka z tekstem do czytania przez dorosłego tworzy 
całość i inspiruje dziecko do zadawania pytań.  
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BEAUTY  AND  THE  BEAST 

True love blooms in this adaptation of a beloved fairy tale. Magnificent pop-ups 
of a life-like Beast, a mysterious castle and a spectacular rose garden make this 
all-new pop-up masterpiece a must-have for your family's library. 
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CHŁOPCY  Z  PLACU  BRONI 

Był ciepły, wiosenny dzień, gdy chłopcy z Placu Broni wbili w ziemię włócznie 
ze srebrnymi grotami, a na szczycie swej twierdzy wywiesili czerwono-zieloną 
chorągiewkę. Wiedzieli, że walczyć i zwyciężać można tylko wtedy, gdy panuje 
zgoda. Czy pokonali Czerwone Koszule? Czy ogród znów stał się dla nich 
spokojnym miejscem zabawy?  
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DALEKI  REJS 

Paweł nie może znależć wspólnego jezyka z bratem. Tęskni też okropnie za tatą. 
Na szczęście dosaje list od tajemniczego Dżejmsa, który wywraca jego 
dotychczasowe życie do góry nogami. Powieść o problemach dzieci z niepłnej 
rodziny, o poszukiwaniu przyjażni, zrozumienia, szczęścia i radości z posiadanego 
rodzeństwa. 
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DALEKI  REJS 

Paweł nie może znależć wspólnego jezyka z bratem. Tęskni też okropnie za tatą. 
Na szczęście dosaje list od tajemniczego Dżejmsa, który wywraca jego 
dotychczasowe życie do góry nogami. Powieść o problemach dzieci z niepłnej 
rodziny, o poszukiwaniu przyjażni, zrozumienia, szczęścia i radości z posiadanego 
rodzeństwa. 
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EXCEL  2007  PL.  222  GOTOWE  ROZWIĄZANIA 

Zdobądź niezbędne umiejętności! Jak tworzyć formuły tablicowe? Jak 
wyszukiwać i filtrować powtórzone teksty? Jak jednocześnie wypełniać wszystkie 
zaznaczone komórki? Excel wciąż uchodzi za program skomplikowany i trudny w 
opanowaniu, szczególnie wśród osób, u których matematyka wywołuje dreszcze 
niechęci, a formuły i funkcje wciąż budzą przerażenie. A przecież wcale nie musi 
tak być. Możesz przekonać się o tym, sięgając po tę książkę - zobaczysz, że 
program ten stanie się dla Ciebie najlepszym i niezastąpionym asystentem w 
pracy.  

42432 

 

ELEMENTARZ 

Reprint wydania XV z 1971 roku 

42433 

 

GRA  ANIOŁA 

Kiedy następnym razem będziesz chciał uratować jakąś książkę nie ryzykuj 
życia... Zaprowadzę cię do tajemnego miejsca, gdzie książki nigdy nie umierają i 
nikt nie może ich zniszczyć.  
W "Grze anioła" Carlos Ruiz Zafon z niezwykłą precyzją powieściopisarską i w 
charakterystycznym dlań, oszałamiającym stylu ponownie przenosi nas do 
Barcelony Cmentarza Zapomnianych Książek. To druga po "Cieniu wiatru" część 
bestsellerowej trylogii. Tym razem akcja rozgrywa się w latach dwudziestych. 
Barcelona to mroczne, niebezpieczne i niespokojne miasto. W samym jej centrum, 
w opuszczonej posiadłości żyje młody pisarz, dręczony obsesyjną i niemożliwą 
miłością. Pewnego dnia otrzymuje od tajemniczego wydawcy ofertę napisania 
książki, jakiej jeszcze nie było. Książki zdolnej przemienić ludzkie umysły i serca. 
W zamian zdobędzie fortunę i - być może - coś więcej... 

42434 

 

HACKING  UBUNTU 

Hacking Ubuntu. Konfiguracja i optymalizacja" to podręcznik dla użytkowników, 
którzy chcą wydobyć z tej dystrybucji maksimum możliwości. Czytając ją, 
dowiesz się, jak zainstalować i optymalnie skonfigurować system wraz z jego 
interfejsem graficznym, jak przystosować Ubuntu do pracy w sieci oraz 
współdzielenia plików. Przeczytasz o przeglądarkach internetowych, klientach 
poczty elektronicznej i komunikatorach. Znajdziesz tu informacje o poprawie 
wydajności systemu i przyspieszeniu jego działania, optymalizowaniu pracy z 
aplikacjami i doborze odpowiednich urządzeń peryferyjnych. 

 

42435 

 

HOR  MAL  DIE  TIERE 

Wie macht die Kuh? Oder ein Hund? Weißt du auch, wie ein Schwein grunzt? Du 
brauchst nur die einzelnen Knöpfe zu drücken, und schon hörst du verschiedene 
Tierlaute. In diesem farbenfrohen Geräuschebuch lernen die Kinder auf spannende 
Weise beliebte Tiere und deren Laute kennen. Mit großen fotografischen Bildern 
zum Betrachten und Staunen. Klangleiste mit 6 verschiedenen Tierlauten. 



42436 

 

JAK  WYCHOWA Ć  SZCZĘŚLIWE  DZIECI 

Książka jest relacją z rozmowy Wojciecha Eichelbergera, który prowadzi program 
"Okna" z Anną Mieszczanek, którzy razem usiłują udzielić odpowiedzi na pytanie 
zawarte w tytule. 

42437 

 

KACPER  I  JEGO  SPRAWY 

Kacper ma mamę, tatę, młodszego brata i mnóstwo spraw na głowie. Bo czy 
można spać spokojnie, kiedy wokół tyle się dzieje? Trzeba w nocy pokonać 
pająka giganta,  w przedszkolu podzielić się samochodem z Ziemkiem, uczyć się 
pić z DOROSŁEGO kubka czy jeździć na rowerze bez dodatkowych kółek. No i 
walczyć na świecące miecze z Krzysiem!  
Książeczka Kacper i jego sprawy Elżbiety Pałasz to zbiór terapeutycznych 
historii, które bawią i uczą. Mogą one pomóc naszym dzieciom w zrozumieniu i 
rozwiązywaniu własnych problemów. Lektura tej książki jest też okazją do 
wspólnego spędzenia czasu z maluchem. 

42438 

 

KAWALER  W  ŻÓŁTYM  KAFTANIE 

Kapitan Alatriste traci swą rycerską niewinność! Ujawnia mroczne zaciekłe 
oblicze, niełatwe do zaakceptowania nawet dla jego wiernego giermka. Tym 
razem akcja powieści rozgrywa się wokół teatru, tam też dochodzi do iście 
teatralnej intrygi: zabiegając o względy pięknej aktorki, Alatriste staje 
naprzeciwko niespodziewanego konkurenta w osobie samego króla. I nim zdoła 
się obejrzeć, zostaje oskarżony o królobójstwo. Co w tej sztuce jest prawdą i kto 
kryje się pod kolejnymi maskami? 

42439 

 

LATO  MUMINKÓW 

Cieszący się nieustającą popularnością cykl dziewięciu książek fińskiej pisarki. 
Życie Muminków i ich przyjaciół z Doliny skupia się wokół domu Mamusi i 
Tatusia Muminka, gdzie każdy może liczyć na pomoc i przyjaźń. 

42440 

 

NA  BIWAKU 

Kocia rodzina wybrała się na biwak nad jezioro. Wspaniałej zabawie 
przeszkodziła nieoczekiwana wizyta zakatarzonej chmury. Jeśli jesteś ciekaw, jak 
skończyła się przygoda, sięgnij po tę książeczkę. 

42441 

 

NIEBO  I  KALENDARZ 

Kto i po co wynalazł kalendarze? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie 
odbywamy fascynującą podróż do gwiazd i... w przeszłość. Poznajemy 
nieistniejące już, niegdyś zdumiewająco wysoko rozwinięte cywilizacje i 
dowiadujemy się, że parę tysięcy lat temu ludzie potrafili rachować upływ czasu z 
zaskakującą dokładnością. Śledzimy ucieszne nierzadko perypetie kalendarza w 
czasach nowożytnych, a wreszcie - analizujemy dwie propozycje zreformowania 
obecnie przyjętej rachuby czasu. "Niebo i kalendarz" to klasyka literatury 
popularnonaukowej dla starszych dzieci. Nowe wydanie zostało zaktualizowane, a 
fotografie cennych pamiątek przeszłości odzyskały barwy.. 



42442 

 

PICTURE  DICTIONARY 

Picture Dictionary by Jennifer Boudart, Lisa Harkrader, Brian Conway. 

 

42443 

 

ROGATE   RANCZO 

Przeżyjcie wspaniałą przygodę wraz z trzema dzielnymi krowami ścigającymi 
chciwego złodzieja bydła.  

42444 

 

SIÓDME  WTAJEMNICZENIE 

Pełne napięcia przygody i dylematy bohaterów, walka o prawdę, o trumnę 
Klappera i Wielki Wander, których istnieniu usiłuje zaprzeczyć Żarłoczny... 

42445 

 

ŚWIAT   NA  KÓŁKACH 

Świat na kółkach to świat, który zaprasza do siebie wszystkie małe dzieci - 
Zygzak, Złomek i inne wspaniałe auta to gwarancja świetnej zabawy! 

42446 

 

ŚWIAT   ZAGINIONY 

Mija sześć lat od przerażających wydarzeń w Jurassic Park. Sześć lat odkąd 
najbardziej śmiały naukowy sen zmienił się w największy naukowy koszmar. 
Sklonowane dinozaury wyginęły, rezerwat został zamknięty, wyspa jest 
niedostępna dla turystów. Coś jednak przetrwało... 

42447 

 

TANIEC  -  FILOZOFIA  ŻYCIA 

Polsko-angielsko-niemiecko-francuska książka na licznych fotografiach opisuje 
taniec jako pasję, życie, ulotność. 

42448 

 

TARNÓW  I  OKOLICE.  PRZEWODNIK 

Przewodnik, który Państwu przekazujemy, stanowi szczegółowe kompendium 
wiedzy o Tarnowie i jego okolicach. Publikacja zawiera ponad 500 kolorowych 
fotografii przedstawiających ważniejsze miejsca, obiekty Tarnowa i najbliższych 
okolic. Publikacja jest przewodnikiem po miejscach znanych, ale nakierowana jest 
też na miejsca i historie osobliwe, niepowtarzalne, a nawet znane nieco mniej. 
Autor dość wnikliwie i obszernie przedstawia dzieje samego miasta, przedstawia 
sylwetki ludzi znanych i związanych z Tarnowem (Józef Bem, Kazimierz 
Brodziński, Zenon Klemensiewicz, Tadeusz Kantor).  



42449 TARNÓW  PIĘKNE  ŚLADY  WIEKÓW 

Publikacja, zawierająca na 168 stronach ponad 260 barwnych fotografii autorstwa 
artysty fotografika Piotra Bernackiego i Dariusza Kobylańskiego − właściciela 
wydawnictwa S-CAN. Tekst napisał, od dawna zauroczony Tarnowem kielczanin, 
Andrzej Cedro, a podpisy opracował tarnowski historyk Janusz Kozioł. 
Tytuły poszczególnych rozdziałów: Wrażliwe maszkarony, Ślady wieków, 
Kamienice, zaułki i ogrody czyDobra pamięć brzmią po części poetycko i trochę 
nostalgicznie. Autorzy, dość umiejętnie, wprowadzają nas w historyczny Tarnów. 
Jest to jak gdyby, wędrówka w czasie i przestrzeni. Wydobywanie Tarnowa, 
którego na co dzień może nawet nie zauważamy. My − to znaczy stali mieszkańcy 
tego uroczego miasta. 

42450 THE  MITTEN 

When Nicki drops his white mitten in the snow, he goes on without realizing that 
it is missing. 
 
One by one, woodland animals find it and crawl in; first, a curious mole, then a 
rabbit, a badger and others, each one larger than the last. Finally, a big brown bear 
is followed in by a tiny brown mouse and what happens next makes for a 
wonderfully funny climax. 
 

42451 THE  VERY  HUNGRY  CATERPILLAR 

Eric Carle's best-selling children's classic needs little in the way of introduction. 
Adored by children, parents and teachers the world over, 'The Very Hungry 
Caterpillar' is now available in eight dual language editions. Already a favourite 
on most bookshelves, this timeless tale is versatile enough to be used in the 
classroom and enjoyed at home. Following the caterpillar's transformation will 
help early readers to memorise the days of the week, to develop counting skills 
and to expand their vocabulary skills as the very hungry caterpillar chomps his 
way through apples, lollipops, Swiss cheese and pickles. 

42452 

 

TOMEK  NA  TROPACH  YETI 

Kolejny tom opowiadający o przygodach Tomka Wilmowskiego. Akcja książki 
rozpoczyna się na statku płynącym do wybrzeży Indii. Tomek, jego ojciec 
Andrzej Wilmowski oraz bosman Nowicki są zaniepokojeni telegramem od pana 
Smugi, w którym prosi by bardzo pilnie przybyli do Indii. Po otrzymaniu 
telegramu trójka przyjaciół niezwłocznie wyrusza w podróż. W mieście 
portowym, Bombaju, gdzie miał czekać na nich Pan Smuga, zastali tylko 
wiadomość, żeby pytali o niego Maharadżę Alwaru. Pan Abbas, który wręczył im 
list oraz miał wręczyć depozyt (woreczek złota), został zabity przez mężczyznę z 
blizną. 

42453 

 

TRANSPORT 

W tej pięknie ilustrowanej książeczce młodzi czytelnicy znajdą interesujące 
wiadomości na temat transportu. Poznają jego historię oraz dowiedzą się, jakie 
były najważniejsze odkrycia w tej dziedzinie. Młodzi czytelnicy, zainteresowani 
nauką i chcący poszerzać swoją wiedzę, będą zachwyceni mnogością informacji i 
przystępną formą.  



42454 

 

TREKKING.  PORADNIK 

Przewodnik przygotowujący do wyjścia w wysokie góry. Sprzęt, przygotowanie 
kondycyjne, strategia organizowania górskiej wędrówki. 

42455 

 

TRZY  ŚWIATY  MICHAŁA  ANIOŁA 

Osobowość każdego artysty skrywa się za zasłoną faktów, mitów, pogłosek i 
plotek. Autor wcielił się więc w rolę detektywa. Wykorzystał wskazówki zawarte 
w setkach dokumentów z czasów Michała Anioła, by na nowo przedstawić jego 
życie, od dzieciństwa do lat heroicznej pracy w Kaplicy Sykstyńskiej. Autor 
odkrywa motywację, która tkwiła u podłoża dokonanych przez Michała Anioła 
wyborów. W nowatorski sposób próbuje zrozumieć umysł, charakter i 
seksualność niezrównanego artysty, którego już za życia okrzyknięto boskim. 

42456 

 

W  DOLINIE  MUMINKÓW 

Cieszący się nieustającą popularnością cykl dziewięciu książek fińskiej pisarki. 
Życie Muminków i ich przyjaciół z Doliny skupia się wokół domu Mamusi i 
Tatusia Muminka, gdzie każdy może liczyć na pomoc i przyjaźń.Świat 
Muminków to dolina, w której różne tajemnicze postacie - Paszczaki, Ryjek, 
Włóczykij, Mała Mi - wiodą życie dziwnie podobne do zwykłego, a jednak 
wypełnione baśnią. 

42457 

 

WINDOWS  7  PL.  ZAAWANSOWANA  
ADMINISTRACJA  SYSTEMEM 

Dzięki tej książce poznasz m.in. dostępne wersje systemu Windows 7 PL oraz 
dowiesz się, jakie wprowadzono w nich nowości, a także dobierzesz najlepszy 
sposób instalacji tego środowiska. Poza tym nauczysz się korzystać z narzędzi 
administracyjnych, systemowych i narzędziowych oraz zdobędziesz wiadomości 
na temat zaawansowanego zarządzania dyskami i systemami plików w Windows 
7 PL. Łatwo opanujesz też administrację kontami użytkowników i grup oraz 
poznasz tematykę bezpieczeństwa środowiska i zagadnienia związane z 
korzystaniem z sieci. 

42458 

 

WUFFI  IST  IMMER  DABEI 

Wuffi ist Sarahs Hund, und er begleitet sie überallhin: Er bringt sie mit Mama 
zum Kindergarten, sie gehen zusammen auf den Markt und haben Spaß am See. 
Am Nachmittag hat Wuffi eine Verabredung, zu der Sarah ihn begleitet: Es ist 
Zeit für die jährliche Untersuchung bei der Tierärztin. Schließlich machen die 
beiden noch einen Abendspaziergang mit Mama. Aber dann ist endlich 
Schlafenszeit. Gute Nacht, Wuffi! 

42459 

 

ZDĄŻYĆ  PRZED  PIERWSZĄ  GWIAZDK Ą 

"... Noc przed Wigilią była najbardziej przykra. 
Święta nie są dla ludzi samotnych, święta są dla rodzin, dla dzieci...Święta są dla 
przyjaciół. To co robimy? My do was czy wy do nas?..." 
 
Jest to zbiór opowiadań o miłości i jej krętych ścieżkach... 



42460 ŻYCIE  FOK  -  PRAWDZIWA  HISTORIA 

Bogato ilustrowana, w bardzo przystępnej formie napisana książka autorstwa 
Szwedki i Polki - pań będących biologami morza, zajmującymi się - między 
innymi - badaniami fok. W tej pozycji poruszają głównie temat foki szarej. 
 
Na s. red. : Tekst w oparciu o "Sälliv", Anna Roos, Bonnier Carlsen Förlag AB. 
 
Współfinansowanie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

 ZAKUP 
42461 ANTONINO  W  WALCE  Z  CZASEM 

 
Antonino ma tylko pięć minut na uratowanie Niedźwiedzia. Czy zdąży? 
Pierwsza część zdumiewających przygód Antonina - maleńkiego mężczyzny o 
awanturniczym sercu i melancholijnej duszy. 
 
 
 
 

42462 

 

APOLLO  11. O  PIERWSZEJ  PODRÓŻY  NA  
KSIĘŻYC 

`Apollo 11` to opowieść o pierwszym lądowaniu człowieka na Księżycu; 
szczegóły lotu, informacje techniczne i wartka akcja - do przeczytania jednym 
tchem! Połykam strony, trzeci poziom serii Czytam sobie, to świetny sposób na 
utrwalenie nauki czytania. Wciągające historie, napisane dłuższymi i bardziej 
złożonymi zdaniami, są dziełem wybitnych polskich autorów. Duża czcionka 
ułatwia czytanie, a słowa zaznaczone gwiazdką są wyjaśnione w alfabetycznym 
słowniczku na końcu książki. Czarno-białe ilustracje i przewaga ilościowa tekstu 
nad ilustracjami daje poczucie obcowania z prawdziwą książką. Forma książek 
zgodna jest z zaleceniami metodyków. 
 

