
 DARY  
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PRZEZNACZONA 
 
Zoey wreszcie czuje się bezpieczna u boku Starka - swojego wojownika i 
strażnika. Jednak spokój nie zagościł na długo w Domu Nocy. Chwilową 
stabilizację w świecie wampirów i adeptów przerywa pojawienie się ludzi: 
przystojnego zaklinacza koni Travisa i tajemniczego, niezwykle atrakcyjnego 
Auroxa, który w rzeczywistości jest kimś więcej - czy raczej kimś mniej - niż 
tylko człowiekiem. Jedynie Neferet wie, że Aurox został stworzony po to, by 
służyć jej za najdoskonalszą broń. Zoey wyczuwa w chłopaku ludzki pierwiastek, 
cień dobrej natury, która próbuje przeciwstawić się mrocznej duszy. Jest coś 
dziwnie znajomego w tym chłopaku... 
Czy prawdziwe zamiary Neferet zostaną ujawnione, zanim ciemności okryją Dom 
Nocy? 
Dom Nocy: 1. Naznaczona, 2. Zdradzona, 3. Wybrana, 4. Nieposkromiona, 5. 
Osaczona, 6. Kuszona, 7. Spalona, 8. Przebudzona, 9. Przeznaczona. 
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SAMURAJ  

Drugi tom słynnej sagi o króliku samuraju Miyamoto Usagim. 
Akcja serii dzieje się w siedemnastowiecznej Japonii po zakończeniu wojny 
domowej. Kontrolę nad poszczególnymi regionami kraju przejmują, należący do 
klasy panującej i postępujący zgodnie z zasadami honoru, samurajowie. Nastają 
czasy stabilizacji i wyciszenia wewnętrznych niepokojów, okres politycznych 
intryg i cichych starć o władzę. 
Otwierająca album historia przenosi nas w czasy dzieciństwa i dorastania 
długouchego samuraja. Drogi Usagiego i Gena, którego poznaliśmy w pierwszym 
tomie, ponownie się krzyżują w chwili, gdy królik zabija Gunichiego. Wydarzenie 
to staje się dla Usagiego okazją, by opowiedzieć Genowi o swoim dzieciństwie w 
małej wiosce, o nauce sztuk walki u Katsuichiego, mistrza miecza, o tym, jak 
wybrał drogę samuraja oraz o Gunichim, z którym połączyła go burzliwa 
przyjaźń. 
Usagi Yojimbo: 1. Ronin, 2. Samuraj, 3. Droga wędrowca, 4. Spisek Ryczącego 
Smoka, 5. Samotny cap i koźlę, 6. Kręgi, 7. Gen, 8. Cienie śmierci, 9. Daisho, 10. 
Pomiędzy życiem a śmiercią, 11. Pory roku, 12. Ostrze bogów, 13. Szare cienie, 
14. Maska demona, 15. Ostrze bogów II, 16. Bezksiężycowa noc, 17. Pojedynek 
przy świątyni Kitanoji, 18. Wędrówki z Kotaro, 19. Ojcowie i synowie, 20. 
Spotkania ze śmiercią, 21. Matka Gór, 22. Opowieść Tomoe, 23. Most łez, 24. 
Powrót Czarnej Duszy, 25. Polowanie na lisa. 
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TABU  W  LITERATURZE  I  SZTUCE  DLA  
DZIECI 
 
"Tabu w literaturze i sztuce dla dzieci" jest owocem projektu Tabu w sztuce dla 
dzieci zainicjowanego przez Duński Instytut Kultury, którego elementem była 
seria spotkań autorskich, wykładów i warsztatów zarówno dla dzieci, jak i dla 
dorosłych, przygotowanych przez autorów, ilustratorów i ekspertów w 
dziedzinach związanych z wychowaniem i literaturą dla dzieci. Towarzyszyła im 
wystawa książek i ilustracji z dziewięciu krajów - Danii, Szwecji, Norwegii, 
Finlandii, Austrii, Portugalii, Szwajcarii, Bułgarii i Polski. (...) Fragment tekstu 
duńskiego pisarza, Oscara K. 
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ABC  OBŻARSTWA 
 
Prawdziwie garfieldowe dowcipy dla wszystkich miłośników najbardziej 
złośliwego kota świata. 
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BRAK  WIADOMO ŚCI  OD  GURBA 
 
Wybierając się na planetę Ziemię, warto opanować następujące umiejętności: 
· przechodzenie przez ulicę bez tracenia głowy, 
· bieg na nartach latem główną ulicą Barcelony, 
· dyskretne materializowanie się na oczach wiernych, 
· robienie zakupów, które mieszczą się w furgonetce, 
· głośne śpiewanie piosenki Całuj mnie, całuj i podobnych, 
· poszukiwanie żony. 
Kosmita w gorącej Barcelonie ze swoim matematyczno-logicznym nastawieniem 
trafia prosto w realia ludzkiej codzienności. Dla niego zaczyna się wędrówka 
przez świat nieodgadnionych rytuałów i tajemniczych zachowań. Dla nas – 
wyborna zabawa przy jednej z najśmieszniejszych książek Eduardo Mendozy. 
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CHARLIE’S  DAY 
 
32mo board book for the smaller nipper. 
 
 
 

41619 

 
 

CHIP,  DALE  I   SKUNKS  SYLWESTER 
 
Kolejna przygoda sympatycznych wiewiórek, tym razem z nowym znajomym – 
Sylwestrem. 
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THE  CURIOUS   INCIDENT  OF  THE  DOG   
IN  THE  NIGHT-TIME 
 

The story is written from the point of view of fifteen-year-old autistic Christopher 
Boone who thinks novels ‘are lies about things which didn’t happen’ and has a 
passion for maths: Prime numbers are like life. They are very logical but you 
could never work out the rules, even if you spent all your time thinking about 
them.  

The novel begins with Christopher finding the next door neighbour’s dog, 
Wellington, killed with a garden fork. From then, Christopher decides to emulate 
his favourite detective Sherlock Holmes and tries to solve Wellington’s murder. 
This adventure brings him in contact with people he would never speak to 
normally and ultimately forces him to experience situations out of his comfort 
zone. 



41621 

 

CZEKOLADA 
 
Do małej mieściny na francuskiej prowincji, gdzie czas się zatrzymał, przyjeżdża 
tajemnicza młoda i piękna kobieta z córeczką. Mieszkańcy Lansquenet ze 
zdumieniem obserwują, jak Vianne z Anouk odnawiają starą piekarnię na rynku, 
by urządzić tam sklep z czekoladą. W dniu otwarcia właścicielka ofiarowuje 
zaglądającym do niej ciekawskim gatunek słodyczy, który każdy z nich lubi 
najbardziej, jak gdyby znała ich najskrytsze myśli i pragnienia. Czyżby ta dziwna 
kobieta była czarownicą? Dla wielu mieszkańców miasteczka przyjazd Vianne 
jest prawdziwym darem losu, ale są i tacy, którzy zrobią wszystko, by opuściła 
Lansquenet. Zbliża się Wielkanoc i Vianne zamierza urządzić dla dzieci "festiwal 
czekolady", lecz jej wrogowie za wszelką cenę chcą jej w tym przeszkodzić... 
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DEMOKRATOR 
 
Witajcie w Gorodopolis!- Tylko tu Żandarmi Wolności kontrolują sieć fifi, a 
szajdokamery śledzą każdy krok radosnych obywateli. Tylko tu po niebie w 
poszukiwaniu kradzionej energii krążą sterowce Gazdromu, a po ziemi 
krwiożercze chatki na kurzych łapkach. Tylko tu automatyczne śmieciarki piszą 
traktaty filozoficzne i sroży się wojna z okrutnymi chustaszami z Chafgachustanu.  
Tylko tu na świat przychodzą superbohaterowie, tacy jak Wostok Man, Matros 
Man, Baba Girl i Dziad Moroły.  Tylko tu swe majątki pomnażają 
wielomarchowie i mnogomarchowie, a zabawiają ich najpiękniejsze spiczki, 
mewki i krasawice. Tylko stąd w kosmos mkną statki junaków Dalekiego Patrolu, 
niosąc brudnemu Wszechświatowi wolność, demokrację i nano-onuce. Tylko tu 
Dzień Wyborów to dzień naprawdę szczęśliwy, a każdy nowy rok to dobry rok. 
"Demokrator " - debiutancka powieść Piotra Goćka to oszałamiająca powieść 
satyryczno-fantastyczna. Opowieść o przedziwnym Gorodopolis, imperium które 
wyposażone w niewyczerpane zasoby energii, niezwykłego przywódcę i 
całkowity brak skrupułów szykuje się do podbicia świata, a nawet wszechświata. 
Surrealistyczna, okrutnie śmieszna i przerażająco zabawna książka, w której 
znajdziecie echa Strugackich, Bułhakowa, Orwella, a nawet "Czarnoksiężnika z 
krainy Oz" i amerykańskich komiksów o superbohaterach. 
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FRANKLIN  CHCE   ZDOBY Ć  ODZNAKĘ 
 
Zielony żółw Franklin znany jest dzieciom na całym świecie z serii powszechnie 
lubianych książeczek oraz popularnych filmów animowanych. Każdy tomik to 
osobna historia o niezwykle ważnych sprawach z życia przeciętnego kilkulatka. 
Postacie wykreowane przez autorki są wzorcem nie tylko dla dzieci, lecz także dla 
rodziców, a ich przeżycia pozwalają odnaleźć się w niełatwych sytuacjach 
życiowych. 
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HERBERT   NIEZNANY.  ROZMOWY 
 
Ktoś zapukał do drzwi. Rogowe okulary, kraciasta marynarka i notes w ręku. Nie 
ma wątpliwości: dziennikarz-wybawca. Nie bardzo chciałem badać, czy jest on z 
krwi i kości, czy z materii marzenia. Spojrzał przenikliwie i zadał pierwsze 
pytanie... Ze Zbigniewem Herbertem o literaturze, historii i polityce rozmawiają 
m.in. Renata Gorczyńska, Adam Michnik, ks. Janusz Pasierb, Jacek Trznadel... 
Obraz Herberta przechowany w zapisie rozmów – autoryzowanych i nie – 
pozostaje złożony i wciąż niebieszczący się w jednoznacznych interpretacjach. 
Niemniej tylko w wywiadach mówił o sobie i swojej twórczości, a także 
poglądach na polską literaturę. W zebranych wypowiedziach odbija się jak w 
lustrzanej mozaice sylwetka Herberta – jego gesty, miny, wdzięk i inteligencja. 
Jego ironia i śmiech. I jego powaga. 
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JAK  SEGREGOWAĆ  ODPADY ? 
 
Bardzo przydatna publikacja, która wyjaśni wiele wątpliwości związananych z 
segregowaniem śmieci i podpowie, jak być mądrze ekologicznym. 
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KIEDY   NIEBO  SPADA  NA  GŁOW Ę 
 
33 tom serii o galijskich wojach Asteriksie i Obeliksie. Czy znów będą walczyć z 
Rzymianami? A może odbędą jakąś kolejną niezwykłą podróż? Cóż, zdaje się, że 
tym razem czeka nas przygoda, jakiej nie doznali nie tylko żadni Galowie, ale też 
większość mieszkańców naszej planety... 
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KSIĘGI  NARODU  POLSKIEGO I 
PIELGRZYMSTWA  POLSKIEGO,  LENKU 
TAUTOS  RASTAI  IR  LENKU  PILIGRIMU  
RASTAI,  THE  BOOK  AND  THE  PILIGRIME  
OF  THE  POLISH  NATION   
Trójjęzyczne – polsko-litewsko-angielskie – wydanie Ksiąg narodu polskiego i 
pielgrzymstwa polskiego jest wspólnym projektem polskiego Sejmu i litewskiego 
Seimasu, przygotowanym dla uczczenia 210. rocznicy urodzin Adama 
Mickiewicza. Tekst Ksiąg w języku litewskim ukazuje się w całości po raz 
pierwszy. 
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KUBUŚ 
 
Zbliżają się urodziny Prosiaczka, więc każdy z przyjaciół szykuje dla niego 
prezent. Puchatek ma kłopot, bo nie wie, co przygotować dla przyjaciela. Na 
szczęście wpada na świetny pomysł... 
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MAM  PRZYJACIÓŁK Ę  WETERYNARZA 
 
Paula jest weterynarzem. Poczekalnia jej gabinetu jest zawsze pełna zwierząt, 
którym Monika pomaga uporać się z problemami zdrowotnymi. Pani weterynarz 
pracuje także w terenie - dzisiaj jedzie do gospodarstwa pana Wąsika, gdzie zbada 
krowę Mećkę, która nie chce jeść... 
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MOJA  PIERWSZA   ENCYKLOPEDIA  
BOHATERÓW  
 
Aladyn i Robin Hood, Pinokio i Superman, Alicja i Szeherezada - wszyscy 
bohaterowie należą do czarodziejskiego świata wyobraźni, przygody, marzenia. 
Tam, gdzie bohaterowie, tam i niezwykłe czyny, pasja, niespodzianki, magia, 
strach... Podziwiamy ich uwielbiamy i nigdy o nich nie zapominamy! 
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MŚCIWO ŚĆ  OD  PIERWSZEGO  WEJRZENIA 
 
Mściwość od pierwszego wejrzenia z kolekcji Garfielda jest kolejnym tomem 
opisującym przygody najśmieszniejszego kota świata. 
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NIE  DLA  MI ĘCZAKÓW  
 
"Wiesz, co to depresja? To taka cyklofrenia, w której napady euforii już nie 
występują. Jest ci wyłącznie smutno. Zrób coś zanim cię to złapie i zeżre". 
 
Zrób coś! Gdybym miała szukać motta wspólnego dla wszystkich moich powieści 
- mogłoby ono brzmieć właśnie tak. Bohater minipowieści "Nie dla mięczaków" - 
tym razem mężczyzna! - znalazł się  w pewnym zawieszeniu, zakończywszy 
ważny etap w swoim życiu. Rozwiódł się i praktycznie zerwał ze swą dawną 
rodziną (swoją drogą - trochę trudno mu się dziwić). W momencie kiedy 
wychodzi z sądu i cieszy się świeżo odzyskaną wolnością, przypadek, potężne 
bóstwo, stawia na jego drodze kobietę. Niby wiadomo, jak sprawy się potoczą - 
ale oto wkraczają na scenę tak zwane cienie przeszłości. Bohater sam czuje, że 
musi coś zrobić, podjąć jakąś decyzję. Happy end? A to już zależy, co kto uważa 
za szczęście... 
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OSTATNIA   PIOSENKA 
 
Życie siedemnastoletniej Ronnie Miller wywróciło się do góry nogami, gdy jej 
ojciec postanowił porzucić karierę i wyjechać do niewielkiego miasteczka w 
Północnej Karolinie. Jego ucieczka oznaczała koniec małżeństwa Millerów. Trzy 
lata później Ronnie dalej nie chce mieć nic wspólnego z ojcem i nie utrzymuje z 
nim kontaktu. Nieoczekiwanie matka wysyła dziewczynę i jej młodszego brata, 
Jonaha, by spędzili wakacje w Wilmington. Dla Ronnie to ciężka próba - 
przyzwyczajona do Nowego Jorku, zakochana w jego nocnym życiu i modnych 
klubach, musi zmierzyć się nie tylko z niechęcią do wiodącego spokojne życie 
pianisty i zaangażowanego w budowę miejscowego kościoła ojca, ale również z 
senną atmosferą nadmorskiej mieściny. Wszystko wskazuje na to, że to będzie 
najgorsze lato w jej życiu... 
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PATRIOTYZM DOMU * NAM Ų 
PATRIOTIZMAS * PATRIOTIZM OF HOME  
 
W dniu 8 października 2010 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 
2011 Rokiem Czesława Miłosza. 
Patriotyzm domu to wybór esejów prezentujących kulturową ojczyznę poety, 
wyrażające szacunek dla pamięci, tradycji i tożsamości polskiego i litewskiego 
narodu, szkicujące portrety ludzi i zapamiętane krajobrazy rodzinnych stron. 
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PINOKIO 
 
W serii Lektura dobrze opracowana znajdziecie wszystkie informacje niezbędne 
na lekcjach: biografię autora, bezbłędne streszczenie książki, charakterystykę 
głównych bohaterów, problematykę utworu. A na marginesach książek z tej 
wyjątkowej serii postacie z lektury prowadzą was po świecie przedstawionym, 
opowiadając o sobie, innych bohaterach i wydarzeniach, opisanych przez autora. 
Ze Skrzatem nie będziesz się nudził! Szukaj innych lektur z tej serii!  
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RODZINKA  ROBINSONÓW  
 
Młody wynalazca Leon przenosi się w przyszłość, aby zmienić przeszłość i 
naprawić wszystko, co było w niej złego. Przy okazji poznaje rodzinne tajemnice, 
wpada z przygodę i zaczyna rozumieć, jak bardzo to, co robimy, zmienia 
rzeczywistość. Czy uda mu się poprawić los? 
Czytaj i słuchaj - wspaniała kolekcja 25 bajek Disneya. Każdy tytuł to powrót do 
filmu, dzięki książce i płycie zawierającej całą op owieść wraz z oryginalnymi 
dialogami i efektami dźwiękowymi. To świetna zabawa i zachęta do czytania dla 
każdego dziecka.  
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ROK  1920.  WOJNA  POLSKO-BOLSZEWICKA  
 
Okolicznościowy folder-album wydany w związku z 90. rocznicą wojny polsko-
bolszewickiej i bitwy warszawskiej. Zawiera około 50 ilustracji wraz z tekstem 
prof. Janusza Ciska, dyrektora Muzeum Wojska Polskiego. Tekst skupia się na 
wydarzeniach politycznych oraz roli Sejmu i Rady Obrony Państwa w 
wydarzeniach roku 1920. Wydanie wspólne Wydawnictwa Sejmowego i Muzeum 
Wojska Polskiego. 
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ROK  1989.  POLSKA  DROGA  DO  WOLNOŚCI 
 
Album składa się z tekstu wstępnego, autorstwa Andrzeja Friszkego, 
poświęconego wydarzeniom związanym ze strajkami roku 1988, Okrągłym 
Stołem, wyborami 4 czerwca 1989, ukonstytuowaniem się Sejmu X kadencji i 
Senatu I kadencji oraz powstaniem i pierwszymi 100 dniami rządu Tadeusza 
Mazowieckiego. Zawiera również kalendarium wydarzeń oraz składy osobowe 
Sejmu X kadencji i Senatu I kadencji według przynależności klubowej. Tekst 
ilustruje około 85 zdjęć. Album jest dwujęzyczny: polsko-angielski.  
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SŁOWNIK  DLA  NAJMŁODSZYCH 
 
Słownik dla najmłodszych to świetna nauka i zabawa. Każda z książek w serii 
przystosowana jest do odpowiedniej grupy wiekowej - dla dzieci mających tylko 
rok, aż po czterolatków. 
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SŁOWNIK  HISTORII  DOKTRYN  
POLITYCZNYCH  T.1  A-C 
 
Cały Słownik będzie obejmował sześć tomów. W tomie 1. znajdują się hasła na 
litery A-C. Hasła, szersze niż w przeciętnej encyklopedii, zbudowane są 
przejrzyście i mają formę opisową. 
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SŁOWNIK  HISTORII  DOKTRYN  
POLITYCZNYCH  T.2  D-H 
 
Cały Słownik będzie obejmował sześć tomów. W tomie 2. znajdują się hasła na 
litery D-H. Hasła, szersze niż w przeciętnej encyklopedii, zbudowane są 
przejrzyście i mają formę opisową. 
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SŁOWNIK  HISTORII  DOKTRYN  
POLITYCZNYCH  T.3  I-Ł 
 
Cały Słownik będzie obejmował sześć tomów. W tomie 3. znajdują się hasła na 
litery I-Ł. Hasła, szersze niż w przeciętnej encyklopedii, zbudowane są 
przejrzyście i mają formę opisową. 
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SŁOWNIK  HISTORII  DOKTRYN  
POLITYCZNYCH  T.4  M -Q 
 
Cały Słownik będzie obejmował sześć tomów. W tomie 4. znajdują się hasła na 
litery M-Q. Hasła, szersze niż w przeciętnej encyklopedii, zbudowane są 
przejrzyście i mają formę opisową. 
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SYLWESTER  Z  DUCHAMI 
 
Najstraszniejsza z całej serii. ;-)  
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TAJEMNICZY  LIST 
 
Urocza książeczka z serii Filip Mysz opowiada. 
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TOMEK  U  ŹRÓDEŁ  AMAZONKI 
 
Seria powieści Alfreda Szklarskiego o przygodach Tomka Wilmowskiego na 
różnych kontynentach. Między innymi chłopiec bierze udział w wyprawie 
łowieckiej na kangury w Australii i przeżywa niebezpieczne przygody w Afryce. 
żyje wśród czerwonoskórych Nawajów i Apaczów. W te niezwykłe przygody 
wpleciona jest historia odkryć dokonywanych przez polskich podróżników. 
Książki są lekturą łatwą i atrakcyjną dla chłopców od wielu pokoleń. 
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THE  VERY  HUNGRY  CATERPILLAR 
 
children's picture book designed, illustrated and written by Eric Carle, first 
published by the World Publishing Company in 1969, later published by Penguin 
Putnam.The book follows a caterpillar as it eats its way through a wide variety of 
foodstuffs before pupating and emerging as a butterfly. 
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W  BIBLIOTECE 
 
Książeczka z komiksami w poręcznym, kieszonkowym - właściwie plecakowym - 
formacie cieszy się wielką sympatią czytelników już od kilku lat. Fred, Daphne, 
Velma, Kudłaty i ich mówiący pies - Scooby-Doo to bohaterowie kreskówki 
znanej od kilku dziesiątek lat. 
Tajemnicza Spółka demaskuje przestępców, bawiąc się przy tym doskonale. Seria 
książek "Scooby-Doo! Superkomiks" jest skierowana do dzieci w wieku 7-9 lat. 
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WRÓŻBY  DLA  ZAKOCHANYCH 
 
Wróżby I-Ching objaśniają Twoją aktualną sytuację osobistą. Wyrocznia udziela 
odpowiedzi na temat miłości, romansów, przyjaźni... Dostarcza rad oraz ostrzega 
przed tym, co może się wydarzyć w przyszłości. Zabawa z I-Ching jest bardzo 
prosta - wszystko, czego potrzebujemy to trzy monety oraz kartka papieru. 
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ZESPÓŁ  ASPERGERA.  WPROWADZENIE 
 
Książka tłumaczy jak rozpoznać zespół Aspergera Autor prezentuje opis i analizę 
nietypowych charakterystycznych i praktycznych strategii korekcyjnych 
wykorzystując przy tym cytaty z wypowiedzi osób z tym zespołem a wszystko to 
czyni w sposób jasny i przystępny 
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ZWIERZ ĘTA  NA  ŚWIECIE 
 
Poręczne książeczki dla maluchów poznających pojazdy i zwierzęta! Nowoczesne 
ilustracje komputerowe prezentują najpopularniejsze pojazdy i zwierzęta zarówno 
te z wiejskiego podwórka, jak i znane z dżungli, pustyni czy kręgu 
polarnego.Wesołe rymowanki Agnieszki Frączek z humorem opowiadają o 
bohaterach książeczek. 

41652 

 

ŻYCIE  NA  TRZY  PSY 
 
"Życie na trzy psy" jest chyba najlepszą książką wspomnieniową jaką w życiu 
czytałem. Ta przejmująco uczciwa opowieść to dowód na istnienie miłości, która 
potrafi przenosić góry, nawet jeśli wydaje się, że to niemożliwe. To historia, która 
chwyta za serce. 
Trzeba ją przeczytać! Stephen King 
"Życie na trzy psy" to niezwykła opowieść o życiu małżeństwa, które pewnego 
dnia zostaje zburzone tragicznym wypadkiem. Rich doznaje ciężkiego urazu 
mózgu w wyniku czego zaczyna cierpieć na paranoję, traci pamięć krótkotrwałą i 
zdolność do samodzielnej egzystencji. Jego żona - Abby, przyglądając się tak 
dramatycznie odmienionemu życiu, szuka odpowiedzi na pytanie o stopień, w 
jakim człowiek może się poświęcić dla drugiej osoby i odkrywa nowy wymiar 
miłości.  
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CZYSTA  ANARCHIA 
 
Czysta anarchia, najnowszy zbiór tekstów Woody'ego Allena, zawiera 
osiemnaście przezabawnych i inteligentnych utworów, pełnych surrealistycznego i 
absurdalnego humoru, gier słownych, jadowitej satyry i szaleństwa. Jest wśród 
nich m.in. opowieść o sobowtórze mylnie uznanym za słynnego aktora i 
porwanym przez bandytów, o pretensjonalnym pisarzu zmuszonym do stworzenia 
scenariusza o gwiazdach amerykańskiej burleski filmowej, o niani, która 
potajemnie pisze książkę o swoich chlebodawcach, o oszustach sprzedających 
modlitwy przez Internet i Myszce Miki występującej jako świadek w sprawie 
nadużyć w Walt Disney Company. Ta książka nie tylko odpowiada na 
najważniejsze pytania ludzkiej egzystencji, ale także dzięki swym rozmiarom 
idealnie nadaje się do podkładania pod nogę rozchybotanego stolika. 
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FREDDIE  MERCURY.  BIOGRAFIA   
 
Laura Jackson jest autorką bestsellerowych biografii i wywiadów ze światowymi 
gwiazdami filmu i estrady. W toku ponad dwudziestoletniej kariery poznała wielu 
sławnych ludzi oraz ich współpracowników i napisała szereg cenionych i 
popularnych książek. Są to między innymi biografie Bono, Paula Simona, Jona 
Bon Joviego, Briana Maya, Kiefera Sutherlanda, Briana Jonesa, Stevena Tylera 
oraz zespołów Queen i The Eagles. 
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SZKRAB.  INSTRUKCJA  OBSŁUGI 
 
Nareszcie! Technologiczna instrukcja obsługi szkraba dla niewtajemniczonych! 
Wiecie już, jak zajmować się niemowlęciem, kiedy nagle coś zaczyna się psuć: 
dziecko odmawia przyjmowania paliwa, krzyczy niemiłosiernie i nie chce dać się 
ubrać! Wszystko to oznacza, że macie do czynienia z upgradem: noworodek 
zaktualizował się do poziomu szkraba! 
Szkrab. Instrukcja obsługi, zawierający dziesiątki szczegółowych instrukcji i 
pomocnych schematycznych diagramów, przynosi odpowiedzi na tysiące często 
zadawanych pytań: "Jak mam zareagować, kiedy szkrab wpada we wściekłość?”, 
"Jak mam nauczyć go pozbywania się nieczystości?”. Bez względu na złożoność 
waszych pytań, pomoc znajdziecie w tej książce. 
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TOST.  HISTORIA  CHŁOPI ĘCEGO  GŁODU 
 