42463 

 

BABCIA  RABU Ś 
 
Najbardziej poszukiwana Babcia świata!  
Znudzony wnuczek i niemrawa babcia.  
Ta para skazana jest na koszmar piątkowych wieczorów o smaku zupy 
kapuścianej.  
Nic ciekawego. 
Kiedy Ben odkrywa w puszce po ciasteczkach kamienie szlachetne, sytuacja 
zupełnie się zmienia. Nadeszła pora, by stanąć twarzą w twarz z `Czarnym 
Kotem`, zuchwałym złodziejem klejnotów. Rozpoczyna się niezwykła przygoda - 
ucieczka ze szpitala, nurkowanie w Tamizie, a na koniec spotkanie z Elżbietą II. 
Dla Babci jest to ostatnia przygoda, ale i najwspanialsza. Najbardziej szalona.  
Czy wiedzieliście, że Królowa Anglii przechadza się po Londyńskiej Twierdzy w 
koszuli nocnej i koronie? 

 
 
 



42464 

 

EWELINA  I  CZARNY  PTAK  

Po śmierci matki 9-letnia Ewelina zostaje zupełnie sama, zdana na łaskę obcych 
nieżyczliwych ludzi. Zgodnie z wolą ojca dziewczynka w ciągu 7 dni musi 
wybrać swojego prawnego opiekuna. O jej względy zabiegają - dyrektorka 
sierocińca, pani Bruber, adwokat Vincent Krammer, pastor Martin oraz doktor 
Sobel, którzy nie cofną się przed niczym, by zawładnąć majątkiem dziewczynki. I 
kiedy wydaje się, że już nic i nikt nie obroni Eweliny przed ludzką chciwością, 
nad jej domem zaczyna krążyć Czarny Ptak, a w miasteczku zjawia się dziwna 
postać - pan Rukkman. Niesamowity nastrój nawiązujący do powieści grozy, 
świetnie sportretowani bohaterowie i wszechobecna magia to niewątpliwe atuty 
tej książki, która może zachwycić nie tylko młodego czytelnika. 
 
 

42465 

 

KRET  SAM  NA  SCENIE 
 
Mój brat uważał, że śpiewam najlepiej na świecie. Nie chciałem jednak 
występować na dużych uroczystościach. A moja klasa organizowała 
przedstawienie z okazji święta wiosny. Na prawdziwej scenie z 
najprawdziwszymi reflektorami. Ale jaki kostium miałem założyć? Zostało tylko 
przebranie kreta... 
Przenikliwa, opowiedziana z humorem historia o TREMIE - lęku przez występem 
, którego doświadczył chyba każdy z nas. 
Ulf Nilsson i Eva Eriksson należą do grona najlepszych szwedzkich twórców 
książek dla dzieci. Ulf Nilsson jest autorem wydanego w Polsce "Żegnaj, Panie 
Muffinie!". Eva Eriksson stworzyła między innymi ilustracje do książki "Co za 
szczęście! Co za pech!" Thomasa Hallinga. 

 
42466 

 

MISIOWA  PIOSENKA 
 
Po ulicach wielkiego miasta, przepychając się wśród przechodniów, gna ogromny 
niedźwiedź. Dokąd tak pędzi? Czyżby śpieszył się na wieczorny koncert w 
operze? A może szuka kogoś, kto zgubił się w tym tłumie? 
 
Słynna pasieka na dachu paryskiej opery zainspirowała Benjamina Chauda do 
stworzenia ciepłej, rodzinnej historii z zaskakującym zakończeniem. Pełne 
szczegółów, dowcipne ilustracje zapraszają małych czytelników, by przyłączyli 
się do poszukiwań i przetestowali własną spostrzegawczość. 

42467 

 

MOST  NAD  MISSISIPI 
 
Zielony irokez i wymyślne kapelusze tak bardzo wyróżniają się z przeciętnego 
świata, że nieoczekiwanie mają ze sobą wiele wspólnego. Tak jak nastoletni Kuba 
i Pani Teodora - oboje są samotni, pełni fantazji, i oboje przed czymś uciekają, 
wzajemnie się wspierając. 
 
 
 
 
 
 
 

 



42468 

 

OCEAN  NA  KOŃCU  DROGI 
 
Książka jest historią opowiadaną przez mężczyznę, który wspomina pewne 
zdarzenie ze swojego życia - kiedy miał 7 lat, lokator mieszkający u jego rodziny 
ukradł ich samochód i popełnił w nim samobójstwo. Śmierć ta przywołuje 
starożytne złe moce, których rodzina może uniknąć jedynie dzięki pomocy trzech 
tajemniczych kobiet mieszkających na końcu ulicy. Najmłodsza z nich uważa, że 
staw przy jej domu to ocean, a najstarsza pamięta Wielki Wybuch... 
  Ta błyskotliwie opowiedziana historia autorstwa współczesnego mistrza cudów 
i grozy jest pierwszą powieścią Neila Gaimana skierowaną do dorosłych 
czytelników od czasów notowanych na 1. miejscu listy bestsellerów New York 
Times "Chłopaków Anansiego". 

 
42469 

 

OTO  JEST  LONDYN 
 
Drugi tom kultowej serii książek dla dzieci o miastach świata. Tym razem 
czarujące ilustracje Miroslava Šaąka przeniosą Was do Londynu sprzed lat. 
kategoria wiekowa 4+ 
Miroslav Šaąek (1916-1980) - czeski ilustrator, malarz, autor książek dla dzieci. Z 
wykształcenia architekt. W 1948 roku, gdy w Czechosłowacji władzę przejęła 
partia komunistyczna, wyemigrował do Niemiec. Osiedlił się w Monachium, 
gdzie przez kilka lat pracował w Radiu Wolna Europa. Na wakacjach w Paryżu 
wpadł na pomysł książki Oto jest Paryż. Wydana w 1959 roku, zapoczątkowała 
18-tomową serię książek dla dzieci o miastach świata, która przyniosła Saskowi 
międzynarodową sławę. Dwa kolejne tomy - Oto jest Londyn i Oto jest Nowy 
Jork - zdobyły przyznawany przez `New York Times` tytuł Najlepszej Książki 
Ilustrowanej Roku (w latach 1959 i 1960). 
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PAMI ĄTKA  Z  PARY ŻA 
 
Skąd biorą się figurki wieży Eiffla, które turyści przywożą ze stolicy Francji? 
Pewnego dnia w Paryżu dochodzi do dziwnego zdarzenia: na chodnikach, ulicach, 
placach kiełkują niezliczone żelazne pręty, które całkowicie dezorganizują życie 
mieszkańców i płoszą turystów. W tym samym czasie w paryskim Instytucie 
Nanobiotechnologii młoda laborantka bada dziwne nasionko, przypominające 
ułamany grafit ołówka... Naukowa analiza ujawnia zaskakującą prawdę: po 120 
latach wieża Eiffla najwyraźniej dojrzała i rozsiewa nasiona! 
`Pamiątka z Paryża` - kolejny tom z serii `Mały Koneser` - to wciągająca 
opowieść utrzymana w konwencji science fiction - udziela na to pytanie 
przewrotnej i bardzo zabawnej odpowiedzi. A przy okazji zapoznaje dzieci z 
tajemniczym malarstwem Wilhelma Sasnala. 
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PAN  G. 
 

Pan G. chce zasadzić kwiat na środku pustyni, żeby wprowadzić tam trochę 
muzyki. Czy Pan G. zwariował? 

Pan G. to wyobraźnia i determinacja w małym ciele. To spełnione marzenie, 
wbrew wszystkim „nie-da-się”, którymi jesteśmy bezustannie karmieni. 
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NIECHĘTNY  ZABÓJCA 
 
PRASK to ściśle tajny program ochrony świadków: dla lepszej ochrony FBI 
przenosi ich... do wiktoriańskiej Anglii. Tam właśnie znajduje się teraz Riley - 
czternastoletni chłopiec stojący o krok od zbrodni. Albert Garrick, przerażający 
czarodziej i płatny morderca w jednym, zmusza chłopca do okrutnej próby - 
pierwszego w życiu zabójstwa. Po chwili obaj zostają przeniesieni w czasie, 
jednak w odwrotnym kierunku - wracają do czasów nam współczesnych, by 
poznać młodą agentkę FBI Chevie Savano i rozpocząć ekscytującą i pełną 
przygód podróż w czasie i przestrzeni. Riley i Chevie będą musieli stawić czoła 
tajemnicom służb specjalnych, sekretom własnej przeszłości i przede wszystkim 
Garrickowi, aby nie tylko uratować własną skórę, ale i ocalić bieg historii przed 
nieodwracalnymi i katastrofalnymi w skutkach zmianami. 
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PRAWDZIWA  BAJKA 
 
Dwójka młodych ludzi podróżuje przez Europę. Czarnym Volvo przemierzają 
większe i mniejsze turystyczne atrakcje, ciesząc się wolnym czasem i pięknym 
latem. I podróż ta pewnie zakończyłaby się zupełnie zwyczajnie, gdyby pewnego 
dnia nie odkryli, że towarzyszy im tajemniczy pasażer na gapę... Prawdziwa bajka 
to najnowsza książka Marty Ignerskiej, znakomitej polskiej ilustratorki, której 
prace nagradzane były na całym świecie oraz Mikołaja Łozińskiego, jednego z 
najzdolniejszych młodych pisarzy, wyróżnionego m.in. Paszportem Polityki za 
powieść Książka. 
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TAJEMNICA  URODZIN 
 
Muhammed Karat hucznie obchodzi swoje pięćdziesiąte urodziny. Jednym z 
punktów programu jest konkurs na najlepszy tort, w którym bierze udział troje 
cukierników. Kiedy nagle gaśnie światło, a chwilę później okazuje się, że z szyi 
Barbary Palm zniknął drogocenny diament - Lasse i Maja rozumieją, że ich biuro 
ma do rozwikłania kolejną zagadkę... 
 
Kolejne tytuły serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai od kilku lat wybierane 
są książką roku przez szwedzkie Jury Dziecięce, czyli niemal 50 000 głosujących 
dzieci, a tym samym nie schodzą w Szwecji z list bestsellerów. W Polsce również 
cieszą się dużą popularnością. 
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SOJUSZE 
 
Czwarta część serii rozgrywającej się w świecie Thorgala, a poświęconej losom 
pięknej i wojowniczej Kriss de Valnor. 
Kriss zawładnęła jednym z państw wikingów, a teraz planuje zdobyć tytuł 
królowej wszystkich ludów Północy. By jednak mieć do niego prawa, musi 
spełnić warunki wymagane przez Althing - wiec wolnych wojowników. 
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TYRANOZAUR  I  TRAKTORZYSTKI 
 
`Tyranozaur i Traktorzystki` to opowieść o dwóch dziewczynkach mieszkających 
na dnie talerza. Pewnego dnia Porce i Lana (bo tak maja na imię bohaterki) 
wsiadają na malutki traktor i wyruszają w nieznane. Czekają na nie labirynty 
kolorowych tapet, pola białych sufitów, lasy lamp i... groźny tyranozaur! Tina 
Oziewicz z właściwą sobie czułością snuje prostą, piękną opowieść. Pokazuje że 
w każdej, na pozór zwykłej rzeczy - pęknięciu ściany czy rysunku dywanu, może 
kryć się świat pełen tajemnic. 
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MIASTO  ZWANE  PIEKŁEM  
 
Straciwszy swojego suwerena, pana Mifune w jednej z takich bitew, Miyamoto 
Usagi przemierza kraj jako pielgrzymujący wojownik. Poszukuje harmonii, ale z 
każdym krokiem napotyka kłopoty! 
W tym tomie Usagi zostanie uwikłany w rozgrywki dwóch rywalizujących 
hersztów band, które zmieniły spokojne miasteczko w piekło występku i 
okrucieństwa. Usiłując przywrócić spokój, zarówno Usagi, jak mistrz miecza 
Kato będą musieli wybrać którąś ze stron konfliktu, ale szybko wyjdzie na jaw, że 
nie można ufać żadnemu z hersztów, a samuraje zostaną zdradzeni! 
Nawet po wyrwaniu się z Piekła Usagi nie uwolni się od przygód czekających za 
każdym zakrętem ścieżki wojownika. W trakcie swojej wędrówki królik ronin 
musi stawić czoło przerażającym demonom, złodziejom, donosicielom oraz wielu 
takim, którzy po prostu dobywają miecza bez żadnego powodu. Jednak każdy 
krok będzie prowadzić go z powrotem do miasteczka zwanego Piekłem i do 
ostatecznej rozgrywki z Kato! 

 
42478 

 

WYPRAWA   NA   BIEGUN 
 
`Wyprawa na biegun` to opowieść o zdobyciu bieguna południowego przez 
ekspedycję Roalda Amundsena w roku 1911, z przepięknymi ilustracjami Ewy 
Poklewskiej-Koziełło. 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. 
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ZAGROŻENI 
 
Trzeci tom bestsellerowej sagi "Wybrani" zabierze Was ponownie do najbardziej 
ekskluzywnej szkoły w Wielkiej Brytanii i odkryje jej kolejne sekrety. Akademia 
Cimmeria stała się dla Allie czymś więcej niż szkołą była jej schronieniem. 
Jednak grupa ludzi powiązanych z rodziną dziewczyny próbuje zniszczyć 
wszystko to, co dla Allie ważne. Co gorsza, ktoś blisko związany z uczniami 
Cimmerii dopuścił się zdrady i wszystkich opanowuje paranoja. W obawie przed 
atakiem Nathaniela wybuchają wewnętrzne walki.Jednak to nie uderzenia z 
zewnątrz należy się obawiać... 
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ZOMBI 
 
Znalezienie dobrego zombi jest trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Przekonuje 
się o tym czarnoksiężnik, któremu przypada w udziale bardzo niemrawy sługa. 
Seria: Czy zastanawialiście się, jak wygląda życie potwora, jakie może mieć 
problemy? 
Czego boją się ci, których my się boimy? W upiornej skrzynce znajdują się 
odpowiedzi... 
Seria 10 przerażających książek do samodzielnego czytania. Tylko dla dzieci o 
mocnych nerwach. 
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ZUZA  CHCE  MIE Ć  DZIDZIUSIA 
 
`Chodź, zmajstrujemy sobie dzidziusia` - mówi Zuza do kolegi - Maksa, ciągnąc 
go do sypialni. Cóż to za dziwny pomysł... Zuza jednak nie wygląda na skorą do 
żartów, więc Maks zgadza się. Nazajutrz rano - niespodzianka: Zuza wkracza do 
szkoły z wielkim brzuchem! Ponieważ jest karnawał, nikogo to zbytnio nie dziwi. 
Lecz następnego dnia... 
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ZWIERZ ĄTKA 
 
Zupełna nowość - książeczka dla niemowląt i najmłodszych dzieci. Forma 
publikacji nawiązuje do zdolności obserwacyjnych maluchów - przez pierwszych 
kilka miesięcy życia dzieci nie rozróżniają kolorów, a świat poznają dzięki 
świetlnym kontrastom. Linoryty i gipsoryty przedstawiające zwierzęta i odbicia 
ich łap mają więc zaciekawić maleństwa, wciągnąć je w zabawy wzrokowe, a 
także oswajać z formą książki obrazkowej.Na polskim rynku nadal brakuje 
książek dostosowanych do możliwości i potrzeb najmłodszych. Bona zamierza 
wypełnić tę lukę swoimi pierwszymi książeczkami kaszerowanymi. Drugim 
tytułem wydawanym przez Bonę w formie książki kaszerowanej będzie W 
aeroplanie Tuwima w nowym opracowaniu graficznym Ady Bystrzyckiej. 
Obydwie idealnie nadają się do małych rączek, niestraszne będzie im również 
obgryzanie rogów i targanie w gąszczu innych zabawek. 
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BABA  JAGA  NA  DESKOROLCE 
 
Czytam sobie to trzypoziomowy program wspierania nauki czytania dla dzieci w 
wieku 5-7 lat. Bo radość czytania to bakcyl, którym naprawdę warto się zarazić! 
Świetna zabawa i nauka 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 
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DWOJE  LUDZI 
 
`Gdy dwoje ludzi żyje razem, to jest im łatwiej, bo są razem, i jest im trudniej, bo 
są razem` - tak zaczyna się autorska książka Iwony Chmielewskiej. Książka, którą 
od lat delektują się zagraniczni wielbiciele autorki i której wydanie w Polsce było 
od dawna wyczekiwane. To typowy picturebook, w którym za pomocą prostych 
metafor opisane są i pokazane zależności w związkach. Dla dzieci i dla dorosłych. 
Do podarowania w dniu ślubu, w rocznicę związku, do refleksji po rozstaniu... 