Porywająca opowieść o chłopięcym dojrzewaniu w bestsellerowej książce jednej z 
gwiazd angielskich programów kulinarnych – Nigela Slatera. 
Zaskakująca, zabawna i wzruszająca – książka, od której trudno się oderwać! 
W autobiograficznej opowieści Toast Slater otwiera przed czytelnikami drzwi 
swojego dziecinnego pokoju i domowej spiżarni, a jednocześnie opisuje 
niezwykłe korzenie sukcesu w świecie kuchennych ingrediencji. Bohaterami 
książki są matka, kucharka niewymagająca, wcześnie owdowiały ojciec oraz 
wkraczająca w progi domu po śmierci matki gosposia. Wprowadza ona 
opuszczonych mężczyzn w świat nowych doznań, przede wszystkim kuchennych, 
i za pomocą swych zdolności kulinarnych pragnie zdobyć serce pana domu. A w 
tle nagminnie przypalane tosty, grillowany grejpfrut, pudding ryżowy i… w finale 
kulinarny wyścig o uczucia osamotnionego ojca. 
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CIERPIENIA  MŁODEGO  WERTERA 
 
Notatki na marginesie. Cytaty, które warto znać. Streszczenie. 
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PRZYGODY  SINDBADA  ŻEGLARZA 
 
Tę niezwykłą poetycką opowieść dla dzieci Bolesław Leśmian napisał 1913 roku. 
Jej tytuł i treść nawiązuje do postaci Sindbada Żeglarza, jednego z bohaterów 
arabskiej Księgi tysiąca i jednej nocy. Leśmianowski Sindbad to dzielny 
młodzieniec, który mieszka w Bagdadzie z wujem Tarabukiem – arcyzabawnym i 
pechowym poetą. Pewnego dnia, zachęcony przez Diabła Morskiego, rozpoczyna 
pierwszą ze swoich siedmiu niezwykłych morskich podróży, podczas których 
poznaje magiczne krainy pełne drogocennych skarbów. Zamieszkują je 
czarodziejskie istoty – czasami wspaniałe, czasami upiorne i przerażające: Konie 
Morskie, karły-ludożercy, czarownicy, olbrzymi ptak Murumardakos, szalony 
staruch, wojownicze olbrzymki i zaklęte księżniczki. Sindbad raz bywa w 
śmiertelnym niebezpieczeństwie, innym razem poznaje uroki życia, rozkoszując 
się miłością kolejnej poślubionej przez siebie zaczarowanej królewny. Z każdej ze 
swych wypraw powraca – cudem ocalony – do stęsknionego wuja z nowym 
bagażem doświadczeń i wspomnień. 
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SŁOŃ  O  PTASIM  SERCU 
 
Stado słoni interesujące się kulturą i sztuką poszukuje nauczycielki dynamicznej i 
otwartej na przygody. Zakwaterowanie w puszczy afrykańskiej. Kuchnia 
wegetariańska. Wynagrodzenie: 100 ton bananów. 
 
Ogłoszenie wpada w ręce znużonej dotychczasową pracą nauczycielki, która z 
entuzjazmem podejmuje wyzwanie. Jednak na miejscu, w puszczy, okazuje się, że 
nie wszystkie słonie są takie same – zależy, jakie mają serce… 
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SZEWCZYK  DRATEWKA 
 
Znana baśń o szewczyku, który musi wykonać trzy trudne zadania, aby uwolnić 
pannę zamkniętą na wieży przez złą czarownicę. Pomagają mu w tym 
zaprzyjaźnione z nim zwierzęta. 
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JAK  KOCHA Ć  DZIECKO 

Nakładem Rzecznika Praw Dziecka ukazały się właśnie dwie długo wyczekiwane 
książki autorstwa Janusza Korczaka „Prawo dziecka do szacunku” oraz „Jak 
kochać dziecko. Dziecko w rodzinie”. Wyjątkowe dzieła zawierające 
najważniejszą myśl pedagogiczną Starego Doktora trafią do bibliotek w całej 
Polsce. 

Obie książki powinny być obowiązkową lekturą nie tylko dla rodziców, ale także 
dla wszystkich wychowawców i osób, którym dobro dziecka nie jest obojętne. Janusz 
Korczak pisząc swoje eseje chciał edukować współczesnych mu dorosłych, przybliżyć 
świat dziecka i jego spostrzeganie, a także pokazać, że dziecko, choć jeszcze małe jest 
ż człowiekiem, istotą rozumną, ze swoimi przemyśleniami, potrzebami i prawami. 
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PRAWO  DZIECKA  DO  SZACUNKU 

Nakładem Rzecznika Praw Dziecka ukazały się właśnie dwie długo wyczekiwane 
książki autorstwa Janusza Korczaka „Prawo dziecka do szacunku” oraz „Jak 
kochać dziecko. Dziecko w rodzinie”. Wyjątkowe dzieła zawierające 
najważniejszą myśl pedagogiczną Starego Doktora trafią do bibliotek w całej 
Polsce. 

Obie książki powinny być obowiązkową lekturą nie tylko dla rodziców, ale także 
dla wszystkich wychowawców i osób, którym dobro dziecka nie jest obojętne. 
Janusz Korczak pisząc swoje eseje chciał edukować współczesnych mu dorosłych, 
przybliżyć świat dziecka i jego spostrzeganie, a także pokazać, że dziecko, choć 
jeszcze małe jest już człowiekiem, istotą rozumną, ze swoimi przemyśleniami, 
potrzebami i prawami. 
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KAŻDY  SZCZYT   MA   SWÓJ  CZUBASZEK 
 
Wyjątkowy wywiad z pierwszą damą polskiej satyry. 
 
Rozmowa dwóch wybitnych osobowości polskiej sceny kabaretowej - Artur 
Andrus wnikliwie przepytuje Marię Czubaszek z jej twórczości oraz burzliwego 
życia towarzyskiego i rodzinnego. W tej niezwykłej książce-wywiadzie znajdą się 
nie tylko współcześnie przeprowadzone rozmowy, ale i fragmenty satyrycznej i 
literackiej twórczości Marii Czubaszek. Niektóre z nich, odnalezione "w 
tapczanie", przypomniane zostaną Czytelnikom po wielu latach. 
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METODA  DOKTORA  DUKANA 
Oto synteza metody Dukana uzupełniona o najnowsze dane: 
- 4 fazy diety: uderzeniowa, naprzemienna, utrwalania i stabilizacji, z 
odpowiednimi jadłospisami. 
- 100 produktów spożywczych, które można jeść bez żadnych ograniczeń 
ilościowych (72 produkty proteinowe, 28 rodzajów warzyw). 
- Nowa siła napędowa diety: ANR, aktywność na receptę. - Przyjemność jedzenia 
gwarantowana dzięki 60 nowym przepisom na smaczne potrawy. 
- Zaskakująca skuteczność, szybkie i trwałe rezultaty. 
- Brak głodu i frustracji. - Ostateczne ustabilizowanie uzyskanej wagi. 
- Personalizacja i prowadzenie przez specjalistę dietetyka przez internet. 
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NIE   POTRAFIĘ  SCHUDNĄĆ 
Dość wykrętów i mówienia: "Nie potrafię schudnąć!". Ten świetny poradnik 
Pierre'a Dukana, francuskiego lekarza, specjalizującego się od ponad 30 lat w 
dietetyce i walce z otyłością, pomoże Ci osiągnąć cel, jakim jest piękna sylwetka. 
Autor opisał nowatorską, bezpieczną i niezwykle skuteczną dietę proteinową, 
która pozwala nie tylko zrzucić zbędne kilogramy, lecz także uniknąć efektu jo-jo. 
Dzięki radom Dukana utrzymasz zgrabną figurę do końca życia. Kuracja składa 
się z czterech etapów: błyskawiczna utrata kilogramów, łagodne dojście do 
upragnionej wagi , utrwalenie uzyskanej wagi, ostateczna, długotrwała stabilizacja 
wagi. 
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OSTATNI  SMOKOBÓJCA 
 
Przepis na Smokobócję: 
Do koncepcji świata rodem z Harry'ego Pottera dodać szczyptę humoru ? la 
Pratchett, całość zamieszać ze zwrotami akcji z powieści Agathy Christie. 
Następnie dusić na smoczym ogniu w sosie z klimatu Wysp Brytyjskich. 
W starych dobrych czasach magia była potężna i niezastąpiona: pomagała obronić 
królestwo przed najeźdźcą i przeczyścić zatkany odpływ. Ale dzisiaj środek do 
udrażniania rur jest tańszy niż zaklęcie, a na latających dywanach rozwozi się 
pizzę. Splendor magii zanika, czarowanie powszednieje, bo i moce już nie te 
same...  
Zupełnie niespodziewanie czarodziejów nawiedzają prorocze wizje, a wraz z nimi 
rośnie magiczna energia. Co z tym wszystkim ma wspólnego ostatni smok, 
którego śmierć przepowiedziano? 
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ROCK  MANN, CZYLI  JAK  NIE  ZOSTAŁEM  
SAKSOFONISTĄ 
 
Na początku był odbiornik radiowy AGA z mnóstwem tajemniczych świecących 
lamp w środku. Później pojawił się gramofon typu deck i pierwsze płyty 
odtwarzane z prędkością 33 i 1/3 obrotów na minutę. A wraz z nimi trąbka Louisa 
Armstronga, głos Elvisa Presleya czy dźwięk organów Hammonda. I tak narodziła 
się miłość Wojciecha Manna do muzyki... "RockMann, czyli jak nie zostałem 
saksofonistą" to pełnej ciepłego humoru i nostalgii książka, w której lubiany 
dziennikarz opowiada o swoich przygodach z muzyką i muzykami. Dowiemy się, 
czym były wtyczki typu bananki, jak można było odmłodzić kompletnie 
zajechane winyle i jak dostać się na koncert Rolling Stonesów w Sali 
Kongresowej. Poznamy również barwne opowieści o kulisach festiwali i 
koncertów gwiazd rocka oraz o wizytach w Polsce gigantów światowego jazzu, 
których Mann był tłumaczem, przewodnikiem, a niekiedy i zaufanym 
powiernikiem. To pięknie ilustrowana opowieść o niezwykłych, pionierskich dla 
polskiego rock and rolla czasach: kiedy słuchało się Radia Luxembourg, grupa 
The Animals bawiła się na warszawskich prywatkach, a sprzęt podczas koncertów 
podłączano do prądu za pomocą zapałek. 
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SPRAWA  KATYNIA 
 
Z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przygotowało nowe 
wydawnictwo pt. „Sprawa Katynia”. Książkę przygotował zespół autorski w 
składzie: Grzegorz Jasiński, Krzysztof Komorowski, Wojciech Markert, Konrad 
Paduszek i Witold Rawski. 
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TILL  MIN  ALSKADE  RASMUS 
 
"Bäste Wieslaw Jelonek! 
Stort och varmt tack för att Du skickat ett urval av de brev Du skrivit till Ditt 
barnbarn Rasmus. Det har varit stark och omtumlande läsning. Hoppas mycket att 
Du publicerar dessa som bok. Den behövs!" / Professor Birgitta Skarin Frykman, 
Göteborgs universitet 
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ZAPOMNIANE  ODKRYCIA 
 
Tabliczkę mnożenia stworzyli starożytni Egipcjanie. Nasze cyfry, od 0 do 9, 
wynaleziono w starożytnych Indiach. Hindusi znali geometrię, trygonometrię, 
rodzaj rachunku różniczkowego i całkowego. Chińczycy przewidywali zaćmienia 
już w 1400 roku p.n.e. Arabowie budowali pierwsze obserwatoria. W XI wieku 
Pers Awicenna twierdził, że zewnętrzne cechy metali mają niewielką wartość przy 
ich klasyfikacji i kładł nacisk na ich wewnętrzną strukturę, wyprzedzając 
okresowy układ pierwiastków Mendelejewa. Wiszące żelazne mosty 
skonstruowano w Kaszmirze, ruchomą czcionkę wynaleziono w Chinach, 
peruwiańscy Indianie Keczua pierwsi poznali proces wulkanizowania gumy. To 
nie Grecy odkryli najważniejsze prawa natury, matematyki i innych nauk  
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AKWARELE.  KSI ĄŻKA  Z  KOŁEM 
 
Ta interaktywna książka jest przeznaczona dla każdego, kto chce malować 
akwarelami i stosunkowo szybko tworzyć prace dobrej jakości. Pierwsze 
rozdziały zaznajamiają czytelnika z niezbędnym dla akwarelisty wyposażeniem. 
W kolejnych znajduje się osiem projektów kompozycji, przedstawionych krok po 
kroku. Przy każdym z tych tematów, od martwych natur po pejzaże, 
przedstawione są najbardziej przydatne do ich realizacji metody malowania 
farbami akwarelowymi. Koło barw na okładce pozwala łatwo przewidzieć efekt 
mieszania kolorów. 
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DŁUGA  ZIEMIA 
 
Światy równoległe, genialny wynalazek, pełna przygód niezwykła podróż... 
"Długa Ziemia" to pierwsza powieść powstała w wyniku współpracy dwóch 
wybitnych brytyjskich pisarzy: twórcy "Świata Dysku" Terry'ego Pratchetta i 
znanego autora fantastyki naukowej Stephena Baxtera.  
 
Rok 1916, front zachodni. Szeregowy Percy Blakeney budzi się, leżąc w świeżej, 
bujnej trawie. Słyszy głosy ptaków i szum wiatru wśród drzew. Ale co się stało z 
błotem, krwią i pooranym pociskami krajobrazem ziemi niczyjej? A skoro już o 
tym mowa - co się stało z Percym? Rok 2015, Madison, stan Wisconsin, USA. 
Policjantka Jessica Jansson bada szczątki spalonego domu. Jego właściciel, 
unikający ludzi naukowiec, zniknął bez śladu. Przeszukując pogorzelisko, Jessica 
znajduje dziwny przedmiot: pudełko mieszczące w sobie kilka prostych 
obwodów, trójpozycyjny przełącznik oraz... ziemniak. To prototyp niezwykłego 
wynalazku. Urządzenia, dzięki któremu ludzkość zmieni swoje rozumienie 
rzeczywistości... Powieść "Długa Ziemia" przenosi czytelników na krańce świata i 
o wiele dalej. Wystarczy jeden krok. 
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FELIX,  NET  I  NIKA  ORAZ  ŚWIAT  ZERO 2:   
ALTERNAUCI 
 
Felix, Net i Nika, warszawscy gimnazjaliści, trafiają do światów alternatywnych, 
a każda wizyta pokazuje im (i nam), jak wyglądałby nasz świat, gdyby historia 
potoczyła się trochę inaczej. Lektura dla myślących czytelników od lat 7 do 107! 
Ostrzeżenie nr 1 - w tej książce znajdziesz gigantyczną dawkę humoru. 
Ostrzeżenie nr 2 - od tej książki trudno się oderwać! Ostrzeżenie nr 3 - ta seria 
uzależnia. 
Felix,  Net  i  Nika: 1. Felix,  Net  i  Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi, 2. 
Felix,  Net  i  Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa, 3. Felix,  Net  i  Nika 
oraz Pałac Snów, 4. Felix,  Net  i  Nika oraz Pułapka Nieśmiertelności, 5. Felix,  
Net  i  Nika oraz Orbitalny Spisek,  6. Felix,  Net  i  Nika oraz Orbitalny Spisek 2. 
Mała Armia,  7.  . Felix,  Net  i  Nika oraz  Trzecia Kuzynka, 8. Felix,  Net  i  
Nika oraz Bunt Maszyn, 9. Felix,  Net  i  Nika oraz Świat Zero, 10. Felix,  Net  i  
Nika oraz Świat Zero 2: Alternauci. 
 

 PIERWSZY   ZAKUP 
41674 BANGSI 

 
Bezkres to miejsce, które jest dookoła i wszędzie - dowiaduje się od Mamy mały 
niedźwiedź polarny Bangsi. Ale okazuje się, że w bezkresie można zgubić Mamę, 
znaleźć cudownych przyjaciół, pomóc im zwalczyć trolla i okropnie tęsknić, żeby 
w końcu znaleźć ukochaną Mamę i być tam, gdzie najlepiej się czujemy.  
W tej wzruszającej opowieści misiowi udaje się znaleźć w ludziach ciepło i dobro. 
Właściwie słowa "ludzki" i "zwierzęcy" tracą tu swe konwencjonalne znaczenia. I 
bardzo dobrze. Hubert Klimko-Dobrzaniecki wraca w Bangsim do najlepszych 
tradycji pisania dla dzieci. 
Olga Tokarczuk 
Piękna opowieść dla zwolenników magii klasycznej, a zwłaszcza dla tych, którzy 
preferują czary wolne od świstu laserowych mieczy.  
Bangsi reprezentuje rzadką w dzisiejszej bajce postawę non violence: 
z nikim się nie bije, nikogo nie nienawidzi, a pazernego trolla sprytnie pacyfikuje 
za pomocą siły, której źródłem jest miłość.  
Jakie to proste i jakie niezwykłe. 
Natasza Goerke 
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TAJEMNICE  SMOCZEGO  AZYLU  

IV część bestsellerowego cyklu! Kolejne przygody całkiem zwykłego rodzeństwa 
w niezwykłym Baśnioborze! 
Stowarzyszenie Gwiazdy Wieczornej nie cofnie się przed niczym, żeby zdobyć 
wszystkie artefakty otwierające więzienie demonów. 
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Choinka, prezenty i nareszcie wolne od 
szkoły! W tym roku Kendra i Seth z pewnością nie będą się nudzić podczas 
świątecznego obiadu z rodziną... Z Dziennika sekretów Pattona Burgessa Kendra 
dowiaduje się, gdzie został ukryty klucz do skarbca zawierającego kolejny 
artefakt. Aby go odnaleźć, Rycerze Świtu muszą dostać się do smoczego azylu - 
Gadziej Opoki - i pokonać wszystkie niebezpieczeństwa na drodze do Smoczej 
Świątyni. Przed rozpoczęciem wyprawy trzeba jednak zdobyć pierwszy róg 
jednorożca gorliwie strzeżony przez centaurów. Kto byłby gotów podjąć się tego 
zadania? Cóż, chyba nie ma zbyt wielu chętnych... Zaraz, zaraz, a gdzie znów 
podział się Seth?  
Baśniobór:  1. Baśniobór, 2. Gwiazda wieczorna wschodzi, 3. Plaga cieni, 4. 
Tajemnice Smoczego Azylu. 
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BRAMY   RAJU  

Ostatni tom bestsellerowej serii "Błękitnokrwiści" autorstwa Melissy de la Cruz. 
Schuyler Van Alen ma coraz mniej czasu. Książę Piekieł szturmuje Bramy Raju, 
coraz bliższy objęcia władzy nad niebem i ziemią. Tym razem u jego boku stoją 
najpotężniejsi aniołowie, Abaddon i Azrael, znani śmiertelnikom jako Jack i Mimi 
Force. 
Bliss i jej wilcza horda mogą przeważyć szalę zwycięstwa na stronę Schuyler, ale 
czy uda im się dotrzeć na czas? Nie ma triumfu bez poświęcenia, nie ma wygranej 
a bez ofiary... Czy Schuyler jest gotowa na to by pójść w ślady Michaela i uczynić 
to, co właściwe? Miłość i zemsta, obowiązek i lojalność. Życie i śmierć. Od 
decyzji jednej osoby mogą zależeć losy całego znanego świata. 
 
Błękitnokrwi ści: 1. Błekitnokrwiści, 2. Maskarada, 3. Objawienie, 4. 
Dziedzictwo, 5. Zbłąkany anioł. Krwawe walentynki, 6. Zagubieni w czasie, 7. 
Bramy raju, 8 Wilczy pakt. 
Towarzyszący tom opowiadań – Klucze do Repozytorium 
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DRZAZGA 
 
W poukładanym świecie szkolnej prymuski Marty wszystko byłoby idealne, 
gdyby nie- drzazga - nielubiana, antypatyczna i złośliwa siostra Jagna. Jakie są 
powody zachowania Jagny i czy dziewczynom uda się znaleźć drogę do 
porozumienia? Seria miętowa to współczesna Polska: aktualne problemy, radości 
i tematy z życia tu i teraz. 
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ELFIE,  GDZIE  JESTE Ś? 
 
Elf, pies adoptowany ze schroniska, już od dwóch miesięcy wychowuje swoich 
ludzi. Jest środek wakacji i wszyscy myślą o wyjeździe, ale nagle sprawy się 
komplikują. Wścibstwo Pani Sąsiadki osiąga apogeum, Młodego rzuca 
dziewczyna, a na osiedlu grasuje dziki pawian. 
Kiedy już nic nie stoi na przeszkodzie i można ruszać nad morze, okazuje się, 
że… Elf zniknął bez śladu! Duży, Młody, Ewa i jeszcze „ktoś” ruszają w 
szaleńczy pościg. Poszukiwania nie dają rezultatu, a śledztwo ujawnia straszną 
prawdę: psu grozi wielkie niebezpieczeństwo! 
Gdzie jest Elf?! Czy bliscy zdołają go uratować? 
Kontynuacja bestselleru Marcina Pałasza to wybuchowa mieszanka powieści 
przygodowej, kryminału i dramatu w wersji dla młodych czytelników. Wszystko, 
oczywiście, okraszone potężną dawką humoru sytuacyjnego. Polecamy wszystkim 
fanom czworonogów i dobrej literatury. 
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FINALE 
 
Amerykańska autorka romansów paranormalnych kończy swój bestsellerowy cykl 
"Szeptem". "Finale" to czwarta, ostatnia część sagi uwielbianej przez nastolatki na 
całym świecie. Bohaterowie powieści "Szeptem", "Crescendo" i "Cisza" zmierzą 
się z największym jak dotąd wyzwaniem... Wszystkie znaki na niebie i ziemi 
wskazują, że Nora i Patch stanowią dla siebie śmiertelne zagrożenie. Jednak 
dziewczyna nie ma zamiaru rezygnować z ukochanego. Jeszcze nigdy nie była tak 
pewna swojej miłości do Patcha. Teraz ta dwójka musi połączyć siły, by stoczyć 
ostateczną bitwę o życie. Dawni wrogowie powrócą, pojawią się nowi, a ktoś, kto 
wydawał się przyjacielem, nieoczekiwanie okaże się zdrajcą. I choć role zostały 
rozdzielone, Nora i Patch nie wiedzą, po której stronie przyjdzie im walczyć. Czy 
istnieją takie przeszkody, których nawet miłość nie jest w stanie pokonać? Jaki 
będzie finał historii o wielkim uczuciu, które połączyło śmiertelniczkę i upadłego 
anioła? 
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KSIĄŻKA  WSZYSTKICH  RZECZY 
 
"Książka wszystkich rzeczy" to mądra, urzekająca opowieść o chłopcu, który 
widział więcej niż inni ludzie. Chłopcu, który na pytanie, kim chciałby być w 
przyszłości, odpowiedział: Jak dorosnę, zostanę szczęśliwym. Dziewięcioletni 
Thomas mieszka z rodzicami i starszą siostrą w Amsterdamie. Mieście, gdzie w 
kanałach pływają tropikalne rybki, a wróble grają na trąbkach. A może to tylko 
Thomas zauważa te niezwykłe rzeczy? Chłopiec nie ma łatwego życia. Bo widzi 
też, jak anioły zakrywają oczy, gdy tata bije mamę. Na szczęście spotka dobrą 
czarownicę - panią Van Amersfoort, właścicielkę dwóch czarnych kotów, która 
pomoże mu przestać się bać. Zaprzyjaźni się też z szesnastoletnią Elizą-o-
skórzanej-nodze. I pozna... Jezusa, który od czasu do czasu będzie przychodził do 
niego na pogawędkę. 
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LALA  LOLKA 
 
Lekko skandalizująca, mocno żartobliwa historia kilkuletniego chłopca, który w 
zbiorze swoich ulubionych zabawek ma lalkę o imieniu Wiola. Jak się okazuje, 
nie przynosi mu to żadnej szkody: Lolek jest chłopcem rozważnym, wrażliwym i 
zdolnym. Afera zaczyna się dopiero wtedy, kiedy bohaterowie - Lolek i jego lalka 
- wyruszają wspólnie do przedszkola. Czy świat dorosłych i dzieci jest 
przygotowany na przyjęcie tej pary? Dowiecie się z pierwszej stuprocentowo 
autorskiej książki Katarzyny Boguckiej - znanej już szeroko doborowej 
ilustratorki. Autorka, zachwycająca zwykle ilustracjami, tym razem zaskakuje 
także rymowaną zabawnie opowieścią. "Lala Lolka" nie tylko uczy tolerancji, ale 
też inspiruje do swobodnej zabawy - na końcu książki czeka na dzieci papierowa 
niespodzianka. 
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POJEDYNEK 
 
Kuki wyczarowuje swego klona, by zastąpił go w nudnych zajęciach. Jednak klon 
zdobywa magiczną moc i zaczyna pojedynek z prawdziwym Kukim. Tworzy 
gigantycznego robota, żywe labirynty i zmienia ludzi w dziwne stworzenia. Na 
niesamowitej wyspie Kuki, Gabi i Blubek muszą stoczyć niebezpieczną walkę. 
Przygodowa powieść o ogromnym tempie. Olbrzymie roboty, tajemnicze szachy, 
armia drapieżnych ryb, które przegryzają mosty i pies, który mówi ludzkim 
głosem... A obok fantastycznych zdarzeń - świetne postaci młodych bohaterów, 
autentyczne przyjaźni i konflikty. 
Opowieści Magicznego Drzewa są podstawą znanego na całym świecie cyklu 
filmowego, nagrodzonego Emmy - telewizyjnym Oscarem - za wyobraźnię, 
mądrość i humor. 
Magiczne Drzewo: 1. Czerwone krzesło, 2. Tajemnica mostu, 3. Olbrzym, 4. 
Pojedynek 
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MIASTO  ZAGUBIONYCH  DUSZ 
 
Miłość, zdrada, zemsta...  
Czy miłość warta jest każdej ceny? Kto przejdzie na stronę mroku? Jakie 
zagrożenia czyhają tym razem na Jace'a, Clary i Simona? Clary jest przerażona, 
kiedy odkrywa, że Jace został za pomocą magii związany na wieczność z 
Sebastianem. Stał się sługą zła. Jedynie mała grupka Nocnych Łowców wierzy, że 
jeszcze można go uratować. Żeby to zrobić, muszą zbuntować się przeciwko 
Clave. I muszą działać bez Clary. Bo Clary rozgrywa niebezpieczną grę zupełnie 
sama. Stawką w tej grze jest nie tylko życie dziewczyny, ale także dusza Jace'a. 
Clary jest gotowa zrobić dla niego wszystko.  
Tylko czy nadal może mu ufać? I czy on jest naprawdę stracony? 
Dary Anioła:  1. Miasto kości, 2. Miasto popiołów, 3. Miasto szkła, 4. Miasto 
upadłych aniołów, 5. Miasto zagubionych dusz. 
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PIERWSZA  SPOWIEDNICZKA 
 

Prequel bestsellerowego cyklu "Miecz Prawdy". Tak zaczęła się ta historia:W 
czasach przed Spowiedniczkami, gdy świat był mrocznym i niebezpiecznym 
miejscem, a wszechobecne zagrożenia i strach rządziły ludzkim życiem, pojawiła 
się pewna wyjątkowa kobieta - Magda Searus. Jej mąż, Pierwszy Czarodziej 
Baraccus, z nieznanych powodów popełnił samobójstwo. Magdzie zawalił się cały 
świat...Wkrótce okazało się jednak, że to dopiero początek czarnej serii wydarzeń, 
które mogą doprowadzić do całkowitej zagłady. Magda położyła na szali własne 
życie, chcąc dotrzeć do prawdy i ocalić Nowy Świat. Przeszła długą i trudną 
drogę, żeby stać się osobą, która swą mocą skłania ludzi do mówienia prawdy - 
żeby zostać Spowiedniczką. 