 DARY  
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PAPIESKIE   ABECADŁO 
 
Chcąc przybliżyć najistotniejsze wątki papieskiego nauczania najmłodszemu 
czytelnikowi, każdej literze alfabetu przyporządkowaliśmy jedno słowo – słowo 
ważne dla Jana Pawła II (cierpienie, godność, miłość, rodzina, wolność i in.), by 
objaśnić je dzieciom w formie wierszyka. Skupiliśmy się jednak nie tyle na 
literalnym jego znaczeniu, co na znaczeniu „papieskim” – wyciągnęliśmy z niego 
„papieski” sens. Nie zapomnieliśmy przy tym o rodzicach. Dla nich to słowo 
pojawia się w cytacie z papieskiej wypowiedzi, gdzie zostało użyte w jakimś 
kluczowym kontekście. Spośród wielu propozycji wybraliśmy słowa, dzięki 
którym można powiedzieć coś ważnego pod względem praktycznym: żeby myśl 
zapadła w serce, stając się dobrą papieską radą na życie. 
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PIELGRZYMKI  JANA  PAWŁA  II  DO  
OJCZYZNY  

Oddziaływanie Jana Pawła II na młodzież szkolną pozostaje fenomenem, którego 
nikt nie ośmiela się podawać w wątpliwość. Źródeł tego swoistego "sukcesu 
wychowawczego" jest wiele. Niewątpliwie za najważniejszy uznać wolno 
szczególny charyzmat Papieża Polaka, który nie tylko darzył młodych zaufaniem, 
upatrując w nich wielką nadzieję przyszłości, ale też umiał ich zaufanie zdobyć, 
stając się dla wielu niepodważalnym autorytetem. 
A wszystko to - jak się zdaje - dzięki osobistym spotkaniom, troskliwemu 
towarzyszeniu młodzieży w dorastaniu, dogłębnemu zrozumieniu jej pragnień i 
dylematów 
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W  KAŻDYM  Z  NAS  SĄ  DRZWI  DO  NIEBA 
 
W każdym z nas są drzwi do nieba. Jan Paweł II nie tylko dla dzieci to czternaście 
czterowersowych rymowanek dla dzieci, z których każda streszcza najważniejsze 
przesłanie jednej encykliki Jana Pawła II. Dodatkowo kluczowy cytat z tej 
encykliki - dla rodziców. Całość poprzedzona krótkim wierszowanym wstępem i 
ekskluzywnie ilustrowana. 
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REAL  FICTION  -  R ĘCE  KORUPCJI 
 
XXIII wiek. W niepoznanej dotychczas części galaktyki krąży przestarzała fregata 
o nazwie "Vallignance". Dowodzi nią Sagner Demnitz, oficer pochodzący z 
wymierającego gatunku Akhetów. Pod swoją komendą ma nieliczną 
niewykwalifikowaną i kosmopolityczną załogę, która zmierza do nieistniejącego 
celu. Może to doprowadzić tylko do jednego - katastrofy, która wpłynie na losy 
skorumpowanego i pełnego skrajności świata przyszłości, w którym ludzkość 
może oglądać Ziemię tylko za pośrednictwem elektronicznych obrazów. Świata, 
gdzie zagadką jest wszystko, nawet to, kim sam jesteś. 
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CZARODZIEJSKI  LABIRYNT  

Odpowiedzi na zawiłe pytania dotyczące początków Świata Rzeki nareszcie 
znajdują się w zasięgu ręki, gdy niezwykła grupa Ziemian - złożona z Sir 
Richarda Francisa Burtona, Samuela Clemensa, Alicji Liddell Hargreaves 
(pierwowzoru Alicji w Krainie Czarów), Cyrana de Bergeraca, Ulyssesa S. Granta 
i barona Von Richthofena - przedostaje się do fortecy nadludzkiej rasy, która 
włada Doliną.  
Jednakże odpowiedzi prowadzą do kolejnych oszałamiających pytań...  
Kim jest Tajemniczy Nieznajomy, który rozpala wyobraźnię ludzi wskrzeszonych 
nad brzegami Rzeki, odsłaniając przed nimi część prawdy? Co stanowi klucz do 
potężnego komputera, dzierżącego władzę nad życiem i śmiercią? We wnętrzu 
Mrocznej Wieży kryją się liczne tajemnice - są one jednak przeznaczone tylko dla 
tych, którym wystarczy odwagi, by je odkryć, i mądrości, by je rozszyfrować... 
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GDZIE  WASZE  CIAŁA  PORZUCONE 
 
Sir Richard Burton, dziewiętnastowieczny angielski podróżnik, pisarz i 
awanturnik, umiera. Jednak śmierć nie jest końcem, jest początkiem. Budzi się w 
dziwnym świecie - ogromnej krainie, będącej doliną nieskończenie długiej rzeki. 
Krainie zamieszkanej przez wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli i umarli na 
Ziemi - od neandertalczyków po kluczowe postacie naszej historii. Wraz z grupką 
niezwykłych towarzyszy wyrusza w podróż ku źródłom Rzeki w poszukiwaniu 
odpowiedzi na pytania zasadnicze - czym jest ten świat, kto go stworzył i kto w 
nim ustanawia prawa. 
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ANATOMIA  DLA  DZIECI  

Zabawna i pouczająca ANATOMIA DLA DZIECI Z PUZZLAMI pozwala 
zdobywać wiedzę na temat zadziwiającego ciała człowieka. Książka została 
przygotowana dla najmłodszych czytelników. Znajduje się w niej wiele 
przejrzystych diagramów i opisów, które pomocne są w poznawaniu 
poszczególnych elementów ciała współpracujących ze sobą i utrzymujących 
organizm w zdrowiu. Co więcej, zdobytą wiedzę można wykorzystać w praktyce, 
układając puzzle i diagramy. 
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PAN  JAROMIR  I  ARCYZŁODZIEJ 
 
Kontynuacja przygód ekscentrycznego duetu detektywistycznego - tym razem 
Lord Huber i Pan Jaromir goszczą w wiedeńskim muzeum sztuki, w którym 
doszło do zuchwałej i tajemniczej kradzieży. Jeden z drogocennych obrazów 
zniknął ze ściany, ale prawdopodobnie nie wydostał się poza mury muzeum. 
Detektyw i jego przenikliwy asystent-jamnik będą mieli nie lada zagadkę do 
rozwiązania! Po raz kolejny udowodnią, że laska z aparatem fotograficznym może 
być pomocna w śledztwie, ale nic nie zastąpi... dobrego nosa. 
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PAN  JAROMIR  NA  TROPIE  KLEJNOTÓW  
 
Nawiązujące do najlepszych literackich tradycji przygody ekscentrycznego duetu 
detektywów - smakowite danie dla najmłodszych fanów kryminału, obficie 
podlane sosem powściągliwego angielskiego humoru. Lord Huber, emerytowany 
detektyw, poszukuje towarzysza do pomocy w rozwiązywaniu najtrudniejszych 
zagadek. Zostaje nim Pan Jaromir - bystry i zakochany w angielskiej prasie... 
jamnik. Pierwszym testem jest zagadka zrabowanych z hotelu duńskich 
klejnotów. Czy bohaterom uda się wyjaśnić sprawę, która nawet oficerom 
Scotland Yardu spędza sen z powiek? 
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ROKKO 
 
Koledzy Rokka uwielbiają jego chatę - nikt tu nie gdera i nie pilnuje porządku. 
Dzięki studentce-gosposi jest suto w kuchni, czysto i ogólnie - bogato, od razu 
widać, że ojciec Rokka, piszący bestsellery, robi niezłą kasę... W jego życiu 
wypełnionym romansami i karierą nie ma za wiele miejsca dla syna. Chłopak 
czuje, że sytuacja go przerasta, kiedy dowiaduje się, że być może ta kariera, prasa 
i zdjęcia w pewnej gazecie przyczyniły się do śmierci najbliższej mu osoby. 
""Zaskakujące zakończenie Rokko (...) dobrze oddaje siłę młodzieńczego 
przeżywania dramatu. Pokazuje determinację nastolatka, by nie przegrać, nie 
zginąć w tłumie. To scena na miarę humoru kidnapingów czy wielkich 
wielomilionowych interesów prowadzonych przez bohaterów powieści 
Niziurskiego".  Danuta Świerczyńska-Jelonek "Nowe Książki" 
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7  TAJEMNIC  ŚWIĘTEGO  MIKOŁAJA 
 
Siedem bajek pełnych ciepła, mądrości i poczucia humoru o Świętym Mikołaju i 
jego świecie. Każda bajka ma jako temat jedną z tajemnić Świętego Mikołaja: 
fabrykę zabawek, latające renifery, życie codzienne Świętego Mikołaja, 
mieszczenie się milionów prezentów na magicznych saniach, od czego zależą 
prezenty otrzymywane przez dzieci, czy są dzieci, które widziały Świętego 
Mikołaja i to jak Święty Mikołaj związany jest z tradycją Bożego Narodzenia. 

42496 

 

ZAMELINOWANA  ŚWINIA 

Rodzina Pampadauz, część 3 

O rety! Pierwszy dzień w szkole po dziewięćdziesięciu dziewięciu latach jest już 
wystarczająco ciężki - a tu jeszcze trzeba znaleźć magiczny kompas czasu! Dla 
Kasmirandy, Milforda, Jonniego, Melusine i cesarzowej Indii Ingeborg - świni z 
obwisłym brzuchem to nie łatwy orzech do zgryzienia. Czy i tym razem pomocne 
okażą się (świeże) wiatry Ingeborg? Już niebawem grupa przyjaciół wpadnie na 
trop wielkiej tajemnicy i... dokona niesamowitego odkrycia! 
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LEGENDA  O  GŁOWIE  WAWELSKIEJ 
 
Opowieść „Legenda o głowie wawelskiej” autorstwa Anny Chachulskiej z 
ilustracjami Marianny Sztymy, absolwentki poznańskiej ASP, zaprasza 
Czytelników na Wawel w czasach króla Zygmunta Augusta. Dzięki tej historii 
dowiemy się dlaczego jedna z wawelskich głów, umieszczonych na stropie Sali 
Poselskiej ma zawiązane usta, zaś piękne ilustracje przybliżą mu barwne życie 
miasta i królewskiego dworu. 
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CO  TY  MÓWISZ ?! 
 
Jak to jest, że opowieści Jolki można słuchać godzinami?  
Dlaczego tylko Bartek potrafi z nauczycielami załatwić każdą sprawę?  
I co sprawia, że czasem nawet rodzice dają się do czegoś przekonać? 
To magia!  
Ty też możesz nauczyć się, jak przekonać innych do swojej racji, jak pokonać 
stres przed występem, jak zabawić kogoś rozmową, a nie zgadać na śmierć! 
Taką magię znali już ludzie w starożytności, a dzisiaj - studiują ją menadżerowie, 
twórcy reklam, politycy. 
Ta magia - to magia retoryki! 
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MISTRZ.  SPOTKANIE   Z  WITOLDEM  
LUTOSŁAWSKIM  
 
Mistrz to połączenie prostej narracji z nowoczesną, dynamiczną grafiką. To 
książka zarówno dla tych dzieci, które znają już Witolda Lutosławskiego i chcą 
wiedzieć więcej, jak i dla tych, które nigdy o nim nie słyszały. 
Te kilkadziesiąt stron sprawia, że pozornie trudna muzyka genialnego 
kompozytora okazuje się fascynująca. 
Trudno się oderwać od tej opowieści. 
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DUCH   Z  NIEWIADOMIC 

Po Niewiadomicach krążą pogłoski o duchu ostatniej właścicielki pałacu, która 
zniknęła wiele lat temu w tajemniczych okolicznościach. Dziwaczna budowla i jej 
dawna mieszkanka szczególnie fascynują dwunastoletniego Wiktora. Kiedy do 
pałacu wprowadza się rodzina Czereśniaków, chłopak szybko dogaduje się ze 
swoją rówieśniczką Magdą. Postanawiają wspólnie zbadać stare piwnice i 
poszukać informacji o dawnych właścicielach majątku. Czy odkryją tajemnice z 
przeszłości? Świeżo wyremontowany pałac z zagruzowaną piwnicą, gdzie ukryto 
coś tajemniczego, duch wedle opowieści miejscowych nawiedzający okolicę oraz 
dwójka ciekawskich nastolatków, która nie boi się wertowania starych ksiąg oraz 
stawiania czoła niebezpieczeństwom. I oczywiście wakacje, bo kiedy indziej 
można swobodnie zabawić się w odkrywcę? Oto niezbędne składniki powieści 
przygodowej. 
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ZGNIŁOBRODY  I  LUNETA  
PRZEZNACZENIA 

To wszystko przez moje nazwisko! Gdybym nazywała się Gabrysia Grzeczniutka, 
to ludzie inaczej by mnie traktowali. Ale Gabrysi Bzik mogą się czepiać do woli. 
Dlatego ciągle ląduję na dywaniku u dyrektora. Któregoś razu wylądowałam tam 
z Nilsonem Makówką, kolegą z klasy. On zna na pamięć chyba wszystkie 
kodeksy świata i nie waha się ich użyć! Muszę powiedzieć, że te jego prawnicze 
zainteresowania czasem się przydają - trudno gościa przegadać, nawet dyrektor 
ma z tym kłopot! No więc trochę się z Nilsonem zakumplowaliśmy. Ale nie 
myślcie, że ze sobą chodzimy! Ja doskonale potrafię chodzić sama, nie jest mi do 
tego potrzebny żaden chłopak. Za to wspólne przygotowanie projektu do szkoły 
oraz próba ucywilizowania pirata z Karaibów? To zupełnie inna historia... 

Pierwszy tom dowcipnej serii! 
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REAL  FICTION  -  R ĘCE  KORUPCJI 
 
XXIII wiek. W niepoznanej dotychczas części galaktyki krąży przestarzała fregata 
o nazwie "Vallignance". Dowodzi nią Sagner Demnitz, oficer pochodzący z 
wymierającego gatunku Akhetów. Pod swoją komendą ma nieliczną 
niewykwalifikowaną i kosmopolityczną załogę, która zmierza do nieistniejącego 
celu. Może to doprowadzić tylko do jednego - katastrofy, która wpłynie na losy 
skorumpowanego i pełnego skrajności świata przyszłości, w którym ludzkość 
może oglądać Ziemię tylko za pośrednictwem elektronicznych obrazów. Świata, 
gdzie zagadką jest wszystko, nawet to, kim sam jesteś. 
Egzemplarz  z autografem Autora! 



42503 CONTES  DE  BELGIQUE 
 

Récits du folklore belge 
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DROGIE  ŻYCIE 
 
Kolejny zbiór opowiadań wybitnej kanadyjskiej pisarki, laureatki literackiej 
Nagrody Nobla 2013. W tomie "Drogie życie" znajdziemy czternaście historii - 
czasami strasznych, innym razem ciepłych - rozgrywających się w miasteczkach 
położonych w pobliżu jeziora Huron. Nieoczekiwane spotkanie dawnych 
kochanków, romans bogatej kobiety z mężem innej, rozpacz mężczyzny, którego 
żona jest nieuleczalnie chora... Munro jak nikt inny potrafi opisać zawikłane 
ścieżki losu, kpiącego z naszych marzeń i oczekiwań. "Drogie życie" to historie 
związków i namiętności, opowiadania o sekretach dzielących nawet najbliższych 
sobie ludzi. To również bardzo osobiste wspomnienia autorki, przywołującej dom 
w Wingham, rodziców, młodszą siostrę, młodzieńcze rozterki, lęki i obsesje.  
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JULIUSZ  SŁOWACKI  PYTA  O  GODZIN Ę 
 
Znaczące miejsce w bogatym dorobku Jarosława Marka Rymkiewicza zajmuje 
eseistyka, by wspomnieć choćby o cyklu mickiewiczowskim (Żmut, Baket, Kilka 
szczegółów, Do Snowia i dalej, Głowa owinięta koszulą). Eseje poświęcone 
literaturze XIX wieku zachwycają swoistym językiem wyobraźni, kunsztem 
pisarskim, erudycją oraz dowcipem. Poeta sięga do przeszłości, by zaprosić 
czytelnika na spotkanie z naszymi Wielkimi Duchami ? Adamem Mickiewiczem, 
Juliuszem Słowackim czy Aleksandrem Fredrą. Im też dedykuje swoje prace. 
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PRAGER   SAGEN 
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WIĘZIEŃ  NIEBA 
 
Rok 1957. Interesy rodzinnej księgarni Sempere i Synowie idą tak marnie jak 
nigdy dotąd. Daniel Sempere, bohater Cienia wiatru, wiedzie stateczny żywot jako 
mąż pięknej Bei i ojciec małego Juliana. Następny w kolejce do porzucenia stanu 
kawalerskiego jest przyjaciel Daniela, Fermín Romero de Torres, osobnik tyleż 
barwny, co zagadkowy: jego dawne losy wciąż pozostają owiane mgłą tajemnicy. 
Ni stąd, ni zowąd przeszłość Fermina puka do drzwi księgarni pod postacią 
pewnego odrażającego starucha. Daniel od dawna podejrzewał, że skoro 
przyjaciel nie chce mu opowiedzieć swej historii, to musi mieć ważny powód. Ale 
gdy Fermín wreszcie zdecyduje się wyjawić mroczne fakty, Daniel dowie się 
"rzeczy, o których Barcelona wolałaby zapomnieć". Jednak niepogrzebane upiory 
przeszłości nie dadzą się tak łatwo wymazać z pamięci. Daniel coraz lepiej 
rozumie, że będzie musiał się z nimi zmierzyć. 
I choć zakończenie powieści wydaje się ze wszech miar pomyślne, to Ruiz Zafón 
mówi nam wprost, że "prawdziwa Historia jeszcze się nie skończyła. Dopiero się 
zaczęła". 
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ŻONY  ASTRONAUTÓW 
 
Za każdym mężczyzną, który poleciał w kosmos, stała kobieta, która bała się o 
jego życie. Poznajcie historię żon astronautów.  
Żony astronautów - zwykłe gospodynie domowe - niespodziewanie znalazły się 
na świeczniku, a ich życie zostało wywrócone do góry nogami. Miały być 
wzorem dla Amerykanek, idealnymi żonami i matkami, za którymi paparazzi 
chodzili krok w krok. Przed kamerami telewizyjnymi, spokojne i opanowane, 
oglądały, jak ich mężów wystrzeliwano w przestrzeń kosmiczną, bez gwarancji 
powrotu.  
Bycie żoną astronauty oznaczało perfekcyjny uśmiech na sesjach zdjęciowych i 
nienaganny strój podczas podwieczorków z Jackie Kennedy, udział w wielkich 
galach i status gwiazdy.  
Jednak przede wszystkim bycie żoną zdobywcy kosmosu oznaczało samotność i 
lęk. 
Tylko inne kobiety, które znalazły się w podobnej sytuacji, wiedziały, jaki to los. 
Kobieca przyjaźń, solidarność i bliskość przybrały postać klubu żon astronautów. 
 