Miecz Prawdy: 1. Pierwsze  prawo magii, 2. Kamień Łez, 3. Bractwo Czystej 
Krwi, 4. Świątynia Wichrów, 5. Dusza ognia, 6. Nadzieja pokonanych, 7. Filary 
świata, 8. Bezbronne Imperium, 9. Pożoga, 10. Fantom, 11. Spowiedniczka, 12. 
Wróżebna machina. Prequel – Dług wdzięczności i Pierwsza spowiedniczka 
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MYSI  DOMEK  -  SAM  I  JULIA 
 
Przetłumaczona na wiele języków, niezwykła książka dla dzieci. Autorka 
najpierw wykonała drobiazgową makietę, która później została sfotografowana. 
To licząca ponad sto pokoików konstrukcja, w której mieszkają mysi 
bohaterowie. Dom myszy ma też schodki, korytarzyki, a wnętrza mieszkalne 
zostały wyposażone w mnóstwo potrzebnych sprzętów. Nie zabrakło też zapasów 
na zimę. Karina Schaapman dopisała do tego ciekawą historyjkę i powstała 
książka, od której trudno oderwać oczy. 
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NOWE  PRZYGODY  GRZECZNEGO   PSA 
 
""Winter, zostaw!" - rodzina Wintera jak zwykle nie umie się zachować - suszą 
mu uszy o każdy skradziony ze stołu przysmak. "Wiiiiiinter, wróć!" - dlaczego nie 
rozumieją, że czasem trzeba sobie trochę pobiegać? I że szkoła oraz tresura są 
świetne dla niegrzecznych psów, ale nie dla idealnych alaskan malamutów? 
"Winterku, chodź no tu z tą piłeczką" - aha, powoli się jednak resocjalizują, coraz 
częściej włączają do zabawy, a czasem nawet bronią Wintera przed 
zdenerwowaną paniusią z pudelkiem pod pachą. Winter mocno kocha swoją 
rodzinę. Najmocniej na świecie! Ale w jego życiu pojawia się jeszcze ktoś... 
Pewna słodka suczka, w której zakochuje się na zabój!" 
Kontynuacja Pamiętnika grzecznego psa. 
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ORO 
 
Na okładce książki "Oro" widnieją intrygujący tytuł i tajemniczy pseudonim 
Marcel A. Marcel. Ukryły się za nim dwie autorki. 
Dana Łukasińska - dramatopisarka, scenarzystka, znana m.in. ze sztuk teatralnych 
i słuchowisk oraz Olga Sawicka - aktorka teatrów warszawskich, reżyser 
dubbingu, współscenarzystka seriali telewizyjnych..  
Główną bohaterką "Oro" jest Lena - sierota, która już 5 razy była zabierana z 
domu dziecka przez rodziny zastępcze i za każdym razem wracała. Dorasta wśród 
innych dzieci - porzuconych, samotnych, niechcianych.  
Ale Lena to nie jest zwykła dziewczyna...  
Jej życie zmienia się, gdy pojawia się szósta rodzina. W domu Wandy i Romana 
Lena znajduje coś, na co nie liczyła i czego się nie spodziewała. Kim są Arnold, 
Iskra, Memory, Oko i Cienka? I co kryje się w szafie? 
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PAN  PIERDZIOŁKA  SPADŁ  ZE  STOŁKA 
 
"Pan Pierdziołka spadł ze stołka. Powtarzanki i śpiewanki" to książeczka dla 
wszystkich - zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Najmłodsi będą się przy niej 
doskonale bawić, uczyć się na pamięć śmiesznych tekstów i poznawać liczby. 
Dorośli przypomną sobie czasy dzieciństwa, zabawy z rówieśnikami, szaleństwa 
na podwórku. Zyskają pretekst, by pośpiewać z pociechami ulubione wyliczanki, 
powygłupiać się wspólnie i pośmiać.  
 
W książeczce "Pan Pierdziołka spadł ze stołka" znajdziemy takie rymowanki i 
piosenki jak: "Wpadł pies do kuchni i porwał mięsa ćwierć", "Idzie rak, nieborak, 
jak uszczypnie będzie znak", "Miała baba koguta", "Idzie kominiarz po drabinie".  
 
Jeśli chcemy mieć wesołe dzieci - sięgnijmy po te teksty. Książeczka zawiera 
wyliczanki niegrzeczne, takie, które każdy maluch uwielbia najbardziej. "Pan 
Pierdziołka..." znosi podział na rymowanki, które wypada i których nie wypada 
powtarzać. 

41689 

 

SŁOŃ  O  PTASIM  SERCU 
 
Stado słoni interesujące się kulturą i sztuką poszukuje nauczycielki dynamicznej i 
otwartej na przygody. Zakwaterowanie w puszczy afrykańskiej. Kuchnia 
wegetariańska. Wynagrodzenie: 100 ton bananów. 
 
Ogłoszenie wpada w ręce znużonej dotychczasową pracą nauczycielki, która z 
entuzjazmem podejmuje wyzwanie. Jednak na miejscu, w puszczy, okazuje się, że 
nie wszystkie słonie są takie same – zależy, jakie mają serce… 
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SPOSÓB  NA  ELFA 
 
Pisarz oraz jego syn zmagają się z przeprowadzką do nowego mieszkania. I oto 
nagle pojawia się myśl: a może wziąć psa?? Rzecz na pozór wygląda prosto, ale 
nagle sprawy zaczynają się komplikować: zamiast rasowego szczeniaka, wpada 
im w oko spłoszony psiak ze schroniska. A to wymaga naprawdę solidnych 
przygotowań! Sposób na Elfa to wspaniała, wzruszająca, a zarazem pełna humoru 
historia miłości psa do człowieka, i człowieka do psa. Po przeczytaniu tej książki 
już zawsze będziesz inaczej patrzeć na swojego pupila! 
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STATEK  NOEGO 
 
Jest to historia inspirowana biblijną opowieścią o Arce Noego, z pięknymi 
ilustracjami Svena Nordqvista, autora książek o Pettsonie i Findusie.  
 Ciężkie jest życie nosorożca, którego nikt nie lubi. Trudne zadanie ma również 
Noe, który musi sprawić by wszystkie zwierzęta na statku żyły ze sobą w zgodzie. 
Zwłaszcza, gdy wszystko to dzieje się właśnie wtedy, kiedy na świecie zaczyna 
się wielka ulewa… 
 Na szczęście Noe jest bardzo pomysłowy, a marudny i wiecznie niezadowolony 
nosorożec okazuje się ogromnie przydatny. To on ratuje statek przed zatonięciem, 
kiedy w burcie powstaje dziura pracowicie wykuta przez dzięcioła. 
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CZERWONY  KAPTUREK 
 
Peppa jest bardzo szczęśliwa, bo zagra w szkolnym przedstawieniu. Kogo? 
Czerwonego kapturka! Już się nie może doczekać. "Książeczki z półeczki" to 
doskonały pomysł na wspólną zabawę rodziców z dziećmi. Formuła serii została 
opracowana w taki sposób, żeby wspomagać proces edukacji dziecka oraz 
rozwijać jego zdolności poznawcze. Każdy miłośnik świnki Peppy pokocha jej 
nowe przygody opatrzone kolorowymi ilustracjami. 
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CZYN  GODNY  KRÓLOWEJ 
 
Trzeci tom opowieści o dalszych losach jednej z bardziej fascynujących postaci 
sagi o Thorgalu - pięknej i niebezpiecznej Kriss de Valonor. Swoją nową ziemską 
egzystencję wojowniczka zaczyna od spotkania z Brunhildą, córką króla 
wikingów Gustaafsona. Kriss pomaga jej w niebezpiecznej misji, jaką jest 
odnalezienie zaginionego berła - oznaki władzy królewskiej. Tylko jego 
posiadanie może uchronić króla przed złożeniem przysięgi wierności 
tajemniczemu pretendentowi do tronu wszystkich wikingów - królowi 
uzdrowicielowi Taliarowi Sologhonnowi... 
Jednak Kriss musi mieć się na baczności: ciążący na niej wyrok walkirii zakazuje 
jej zadawać śmierć jakimkolwiek żywym istotom. Jest tylko jeden warunek 
uchylenia wyroku: dokonanie czynu godnego królowej... 
 
Kriss de Valnor: 1. Nie zapominam o niczym!, 2. Wyrok Walkirii, 3. Czyn 
godny królowej. 
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TYCH  CIENI  OCZY  ZNIE ŚĆ  NIE  MOGĄ 
 
Zbliżają się święta, a wybitna jedenastoletnia detektyw Flawia de Luce spędza jak 
zwykle czas w laboratorium chemicznym, przygotowując pułapkę na... Świętego 
Mikołaja. Świąteczną atmosferę w Buckshaw przerywa przyjazd ekipy filmowej. 
W rezydencji de Luce'ów powstanie film z gwiazdą światowego kina, Phyllis 
Wyvern, w roli głównej. Tuż przed Wigilią rozpoczyna się śnieżyca, a w 
Buckshaw zbiera się niemal cała wioska Bishop's Lacey, by obejrzeć benefis 
gwiazdy. Wspaniały Szekspirowski wieczór w foyer wiekowej posiadłości kończy 
się po północy odkryciem trupa. Morderstwa dokonano za pomocą taśmy 
filmowej...  
Przygody Flawii wkrótce zostaną sfilmowana przez Sama Mendesa, reżysera 
ostatniego filmu z Jamesem Bondem. 
 
Flawia de Luce:  1. Zatrute ciasteczko, 2. Badyl na katowski wór, 3. Ucho od 
śledzia w śmietanie, 4. Tych cieni oczy znieść nie mogą. 
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POLOWANIE  NA  LISA 
 
Miyamoto Usagi oraz jego przyjaciel, łowca nagród Gen, wędrują razem szlakiem 
pełnym niebezpieczeństw. Przemierzając kraj, nasi bohaterowie muszą stawić 
czoła między innymi demonicznym lisom, szulerce, będącej mistrzynią bicza, a 
także morderczym ninja. Nieustannie toczą też spory ze sobą ? o pieniądze, 
zasady czy wybór drogi. Akcja nabiera tempa, kiedy przyjaciele rozdzielą się, by 
wędrować w pojedynkę. Usagi zostanie wplątany w samobójczą misję pewnego 
klanu, zaś Gen podąży tropem mordercy, który okaże się kimś innym, niż się z 
pozoru wydawało. Obydwaj nieraz będą musieli przejść próbę honoru i odwagi. 
 
Usagi Yojimbo: 1. Ronin, 2. Samuraj, 3. Droga wędrowca, 4. Spisek Ryczącego 
Smoka, 5. Samotny cap i koźlę, 6. Kręgi, 7. Gen, 8. Cienie śmierci, 9. Daisho, 10. 
Pomiędzy życiem a śmiercią, 11. Pory roku, 12. Ostrze bogów, 13. Szare cienie, 
14. Maska demona, 15. Ostrze bogów II, 16. Bezksiężycowa noc, 17. Pojedynek 
przy świątyni Kitanoji, 18. Wędrówki z Kotaro, 19. Ojcowie i synowie, 20. 
Spotkania ze śmiercią, 21. Matka Gór, 22. Opowieść Tomoe, 23. Most łez, 24. 
Powrót Czarnej Duszy, 25. Polowanie na lisa. 
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CZARNY  ŚWIT 
 
Ciąg dalszy przerażających i romantycznych przygód śmiertelnej siedemnastolatki 
w mieście wampirów Morganville nigdy nie było bezpiecznym domem. 
Lecz teraz miasto nieumarłych może zmienić się… w miasto umarłych – jeśli 
śmiertelna siedemnastolatka nie powstrzyma 
inwazji zła… 
Odkąd tajemnicze istoty polujące na wampiry zawładnęły miastem, w 
Morganville trwa walka na śmierć i życie. Większość mieszkańców uciekła, ale 
Claire, jej cudowny chłopak Shane i ich przyjaciele zostali. 
Nieprzyjaciel pomnaża swoje szeregi, siły wampirów słabną, zwłaszcza od kiedy 
Amelie – wampirza władczyni miasta – została zainfekowana przez wroga 
zabójczym wirusem. Wygląda na to, że jeżeli Claire nie znajdzie sposobu na 
uleczenie Amelie i pokonanie zła, Morganville stanie się miejscem naprawdę 
upiornym… 
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WIERSZYKI  DOMOWE 
 
Próg ciągle podkłada ci nogę? Wyprowadzasz klucz na smyczy? Lubisz śpiewać 
do prysznica? Oglądasz kręcące się w pralce pranie? Nawet nie podejrzewamy, że 
otaczające nas rzeczy prowadzą w ukryciu drugie życie. Sprawdź, co robią, kiedy 
na nie nie patrzysz! Michał Rusinek - literaturoznawca, tłumacz, były sekretarz 
Wisławy Szymborskiej - napisał skrzące się humorem, pełne gier językowych 
wierszyki o znanych każdemu dziecku domowych sprzętach. Przechodzimy przez 
przedpokój, odwiedzany kuchnię, łazienkę, salon czy garaż, by odkryć sekrety 
zwykłych z pozoru przedmiotów. Książka została pięknie zilustrowana przez 
siostrę autora - graficzkę Joannę Rusinek. Wierszyki domowe. Sześć i pół tuzinka 
wierszyków Rusinka to świetny pomysł na prezent. Każdy znajdzie tu coś dla 
siebie - maluch zabawne rymowanki, a dorosły umieszczone pod nimi 
błyskotliwe, napisane z przymrużeniem oka notki. 
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WSZYSTKIE  LAJKI   MARCZUKA 
 
Ziela i Konia łączy szorstka, męska przyjaźń - do czasu, kiedy Koniu podstawia 
kumplowi mocno śmierdząca świnię. Poszło o Ankę, która teraz nie chce nawet 
spojrzeć na niewinnego. Zielu postanawia się zemścić. Niestety, Anka nadal nie 
chce z nim rozmawiać, za to sprawą zaczyna interesować się dyro Gorlicki oraz 
kilkaset tysięcy ludzi na Facebooku. Kiedy Zielu decyduje się przyznać do 
rewanżowego szwindla, okazuje się, że jest troszkę za późno na sypanie głowy 
popiołem, a za drzwiami gabinetu dyrektora czeka już na niego delegacja z 
Kuratorium Oświaty. 
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XY 
 
Historia dwóch sióstr bliźniaczek, Hani X i Hani Y, które wychowują się w 
dwóch różnych rodzinach , polskiej i żydowskiej, w czasie drugiej wojny 
światowej. 
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ZBRODNIA  I  KOJOT 
 
Czwarty tom serii „Kroniki Żelaznego Druida” 
Radosny rajd przez Asgard i urządzona tam zadyma – to wszystko przedstawiało 
się całkiem nieźle, dopóki Atticus nie pomyślał o konsekwencjach. Wprawdzie 
Thor i kilku jego kolegów gryzą piach, a sam Odyn skończył jako – 
pieszczotliwie rzecz ujmując – warzywko, jednak za druidem w pościg puszczają 
się z pianą na ustach rozsierdzeni bogowie piorunów. Pomóc bohaterowi w 
zgubieniu ogona może niejaki Kojot, indiański bóg oszustw. 
Kolejny etap przygód druida przyjdzie więc zacząć od zgonu. Śmierć jest 
wprawdzie upozorowana, ale za to w grę wchodzą ukryte koszta. Kojot jest 
bowiem kuty na cztery łapy, a umowa którą zawarł z Atticusem, niemal w całości 
spisana została drobnym maczkiem. Teraz ostatni z druidów musi walczyć z 
krwiożerczymi skórokształtnymi. I właśnie kiedy zaczyna mu się wydawać, że 
rozgryzł swego dwulicowego znajomego, zdrada nadchodzi z zupełnie 
nieoczekiwanej strony. Atticus poprzysięga sobie, że jeśli uda mu się to przeżyć, 
nigdy więcej nie pozwoli się oszukać. Doskonałe ostatnie słowa. 
 
Kroniki Żelaznego Druida: 1. Na psa urok, 2. Raz wiedźmie śmierć, 3. Między 
młotem a piorunem, 4. Zbrodnia i kojot. 
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ZEZIA   I  GILER 
 
Agnieszka Chylińska debiutuje literacko! 
 
Książka, o której wszyscy już mówili od kiedy Autorka ogłosiła, że ją pisze! 
W serwisach plotkarskich huczało... Autobiografia? Książka dla dzieci? A może 
powieść? 
Teraz jest już jasne: "Zezia i Giler", to książka dla dzieci, ale także dla rodziców. 
 
Poznajcie perypetie 8-letniej Zezi. Dowiedzcie się czemu jej młodszego brata 
nazywają Gilerem i kto to jest IDŹSTĄD. Zezia zdradzi wam sekret na 
najfajniejszy na świecie sposób obierania ziemniaków i podpowie jak sprawić, by 
w szufladzie rycerze walczyli ze smokami. 
Zacznijcie czytać, a pokochacie rodzinę Zezików! 
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ZŁE   SNY 
 
Kolejny autorski projekt Oli Cieślak zatytułowany. To druga - po Love Story - 
książka autorska jednej z najlepszych polskich ilustratorek i graficzek młodego 
pokolenia. 
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ZNAK  ATENY 
 
Pełna niesamowitych przygód wyprawa z Ameryki do Rzymu została ukazana z 
punktu widzenia czworga jej uczestników. W Rzymie czekają na młodych 
herosów zaskakujące odkrycia, niespodziewane wybory i straszliwe zagrożenia. 
Od powodzenia ich misji zależą losy całego świata. Wejdź z nimi na pokład Argo 
II, jeśli masz odwagę… 
 
Olimpijscy Herosi: 1. Zagubiony heros, 2. Syn Neptuna, 3. Znak Ateny. 
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ZUPA   Z   JEŻA 
 
Magia, miłość i zdrada. Piękna, a zarazem okrutna opowieść. Jaelle to 13-letnia 
cygańska dziewczyna, która ucieka wraz z rodziną z ich płonącego domu. Istnieją 
podejrzenia, że dom został podpalony przez niechętnych Cyganom sąsiadów. W 
pożarze ginie babcia Jaelle i rozpoczyna się tradycyjne czuwanie Romów przy 
zmarłej. Podczas trwającego trzy dni obrzędu, dziewczyna wspomina historię, 
jaką opowiedziała jej seniorka rodu w dniu, gdy Jaelle oficjalnie stała się kobietą. 
W małej Romce budzi się pragnienie zemsty na podpalaczach. Starszyzna 
ostrzega dziewczynę przed niebezpieczeństwem takiego działania, ale decyzja po 
raz pierwszy w życiu leży tylko i wyłącznie po stronie trzynastolatki. "Zupa z 
jeża" to widziana oczami kobiet historia rodziny Cyganów, w której niewiasty 
zostały obdarzone niezwykłą mocą. Prowadzi czytelnika przez wydarzenia 
kluczowe w historii romskiej oraz przybliża kulturę, która rozwija się na naszych 
oczach, ale jest przez Polaków niezauważana i nierozumiana. 
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JAK  SIĘ  POZNALI ŚMY 
 
„Jak się poznaliśmy” to wyszywana i wycinana ze skrawków materiału oraz 
papieru opowieść o samotności, mrożonej zupie, wózku widłowym, miłości w 
fabryce i przy kuchennym stole, z romantyczną sceną pocałunku i „kto wie jakim” 
zakończeniem. Nie pada w niej ani jedno słowo, a wszystko o tym jak się 
tytułowo poznaliśmy, każdy może opowiedzieć sobie własnymi słowami, 
oglądając kolorowe i trochę dziecięce ilustracje. W oryginale książeczka to w 
całości ręcznie wykonany artbook. Literki na okładce zwężają się im bliżej końca 
linijki, a na niektórych nitkach zaplątały się supełki – ale każdy przyzna, że ta 
obrazkowa historia ma w sobie dzięki temu mnóstwo ciepłego uroku. 

 DARY    
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PIENINY.  SPŁYW  PIENI ŃSKIEM  PRZEŁOMEM  
DUNAJCA 
 
Przewodnik opisujący kilometr po kilometrze trasę spływu pienińskim przełomem 
Dunajca. 
Przewodnik w języku polskim, angielskim i niemieckim. 
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TRAFNY  WYBÓR 
 
Gdy Barry Fairweather, bądąc ledwo po czterdziestce, umiera niespodziewanie 
maleńkie Pagford jest wstrząśnięte. 
Pagford wydaje się być idyllycznym, angielskim miasteczkiem z brukowanym 
rynkiem i bardzo starym opactwem, ale za tą piękną fasadą kryje się miasto pełne 
konfliktów. 
Bogaci walczą z biednymi, nastolatkowie z rodzicami, żony z mężami, 
nauczyciele z uczniami... Pagford nie jest tym, czym sie wydaje być. 
Pusty fotel w radzie parafialnej po Barrym staję się katalizatorem dla największej 
wojny, jaki widziało dotąd miasto. Kto zatriumfuje w wyborach przepełnionych 
namiętnościami, dwulicowością i nieoczekiwanymi odkryciami? 
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BASIA  I  PODRÓŻ 
 
Basia to współczesna, zabawna i mądra przyjaciółka dla Twojego dziecka. 
 
Przygody Basi pomagają dziecku zrozumieć świat,  
pokazują, jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach.  
Swym humorem rozśmieszają dzieci i dorosłych. 
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DZIECI  UMYSŁU 
 
Sojusznicy Endera wyruszają na spotkanie lusitańskiej flotylli sposobiącej się do 
zniszczenia planety zamieszkanej przez trzy rasy istot rozumnych. Czy uda im się 
nie dopuścić do masakry? Jaką rolę odegra Ender? Odpowiedzi na te pytania są 
bardziej zaskakujące niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. 
Ostatni tom sagi o Enderze.  
 
`To godne podziwu zakończenie sagi, którą można określić jako studium etnicznej 
ewolucji ludzkości. Temat rzadko do tej pory rozwijany i nigdy dotąd nie 
zrealizowany z takim rozmachem, jak w tym przypadku.` 
Booklist 
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CIEKAWE  DLACZEGO KANGURY  MAJ Ą  TORBY... 
 
W książce tej dzieci znajdą mnóstwo interesujących informacji dotyczących życia 
i wychowania młodych zwierząt. Niektóre z tych informacji z pewnością 
zaskoczą, inne rozśmieszą. Lektura "Ciekawe dlaczego" to doskonałe połączenie 
nauki z zabawą. 
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CIEKAWE  DLACZEGO W ĘŻE  ZRZUCAJĄ  
SKÓRĘ... 
 
W książce tej dzieci znajdą mnóstwo interesujących informacji dotyczących życia 
i wychowania młodych zwierząt. Niektóre z tych informacji z pewnością 
zaskoczą, inne rozśmieszą. Lektura "Ciekawe dlaczego" to doskonałe połączenie 
nauki z zabawą. 
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CIEKAWE  DLACZEGO WIELORYBY  ŚPIEWAJĄ... 
 
W książce tej dzieci znajdą mnóstwo interesujących informacji dotyczących życia 
i wychowania młodych zwierząt. Niektóre z tych informacji z pewnością 
zaskoczą, inne rozśmieszą. Lektura "Ciekawe dlaczego" to doskonałe połączenie 
nauki z zabawą. 
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HISTORIA  FILOZOFII  PO  GÓRALSKU 
 
Na pocątku wsędy byli górole, a dopiero pote porobiyli się Turcy i Zydzi. Górole 
byli tyz piyrsymi filozofami. Filozof to jest pedziane po grecku. Znacy telo co: 
mędrol. A to jest pedziane po grecku dlo niepoznaki. Niby, po co mo to wiedzieć, 
jak było na pocątku Ale Grecy to nie byli Grecy, ino górole, co udawali greka. Bo 
na pocątku nie było Greków, ino wsędy byli górole. Tak ksiądz Józef Tischner w 
swoim największym bestsellerze wyjaśniał powstanie filozofii. Najnowsze 
wydanie zostało wzbogacone o jego nieznane dotąd teksty. Można się z nich na 
przykład dowiedzieć, że Arystoteles, chorując na żółtaczkę, napisał XII księgę 
Metafizyki. Księga zaginęła, ale odnalazła się na strychu w Rogoźniku. Nowym 
elementem są też bardzo zabawne przygody Sobka Chowańca z Jonkówek, 
spisane przez księdza Tischnera w latach 80. 
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TESTAMENT 
 
Ekscentryczny miliarder popełnia samobójstwo. Pozostawia testament, który 
wywołuje lawinę nienawiści. Potentat zapisuje bowiem całą niebotyczną fortunę 
swojej nikomu nieznanej nieślubnej córce. Liczne byłe żony i potomstwo 
miliardera usiłują za wszelką cenę obalić testament. Wynajęta armia najlepszych 
prawników rozpoczyna bezwzględną walkę o jedenaście miliardów dolarów. I 
jakież będzie ich zdumienie, kiedy zobaczą, z kim walczą… 
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KLEJNOT  HALFLINGA 
Regis wpadł w szpony skrytobójcy Artemisa Entreriego, który zabiera go na 
południe od Mithrilowej Hali, do Calimportu, aby dostarczyć go nikczemnemu 
Pashy Pookowi. Ale na pięty następują mu Drizzt i Wulfgar, zdecydowani ocalić 
Regisa przed jego własnym szaleństwem oraz potężnymi nieprzyjaciółmi. Choć 
rozsądek podpowiada mu, żeby uciekać, Entreri niecierpliwie czeka na chwilę, 
gdy Drizzt go dosięgnie. Skrytobójca pragnie udowodnić raz na zawsze, że 
najgrożniejszy szermierz nie może zostawić w swoim sercu miejsca na przyjażń i 
miłość. Drizzt będzie musiał udowodnić, że jest inaczej.owi. W momencie gdyak  
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BASIA  I   ALERGIA 
Basia to współczesna, zabawna i mądra przyjaciółka dla Twojego dziecka. 
 