 DRUGI  ZAKUP 
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WIĘZY  KRWI 

 

ARMADA tom 16.  
Armada to konwój tysięcy pojazdów kosmicznych, poszukujących nowych form 
życia na nieznanych planetach. Statki Armady są zamieszkiwane przez stworzenia 
pochodzące ze wszystkich stron galaktyki. W ich gronie jest nawet jeden człowiek 
- Navis, młoda agentka wywiadu Armady... 
Navis, działająca teraz na własny rachunek jako najemniczka, nie może się 
pozbierać po wieści, którą otrzymała od generała Juaiza. Dowiedziała się od 
niego, że... ma syna! Zamierza wyjaśnić, jak to możliwe, iż sama nie miała o tym 
pojęcia. Odpowiedź zna tylko jedna osoba - posiadający wielkie wpływy konsul 
Atsukau, którego była agentka szczerze nienawidzi. Atsukau ukrył się gdzieś w 
bezmiarze kosmosu przed ścigającymi go najskuteczniejszymi zabójcami 
galaktyki, dlatego Navis postanawia odnowić swoje stare kontakty w wywiadzie 
Armady, by odszukać konsula. 
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ASTERIKS  U  PIKTÓW  
 
 Piktowie to mieszkańcy starożytnej Szkocji, przerażający wojownicy z licznych 
klanów, których miano, nadane przez Rzymian, dosłownie oznacza "malowani 
ludzie". "Asteriks u Piktów" jest, zgodnie z najlepszą tradycją przygód 
najsłynniejszego z Galów, barwną podróżą do krainy bogatych obyczajów oraz 
opowieścią o ludziach, którzy słynęli ze znakomitych gier słownych i gagów. Na 
forach czytelniczych czynione są zakłady i toczą się zażarte dyskusje... Whisky? 
Rzucanie pni? Dudy? Nazwiska na Mac? Początki Muru Hadriana i pochodzenie 
potwora z Loch Ness wreszcie ujawnione? A może nawet, kto wie, Galowie 
w kiltach... 
  Totalna niespodzianka! Zwłaszcza że to pierwszy album stworzony przez 
nowych autorów - scenarzystę Jeana-Yvesa Ferriego oraz rysownika Didiera 
Conrada. 
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CROW 
 
Czwarty tom z serii Thorgal - Louve zatytułowany Crow. 
Dziewczynka czuje się bardzo samotna - jej ojciec od dawna jest w podróży, 
matki, Aaricii, nie akceptują inni mieszkańcy wsi, a ona sama ciągle wpada w 
konflikty z dziećmi sąsiadów. W dodatku Aaricia jest coraz bliższa decyzji, by 
związać się na stałe z bogatym mężczyzną Lundgenem, który nie cierpi Louve. 
Dlatego córka Thorgala całymi dniami włóczy się po lesie, gdzie przynajmniej 
może rozmawiać ze zwierzętami. Nie wie, iż zewsząd czyhają na nią 
niebezpieczeństwa - Lundgen i inni wieśniacy postanawiają ją zabić, a w puszczy 
pojawia się demoniczna jednooka łowczyni. Szuka Louve... a wcale nie ma 
przyjaznych zamiarów. Czy samotna dziewczynka jest w stanie walczyć ze 
wszystkimi przeciwnościami i przetrwać w dzikim borze? Na szczęście, napotka 
na swej drodze nie tylko samych wrogów... 
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CZERWONY  KAPTUREK  W  WIELKIM  
MIE ŚCIE 
 
 Książka ta pokazuje, że znana wszystkim baśń o Czerwonym Kapturku jest wciąż 
bardzo aktualna i wywołuje dreszcz grozy i u dzieci, i u dorosłych. Przeniesiona 
we współczesne realia i bogato ilustrowana przez Roberto Innocentiego zyskuje 
nowe życie. Jak przed wiekami bracia Grimm, tak dziś Innocenti pokazuje, że las, 
niezależnie od tego, czy składa się z drzew, czy z betonu i stali, może być bardzo 
niebezpieczny i pełen drapieżników 
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PSOTNICE  PODWÓRKOWE 
 
Połykam strony, trzeci poziom serii Czytam sobie, to świetny sposób na 
utrwalenie nauki czytania. Wciągające historie, napisane dłuższymi i bardziej 
złożonymi zdaniami, są dziełem wybitnych polskich autorów. Duża czcionka 
ułatwia czytanie, a słowa zaznaczone gwiazdką są wyjaśnione w alfabetycznym 
słowniczku na końcu książki. Czarno-białe ilustracje i przewaga ilościowa tekstu 
nad ilustracjami daje poczucie obcowania z prawdziwą książką. Forma książek 
zgodna jest z zaleceniami metodyków. 
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SYROP  MAGA  ABRAKABRY 
 
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. 
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DUCH 
 
Hrabia Mantylka poszukuje ducha, który pilnowałby zamku i powstrzymał 
psotnego syna od niszczenia wszystkiego, co wpadnie mu w ręce. 
Idealny kandydat okazuje się łobuzem o wielkim apetycie. 
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DWIE  MARYSIE 
 
Marysię Gwidosz zaczyna denerwować jej harmonijna dotychczas rodzina - 
kochający rodzice i młodsza siostra, a także najlepsza przyjaciółka Natalia. Na 
dodatek nastolatka ulega niesamowitej fascynacji młodym mężczyzną, którego 
widziała zaledwie przez chwilę... 
Seria miętowa to współczesna Polska: aktualne problemy, radości i tematy z życia 
tu i teraz. 
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DZIEWCZYNKA  Z  CIENIA 
 
 Nowość w serii `Mały Koneser`: Jan Karp i Marta Ignerska brawurowo mierzą 
się ze słynnym obrazem Andrzeja Wróblewskiego. 
 
Zostać namalowanym przez prawdziwego malarza - to nie byle co! Zwłaszcza gdy 
ma się osiem lat, a po komunijnym zdjęciu nie można się zbyt wiele spodziewać 
(sukienka, jak zwykle, po kuzynce?). Tylko czy na pewno wiadomo, czego 
spodziewać się po malarzu? 
Słynna praca Andrzeja Wróblewskiego - `Rozstrzelanie VIII (Rozstrzelanie 
surrealistyczne)` - zainspirowała Jana Karpa do opowiedzenia historii o tym, 
czego na obrazach nie widać. 
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FELEK  I  TOLA  NA  WYSPIE 
 
Trzeci tom serii o Felku i Toli. 
 
Książka powstała z myślą o dzieciach uczących się czytać - dzięki niezwykle 
prostemu językowi i podziałowi na krótkie rozdziały doskonale sprawdza się jako 
pierwsza samodzielna lektura lub książka do wspólnego rodzinnego czytania. 
Wielkim atutem książki są znakomite, ciepłe ilustracje holenderskiego mistrza 
grafiki książkowej Thé Tjong Khinga. 
 
Zapoczątkowana `Felkiem i Tolą` seria o przygodach sympatycznej pary 
bohaterów przez lata rozrosła się do kilkunastu tomów, zdobyła ogromną 
popularność w Belgii i Holandii i została przetłumaczona na wiele języków. 
Uznaje się ją za wzorcową serię książek dla początkujących czytelników. 
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HANIA  HUMOREK  I  WAKACJE  Z  
DRESZCZYKIEM  
 
Przygotujcie się na najbardziej humorkowe wakacje na świecie! Nie dość, że 
rodzice muszą wyjechać i zostawiają Hanię oraz Smrodka pod opieką Strasznej 
Cioci (yyy... czyli cioci Oli), to jeszcze przyjaciele Hani też wybierają się na 
wakacje! Zapowiada się potwornie nudne lato, ale pewnego dnia Hania wymyśla 
genialny plan... 
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HANIA  HUMOREK  I  WIELKI  PECH 
 
 Hania Humorek ma dobrą passę. Ale czy na pewno? Odkąd babcia Lusia 
podarowała jej starą monetę, Hania ciągle wygrywa. Na całym świecie nie ma 
większej farciary niż ona! Pewnego dnia jej szczęśliwej monecie przydarza się 
nieszczęśliwy wypadek. A wtedy: żegnaj, farcie witaj, pechu! Czy Hania na dobre 
straciła szczęście? 
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KOSMONAUTKA 
 
Dwanaście mam, a wśród nich: kosmonautka, architektka, pastorka... - nasze 
mamy to prawdziwe bohaterki. Stanowią pozytywne wzorce dla dzieci (zarówno 
dziewczynek, jak i chłopców), żeby w przyszłości sięgały odważnie po swoje 
marzenia. 
Kto by nie chciał mieć wszystkiego w tubce, jak mama kosmonautka?! Autor 
stworzył krótkie, dowcipne i przewrotne teksty, które ucieszą nie tylko 
najmłodszych czytelników. Piękna kreska i znakomite spostrzeżenia ilustratorki są 
ich perfekcyjnym uzupełnieniem. 
Dobra zabawa gwarantowana! 
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KREW   STRACHARZA 
 
Dziesiąty tom bestsellerowej serii. 
 
Zbliża się ostateczna walka ze Złym, który nie przebiera w środkach, by 
zawładnąć ziemią. Uczeń stracharza Tom Ward wydaje się być gotów do 
śmiertelnego starcia. Ale czy na pewno? Tom nigdy nie spodziewał się, jak wiele 
będzie musiał poświęcić w imię szlachetnych celów... 
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SZCZYPTA  MAGII 
 
Kolejna część przygód Rozmarynki Szczęsnej i jej rodzeństwa! Młodzi 
bohaterowie w pogoni na ciotką Lily ruszają do Paryża. Tam Rozmarynka rzuca 
ciotce wyzwanie - jeśli wygra międzynarodowy konkurs pieczenia, Lily odda jej 
Almanach wiedzy kulinarnej. Jeśli jednak dziewczynka przegra, konsekwencje 
będą przerażające. Wraz z bratem, długo niewidzianym dziadkiem, jego 
sarkastycznym kotem i zdradziecką francuską myszą Rozmarynka przeżyje 
niezwykłą przygodę. A wszystko po to, by znaleźć jeden, tajemniczy, magiczny 
składnik. 
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MARYNA 
 
 Hiszpańska interpretacja historii o Marynie, która nie chciała robić pierogów 
Maciejowi. Tym razem spokojnym życiem rodzinnym zatrzęsie awantura o chleb. 
Zakończenie - na miarę nowych czasów - przyniesie współpracę małżonków, 
którzy w partnerstwie odnajdą nową wartość. 
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NA  SZCZĘŚCIE  MLEKO... 
 
Wiecie, jak to jest, kiedy mama wyjeżdża służbowo, a tato zajmuje się domem. 
Mama zostawia mu długą, naprawdę długą listę spraw, których ma dopilnować. A 
najważniejsze z poleceń brzmi: NIE ZAPOMNIJ KUPIĆ MLEKA! 
Niestety, tato zapomina. Dlatego rano, jeszcze przed śniadaniem, musi iść do 
sklepu na rogu. A to jest opowieść o tym, dlaczego tak długo trwało, zanim 
wrócił. 
Występują: profesor Steg (podróżujący w czasie dinozaur), kilka zielonych 
śluzowatych stworów, królowa piratów, słynny klejnot będący Okiem Sploda, 
kilka wumpirów oraz całkiem normalny, ale bardzo ważny karton mleka. 
Wielokrotnie nagradzany bestsellerowy pisarz Neil Gaiman, autor Oceanu na 
końcu ulicy, Gwiezdnego pyłu, Nigdziebądź, Księgi cmentarnej i Koraliny, 
kończy swój najlepszy dotąd rok wydawniczy tą cudownie zabawną powieścią o 
podróżach w czasie, dinozaurach, mleku i tacie. 
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OTWÓRZ  BARDZO  OSTROŻNIE 
 
 Do książki z bajką o brzydkim kaczątku zakradł się krokodyl, który rujnuje całą 
opowieść. Panoszy się na stronach, pożera litery i słowa, za żadne skarby nie daje 
się wypłoszyć. Dopiero kiedy kaczątko wraz z czytelnikiem podstępem ubierają 
go w baletki i spódniczkę, wygryza dziurę w okładce, przez którą ucieka. 
Otwórz bardzo ostrożnie to książka-przygoda. Czy masz odwagę się z nią 
zmierzyć? 
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REGULAMIN  NA  LATO 
 
Nigdy nie łam zasad. Szczególnie jeśli ich nie rozumiesz. Taką radę znajdziemy 
na tylnej stronie okładki książki Shauna Tana - Regulamin na lato. Tytułowy 
regulamin jest zbiorem zaskakujących i pozornie mało istotnych wniosków 
płynących ze wspólnych przeżyć małego chłopca i jego starszego brata. 
Lakoniczna treść i dopełniające ją wysmakowane ilustracje są zaproszeniem do 
wspólnej podróży po antypodach dziecięcej wrażliwości i postrzegania świata. 
Regulamin na lato to najnowsza książka Shauna Tana, australijskiego autora, 
laureata wielu prestiżowych nagród, a polskiemu czytelnikowi znanego z książek 
Przybysz i Opowieści z najdalszych przemieść. Regulamin na lato został wydany 
przy wsparciu rządu Australii za pośrednictwem Australia Council for the Arts 
oraz Australian Trade Commission Austrade. 
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RYCERZ  SIEDMIU  KRÓLESTW  
 
 Trzy minipowieści autorstwa Goegre'a R. R. Martina (Wędrowny rycerz, Wierny 
miecz i Tajemniczy Rycerz) zebrane w jeden tom. Początkowo jako "Opowieści z 
Siedmiu Królestw" dostały niedawno mianowanie na "Rycerza...". Do tej pory 
publikowane w zbiorze opowiadań fantasy Legendy, Legendy II (pod redakcją 
Roberta Silverberga ) i Warriors (pod redakcją George'a R. R. Martina i Gardnera 
Dozois'a ) obok innych miniopowiadań autorstwa klasyków fantasy. 
 
Osadzona w świecie sagi Pieśń Lodu i Ognia, dziejąca się na 90-100 lat przed 
wydarzeniami w "Grze o Tron", seria opowiada o przygodach rycerza imieniem 
Dunk, zwanego też Ser Duncanem Wysokim. Legendarny lord, dowódca Gwardii 
Królewskiej nie może istnieć bez wiernego giermka, którym jest tutaj Jajo, 
późniejszy król Aegon Piąty. Tłem dla wydarzeń są krainy Westeros, gdzie wokół 
rycerskich turniejów, wśród dworskich intryg unosi się aromat miłosnych 
konszachtów i smoczej magii. 
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ŚNIEŻEK  I  WĘGIELEK  PODRÓ Ż  W  GŁĄB  
OCEANU 
 
Oto znów witają Was starzy znajomi: kot - Śnieżek i pies - Węgielek. Po dwóch 
ekscytujących wyprawach: w kosmos (?Śnieżek i Węgielek. Podróż do gwiazd") i 
w głąb amazońskiej puszczy (?Śnieżek i Węgielek. Podróż do Amazonii") nasi 
żądni przygód podróżnicy podejmują kolejne wyzwanie i wyruszają w niezbadane 
oceaniczne głębiny. Ich ekipa się powiększa, bo towarzyszyć im będzie sąsiadka i 
przyjaciółka - Sójka. 
Co ich czeka podczas podwodnej wyprawy? Kogo spotkają na swej drodze? 
Komu będzie smakować kanapka z twarożkiem, a kto będzie miał czkawkę, bo 
zjadł...but? Kim jest Ernestyna? Ile zachwycających rzeczy kryją morskie głębiny! 
Jakie przedziwne i śmieszne stworzenia je zamieszkują! Każdy, kto chce się o tym 
przekonać, powinien przeczytać tę książkę, a pozna wiele tajemnic podwodnego 
świata i razem z naszymi przyjaciółmi przeżyje wspaniałe przygody. 
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JAK  POKONA Ć   DUCHY? 
 
Boisz się pająków lub dinozaurów? Nie wiesz, jak pozbyć się ducha spod łóżka 
lub jak przepędzić złego wilka? Otwórz książkę i odkryj mnóstwo sztuczek, dzięki 
którym pokonasz wszystkie stwory, które nie dają ci spać w nocy! 
Seria książek, które zabawnym tekstem i śmiesznym ilustracjami pomagają 
dzieciom przezwyciężyć największe lęki, a wszystko to w atmosferze dobrej 
zabawy. 
 
 

 
42531 DOMEK  DLA  WILKÓW  

 
Peppa nie chce spać, dlatego tata świnka opowiada jej bajkę o pięknej księżniczce 
i o dinozaurze. 
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SZKICE  Z  PRZYSZŁO ŚCI 
 
 Jak pokazać zdarzenia, które nigdy nie miały miejsca? Z tym niełatwym 
zadaniem mierzy się Jacek Ambrożewski, roztaczając przed nami panoramę 
przypuszczeń i wizji związanych z przyszłością. Ekspresyjne plansze składają się 
w całość, której celem nie jest dawanie gotowych odpowiedzi. Wręcz przeciwnie- 
otwiera ona przed czytelnikami niezbadaną przestrzeń, której migotliwemu 
urokowi ciężko się oprzeć. 
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SZKOŁA  KOTÓW  
 
`Szkoła Kotów` to pięciotomowa seria zapierających dech w piersiach przygód 
kotów i dzieci w świecie magii, pełna wątków mitologicznych oraz fantazji 
zakorzenionych w starożytnej filozofii in i yang. Wszystko zaś w poszukiwaniu 
harmonii i pokoju. Co ciekawe, autor bacznie przygląda się zdolnościom dzieci 
autystycznych i bada ich świat wewnętrzny. Cześć pierwsza nosi tytuł `Tajemnica 
Kryształowej Groty`. Kiedy koty kończą piętnaście lat, opuszczają dom, w którym 
mieszkały z ludźmi i wyruszają do Szkoły Kotów. Mają się tam wyuczyć sztuki 
życia w świecie. W szkole pobierają rozmaite lekcje - w tym magii i historii, oraz 
uczą się alfabetu ludzi, poznają mowę roślin i zwierząt. Każda z klas ma swoje 
zadania specjalne. Uczniowie z klasy Kryształowych Kotów mają strzec 
magicznego miecza, który posiada moc przezwyciężenia zła. Pewnego dnia 
dowiadują się, że dawno temu, podczas zaćmienia Słońca Kryształowa Grota, w 
której mieściła się szkoła, została zaatakowana przez Kotcienie. Jaką tajemnicę 
skrywa Kryształowa Grota? Czy uczniom Szkoły Kotów uda się ją odkryć? Czy 
starożytna przepowiednia się sprawdzi? Jaką rolę w starciu z Kotcieniami 
odegrają dzieci? Jaką tajemnicę noszą one w sobie? Zachód ma swojego Harrego 
Pottera, a Wschód Szkołę Kotów. Książkę rekomendują koreańskie instytucje 
edukacyjne. Doceniono ją w Japonii, Chinach, na Tajwanie oraz we Francji, gdzie 
zdobyła prestiżową nagrodę - Le Prix des Incorruptibles. Autor `Szkoły Kotów` - 
Kim Jin-kyung, to znany w Korei autor książek dla dzieci i poeta, pasjonat 
mitologii, a przede wszystkim wielki miłośnik kotów. Podobno ukochanej 
ciężarnej kotce pozwolił okocić się we własnym łóżku. W jednym z wywiadów 
mówi: `Historia Szkoły Kotów rozpoczęła się od opowieści, którą pocieszałem 
córki po śmierci naszego kota - Saliksa. Saliks nie umarł, on odszedł, by żyć w 
świecie przeznaczonym wyłącznie dla kotów. Byłem pod wrażeniem tego, że koty 
umierają same, w ciszy, że idą tam, gdzie nikt nie zobaczy ich odchodzenia. A 
może jednak koty nie umierają, ale idą w inne miejsce, gdzie mogą się uczyć, 
przeżywać przygody? - pomyślałem wtedy. Wyobraziłem sobie takie miejsce`. 
Ilustrator Szkoły Kotów - Kim Jae-hong, to uznany i nagradzany w Korei oraz w 
świecie autor książek i ilustracji (Espace Enfants, Le Prix des Incorruptibles, 
BIB). Jego credo brzmi: `Natura i człowiek to jedność`. 
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ZBUNTOWANA 
 