Przygody Basi pomagają dziecku zrozumieć świat,  
pokazują, jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach.  
Swym humorem rozśmieszają dzieci i dorosłych.. W momencie gdyak  
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KSIĄŻKA,  PRZECINEK  I  KROPKA 

Ważnym elementem programu "Przecinek i kropka" jest… cóż, trudno nie 
zgadnąć – książka. I to nie byle jaka, bo napisana przez Natalię Usenko, specjalnie 
dla uczestników zajęć. 

"Książka, przecinek i kropka…" to opowieść o przygodach dzieci, które nie 
przeczuwają nawet, jak ciekawe mogą być książki. Na czytelników czeka tu nie 
tylko duża dawka humoru, ale też wierszowane fragmenty – zagadki i zadania 
interaktywne – dzięki którym zawarte w tekście informacje lepiej zapadają w 
pamięć momencie gdyak  
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POGODA 

Pogoda cieszy, zachwyca, ale także budzi obawy ludzi na całym świecie. to 
problem interesujący nas wszystkich i nasuwający wiele pytań. Co kieruje pogodą 
i jak ona powstaje? Czy nasza pogoda się zmienia? Co przyniesie przyszłość?  
Książka po tytułem Pogoda to pasjonujący, znakomicie ilustrowany przewodnik 
po zawsze aktualnym zagadnieniu, bowiem zjawiska pogodowe wpływają na 
nasze życie codzienne i samopoczucie. 
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TECZKA 

Dwoje ludzi. Dworzec kolejowy. Porzucona teczka. Osobiste uprzedzenia a troska 
o bezpieczeństwo. Czy wszechobecna wojna z terroryzmem sprawi, że górę 
wezmą podejrzenia i obawy? Powstały na podstawie sztuki teatralnej komiks 
Colina Wilsona i Toma Taylora to koncepcyjny majstersztyk, stworzony przez 
autorów, którzy na co dzień pracują dla korporacyjnych gigantów (DC Comics, 
Dark Horse). 
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TIM  I  MIKI  W  KRAINIE  PSIKUSÓW 

Szósty już komiks na Polski Dzień Darmowego Komiksu, to komiks dla dzieci i 
tych dorosłych, którzy lubią czytać historie wesołe, radosne i wciągające. 
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DRUGI   ZAKUP   
 
AWANTURA  W  LESIE 
 
Przezabawna opowieść dla dużych dzieci. Momentami z dosadnym humorem, ale 
wszystko składa się na uroczą kombinację bajki i groteski. Polecam wszystkim, 
którzy mają chęć oderwać się na chwilę od szarej codzienności i zanurzyć się w 
lesie pełnym wrażeń. Ewa Błaszczyk, założycielka fundacji `AKOGO?` 
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WILCZY   PAKT 
 
Uwięzieni w najmroczniejszych głębiach podziemnego świata, Lawson i jego 
pobratymcy mieli stać się Ogarami Piekieł. Ucieczka na ziemię tylko odwlekła to, 
co nieuniknione. Mistrz wytropił hordę i odebrał Lawsonowi to, co trzymało go 
przy zdrowych zmysłach - dziewczynę, którą kochał. Teraz chłopak sam poluje na 
bestie przed którymi niegdyś uciekał, w próżnej nadziei odzyskania ukochanej. 
Kiedy Lawson dowiaduje się, że Bliss, tajemnicza eks-wampirzyca poszukuje 
Ogarów na własną rękę, wie, że oto dostał kolejną szansę. Ale czy dziewczyna, 
w której żyłach płynie krew aniołów będzie w stanie zaufać mężczyźnie z wilczą 
duszą? 
 
Błękitnokrwi ści: 1. Błekitnokrwiści, 2. Maskarada, 3. Objawienie, 4. 
Dziedzictwo, 5. Zbłąkany anioł. Krwawe walentynki, 6. Zagubieni w czasie, 7. 
Bramy raju, 8 Wilczy pakt. 
Towarzyszący tom opowiadań – Klucze do Repozytorium 
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CIEKAWSKI   GEORGE   NA  WYCIECZCE 
 
Kolorowa książeczka dla najmłodszych czytelników, której bohaterem jest znana 
z filmów animowanych mała i niesforna małpka George, która od 70 lat bawi i 
uczy miliony dzieci na całym swiecie. Postać stworzona przez H. A . Reya i jego 
żonę Margret , stała się bohaterem wielu ksiażek , a także seriali telewizyjnych i 
filmów, tłumaczonych na wiele języków. To właśnie na podtstawie m.in. tej 
książeczki powstał uwielbiany przez dzieci serial "Ciekawski George" emitowany 
w telewizji Mini Mini. 
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CZAROWNICA 
 
Czarownica Marysia ciągle wpada w tarapaty. Tym razem poprosiła o 
przeniesienie do bajki o Jasiu i Małgosi. Jak zareaguje Wiedźma Szefowa, kiedy 
dowie się, że Marysia przewróciła całą tę bajkę do góry nogami? 
Seria `Skrzynka potworków` 
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... 
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CZAROWNICA  PI ĘTRO  NIŻEJ 
 
Co robić, kiedy deszcz wciąż pada, pada i pada? Oczywiście oglądać telewizję i 
jeść pizzę, najlepiej dzień w dzień. I cytować dialogi z ukochanych seriali... Ale 
życie nie może być aż tak piękne. Zatem któregoś dnia zwykła Maja ze zwykłego 
bloku - zamiast na zagraniczną wycieczkę - musi wyjechać na wakacje do ciabci. 
Ale nuuuuuuda. Stara kamienica, czarno-biały telewizor bez pilota, skrzypiąca 
wersalka... i jakieś tajemnicze odgłosy na strychu. Zwariować można... Ech, żeby 
choć z kotem można było pogadać... albo z jakąś wiewiórką (czy lisem?)... A tu 
tylko prastara ciabcia, jej makatki i obtłuczone kubki. I Zdradliwe Lilie w 
ogródku. Zdradliwe Lilie? Duchy?? Gadający kot??? Wiewiórka, która chce być 
lisem?! Nowa książka Marcina Szczygielskiego to cudowna mieszanka suspensu, 
opowieści o duchach i fantasy. Wyobraźnia - jak zawsze olśniewająca! Wspaniały 
zmysł dramaturgiczny i poczucie humoru! 

41726 

 

MARTA   I   UFOLUDEK 
 
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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PUŁAPKA   NA  KTOSIA 
 
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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TYTUS  -  SUPERPIES 
 
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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WALIZKA  PANA  HANUMANA 
 
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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DO  ZOBACZENIA,   FELKU   I  TOLU 
 

"Do zobaczeniu, Felku i Tolu" to druga część perypetii lisa łakomczucha i 
roztropnej zajączki. Pełna ciepłego humoru, ale i subtelnej mądrości opowieść o 
codziennych zdarzeniach - czasem radosnych, czasem kłopotliwych - 
przeżywanych w gronie przyjaciół. 
Czy da się ominąć zimę? Jak wytrzymać na diecie? Jak nie stracić tego, co się 
kocha? Pełna ciepłego humoru i błyskotliwości druga część przygód Felka i Toli - 
lisa łakomczucha i roztropnej zajączki. 
Poznajecie ich? Tak, to lis Felek i zajączka Tola! Wciąż mieszkają w przytulnej 
norce w środku lasu. Na razie cieszą się latem, ale wkrótce nadejdzie jesień, a po 
niej - zima. Toli wcale się to nie podoba. Felek stara się schudnąć, choć 
najchętniej zjadłby nawet swoją dietę. A ich sąsiad, puchacz Henio, boi się stracić 
ukochane jajko. Tyle kłopotów! Jak troje przyjaciół sobie z nimi poradzi? 
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POŚCIG 
 

Drużyna Czapli podąża szlakiem krwawego pirata, Zavaca. Młodzi mężczyźni 
mają jeden cel - powstrzymać okrutnika nim wyrządzi jeszcze więcej szkód. Dla 
Halla schwytanie złodzieja, który skradł Andoval to jedyna szansa na odzyskanie 
honoru i powrót do rodzinnej wioski. Droga do fortecy Zavaca wiedzie jednak 
przez rwące, pełne wodospadów rzeki. Hall wie, że w starciu z piratem będzie 
musiał wykazać się umiejętnościami daleko wykraczającymi poza te, których 
nauczył się na szkoleniu. Czeka go walka jeden na jednego - walka, w której 
zwycięży, albo zginie... 
 

Drużyna: 1. Wyrzuki, 2. Najeźdźcy, 3. Pościg. 
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TRZECI   DO  PARY 
 

Miłość niejedno ma imię. Ale powiedzmy sobie szczerze: żadne z nich nie brzmi 
"Greg Heffley". 
Luty to najbardziej beznadziejny miesiąc w roku. Wiecie czemu? Z powodu 
święta zakochanych i szkolnych potańcówek. Greg staje na głowie, żeby nie 
podpierać ścian na balu walentynkowym, jednak żadna dziewczyna nie chce się 
z nim umówić. Wszystko wskazuje na to, że będzie się czuł jak piąte koło u wozu. 
A w każdym razie jak trzeci do pary... 
 

Dziennik cwaniaczka: 1. Zapiski Grega Heffleya, 2. Rodrick rządzi, 3. Szczyt 
wszystkiego, 4. Ubaw po pachy, 5. Przykra prawda, 6. Biała gorączka, 7. Trzeci 
do pary. 
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EMIGRACJA 
 
Książka opowiada historię emigracji dziecka. HISTORIĘ zapisaną słowem i 
obrazem, nawiązującą do tradycyjnych meksykańskich opowieści snutych na 
papierze amate (w czasach prehiszpańskich papier amate był ważnym nośnikiem 
wiedzy o historii, astronomii, medycynie, służył do obrazowego `spisywania` 
kodeksów oraz historii rodów). 
Książka składa się w harmonijkę i przewiązana jest wstążką, a po rozłożeniu 
tworzy obraz - nawiązujący w formie do `papel amate`. 
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GWIŻDŻEMY  NA  KRÓLA  OGÓRA 
 

Każe do siebie mówić Wasza Wysokość, dyniowaty ogór, który ni stąd, ni zowąd 
pojawia się w kuchni u państwa Hogelmannów i prosi o azyl polityczny. Pojawia 
się - i mąci w rodzinie. Zanim uda się go pozbyć, dziwoląg napsuje sporo krwi, 
ba, prawie dojdzie do katastrofy. Wolfi Hogelmann spisuje wypadki (według 
wskazówek pana od niemieckiego) w domu i w szkole, gdzie życie też nie jest 
usłane różami. Z właściwym sobie humorem Christine Nöstlinger kreśli portret 
rodziny niezupełnie idealnej. Surrealistyczny komizm postaci podłego ogóra łączy 
z wnikliwą obserwacją relacji w rodzinie oraz subtelnym studium tyranii. Książka 
wyróżniona prestiżową Deutscher Jugendlitaraturpreis 
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INTRUZ 
 

Świat został opanowany przez niewidzialnego wroga. Najeźdźcy przejęli ludzkie 
ciała oraz umysły i wiodą w nich normalne życie. Jedną z ostatnich 
niezasiedlonych, wolnych istot ludzkich jest Melanie. Wpada jednak w ręce 
wroga, a w jej ciele zostaje umieszczona dusza o imieniu Wagabunda. Intruz bada 
myśli poprzedniej właścicielki ciała w poszukiwaniu śladów prowadzących do 
reszty rebeliantów... 
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KARMAZYNOWA   KORONA 
 

Tysiąc lat temu dwoje młodych kochanków zostało zdradzonych - dla Algera 
Waterlowa oznaczało to śmierć, dla Hanalei, królowej Fells, życie bez miłości. 
Teraz ponownie królestwo Fells zdaje się drżeć w posadach. Młoda królowa Raisa 
ana`Marianna ma poważne problemy z utrzymaniem pokoju nawet w murach 
własnego zamku. Napięcia między czarownikami a klanami sięgnęły zenitu. W 
sytuacji, gdy sąsiednie królestwa próbują wykorzystać wewnętrzne waśnie w Fells 
do własnych celów, Raisa liczy na zjednoczenie swojego ludu przeciwko 
wspólnemu wrogowi. Han nie potrafi oprzeć się uczuciom wobec niej, choć wie, 
że to igranie z ogniem. Niebawem Han odkrywa tajemnicę, uważaną za dawno 
zapomnianą - informację o takiej mocy, że może zjednoczyć ludność Fells. Czy 
zabierze ten sekret do grobu, nie zdążywszy go wykorzystać? Wstrząsająca 
prawda przysłonięta powtarzanymi przez tysiąc lat kłamstwami 
w końcu wychodzi na jaw w tym błyskotliwym zakończeniu serii o Siedmiu 
Królestwach. 
Siedem królestw: 1. Król demon, 2. Wygnana królowa, 3. Tron szarych wilków, 
4. Karmazynowa korona. 
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KLARA.  SŁOWO  NA  „SZY” 
 