Jeden wybór może cię zmienić. Jeden wybór może cię zniszczyć... 
Altruizm (bezinteresowność), Nieustraszoność (odwaga), Erudycja (inteligencja), 
Prawość (uczciwość), Serdeczność (życzliwość) - to pięć frakcji, na które 
podzielone jest społeczeństwo zbudowane na ruinach Chicago. Każdy 
szesnastolatek przechodzi test predyspozycji, a potem w krwawej ceremonii musi 
wybrać frakcję. Ten, kto nie pasuje do żadnej, zostaje uznany za bezfrakcyjnego i 
wykluczony. 
Ten, kto łączy cechy charakteru kilku frakcji, jest NIEZGODNY - i musi być 
wyeliminowany... 
Dzień, kiedy szesnastoletnia Tris dokonała wyboru, powinien zostać uczczony 
świętowaniem przez frakcję, do której przystąpiła - jednej z pięciu, jakie istnieją 
w zniszczonym katastrofą Chicago. Zamiast tego zakończył się tragedią. Przejście 
z Altruizmu do Nieustraszoności zburzyło jej świat, pozbawiło rodziny, zmusiło 
do ucieczki, ale i połączyło z Tobiasem - Nieustraszonym o stalowych oczach. 
Od tamtej chwili walka frakcji przerodziła się w otwartą wojnę. A podczas wojny 
trzeba stanąć po jednej ze stron. Wybory są jeszcze bardziej dramatyczne - i 
jeszcze bardziej nieodwołalne. Zwłaszcza dla Tris, NIEZGODNEJ, która wciąż 
zmaga się z natrętnymi pytaniami o konsekwencje swojej decyzji, z żalem i 
wyrzutami sumienia, swoją tożsamością i lojalnością, polityką i miłością. Lecz 
wstrząsające nowe odkrycia i zmieniające się sojusze sprawią, że musi ujawnić 
prawdę o sobie. Nawet jeśli miałaby stracić wszystko. A żeby ocalić tych, których 
kocha, musi złamać niewzruszone reguły swojego bezwzględnego świata... 
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ZUZA  MA  ADORATORÓW  
 
Czy miłość to przeznaczenie, czy też dzieło przypadku? Maks jest zaniepokojony, 
bo Zuza najpierw mówi mu o tajemniczym ukochanym-który-nie-jest-nim, a 
potem wpatruje się rozmarzona w innego chłopca! A przecież ukochanym Zuzy 
jest Maks, i nikt inny! Maks musi coś z tym zrobić, i to szybko! `Zuza ma 
adoratorów` to czwarta część z serii opowiadań o perypetiach uczuciowych pary 
7-latków, Zuzy i Maksa, ze znakomitymi ilustracjami Delphine Durand. 
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PORA  NA  POTWORA 
 
 A gdyby tak zwierzaki pozamieniały się głowami? Albo nogami, brzuchami czy 
ogonami? A do tego jeszcze pożyczyły sobie kawałek od UFO? Jak by wtedy 
wyglądały? I jak by się nazywały? W tej wariackiej książce-układance każda 
strona podzielona jest na trzy części. Możecie przewracać je bez końca, tworząc 
coraz to nowe stwory o dziwacznych nazwach. A może znajdą się wśród nich 
także zwierzęta, które dobrze znacie? 
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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. 
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ALE  JA  TAK  CHC Ę! 
 
Książka z serii „Poduszkowce”.  
Ale ja tak chcę! – czasem z przytupem małej nóżki i wykrzywioną buźką.  
Ale ja tak chcę! – czasem wypowiadane w sytuacjach, podczas których zapomina 
się o drugiej osobie i widzi tylko „koniec swojego nosa”…  
W starym buku, zamieszkiwanym przez Drzewiaki, pojawia się Nowy szukający 
domu. Jest inny i ta jego odmienność z początku staje się czymś niezwykle 
interesującym dla Drzewiaków, ale z czasem Zarozumiałodrzewianka, 
Psikusodrzewiak i Zabawodrzewiak próbują zmienić Nowego według własnego 
„ale-ja-tak-chcenia”.  
Czy Nowemu uda się spotkać przyjaciela? Czy zachowa swoją odmienność? Kim 
jest Nibyludek? Czy stary buk stanie się domem dla Nowego? 
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BIEGAĆ  MĄDRZE 
 
Książki nie napisał jeden autor, ale prawdziwa plejada gwiazd. 15 ludzi, którzy 
tworzyli i tworzą historię amerykańskiego biegania. Mistrzowie olimpijscy i 
narodowi, zwycięzcy i organizatorzy największych i najsłynniejszych maratonów, 
autorzy bestselerowych książek o bieganiu, naukowcy i zawodowi sportowcy. 
Ludzie popychający bieganie do przodu. 
„Biegać mądrze” to książka sumująca ogrom wiedzy zdobytej przez lata startów, 
treningów, organizowania zawodów – życia bieganiem. 
Jeśli szukasz prostego planu zapisanego w kilku tabelach – nie sięgaj po tę 
książkę. „Biegać mądrze” nie podsuwa prostych recept i łatwych odpowiedzi. Tu 
liczą się niuanse. 



42540 

 

BRANSOLETKI  PRZYJA ŹNI  Z  MULINY,  
KORDONKA  I  KORALIKÓW  
 
Kolorowe nici w żywych odcieniach i różnobarwne koraliki splatają się, tworząc 
oryginalne bransoletki przyjaźni. Książka zawiera szczegółowe instrukcje i 
przejrzyste schematy, które pokazują krok po kroku, jak łatwo i szybko można 
wykonać te czarujące ozdoby rodem z Brazylii. 
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DONALD  I  DAREK 
 
Witajcie na wyspie Sodor! Tomek - dzielna niebieska lokomotywa - ciężko 
pracuje, przetaczając wagony dla dużych lokomotyw. Jego przyjaciele: Kiba, 
Tobik, Darek i Donald, też mają dużo pracy. Lokomotywy lubią płatać figle, ale 
zawsze sobie pomagają. 
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FILOFUNY.  KOLOROWE  PLECIONKI 
 
Filofuny to zabawa plastikowymi, kolorowymi żyłkami. Przy odrobinie 
wyobraźni z tego niezwykłego materiału można upleść breloczek, bransoletkę, 
ulubione zwierzątko i fantastyczne postaci o skomplikowanych wzorach. 
Wystarczy dodać jeszcze kawałek gąbki, koralik, a powstaną czarownice, pajace i 
święty Mikołaj z worem prezentów.  
Książka pokazuje, w jaki sposób wyplatać filofuny. Przedstawia podstawowe 
węzły i sploty. Zdjęcia i rysunki obrazują kolejne etapy prac i ich rezultat. 
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OKO  ODYNA 
 

Druga część serii fantasy opowiadającej o młodzieńczych przygodach Thorgala, 
przybysza z gwiazd żyjącego pośród wikingów Północy. 

Kilkunastoletni skald - czyli poeta i pieśniarz - Thorgal dał słowo zaklętym w 
wieloryby siostrom Minkelsönn, że zdejmie z nich przekleństwo. W tym celu 
musi odnaleźć pod górą zwaną Kowadłem Thora siedzibę trzech Norn, które 
przędą los ludzki i boski. Tylko one mogą wiedzieć, co zrobić, aby wielka bogini 
Frigg uwolniła siostry od swej klątwy. Młody skald jest przekonany, że 
oczarowane jego pięknym głosem Norny pomogą mu w wykonaniu zadania. A 
musi się spieszyć, bo cierpiący od dawna głód mieszkańcy jego wioski w każdej 
chwili mogą zjeść trzy schwytane wieloryby, w których ciałach kryją się duchy 
sióstr Minkelsönn. 
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SZYDEŁKOWANIE.  UBRANKA  I  ZABAWKI  
DLA  DZIECI 
 

Wzory i instrukcje wykonania rzeczy dla najmłodszych. 
Dzięki zawartym w książce instrukcjom i młode mamy, i babcie, bez kłopotu 
zrobią ładne i praktyczne "cudeńka” dla najmłodszych: od skarpetek po puszysty 
pokrowiec na butelkę. Wzory o różnym stopniu trudności, dokładnie opisane i 
przedstawione na ilustracjach, poprzedza elementarny kurs szydełkowania. 
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ŚWIĘTA  DOLINA.  SKARB  PUSTYNI 
 

Podwójny album o przygodach awanturnika Skorpiona, wplątującego się w 
międzynarodową aferę, związaną z odszukaniem krzyża, na którym umarł święty 
Piotr. Razem z towarzyszami dociera do południowej Turcji, gdzie ma nadzieję 
odnaleźć nie tylko krzyż, ale też skarb templariuszy. Jednak wszystko okazuje się 
znacznie bardziej skomplikowane. W tym albumie mamy pościg, walkę, dawne 
wierzenia, które chwilami zdają się przeradzać w czary, ostatniego krzyżaka oraz 
zdradliwe podziemia starożytnych świątyń, niczym z filmów o Indiana Jonesie. 
Znakomita rozrywka dla miłośników wielkiej przygody i zapomnianych tajemnic. 
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TEODOR 

Teodor jest traktorem. Tomek spotkał go kiedyś pracującego w polu i był dla 
niego bardzo nieuprzejmy. Kiedy jednak pewnego dnia śnieg zasypał wyspę 
Sodor, Tomek szybko się przekonał, jak użyteczne są gąsienice Teodora. 
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WSPANIAŁA  I  KOCHANA  PRZEZ  
WSZYSTKICH 

Błyskotliwy portret trzydziestolatki, pragnącej odmienić swój los. Jako aktorka 
Bella chciałaby wreszcie zagrać rolę życia, a nie dubbingować mrówkę. Jako 
kobieta potrzebuje prawdziwej miłości, a nie romansów z wariatami. Nie mówiąc 
o pieniądzach, których jej ciągle brak: jak długo można nosić ciuchy z 
poprzedniej epoki? Wkrótce nadarza się okazja, by zdobyć rolę w najlepszym 
szwedzkim teatrze i - słynnego aktora. Wystarczy tylko skłamać... Brawurowa 
historia oszustwa, zdrady i jakże słodkiej zemsty! 
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TRZECIE  KRÓLESTWO 
 
Terry Goodkind swoim świetnie znanym i mającym wielu fanów cyklem Miecz 
Prawdy stworzył całkowicie nową jakość w literaturze fantasy. Teraz 
w doskonałym stylu wraca do tamtego intrygującego świata i jego bohaterów: 
Richarda Cyphera, Kahlan Amnell, czarodzieja Zedda i innych. "Trzecie 
królestwo" to kontynuacja "Wróżebnej machiny". 
  Łaknąca krwi Zaszyta Służka, która uwięziła Kahlan, została zabita przez 
Richarda. Przedtem jednak zdążyła ich oboje naznaczyć zabijającym powoli 
dotknięciem śmierci. Biskup Hannis Arc i opat Dreier, zabawiając się 
proroctwami i czarną magią, wskrzesili straszliwe zło i zburzyli mur, za którym je 
zamknięto. Uwolnione potwory grasują po świecie, polując na ludzkie dusze. 
Porwały także dziadka i przyjaciół Richarda, którzy mieli uzdrowić jego i Kahlan. 
Richard, pozbawiony magicznego daru, mając tylko Miecz Prawdy, własny spryt 
i niezwykłą towarzyszkę, młodą uzdrowicielkę Samanthę, musi odnaleźć 
przyjaciół, nim śmiertelna skaza zabije jego i Matkę Spowiedniczkę. Nie wie, że 
zagraża jej także opat, który pragnie, by w chwili męczeńskiej śmierci 
wypowiedziała ona ważne proroctwo... 

 
 
 



 DARY  -  
PROJEKT  BRIDGES  OF  BOOKS 
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ANIMAL  ARK 

 
This is the dog stories collected in a HC Large Book Puppies in the Pantry DOg at 
the Door and Sheepdog in the Snow. 
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THE  CHARM  BRACELET 

 

When Jessie visits her grandmother's house, Blue Moon, she discovers an amazing 
secret, and enters the Fairy Realm for the first time. All kinds of magical beings 
live in the Realm, and a noble Queen in a great golden palace rules them all. 

But the Realm is in danger, and Jessie must outwit an evil enemy to save it before 
it's destroyed forever! 
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DINOSAURS  BEFORE  DARK 

 

Jack and Annie's very first fantasy adventure in the bestselling middle-grade 
series—the Magic Tree House! 
Where did the tree house come from? 
Before Jack and Annie can find out, the mysterious tree house whisks them to the 
prehistoric past. Now they have to figure out how to get home. Can they do it 
before dark . . . or will they become a dinosaur's dinner? 
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DOLPHINS  AT  DAYBREAK 

 

Jack and Annie are ready for their next fantasy adventure in the bestselling 
middle-grade series—the Magic Tree House! 
IT'S SINK OR SWIM 
for Jack and Annie when the Magic Tree House whisks them off to the middle of 
the ocean. Luckily, they find a mini-submarine on a coral reef. Unluckily, they are 
about to meet a giant octopus and one very hungry shark. Will the dolphins save 
the day? Or are Jack and Annie doomed to be dinner? 
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EMILY  WINDSNAP  AND  THE  CASTLE   
IN THE  MIST 

When Emily Windsnap discovers an old diamond ring during a class hunt for 
trinkets, how is she supposed to know that the ring is half the key to unlocking an 
ancient curse by Neptune himself? Now, with the ring stuck firmly on her hand, 
Emily finds herself under a new curse: in just a few days, she’ll cease to be half-
human and half-mermaid and must say good-bye to one parent forever. Can she 
possibly find the other missing ring that will break all the curses? Is there anyone 
who can help her — before it’s too late? 
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EMILY  WINDSNAP  AND  THE  MONSTER  
FROM  THE  DEEP 

Picture an island set in a glittering blue sea, sparkling with white sand and palm 
trees, a secret place where humans and merfolk live together and where a girl who 
grows a mermaid's tail when she enters the water is not considered a problem. To 
Emily Windsnap - half mermaid, half human - her new home is perfect. That is, 
until Emily ruins everything by waking a legendary sea monster known as the 
Kraken from its hundred-year sleep. As the Kraken rises from the deep, putting 
the future of the islanders in jeopardy, Emily makes a desperate attempt to save 
them. 
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FANTASTIC  MR. FOX 

Someone's been stealing from the three meanest farmers around, and they know 
the identity of the thief—it's Fantastic Mr. Fox! Working alone they could never 
catch him; but now fat Boggis, squat Bunce, and skinny Bean have joined forces, 
and they have Mr. Fox and his family surrounded. What they don't know is that 
they're not dealing with just any fox—Mr. Fox would rather die than surrender. 
Only the most fantastic plan can save him now. 
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THE  FLOWER  FAIRIES 

The Fairy Realm needs Jessie's help: The griffins that guard the treasure house are 
out of control! Then, just when Jessie thinks things are back to normal, the 
youngest flower fairies follow Jessie out of the Realm. Can Jessie protect them 
from the dangers of her own world? Jessie returns to the magical world where her 
grandmother was born, where she deals with some griffins, dances with fairies, 
and borrows something to help her dance in her school concert. 
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THE  FORTRESS  OF  SOLITUDE 

The Fortress of Solitude is the story of Dylan Ebdus growing up white and 
motherless in downtown Brooklyn in the 1970s. It’s a neighborhood where the 
entertainments include muggings along with games of stoopball. In that world, 
Dylan has one friend, a black teenager, also motherless, named Mingus Rude. As 
Lethem follows the knitting and unraveling of their friendship, he creates an 
overwhelmingly rich and emotionally gripping canvas of race and class, 
superheros, gentrification, funk, hip-hop, graffiti tagging, loyalty, and memory. 
The Fortress of Solitude is the first great urban coming of age novel to appear in 
years. 
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GENTLE  ANNIE 

A fictionalized biography of Anna Blair Ethridge, a Union Army nurse.is the first 
great urban coming of age novel to appear in years. 
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GHOSTLY  TALES.  FOUR  STORIES 

Losing your way in the woods. . . . Prowling a castle in the dead of night. . . . 
Finding a treasure in a dusty attic. . . . Finding a frightening force in your own 
home. . . . The March sisters--Meg, Jo, Beth, and Amy--never imagined they'd 
encounter beings from the spirit world. But in each of these four new eerie stories, 
one of the March girls finds herself face-to-face with an inexplicable apparition. 
Could it be that ghosts really do exist? 
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GILDA   JOYCE,  PSYCHIC  INVESTIGATOR 

Ever since her father died, quirky Gilda Joyce has been working hard to sharpen 
her psychic skills. She's determined to communicate with spirits from the Other 
Side and become a crack investigator of spooky, twisted mysteries. After 
wrangling an invitation to visit relatives in San Francisco, Gilda discovers that her 
dreary, tight-lipped uncle and his strange, delicate daughter need her help to 
uncover the terrible family secret that has a tortured ghost stalking their home. 
From poignant to hair-raising and hilarious, this is a behind-the-scenes, tell-all 
account of the very first case in the illustrious career of Gilda Joyce, Psychic 
Investigator. 
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HIGH  TIDE  IN  HAWAII 

Catch the wave! 
 
That's what Jack and Annie do when the Magic Tree House whisks them back to a 
Hawaiian island of long ago. They learn how to surf and have a great time—until 
strange things start happening. Jack and Annie soon discover the cause: A tidal 
wave is headed their way! Can they help save their new friends in time? 
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HOOT 

A book for young readers. It involves new kids, bullies, alligators, eco-warriors, 
pancakes, and pint-sized owls. A hilarious  
Floridian adventure! 
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JUNIE  B. JONES  AND  THE MUSHY  GUSHY  
VALENTIME 

In the 14th Junie B. Jones book, February 14—Valentime's Day, as June B. calls 
it—is just around the corner. Junie B. can't wait to see all the valentimes she'll get. 
But she never expected a big, mushy card from a secret admirer! Who is this 
secret mystery guy, anyway? Junie B. is determined to find out. 

42564 
 

 
 

JUNIE  B. JONES  AND  THE STUPID  SMELLY  
BUS 

Remember when it was scary to go to school? With over 50 million books in 
print, Barbara Park's New York Times bestselling chapter book series, Junie B. 
Jones, is a classroom favorite and has been keeping kids laughing—and reading—
for over 20 years! In the 1st Junie B. Jones book, it's Junie B.'s first day and she 
doesn't know anything. She's so scared of the school bus and the meanies on it that 
when it's time to go home, she doesn't. 
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JUNIE  B.,  FIRST  GRADER  TOOTHLESS  
WONDER 

In the 20th Junie B. Jones book, one of Junie B.'s top front teeth is loose! Only 
Junie B. is not that thrilled about this development. Because what if she looks like 
toothless Uncle Lou? And even worse . . . what's all this tooth fairy business? 
Like, who is this woman, really? And what does she do with all those used teeth? 
So many questions, so little time. 
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JUNIE  B.  JONES  IS  (ALMOST)  A  FLOWER  
GIRL 

In the 13th Junie B. Jones book, Junie B.'s aunt Flo is getting married. What a 
perfect chance for her to show everyone how grown-up she is! Too bad she wasn't 
picked to be the flower girl in the wedding so she could really show off. But 
surely Junie B. can still find some way to get everyone's attention. 
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JUNIE  B.  JONES  IS  CAPTAIN  FIELD  DAY 

In the 16th Junie B. Jones book, afternoon kindergarten is having a field day, and 
Junie B. Jones is team captain! Only, here's the problem. Room Eight keeps on 
winning too many events. And so how will Room Nine ever become the 
kindergarten champions? As Captain Field Day, will Junie B. find a way to lead 
her team to victory? Or will it be up to someone else to save the day? 
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THE  LIGHTNING  THIEF 

Percy Jackson has gone from one boarding school to another in his short life and 
he's about to be kicked out of yet another one. He struggles with focusing at 
school and words sometimes seem to be jumbled. One class he seems to do ok in 
is Greek mythology. Though he doesn't understand why his professor takes 
Percy's understanding of the subject so seriously and expects him to master it. It's 
not until Percy is attacked by what can only be described as a Greek mythological 
creature that he really begins to wonder what is occurring. When Percy tells his 
mom of the strange occurrences, she decides it's time that he should go to the 
school his father told her about long ago. Percy has never known his father as he 
left before Percy was born. Percy's mom has never mentioned who his father was, 
but thinks it's time to listen to his advice. It may mean that Percy can never return 
home again, but hopefully it means his safety. Percy soon realizes that the Greek 
mythology he has been learning about isn't mythology after all, it's real.  
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LOST  TREASURE  OF  THE  EMERALD  EYE 

Who Is Geronimo Stilton? 
That's me! I run a newspaper, but my true passion is writing tales of adventure. 
Here on Mouse Island, my books are all best-sellers! What's that? You've never 
read one? Well, my books are full of fun. They are whisker-licking good stories, 
and that's a promise! 
 
Book 1 
It all started when my sister, Thea, discovered a mysterious map. It showed a 
secret treasure on a faraway island. And before I could let out a squeak of protest, 
Thea dragged me into her treasure hunt! In no time at all, we'd set sail for the 
island. It was an adventure I'd never forget.... 
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THE  MAGIC  KEY 
 
Enter the realm of enchantment. Jessie returns to the magical Realm for the fifth 
time. The magic of the Realm has rescued her home from terrible fires, and she 
has saved the Realm's magical people from a wicked imposter, kept the griffin 
guards under control, and saved the fairy-apple trees.  

Now it's Jessie's birthday, and she finds herself chasing a rainbow. She's got to get 
to the end before it fades, or she may never get home!  
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THE  MEANEST  DOLL  IN  THE  WORLD 
 

Annabelle Doll and Tiffany Funcraft are two dolls who have been best friends 
since they met in Kate Palmer's house at 26 Wetherby Lane. In this sequel to The 
Doll People, they hitch a ride in Kate's backpack and find themselves in the 
biggest adventure of their lives, a day at school! But when an attempt to return 
home lands them in the wrong house, they're in far deeper trouble than they 
imagined. Along with a host of new doll friends, they also encounter Mean Mimi, 
the wickedest doll of all. Mean Mimi is mean-really mean-and she's determined to 
rule all of Dollkind or else destroy it. Will the world ever be safe for dolls again? 
In this masterfully plotted sequel, Ann M. Martin and Laura Godwin, with the 
help of Brian Selznick's ingenious black-and-white illustrations, take the reader on 
another nonstop adventure from a doll's eye view!  
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THE  MOUSE  AND  THE  MOTORCYCLE 
 

A young mouse named Ralph is thrown into a world of excitement when a boy 
and his shiny toy motorcycle check into the Mountain View Inn. 

When the ever-curious Ralph spots Keith's red toy motorcycle, he vows to ride it. 
So when Keith leaves the bike unattended in his room one day, Ralph makes his 
move. But with all this freedom (and speed!) come a lot of obstacles. Whether 
dodging a rowdy terrier or keeping his nosy cousins away from his new wheels, 
Ralph has a lot going on! With a pal like Keith always looking out for him, there's 
nothing this little mouse can't handle. 

42573 
 

 

MUMMIES  IN  THE  MORNING 
 

Jack and Annie are ready for their next fantasy adventure in the bestselling 
middle-grade series—the Magic Tree House! 
 
Jack and Annie don't need another mummy. 
 
But that's what they get when the Magic Tree House whisks them back to ancient 
Egypt. There they meet a long-dead queen who needs their help. Will Jack and 
Annie be able to solve the puzzle, or will they end up as mummies themselves? 
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THE  MYSTERIOUS  CHEESE  THIEF 
 

I, Geronimo Stilton, am not a big fan of spooky things. But when the Stilton 
cheese began disappearing all around me, I had to do something! Could I find the 
mysterious cheese thief, or was I in for a big scare? Putrid cheese puffs, what an 
adventure! 
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NIGHT  OF  THE  NINJAS 
 

Have you ever met a real live ninja? 
 
Jack and Annie do when the Magic Tree House whisks them back to ancient 
Japan, where they find themselves in the cave of a ninja master. Will they learn 
the secrets of the ninja? Or will the evil samurai warriors get them first? 
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THE  OMINOUS  OMNIBUS 
 

Within the pages of this omnibus, readers will discover all three books upon 
which the movie Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events is based: The 
Bad Beginning, The Reptile Room, and The Wide Window. Like the movie, 
this thick volume tells an unhappy tale about three very unlucky children, who 
despite being perfectly well-mannered are perfectly ill-fated. From the very 
beginning of Book the First, when the children learn of aterrible fire, continuing 
on to the last page of Book the Third, disaster lurks at their heels. Unlike the 
movie, however, this book can be hidden under a bed where no one will ever see 
it again. 
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PADDINGTON  MARCHES  ON 
 

“I’ve never known such a bear for smelling things out,” said Mrs Bird. 

Paddington’s sharp nose and his talent for getting into difficulties lead him to an 
orange marmalade tasting party. His enthusiasm lands him in a barrel of 
marmalade, causing an avalanche in the warehouse. And, one morning, he sniffs 
out a surprise for himself and discovers that he is about to embark on the greatest 
adventure of his life. 

42578 
 

 

PATALOSH.  THE  TIME  TRAVELERS 

Ten-year-old Orion Spence never expected to wake up alone on the Exploricus 
after his birthday. After finally locating the first officer of the time-traveling 
airship and the rest of the crew, Orion gets the horrible news. His parents, who 
serve as captain and science officer, have been kidnapped by the evil Emperor 
Daaggerd. The emperor has taken Orion's parents in order to gain control of the 
Exploricus and also the Ancient Book of Spells, a powerful book Orion's family is 
pledged to protect. 
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PIRATES  PAST  NOON 

It's a treasure trove of trouble! 
 
Jack and Annie are in for a high-seas adventure when the Magic Tree House 
whisks them back to the days of deserted islands, secret maps—and ruthless 
pirates! Will they discover a buried treasure? Or will they be forced to walk the 
plank? 
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RAMONA  AND  HER  FATHER 

Seven-year-old Ramona Quimby's world is turned upside-down when her father 
unexpectedly loses his job. Things grow tense in the Quimby house, but Ramona 
resolves to help in any way she can—even downsizing her Christmas list. But 
with bills piling up and her parents constantly stressed, Ramona wonders if life 
will ever go back to normal. 
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RAMONA  AND  HER  MOTHER 

Ramona Quimby is no longer seven, but not quite eight. She's "seven and a half 
right now," if you ask her! Not allowed to stay home alone, yet old enough to 
watch pesky Willa Jean, Ramona wonders when her mother will treat her like her 
older, more mature sister, Beezus. But with her parents' unsettling quarrels and 
some spelling trouble at school, Ramona wonders if growing up is all it's cracked 
up to be. No matter what, she'll always be her mother's little girl…right?  
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RAMONA  THE  PEST 

Ramona Quimby is excited to start kindergarten. No longer does she have to 
watch her older sister, Beezus, ride the bus to school with all the big kids. She's 
finally old enough to do it too! Then she gets into trouble for pulling her 
classmate's boingy curls during recess. Even worse, her crush rejects her in front 
of everyone. Beezus says Ramona needs to quit being a pest, but how can she stop 
if she never was trying to be one in the first place? 
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THE  STOLEN  SAPPHIRE.  A   SAMANTA  
MYSTERY 

Samantha and Nellie set sail for Europe in 1906. Also aboard the ship is a world-
famous archaeologist and the legendary sapphire he is carrying to a London 
museum. When his priceless jewel disappears, Samantha realizes that every one of 
the first-class passengers is a suspect--and one of them must be the thief! 
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THEA  STILTON  AND THE  DRAGON’S  CODE  

Geronimo's adventurous sister Thea takes center stage in this super special that's 
packed with mystery, adventure, and friendship! 
 
When Geronimo's sister, Thea, is invited to teach a journalism class at a college 
on Mouse Island, she has no idea that she's going to be called on to help solve a 
mystery. But when a student disappears, it's up to Thea and five of her students to 
find out what happened. A nail-biting mystery ensues, complete with secret 
passages, underground tunnels, and more than a few surprises along the way. 
Readers will love following the clues to help Thea and her new friends through 
their first adventure together! 
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TORNADO 

A tornado appears in the distance, and Pete, the farmhand, gathers everyone into 
the storm cellar. While they wait for the storm to pass,he tells the family about the 
dog dropped down by a tornado when Pete was a boy. Named Tornado, Pete′s pet 
was no ordinary dog -- he played card tricks, saved a turtle′s life, and had a rivalry 
with the family cat. By the time Pete tells all of Tornado′s lively stories, the storm 
has passed, and another family has been entertained by this very special dog. 

 ZAKUP 
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NIEWOLNICY  Z  SOCORRO 

Drużyna 4 

Kiedy Czaple zostają wysłane do Araluenu, cała drużyna jest podekscytowana 
perspektywą nowej przygody. Niebawem jednak okazuje się, że dawni wrogowie 
nie śpią, i młodzi żeglarze mogą zapomnieć o spokojnej przeprawie? Czaple 
zostają wplątane w niebezpieczną intrygę i zmuszone do wzięcia udziału w 
wyprawie, której celem jest uratowanie porwanych Aralueńczyków, którzy mają 
zostać sprzedani na targu niewolników w Socorro. Tym razem Hal i spółka mają 
do pomocy jednego z królewskich zwiadowców. Ale nawet takie wsparcie może 
okazać się niewystarczające? 
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WAKACJE  GRZECZNEGO  PSA 

Kto jest najgrzeczniejszym, najmądrzejszym i najrozsądniejszym psem pod 
słońcem? Pamiętacie? To znany wam z poprzednich części Przygód grzecznego 
psaWinter, alaskanmalamut.Jego przodkowie pochodzą z zimnej, dalekiej Alaski, 
dlatego Winter kocha śnieg i mróz. Ale przepada również za słonecznymi 
wakacjami. Może wtedy taplać się w jeziorze, polować(prawie bezkarnie) na 
kury, wypatrywać o północy ducha Białej Damy albowyć z całych sił razem ze 
swoim kumplem Tazem (Tazo? Asia?). I nieważne, czy to Mazury, wyjazd za 
miasto, czy wyprawa górska - jeśliWinter przebywa z rodziną, jest 
najszczęśliwszym psem na świecie! I najgrzeczniejszym, ma się rozumieć. 



 DARY   
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DOM  OŚMIU  TAJEMNIC 

Bohaterami tej opowieści są zarówno stara kamienica - tytułowy "Dom ośmiu 
tajemnic" - jak i rodzina Marcina, która się do niej wprowadza. To historia 
niezwykłej przyjaźni, która skłoni kamienicę do zdradzenia chłopcu swych 
tajemnic: czasu, przemijania, narodzin... Stary dom pokaże Marcinowi siebie 
sprzed wielu lat i swoich dawnych mieszkańców (a nawet szkołę duchów). To nie 
tyle szkolna lektura, co Prawdziwa Lektura. 
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KWIAT  MROKU.  ZATRACENI 

Od śmierci brata życie Luisy nie jest takie jak dawniej. Chce umrzeć, ale 
powstrzymuje ją Thursen, tajemniczy chłopak o oczach pełnych cieni, który 
wyczuwa ból i cierpienie dziewczyny. Thursen mieszka w lesie z grupą 
rówieśników. Wszyscy są zmiennokształtnymi: potrafią stawać się wilkami. Z 
każdą przemianą Thursen traci cząstkę człowieczeństwa, coraz więcej w nim 
wilka i coraz mniej wspomnień z dawnego życia. Wkrótce będzie tylko wilkiem. 
Luisa straci także jego. Z miłości zrobiłaby dla Thursena wszystko, ale czy to 
wystarczy, by go uratować? 
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OPOWIEM  CI  MAMO  CO  ROBI Ą  MRÓWKI 

Sztywne kartki (dzięki którym książka przetrwa wielokrotne zetknięcie ze 
zręcznymi rączkami małego czytelnika), poręczny format, a przede wszystkim 
przepiękne ilustracje Katarzyny Bajerowicz, którym towarzyszą rymowane 
zagadki Marcina Brykczyńskiego, tworzą prawdziwe dzieło sztuki! 
Twoje dziecko z przyjemnością zagłębi się w fascynujący świat mrówek, 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, ale 
przede wszystkim jest fantastyczną zabawą oraz sposobem na miłe i twórcze 
spędzenie czasu. 
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REKSIO.  KSIĘGA  WIEDZY 

Baw się i ucz z Reksiem i jego przyjaciółmi 
Fakty, ciekawostki, eksperymenty 
REKSIO. KSIĘGA WIEDZY pomoże odpowiedzieć na wiele dziecięcych pytań, 
m.in.: 
- czym się różni wiosna od jesieni 
- jak żyją mrówki w mrowisku 
- jak powstają lawiny 
- do czego wykorzystuje się piasek 
- co to jest babie lato 
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REKSIO.  WIELKA  KSI ĘGA  PRZYGÓD 

Reksio - bohater serialu telewizyjnego, przyjaciel najmłodszych przedstawia 
swoich przyjaciół, z którymi i ty się zaprzyjaźnisz. Ta książka bawi i uczy, a 
przygody, o których przeczytacie są pouczające, pogodne i przyjazne, pozbawione 
agresji i przemocy. 
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WYSPA  ZŁOCZY ŃCÓW 

Pierwszy prawdziwy Pan Samochodzik i pierwsza część w której pojawia 
się wehikuł i harcerze. Właśnie tu ze szczegółami dowiesz się w jaki sposób 
Tomasz „wszedł w posiadanie garażu murowanego i znajdującego się w nim 
pojazdu mechanicznego”. A zaraz potem przeczytasz, jak wyrusza swoim 
samochodem na spotkanie przygody do małego nadwiślańskiego miasteczka, 
w którym w ostatnich dniach wojny dziedzic Dunin ukrył kolekcję starej broni, 
naczyń i kosztowności. 
Czy Tomasz zdąży ubiec swych przeciwników i czy pierwszy odkryje zagadkę 
schowka, strzeżonego od wielu lat przez tajemniczych ludzi? W miarę upływu 
czasu, historia gmatwa się coraz bardziej, a wydarzenia zaczynają przybierać 
niebezpieczny obrót... Pojawiają się kłusownicy oraz członkowie grasującej ongiś 
w okolicy bandy, a także kilka osób, które na pierwszy rzut oka chcą jedynie 
wypocząć w ciszy i spokoju... 
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ELFI  PYŁEK  I  WYPRAWA  PO  JAJKO 

Bryłka, nowy elf, który przybył do Nibylandii, jest tak dziwna, że sama 
Nibylandia ma wątpliwości, czy wpuścić ją do Przystani Elfów. Bryłka zachowuje 
się bardziej jak Niezgrabek niż jak prawdziwy nibylandzki elf. Trudno to sobie 
wyobrazić, ale nie wie też, jaki ma talent - i czy w ogóle ma talent! Matka 
Gołębica, naj mądrzej sza istota w Nibylandii, sądzi, że Bryłka ma jakiś talent, ale 
nawet ona nie jest tego pewna. Diabelski huragan, samolubna Widia, kapitan Hak, 
snobistyczna syrena morska, groźny Złoty Jastrząb i niegodziwy smok Kyto - 
wszyscy i wszystko sprzysięgło się, by poddać ciężkiej próbie mądrość Matki 
Gołębicy, odwagę Dzwoneczka i ambicję Bryłki. I wszyscy - nawet dzieci 
Niezgrabków na Lądzie, ba, nawet sami czytelnicy - mają duży wpływ na to, co 
stanie się z Nibylandią. Elfi pyłek i wyprawę po Jajko napisała Gaił Carson 
Levine, laureatka Nagrody Newbery, mistrzyni nowoczesnych baśni. Książkę 
bogato zilustrował David Christiana. 
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ANTON  VAN  DYCK 

Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy Nr.7 
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ARCYDZIEŁA  ŚWIATOWEJ  
ARCHITEKTURY T.3 
•Część Druga : Po roku 1500 
•  ARCYDZIEŁA W ZBLIŻENIU 
•  WŁOCHY 
•  TURCJA 
•  INDIE 
•  IRAN 
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CLAUDE  MONET 

Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy Nr.17 
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DIEGO  VELAZQUEZ 

Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy Nr.8 
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DZIWNY  JEST  TEN  ŚWIAT 
Człowiek, który przestaje się dziwić, jest wydrążony, ma wypalone serce. W 
człowieku, który uważa, że nic nie może go zdziwić, umarło to, co najpiękniejsze 
- uroda życia - pisał Ryszard Kapuściński. Mimo iż coraz lepiej poznajemy świat, 
nie przestaje nas ciekawić. W miesięczniku "Focus" piszemy o miejscach i 
ludziach, którzy nas fascynują i ich zwyczajach, tak bardzo odmiennych od 
naszych. Z tej książki dowiecie się m.in.: Gdzie wędzi się przodków?, Jak żyje się 
w rodzinie wielojęzycznej?, Dlaczego Japończycy hodują żuki?, Kto wykopuje 
zwłoki?, Czy można założyć własne państwo? 

42600 

 

E-MAIL  Z  BUZIAKIEM  
 
Czego to nauczyciele nie wymyślą: Elli ma prowadzić korespondencję e-mailową 
z kompletnie obcym chłopakiem z angielskiej szkoły partnerskiej. W dodatku po 
angielsku! w to, że Justin wygląda prawie tak dobrze jak David Beckham i jest 
hrabią, Elli oczywiście nie wierzy. Do dnia, kiedy Justin nagle przyjeżdża... 

42601 

 

EDGAR  DEGAS 

Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy Nr.15 

42602 

 

EDOUARD  MANET 

Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy Nr.14 

42603 

 

EUGENE  DELACROIX 

Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy Nr.13 

42604 

 

FRANCISCO  GOYA 

Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy Nr.11 



42605 

 

JOHANNES  VERMEER  VAN  DELFT 

Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy Nr.10 

42606 

 

KSIĘŻNICZKA  I  KOT 

Piękna opowieść o dobrej księżniczce i jej trudnym życiu. 

42607 

 

LEONARDO  DA  VINCI 

Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy Nr.1 

42608 

 

MALUTKA  CZAROWNICA 

"Malutka Czarownica" to jedna z tych magicznych książek, które - przeczytane w 
dzieciństwie - zapamiętuje się na całe życie. Wielu dorosłych wspomina tę uroczą 
powieść pełną czarów i niezwykłych przygód jako jedną z najważniejszych i 
najbardziej ukochanych lektur lat dziecięcych. Teraz także ich dzieci będą mogły 
zapomnieć o całym świecie, śledząc z zapartym tchem perypetie Malutkiej 
Czarownicy i mówiącego kruka Abraksasa, i poznać zdumiewający sekret: czym 
zła czarownica różni się od dobrej. 

42609 

 

MAM  PRZYJACIÓŁK Ę  DENTYSTKĘ 

Darek dwa razy w roku chodzi do dentysty. Dzisiaj pani dentystka opowie 
chłopcu o swojej pracy. Niektóre rzeczy Darek już wie, ale jak nazywają się te 
wszystkie narzędzia i do czego służą? I czy uda się umieścić wybity ząb w 
szczęce boksera? 

42610 

 

MAM  PRZYJACIÓŁK Ę  PIELĘGNIARK Ę 

Jak działa izba przyjęć? Co robią pielęgniarki? Dlaczego na Sali operacyjnej musi 
być bezwzględnie czysto? I co to właściwie jest promieniowanie rentgenowskie? 



42611 

 

MICHAŁ  ANIOŁ 

Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy Nr.2 

42612 

 

MITY  DLA  DZIECI 

To książka, dzięki której dzieci poznają starożytny świat greckich bogów i 
bohaterów. Znalezły się w niej mioty naważniejsze dla kultury antycznej Grecji. 
Historie o powstaniu swiata, narodzinach bogów, puszce Pandory, nici Ariadny, 
Dedalu i Ikarze powinien znać każdy Europejczyk. 

42613 

 

NAGA  MAŁPA  SI Ę  BAWI 

Badania dowodzą, że zabawa nie tylko sprzyja nauce, ale jest wręcz niezbędna, by 
skutecznie przyswoić sobie wiedzę. Zabawa rozwija, upiększa i ulepsza życie. 
Przynosi radość, odprężenie i twórcze pomysły. O najbardziej nietypowych 
rozrywkach można przeczytać prawie w każdym numerze miesięcznika `Focus` - 
w tym tomiku znajdziecie najlepsze teksty na ten temat. 
Z tej książki dowiecie się m.in.: Jak stać się niewidzialnym?, Czego boimy się w 
horrorach?, Dlaczego szkoły powinny być fajne?. Czy nadal buduje się piramidy?, 
Co mówią o nas ulubione piosenki? 

42614 

 

PAUL  CEZANNE 

Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy Nr.16 

42615 

 

PETER  PAUL  RUBENS 

Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy Nr.6 

42616 

 

PIETER  BRUEGEL 

Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy Nr.5 



42617 

 

PODWODNY  ŚWIAT 

Jak dobrze można poznać ludzi, których się kocha? Jak wielka przepaść dzieli 
pozory od rzeczywistości? Kobieta na rozdrożu odkrywa w przeszłości swojej 
babki tajemnicę , która odmienia jej spojrzenie na naturę losu i małżeństwa - 
podając przy tym w wątpliwość wszystkie wybory, jakich w życiu dokonała. 
Zadziwiająca powieść Sue Miller odkrywa cały świat straconych możliwości, 
odsłania nadzieje i gorycz, utajone w sercach kobiet. 

42618 

 

PRZEGRYŹĆ  DŻDŻOWNICĘ 

''Wrażliwe, wnikliwe i poruszające sprawozdanie pisane z głębi zdradzonego 
serca i ciała kobiety. Oryginalna, lekka, a zarazem niezwykle intymna, chwilami 
poetycka narracja, gdzie słowa nie służą do opisu czy nazywania, lecz przede 
wszystkim do wyrażania uczuć i nastrojów.'' - Wojciech Eichelberger 

42619 

 

RAFAEL 

Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy Nr.3 

42620 RAMAJANA.  NAJSTARSZA  BA ŚŃ  ŚWIATA 

Ramajana (Dzieje Ramy) - epos sanskrycki, który kształtował się na przestrzeni II 
wiek p.n.e. - II wiek n.e. w wersji dla dzieci. 

42621 

 

RATATUJ 

Remy marzy o karierze wielkiego kucharza. Dwie rzeczy stoją mu na 
przeszkodzie - niechętna rodzina i to, iż jest szczurem. Nasz bohater jednak się 
tym nie zraża i dzielnie dąży do realizacji celu. Zbieg okoliczności sprawia, że 
trafia on do kanałów mieszczących się dokładnie pod ekskluzywną paryską 
restauracją. Początkowo Remy nie jest w lokalu mile widziany, ale pasja 
gotowania bierze górę nad różnicami gatunkowymi. Wkrótce cały kulinarny 
światek zostaje wywrócony do góry nogami... 

42622 

 

REMBRANDT  HARMENSZ  VAN  RIJN 

Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy Nr.9 



42623 

 

SIŁA  EMOCJI,  POT ĘGA  UMYSŁU 

Myślę, więc jestem - powtarzamy za Kartezjuszem. A może `czuję, więc jestem`? 
`Focus` lubi zaglądać do serc i umysłów ludzi w poszukiwaniu tego, co rządzi 
naszym zachowaniem. Dlaczego się zakochujemy? Skąd się bierze agresja? Czy 
rzeczywiście pieniądze szczęścia nie dają? Wszyscy jesteśmy genetycznie 
zaprogramowani do tego, by umieć odgadywać, co myślą i czują inni ludzie. 
Naukowcy znaleźli nawet część mózgu, która za tę umiejętność odpowiada. 

42624 

 

SNY  DLA  DOROSŁYCH  I  DLA  DZIECI 

Humoreski poetyckie Stokowskiego i magiczne grafiki Stawarskiego, czerpiące 
swój poetycki ładunek z codziennej rzeczywistości, układają się w ideę 
wypożyczalni człowieczych snów. 

42625 

 

ŚWIĘTY  MIKOŁAJ  WCHODZI  KOMINEM  

W noc wigilijną Święty Mikołaj nie ma lekkiego życia. Wiadomo, dzieci jest 
mnóstwo, a Mikołaj tylko jeden. Pewnie ktoś powie, że wystarczy załadować na 
sanie worek z prezentami , krzyknąć: "Wio, Rudolfie!", i okrążyć cały świat. No 
tak tylko... jak ze wszystkim zdążyć, jeśli po drodze spotyka się smutne, 
szarozielone smoczysko, balon meteorologiczny, pstrokate marabuty, zgraję 
latających chichotek i zaczepną panią Kometę? A jakby tego było mało, 
tajemniczym mieszkańcem Mikołajowej skarpety okazuje się sam pan Pech... 

42626 

 

TRIKI  PSYCHIKI 

Jak się zmienia nasz mózg pod wpływem technologii? Jak sobie radzi we 
współczesnym świecie? Dziennie wchłania 34 gigabajty danych - to odpowiednik 
100 tysięcy słów. Nic więc dziwnego, że bywa przeładowany, a wtedy nasza 
czujność i zdolność do trzeźwej oceny sytuacji gwałtownie się zmniejszają. Co się 
dzieje, gdy zasypia rozum zmęczony nadmiarem bodźców? `Focus` bada ludzką 
świadomość i podświadomość, by poznać rządzące nimi mechanizmy. Dowiecie 
się także: Czy medytacja zmienia mózg?, Dlaczego warto mieć koszmarne sny?, 
Czy można amputować strach?, Jak się nie dać wkręcić sprzedawcom?, Po czym 
poznać kłamcę? 

42627 

 

TYCJAN 

Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy Nr.4 

42628 

 

MASZYNY  I  POJAZDY  W  MIE ŚCIE 

Zamiatarka uliczna, kosiarka na traktorku i pług śnieżny - Staś dostrzega wokół 
siebie mnóstwo różnych ciekawych, większych i mniejszych pojazdów i maszyn. 
Ale i tak najfajniejszy jest... wózek widłowy! 



42629 

 

WILLIAM  TURNER 

Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy Nr.12 

42630 

 

YOUNG  POLISH  CINEMA 

Katalog o młodym polskim kinie, wersja angielska. KATALOG OTRZYMAŁ 
NAGRODĘ W KONKURSIE PTWK "NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄZKI ROKU 
2006. 

42631 

 

Z  WIDOKIEM  NA  CASTELLO 

W zawieszonej wysoko nad urwiskiem willi, z której okien rozpościera się 
zapierający dech w piersiach widok na Capri i wyrastający nieoczekiwanie 
pośrodku morza Castello Aragonese, co roku spotyka się gromadka stałych gości. 
Entuzjastycznie wielbiciele Ischii i niespiesznego trybu życia jej mieszkańców 
sami mają jednak niejedno do ukrycia... 

42632 

 

ZATA ŃCZYĆ  CZECZOTK Ę 

Powieść jest kontynuacją debiutanckiej W poszukiwaniu zapachu snów. 
Pozostając w kręgu znanych już bohaterów przenosimy się do czasów bardziej 
współczesnych - do końca XX wieku. W życiu Aleksandry, młodej Polki, 
zaabsorbowanej rozgrzebywaniem przeszłości, mężczyźni co prawda nie 
odgrywają żadnej roli, ale dziecko mieć by chciała. Z właściwą sobie 
skrupulatnością zabiera się więc do szukania odpowiedniego kandydata na ojca. 
Okazuje się jednak, ze jest to zadanie trudne i głęboko frustrujące. Dla Claudii z 
kolei, młodej Niemki, dziecko nie jest celem, lecz środkiem. Niestety córka nie 
spełnia pokładanych w niej nadziei, toteż matka wysyła ją do szkoły z internatem. 

42633 

 

ZWIERZ ĘTA.  POWIEDZ,  KTO  TO  JEST 

Książka dla dzieci od 0 do 4 latKolorowe fotografie, dzięki którym dziecko 
nauczy się rozpoznawać i nazywać zwierzęta. Pierwszy przewodnik, opisujący 
zwyczaje zwierząt domowych i żyjących na wolności. Zabawne sytuacje, cechy 
charakterystyczne zwierząt, krótkie teksty. 

42634 

 

26  BAJEK  Z  AFRYKI 

26 bajek z Afryki to zbiór afrykańskich bajek, ilustrowanych zdjęciami Ryszarda 
Kapuścińskiego z krajów, po których autor "Hebanu" i "Cesarza" podróżował.  
Autor sam wyselekcjonował zdjęcia do tej książki.  
Bajki zebrała na potrzeby tej publikacji Anna Kalewska, przetłumaczone i 
opracowane zostały przez filologów Instytutu Orientalistycznego oraz Instytutu 
Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, a 
opatrzone posłowiem przez Eugeniusza Rzewuskiego, który czuwał 
merytorycznie nad całością tekstów. 



42635 

 

HILDA  I  NOCNY  OLBRZYM  

Hilda to dziewczynka z niezwykłą zdolnością do zjednywania sobie nawet 
najdziwniejszych stworzeń, które nawiedzają jej dom. Jednak gdy w środku nocy 
armia `niewidzialnych elfów` obrzuca kamieniami jej salon, krzycząc o 
`przymusowej eksmisji`, Hilda musi się sporo nagłowić, zanim spróbuje 
przeciągnąć je na swoją stronę. Nie chcąc stracić ukochanego domu, Hilda 
wyrusza w podróż, by bronić swych naturalnych praw i odkryć, kim jest 
tajemniczy nocny olbrzym - jeśli w ogóle istnieje. 

42636 

 

MIASTECZKO  OSTATNICH  WESTCHNIE Ń 

Miasteczko Ostatnich Westchnień to kraina umarłych zwierząt, magiczny azyl za 
Rzeką. Pewnego dnia jego mieszkańcy ratują od śmierci ludzkie niemowlę. 
Postanawiają zaopiekować się dzieckiem, chociaż same zaznały z rąk człowieka 
wiele cierpień. Przewodnikiem malca zostaje Raben, okaleczony przez właściciela 
pitbull. Chłopiec szybko dorasta i zaczyna zadawać niewygodne pytania. Wkrótce 
przekona się, że jest inny niż wszyscy, których zna i kocha. Zapragnie przeprawić 
się przez Rzekę - do świata ludzi i prawdziwego życia. W tej niebezpiecznej 
wędrówce towarzyszyć mu będzie Raben, który zapłaci za to najwyższą cenę. 
Przeobrazi się w człowieka, bo tylko w takiej postaci zwierzę może wrócić na 
drugi brzeg. Razem zmierzą się z ludzkim okrucieństwem i mrocznymi cieniami 
własnej przeszłości. Pełna zaskoczeń i zwrotów akcji fabuła oraz przejmująca 
wymowa powieści pozostają na długo w pamięci. 

42637 

 

MOJA  BABCIA 

Mam na imię Peppa, a ta książeczka jest o mojej babci. Moja babcia uwielbia 
kapelusze, perfumy i piecze najlepsze ciasteczka na świecie. 

42638 

 

WÓZ  STRAŻACKI 

Peppa i George wybrali się na przejażdżkę dużym czerwonym wozem strażackim. 

42639 

 

ZOSIA  Z  ULICY  KOCIEJ  NA  WIOSN Ę 

Cześć! To znowu ja, Zosia! Czy znacie to uczucie, kiedy czeka się na wiosnę i 
czeka, a ona nic, tylko stroi sobie z nas żarty? Ja osobiście mam już serdecznie 
dosyć zimy. Marzę, by spokojnie posiedzieć na jabłoni, napisać to i owo i nie 
nosić grubej kurtki, ocieplanych spodni ani rękawiczek. Poza tym? Wiecie 
zapewne, że do niektórych czynności potrzebna jest samotność. Na przykład 
bardzo się przydaje do pisania. Dotąd najczęściej przeszkadzała mi Mania, moja 
młodsza siostra. A teraz doszedł jeszcze Muffin - kot, którego dostałyśmy od 
Mrocznej Pampiry. Wygląda na to, że uważa jabłoń za swoją prywatną własność. 
Ile razy próbuję się tu zakraść, on już siedzi na MOJEJ ulubionej gałęzi? 
`Zosia z ulicy Kociej` to przezabawna seria o perypetiach rezolutnej Zosi i jej 
zwariowanej rodzinki. W piątej części między innymi: topienie Marzeny, czyli 
Miss Bajorki, Batman polarny, morski i pustynny, grzekotnik, a także ryjkonos 
malutki. Jednego możecie być pewni - na Kociej 5 nikt się nigdy nie nudzi! 



42640 

 

ZOSIA  Z  ULICY  KOCIEJ  NA  ZIM Ę 

To ja, Zosia. Ja o Was nie zapomniałam. I mam nadzieję, że Wy o mnie też nie. 
Lubicie zimę? Zimą to dopiero są niespodzianki! Na przykład szron na wszystkich 
gałązkach, badylach i kociej kuwecie. Taki szron zmienia ogród w baśniową 
krainę, naprawdę. Poza tym kto powiedział, że w grudniu nie da się wejść na 
ulubione drzewo i siedzieć tam sobie z zeszytem? Świat widziany z takiej 
zimowej jabłoni wygląda zupełnie inaczej. 
`Zosia z ulicy Kociej` to przezabawna seria o perypetiach rezolutnej Zosi i jej 
zwariowanej rodzinki. W czwartej części poznamy dziadka Dionizego i kociego 
arystokratę Diogenesa mieszkającego w beczce, spróbujemy barszczyku z 
pierniczkami o AMORACIE MYSZOWYM oraz odkryjemy, jak Buka stała się 
choinką i jakie wigilijne przesłanie dla świata ma Polikarp z akwarium. 
Ponuraki, drżyjcie! Zosia nie pozwoli Wam się nudzić! 

42641 

 

ADAM  KONIECZKO  1919- 2006. MALARSTWO  
I  GRAFIKA 

Adam Konieczko uprawiał różne dyscypliny artystyczne – malarstwo sztalugowe, 
kolaż, grafika, malarstwo ścienne, mozaika. To album, ale też wspomnienia 
bliskich artysty. 

42642 

 

AUTA 

Zygzak McQueen to szybki jak błyskawica wyścigowy as, żądny trofeów i sławy. 
Czemu więc, zamiast śmigać po torze, musi remontować jezdnię w sennym 
miasteczku, w parze z powolną asfalciarką? Bo za szybko pragnął gnać do 
zwycięstwa, nie zważając na inn ych. Musi się więc nauczyć, że warto liczyć na 
przyjaciół! 

42643 

 

BAJKI  PEŁNE  DOBRA  I  MIŁO ŚCI 

To już trzecia książeczka autorstwa Sylwii Pangsy-Kanii przeznaczona na cel 
charytatywny. Tym razem cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na 
Fundusz Dzieci Osieroconych Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio. Bajki są 
bogato ilustrowane – kolorowe rysunki zostały wykonane przez dzieci. 

42644 

 

BAJKOWA  MOZAIKA 

Bajki z całego świata napisane przez osoby różnego pochodzenia mieszkające w 
Polsce. Do projektu zostali zaproszoni m.in.: Halina Mlynkova, Evgen 
Malinovsky, Dziani, Michał Piróg,, Weronika Marczuk, Conrado Moreno. 
Ilustracje do zbioru wykonała malarka rosyjskiego pochodzenia - Katia 
Sokołowa-Zyzak. Publikacja ma zostać wydana pod patronatem Fundacji Polskie 
Forum Migracyjne, Fundacji na rzecz zbliżania kultur Open Art, Towarzystwa 
Przyjaciół Ukrainy, Telewizji Polskiej - TVP Polonia oraz radiowej Trójki. 
Złotówka z każdego sprzedanego egzemplarza książki ma zostać przekazana na 
wsparcie działalności Polskiego Forum Migracyjnego. Pomysłodawczynią i 
współautorką książki jest Anna Kaszubska - pedagog, współautorka zbioru `Bajki 
Pomagajki`. 



42645 

 

BUSZUJĄCY   W  ZBOŻU 

W latach siedemdziesiątych książka ta była manifestem młodzieżowego buntu 
przeciwko konsumpcyjnemu stylowi życia. Stała się powieścią kultową. 

42646 

 

CHCĘ  ZOSTAĆ  GWIAZD Ą ! 

Droga Nikki do sławy: Pojedynek z primadonną, kłótnia z przyjaciółkami a może 
zespół równie utalentowany co MGR (Młoda Gwiazda Rocka)... Dalsza część 
przygód niezrównanej Nikki! 

42647 

 

CIERPLIWA  CI ĘŻARÓWKA 

Książeczka w kształcie ciężarówki, wykonana z grubej, kolorowej, lakierowanej 
tektury. Ma ruchome kółka. Książeczka opowiada o pracach, jakie wykonuje 
kierowca swoją ciężarówką w ciągu dnia. 

42648 

 

CO  SŁYCHAĆ  W  OPERZE ? 

Pogodna, zabawna książeczka pokazująca najmłodszym zainteresowanym, co to 
jest opera. Uroku dodają ilustrację Bohdana Butenki. 

42649 

 

CZIKA,  PIESEK  W  GETCIE 

Głównym bohaterem historii jest suczka Czika oraz jej właściciel — pięcioletni 
Michałek. Niemcy zamykają rodzinę Michałka w getcie, następnie każą usunąć 
pieska, a pewnego dnia przychodzą po chłopca i jego rodziców. Dzięki kryjówce 
udaje im się przetrwać wojnę, również Czice, odesłanej na wieś. 
Ta opowiedziana przystępnym językiem historia, z pięknymi ilutracjami, ma 
ułatwić nauczanie  
o tragedii Żydów podczas II wojny światowej. Jest to propozycja dla rodziców i 
nauczycieli, którzy chcą przybliżyć swoim dzieciom i uczniom ten trudny temat. 

42650 

 

CZY  SĄ  GDZIEŚ  MUCHY  O  SMAKU  
MARCHEWKOWYM ? 

Zając Nulik i żaba Poloniusz są najlepszymi przyjaciółmi. Razem mieszkają, 
razem się bawią, razem przeżywają wspólne przygody. Tym razem wpadli na 
pomysł, aby wymienić się swoimi przysmakami - tłuściutkimi muchami i 
słodziutkimi marchewkami. Oj, nie wyszło im to na dobre! Czy to znak, że nie 
mogą być prawdziwymi przyjaciółmi? 
Książeczka przepełniona jest humorem i zabawnymi ilustracjami.  
Rozśmieszy każdego malucha. Autor podkreśla wartość przyjaźni.  
Dydaktyka jest tu delikatna i dostosowana do wieku czytelnika. 
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ELEMENTARZ 

Reprint Elementarza Mariana Falskiego z 1971 roku, który w różnych postaciach 
prawie przez sto lat towarzyszył pokoleniom siedmiolatków w ich pierwszej 
drodze do szkoły. 
 
Książka została starannie i pieczołowicie odtworzona na wzór wydania 
utrwalonego w pamięci prawie wszystkich dorosłych Polaków. 
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GILDIA  MAGÓW  

Gildia Magów to pierwszy tom znakomitej nowej trylogii fantasy, skrzącej się od 
magii, akcji i przygód. 
 
Co roku magowie z Imardinu gromadzą się, by oczyścić ulice z włóczęgów, 
uliczników i żebraków. Mistrzowie magicznych dyscyplin są przekonani, że nikt 
nie zdoła im się przeciwstawić, ich tarcza ochronna nie jest jednak tak 
nieprzenikniona jak im się wydaje. Kiedy bowiem tłum bezdomnych opuszcza 
miasto, młoda dziewczyna, wściekła na traktowanie jej rodziny i przyjaciół, ciska 
w tarczę kamieniem - wkładając w cios całą swoją złość. Ku zaskoczeniu 
wszystkich świadków kamień przenika przez barierę i ogłusza jednego z magów. 
Coś takiego jest nie do pomyślenia. Oto spełnił się najgorszy sen Gildii: w 
mieście przebywa nieszkolona magiczka. Trzeba ją znaleźć - i to szybko, zanim 
jej moc wyrwie się spod kontroli, niszcząc zarówno ją, jak i miasto. 
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HAMLET 

This new edition of one of Shakespeare's most popular plays takes into account 
the work of the Shakespeare and Schools Project, the national curriculum for 
English, developments at GCSE and A-level, and the probable development of 
English and Drama throughout the 1990s. Cambridge School Shakespeare 
considers Hamlet as theatre and its text as script, enabling students to inhabit the 
imaginative world of the play in an accessible, meaningful and creative way. It 
approaches the play in a new way, encouraging students to participate actively in 
examining it, to work in groups as well as individually, to treat the play as a script 
to be re-created, and to explore the theatrical/dramatic qualities of the text. 
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IZRAEL  W  FAKTACH 

Izrael to jedno z najnowocześniejszych państw na świecie. Z wyników badań 
naukowych i produkowanych tu nowoczesnych technologii korzysta wielu ludzi. 
Izrael odzyskał niepodległość w 1948 roku, ale jego historia sięga kilku tysięcy lat 
wstecz, o czym przypomina książka "Izrael w faktach". Kompendium wiedzy o 
historii Państwa Izrael 
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KENNY’S  CAJUN  CREOLE  COOK  BOOK 

A guide to Louisiana cooking by the restauranteur of "Kenny's" in London. As 
well as classic recipes such as gumbo and jambayala, written in a user-friendly 
style, the book features potted introductions and sojourns, taking the reader on a 
tour of the culture of Southern cooking and eating. 
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KOLOROWE  ŁZY  KLAUNA 

Przepiękny wiersz o samotności. Klaun, mimo uwielbienia całej publiczności, 
czuł się bardzo źle. Nie lubił być sam, tęsknił za zwyczajnym życiem, kiedy ma 
się kogoś bliskiego. Bardzo chciał znaleźć przyjaciela. Pewnego dnia jego los się 
odmienił. Spotkał kogoś takiego, jak on sam. 
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LEGENDY   POLSKIE 

Zbiór zawiera: Wars i Sawa, O hejnale Mariackim, O Bazyliszku, O Halinie 
Krępiance, Lwy gdańskie, O Lechu, Czechu i Rusie. 

42658 

 

LINUX  ADMINISTRACJA 

Tytuł książki informuje, że jest ona przeznaczona dla użytkowników 
początkujących i w większości przypadków jest to prawdą. Ponieważ oczekujemy 
jednak od czytelników pewnej wiedzy, tytuł powinien raczej brzmieć „dla 
początkujących użytkowników systemu Linux”. 
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LOKOMOTYWY  Z  WYSPY  SODOR 

W tej książeczce są cztery opowiadania o Tomku i jego przyjaciołach. 
Lokomotywy ciężko pracują na kolei, przeżywają niezwykłe przygody, ale także 
wesoło się bawią. Na wyspie Sodor wiele się dzieje. 
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LOT  TO  SHARE.  PRZEPISY  KULINARNE  
UCZESTNIKÓW  PROJEKTU 
 
W tej książce znajdziecie nie tylko przepisy, zdjęcia potraw i informacje o 
regionie, z którego pochodzą. To swoisty zapis zacieśniania więzi między 
uczestnikami projektu. 
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MEDIA  CIAŁO  PAMI ĘĆ 

Od wielu innych publikacji z mediami, ciałem, pamięcią bądź tożsamością w 
tytule tę wyróżnia to, iż podejmuje ona próbę uzgodnienia pozycji współczesnego 
dyskursu medioznawczego w obrębie szeroko zakrojonej refleksji 
kulturoznawczej, i odwrptnie - uczynienia z tej ostatniej jeszcze bardziej otwartą 
na perspektywę wyznaczoną przez obecność mediów. Bo przecież 
kulturoznawstwo jest dziś nie do pomyślenia bez refleksji nad mediami, skoro 
oferuje ona jeden z najbardziej owocnych tropów refleksji nad kulturą. Ale i 
medioznawstwo bez refleksji nad kulturą skazane jest nieuchronnie na jałowość i 
spekulatywność". 
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MITY  DLA  DZIECI 

To książka, dzięki której dzieci poznają starożytny świat greckich bogów i 
bohaterów. Znalezły się w niej mioty naważniejsze dla kultury antycznej Grecji. 
Historie o powstaniu swiata, narodzinach bogów, puszce Pandory, nici Ariadny, 
Dedalu i Ikarze powinien znać każdy Europejczyk. 
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MOJE  DZIECKO  MA  ALERGI Ę 

Wskazówki dla rodziców. 
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NIEBEZPIECZNA  PODRÓ Ż 

Jest letni, leniwy dzień. Zuzanna i jej kot siedzą na zielonej trawie i nudzą się 
okropnie. Dziewczynka marzy, by coś się wydarzyło. Zrezygnowana zdejmuje 
swoje okulary i nieoczekiwanie przenosi się do dziwnego świata, pełnego 
groźnych stworów i zjawisk. Niebezpieczna podróż, podczas której spotyka 
znanych bohaterów Doliny Muminków, staje się jej udziałem. Jak zakończy się 
podróż Zuzanny? Co przyniesie letni, nudny dzień?`Niebezpieczna podróż` to 
trzecia i ostania książka obrazkowa autorstwa Tove Jansson. Pastelowe ilustracje 
wykonane w akwareli przez samą Tove oraz rymowany tekst nadają książce 
szczególny charakter. 
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NOWA  KOLE ŻANKA 

Seria książeczek "Zaczynam czytać z Martynką" to doskonała pierwsza lektura 
dla dzieci, które rozpoczynają naukę czytania. Krótki, o prostej budowie 
fonetycznej, pozbawiony dwuznaków oraz z niewielką liczbą zmiękczeń tekst, a 
także duże litery ułatwiające czytanie i pojedyncze, nieskomplikowane zdania 
sprawiają, że dzieci szybko i chętnie uczą się czytać. Dzięki książeczkom z 
Martynką nauka czytania będzie łatwa i przyjemna. 
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PAN  ŚWIATŁA 

Ta powieść jest uważana za najlepsze dzieło Zelazny'ego i to nie bez powodu. Jest 
inna niż wszystkie i pozostawia nieporównywalne do niczego wrażenia, nie 
mówiąc już o tym, że przeczytanie "Pana Światła" otwiera każdemu nowy punkt 
widzenia na wiele zagadnień, z dziedziny teologii i nie tylko. Fabuła po krótce 
przedstawia się następująco : ludzie - koloniści, mający do dyspozycji 
niewyobrażalnie nowoczesną technologię, ogłosili się bogami i rządzili przez 
wieki światem, utrzymując jego mieszkańców w ciągłej ciemnocie i zacofaniu. 
Wszelkie próby rozwoju technologicznego były skutecznie hamowane przez cały 
panteon bogów. Na szczęście znalazł się człowiek, który postanowił 
przeciwstawić się bogom. Miał wiele imion - Mahasamatman, Budda, czy Pan 
Światła, wolał być nazywany po prostu Sam. To on przyniesie ludziom 
oświecenie i sprawi, że staną na równi z bogami. 
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PATYKI  I  PATYCZKI 

Zbiór ilustrowanych kazań dla dzieci, wygłaszanych przez wiele lat w 
warszawskim kościele sióstr wizytek autor przekształcił w krótkie teksty 
wierszem i prozą, wesołe i smutne, zawsze wzruszające, przeznaczone nie tylko 
dla dzieci, ale także dla dorosłych. 
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PERL 

Książka zawiera rzeczowe wprowadzenie do programowania w Perlu. Jeśli chcesz 
dowiedzieć się, jak coś zrobić w Perlu, tutaj znajdziesz odpowiedź. 
Perl jest dużym i złożonym produktem, a niniejsza książka czyni ten język 
przystępnym. Jest to książka wyjątkowa, gdyż można ją uznać za bardzo zwarty 
podręcznik Perla 5. Autor to doskonały programista, który w swojej książce 
umieścił blisko 400 działających przykładów, a także omówił około 500 różnych 
zagadnień.  
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PIOTREK  I  NAWIEDZONA  KOPALNIA 

Na wyspie Sodor ogłoszono konkurs na Najpiękniejszy Dworzec Kolejowy. 
Gruby Zawiadowca powierzył Piotrkowi ważne zadanie związane z dekoracją 
stacji. Tylko że trzeba pojechać w pobliże stacji kopalni, a tam podobno straszy! 
Czy Piotrek wywiąże się ze swojego zadania? I kto wygra konkurs? 
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POTWORNE  KAMIENIE.  OPOWIE ŚĆ  O  
SKAMIELINACH  DINOZAURÓW  

Miliony lat temu, wygłodniałe dinozaury popełniły błąd i wymarły. To, co 
nastąpiło później, jest jedną z najstarszych opowieści - dinozaury zmieniły się w 
skamieliny! To opowieść o tym, jak z kości dinozaurów powstały skamieliny, i o 
tym, co się zdarzyło, gdy zostały znalezione. 
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POWIEDZ  DOBRANOC  SENNYM   
ZWIERZ ĄTKOM  

Na każdej stronie książeczki z serii "Dotknij i poczuj" dziecko znajdzie miękkie, 
puszyste zwierzątka, które może pogłaskać. Słuchając rymowanej opowieści czy 
podejmując próby samodzielnego czytania, dziecko dowie się jak śpią zwierzęta. 
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RÓŻNE  TAKIE  ZASYPIANKI 

Krótkie bajki-opowiadania, dla małych dzieci. 
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SAMOTNY  M ĘŻCZYZNA 

Jeden dzień z życia George’a Falconera, który nie może pogodzić się z tym, że 
właśnie stracił swoją wielką miłość. George, wykładowca uniwersytecki w 
średnim wieku, jest Anglikiem i homoseksualistą mieszkającym w otoczeniu 
przykładnych amerykańskich rodzin. Postawiony w obliczu utraty najbliższej 
osoby rozmyśla o przeszłości, literaturze, polityce i śmierci. Samotny mężczyzna 
to uniwersalna opowieść o godzeniu się z samotnością, którą wszyscy 
odczuwamy, i o wielkim znaczeniu życia tu i teraz. O tym, jak ważne jest 
zrozumienie, że małe sprawy są tak naprawdę najistotniejsze. Na podstawie 
książki powstał film pod tym samym tytułem. Colin Firth, odtwórca głównej roli, 
zdobył za nią nagrodę dla najlepszego aktora na Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym w Wenecji. 
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SŁOŃ   BENJAMIN  KUCHARZEM  

Benjamin to uprzejmy, wrażliwy i mądry ale też trochę niezdarny słoń, który wraz 
ze swoim przyjacielem Ottonem przeżywa mnóstwo niezwykłych przygód, 
odkrywając przed dziećmi tajemnice współczesnego świata i codziennego życia. 
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ŚRODOWISKO  ORACLE  W  ODKRYWANIU  
WIEDZY  Z  BAZ  DANYCH 

Rozwój technologii informatycznych umożliwia gromadzenie dużych ilości 
danych. Potrzebne są zatem narzędzia, które pozwolą pozyskiwać z nich wiedzę. 
Wiedza ta coraz częściej staje się wartością ekonomiczną i może mieć wpływ 
m.in. na utrzymanie się przedsiębiorstwa na rynku oraz na jego rozwój. Książka 
zapoznaje czytelników z nowymi technologiami informatycznymi, które mogą 
być pomocne w tego typu problemach. Prezentuje wykorzystanie produktów 
firmy Oracle do projektowania systemów informatycznych, hurtowni danych, 
analizy danych. 
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TAJEMNICA  SZYFRU  MARABUTA 

"Tajemnica szyfru Marabuta" to jeden z pierwszych polskich kryminałów dla 
dzieci. W nowym wydaniu wzbogacają go ilustracje Grażyny Dłużniewskiej, 
znane z filmu pod tym samym tytułem. Bohaterami „Tajemnicy…” są 
nieustraszeni detektywi – Kajetan Chrumps i Kot Makawity, którzy muszą 
schwytać groźnego przestępcę, prześladującego nowych mieszkańców Naszej 
Okolicy – rodzinę Tarapatów. W tej niebezpiecznej misji będą ich wspomagać jak 
zawsze przyjaciele: poetyckie małżeństwo – Malwinka i Fikander, reżyser 
filmowy Gluś, bibliotekarz Puciek, Stary Wróbel, no i oczywiście – niezastąpiona 
Bromba. 
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TOMEK  I  KUBA 

Na widok pędzącego z olbrzymią prędkością Kuby Tomek natychmiast się 
domyśla, że stało się coś złego. Hamulce biednego Kuby płoną! Jak Tomek może 
mu pomóc? Dzielnie wyrusza na ratunek i otrzymuje za to nagrodę. 
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365  OBIADÓW 

Reprint wydania z 1911 roku 
365 obiadów Lucyny Ćwierczakiewiczowej to skarbnica tradycyjnych przepisów. 
Lucyna Ćwierczakiewiczowa (1829-1901), autorka książek kucharskich i 
poradników, sprzedawała książki z większym powodzeniem niż Sienkiewicz 
"Potop" czy Prus "Faraona". Nakłady przekraczały 100 tysięcy egzemplarzy, co 
na ówczesne czasy było liczbą gigantyczną. "365 obiadów" to najsłynniejsza 
książka Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Lucyna Ćwierczakiewiczowa to 
niepospolita postać Warszawy końca XIX w. Nie tylko wydawała bardzo 
popularne książki kucharskie i poradniki, ale z powodu stylu bycia, 
nowoczesnych poglądów i odwagi w ich publicznym wyrażaniu była powszechnie 
znana, znajdując nawet miejsce w ówczesnej literaturze (Barbara Kossak, 
Włodzimierz Zagórski, w XX stuleciu Julian Tuwim). 
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TUNEZJA 

Prawdziwa Tunezja rozpoczyna się czasem już o kilkadziesiąt metrów od 
turystycznych centrów i wydzielonych dla przybyszów stref, do których nie każdy 
mieszkaniec kraju ma wstęp. Czasem jest to oddalona zaledwie o jedną przecznicę 
od hotelu najprawdziwsza arabska kafejka, czasem tradycyjna w architekturze, 
poprzecinana nierównymi piaszczystymi ulicami dzielnica otoczonych murami 
domostw, w którychtrudno byłoby doszukać się nowoczesnych mebli, gdzie 
materace do spania położone są bezpośrednio na podłodze, a do pilnie strzeżonych 
domostw zapraszani są tylko prawdziwi przyjaciele. 
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W  DOMU  I  W  ŚWIECIE 

Reprint oryginału z 1892 r. udostępnionego przez Muzeum Książki Dziecięcej w 
Warszawie 

Piękne, kolorowe litografie sprzed 100 lat cudownie komponujące się z wierszami 
dla dzieci M. Konopnickiej. 
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WIEWIÓRKA  I  JEJ  DZIUPLA 

Kolejna z serii książek przyrodniczych napisanych prostym językiem dla małych 
dzieci! 
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WIZYTA  DOKTORA 

Książki z serii "Moje czytanki" Martynka zachęcą dzieci do samodzielnego 
czytania. W tej opowieści Martynka nie posłuchała mamy i się rozchorowała. Na 
końcu każdego tomiku dołączono 8 stron z praktycznymi informacjami. 

 