Pamiętacie Klarę? Ma dziewięć lat i własne zdanie w każdej sprawie, lubi pizzę, 
chciałaby mieć golden retrivera, tyle że jej brat ma alergię na sierść... Aha, 
najważniejsze, Klara prowadzi tajemny dziennik, którego okładka jest opatrzona 
ostrzeżeniem `Proszę tego nie czytać!` W drugiej części poznacie nowe przygody 
Klary i Młodszego, bohaterów książki `Klara. Proszę tego nie czytać.` Klara 
jedzie na rodzinne wakacje. Wciąż pisze swój tajny dziennik i stara się nie 
wspominać o szkole... Niestety wakacje się kończą, a w mieście już czeka pani 
Przestroga, czytanie ze zrozumieniem i klasówka z pulpy. Zobacz nasz 
zwariowany świat oczami bystrego ( i trochę złośliwego) dziecka. `Klarę` napisał 
i zabawnie zilustrował Marcin Wicha, grafik i rysownik współpracujący na co 
dzień z `Tygodnikiem Powszechnym`. 
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KSIĘŻNICZKA  KORONKA  I  KSI ĄŻĘ  HAFCIK 
 

To bajka o miłości, nienawiści i tolerancji napisana rytmizowaną prozą. 
Sąsiadujące ze sobą królestwa kolorowych haftów i białych koronek to ogień i 
woda, tęcza i biel, tropik i mróz. Różnią się wszystkim, toteż nienawidzą się ich 
władczynie - Barwinessa i Biellissima, toczące ze sobą nieustającą wojnę. Piękno 
różnic potrafią natomiast docenić ich dzieci - tęczowy książę Hafcik bez pamięci 
zakochuje się w śnieżnobiałej księżniczce Koronce. Czy miłość młodych skruszy 
graniczne mury i wzruszy zimne serca matek? 
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MONA  PLANUJE  CIASTECZKOWY   BIZNES 
 

Opowiedziana w książeczce historia uczy dzieci nowego podejścia do pieniędzy, 
uaktywnia przedsiębiorczość - kieszonkowe można trzymać w skarbonce, wydać 
na słodycze lub zabawki, ale można także zainwestować! 
Tak wczesne przygotowanie dzieci do myślenia o tym, jak warto obchodzić się z 
pieniędzmi, jest szczególnie ważne teraz, gdy bycie przedsiębiorczym to po prostu 
konieczność. 
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OSOBLIWY  GO ŚĆ  I  INNE  UTWORY 
 
Gorey to genialny ilustrator, świetny pisarz, twórca mini-książek wielkości 
pudełka od zapałek, książek zrobionych z osobnych kart, książek albumów 
oscylujących między surrealizmem, purnonsensem i makabrą. Porównuje się go 
czasem z Lewisem Carrolem czy Rolandem Toporem. Proponowany przez nas 
zbiór to pierwszy większy wybór twórczości Goreya, który ukazuje się na polskim 
rynku. 
 
`Bywają ludzie nałogowo ponurzy. Dzięki Goreyowi trafiają na odwyk.` 
Wisława Szymborska 
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PIRACI 
 
Hej, Dzieciaki! Przed Wami wielka przygoda: tajemnicza wyspa i ukryte skarby, 
zuchwali bandyci i dzielni marynarze. Wciągnijcie banderę na maszt i podążajcie 
śladem piratów. Może uda się Wam odnaleźć ukryte kufry pełne złota? A może 
uwolnicie pechowych marynarzy? 
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REQUIEM 
 
Rewolucja rozlewa się na cały kraj, oddziały rządowe śledzą i brutalnie tępią 
grupy Odmieńców. Jako członkini ruchu oporu Lena znajduje się w samym 
centrum konfliktu. Rozdarta między Aleksem i Julianem walczy o swoje życie 
i prawo do miłości.  
W tym samym czasie Hana prowadzi bezpieczne, pozbawione miłości życie 
u boku narzeczonego - nowego burmistrza Portland. Wkrótce drogi dziewczyn 
znów się zejdą, a ich spotkanie doprowadzi do bolesnej konfrontacji.  
Czy można wybaczyć zdradę? Czy mury wreszcie runą? 
 
Ostatni tom bestsellerowej trylogii [delirium]:  1. Delirium, 2. Pandemonium, 3. 
Requiem. 

41743 

 

RICO,  OSCAR  I  ZŁODZIEJSKI   KAMIE Ń 
 
Przygoda nie daje o sobie zapomnieć! 
By rozwiązać zagadkę niezwykłego kamienia dwaj chłopcy potajemnie wyruszą 
w podróż. Już w pociągu natrafią na dobrego znajomego, a to tylko początek 
zaskakujących spotkań. 
Jak porozumieć się bez słów, kiedy spuszczenie powietrza z opon grozi 
spuszczeniem manta i dlaczego czas raz szybko pędzi, a innym razem rozciąga się 
jak guma do żucia - o tym dowiecie się z trzeciej części przygód małych 
detektywów. 
 
Rico, Oskar: 1. Rico, Oskar i głębocienie, 2. Rico, Oskar i złamanie serca, 3. 
Rico, Oskar i złodziejski kamień. 
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BARDZO  WREDNA  PUŁAPKA 
 
Gra o najwyższą stawkę? 
Co za bezczelność! Mało tego, że Jonni, Kasmiranda, Milford i Melusine muszą 
odnaleźć słoneczny medalion? to szykuje się jeszcze nieszczęście w postaci 
bardzo wrednej pułapki. Czy Milfordowi uda się pomóc przyjaciołom? A może 
wszyscy wpadną w zasadzkę? 
Kontynuacja Purkającej świni z obwisłym brzuchem. 
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TAJEMNICA  „PLA ŻY  W  POURVILLE” 
 

Wielki powrót jednego z najpopularniejszych polskich komiksowych bohaterów 
wszech czasów! Do akcji ponownie wkracza kapitan Żbik, a w zasadzie 
pułkownik, bo w tej randze jest były funkcjonariusz milicji w roku 2000, gdy 
rozpoczyna się akcja zeszytu Tajemnica "Plaży w Pourville". Ten komiks to 
również powrót do słynnej serii współtwórców jej największych sukcesów. Po 
ponad 20 latach przerwy scenariusz napisał Władysław Krupka, a całość 
narysował Bogusław Polch.  
Fabuła komiksu dotyczy prawdziwego wydarzenia - głośnej kradzieży obrazu 
Claude'a Moneta "Plaża w Pourville" z rogalińskiej galerii obrazów należącej do 
Muzeum Narodowego w Poznaniu we wrześniu 2000 roku. Policjantom 
pracującym nad sprawą kradzieży wartego miliony dolarów płótna będzie musiał 
pomóc słynny Jan Żbik, a także jego wnuk Michał, pracujący dla Centralnego 
Biura Śledczego.  
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TAJEMNICA  SZPITALA 
 

Sara Bernard przewraca się na lodowisku i łamie nogę. W szpitalu podają jej 
środki przeciwbólowe i zakładają gips. Kiedy Sara dochodzi do siebie, orientuje 
się, że nie ma swoich złotych kolczyków. Nie ona jedna została okradziona w 
szpitalu, lecz jak dotąd nie udało się odnaleźć zaginionych kosztowności. Lasse i 
Maja wpadają na pomysł, jak złapać złodzieja. 
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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DŁOŃ   BOGA   TYRA 
 

Kontynuacja przygód Louve, córki dzielnego Thorgala. (1. Raissa) 
Dziewczynka musi uwolnić się z niewidzialnych więzów tajemniczego 
Azzalepstöna i odnaleźć swoje dzikie oblicze. W tym celu Louve wyrusza 
w niebezpieczną misję: ma odzyskać utraconą dłoń boga wojny Tyra, której 
strzeże okrutny wilk Fenrir. Tymczasem nad zrozpaczoną zaginięciem córeczki 
Aaricią gromadzą się czarne chmury... 
Dalszy ciąg pasjonującej serii, rozgrywającej się w mistrzowsko wykreowanym 
przez Jeana van Hamme`a i Grzegorza Rosińskiego, pełnym przygód 
i niebezpieczeństw świecie wikingów, ich bogów i demonów. Twórcami 
opowieści o przygodach Louve są belgijski scenarzysta Yann i rosyjski rysownik 
Roman Surżenko. 
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WAMPIR 
 

Wampir Władek ma pewien kłopot: stępiły mu się kły. A bez ostrych kłów nie 
może wbijać się w smakowite szyje ani nie wzbudza strachu... Ciężkie jest życie 
wampira! 
Seria 10 przerażających książek do samodzielnego czytania. Tylko dla dzieci o 
mocnych nerwach. 
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WYBRANI 
 

Gdy wszyscy wokół kłamią, komu zaufasz? 
Świat Allie legł w gruzach. Jej ukochany brat zaginął, a ona została aresztowana - 
kolejny raz. Rodzice podejmują desperacką decyzję o wysłaniu dziewczyny do 
elitarnej szkoły z internatem. Akademia Cimmeria nie jest jednak zwyczajną 
szkołą. Panują tu dziwne zasady, a uczniowie to w większości bogate dzieci 
wpływowych rodziców. Kiedy jedna z uczennic zostaje zamordowana, Allie 
zaczyna rozumieć, że Akademia Cimmeria skrywa mroczny sekret. Czy w jego 
odkryciu pomoże dziewczynie przystojny Sylvain? A może outsider Carter?  
Jaką tajemnicę kryje historia rodziny dziewczyny? Kim tak naprawdę jest Allie? 



 DARY Z BIBLIOTEKI  OTWARTEJ  
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CERKWIE  W  KRAINIE  KO ŚCIOŁÓW 
 
Mazowsze, równorzędnie z Ziemią Krakowską czy Wielkopolską, jest 
postrzegane jako dzielnica o wyraźnej narodowej i katolickiej tradycji, 
zaświadczonej w pejzażu i architekturze. Tym ciekawsze są prace, które 
uzupełniają ów obraz o inne tradycje. Henryk Sienkiewicz poświęcił swoją 
książkę obecności "cerkwi w krainie kościołów". Najstarsza z nich powstaje już w 
1674 roku dla potrzeb poselstwa rosyjskiego w Warszawie. Za panowania 
Stanisława Augusta Poniatowskiego w stolicy działa kilka cerkwi ufundowanych 
przez mieszkających w Warszawie Greków. Ale prawdziwy rozwój budownictwa 
cerkiewnego na Mazowszu przypada na okres rozbiorów. (...) Większość po 1918 
roku rozebrano, część przekształcono w świątynie katolickie, niekiedy powtórnie, 
bo wcześniej wiele kościołów zamieniono w cerkwie. Autor skrupulatnie śledzi 
dramatyczne nieraz losy poszczególnych obiektów sakralnych. (...) W książce 
wiele jest historii traktowanej czasem trochę stereotypowo (karykaturalne portrety 
carskich urzędników), także odniesień literac-kich (Słowacki, Lenartowicz), 
wreszcie legend. Poszerza ona naszą wiedzę o życiu w zaborze rosyjskim z 
niecodziennej perspektywy. 
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PRZEMIJANIE  PEJZA ŻY 
 
Zbiór świetnie napisanych opowiadań o ludziach mieszkańcach małych 
miasteczek i wsi środkowego Mazowsza: Polakach, Żydach, Niemcach i ich 
losach przedwojennych, okupacyjnych, a także w okresie PRL-u. 
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TRADCYJA  MAZOWSZA:  POWIAT WARSZAWSKI  
ZACHODNI 
 
Subiektywny przewodnik o powiecie warszawskim zachodnim został napisany z 
myślą o osobach zainteresowanych „małą historią” – nie mniej ciekawą niż ta 
znana ze stron szkolnych podręczników, tworzone dla czytelników poszukujących 
indywidualnego oblicza kulturowego, pokazują Mazowsze wielu tradycji i wielu 
źródeł. Niniejsza publikacja jest pomocna w pracy ośrodków kultury, szkół i 
bibliotek, ponieważ zawierają unikatową wiedzę o najbliższych „małych 
ojczyznach”. Na publikację składają się szkice o dziejach historycznych, 
specyfice etnograficznej, noty poświęcone wybranym miejscowościom, 
informacje o twórcach ludowych i obyczajach. Obfitość fotografii dopełnia 
wartości publikacji. 
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TRADCYJA  MAZOWSZA:  POWIAT  ŻUROMI ŃSKI 
 
Subiektywny przewodnik o powiecie żuromińskim został napisany z myślą o 
osobach zainteresowanych „małą historią” – nie mniej ciekawą niż ta znana ze 
stron szkolnych podręczników, tworzone dla czytelników poszukujących 
indywidualnego oblicza kulturowego, pokazują Mazowsze wielu tradycji i wielu 
źródeł. Niniejsza publikacja jest pomocna w pracy ośrodków kultury, szkół i 
bibliotek, ponieważ zawierają unikatową wiedzę o najbliższych „małych 
ojczyznach”. Na publikację składają się szkice o dziejach historycznych, 
specyfice etnograficznej, noty poświęcone wybranym miejscowościom, 
informacje o twórcach ludowych i obyczajach. Obfitość fotografii dopełnia 
wartości publikacji. 
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TRADCYJA  MAZOWSZA:  POWIAT  
NOWODWORSKI 
 
Subiektywny przewodnik o powiecie nowodworskim został napisany z myślą o 
osobach zainteresowanych „małą historią” – nie mniej ciekawą niż ta znana ze 
stron szkolnych podręczników, tworzone dla czytelników poszukujących 
indywidualnego oblicza kulturowego, pokazują Mazowsze wielu tradycji i wielu 
źródeł. Niniejsza publikacja jest pomocna w pracy ośrodków kultury, szkół i 
bibliotek, ponieważ zawierają unikatową wiedzę o najbliższych „małych 
ojczyznach”. Na publikację składają się szkice o dziejach historycznych, 
specyfice etnograficznej, noty poświęcone wybranym miejscowościom, 
informacje o twórcach ludowych i obyczajach. Obfitość fotografii dopełnia 
wartości publikacji. 
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TRADCYJA  MAZOWSZA:  POWIAT  
PIASECZYŃSKI 
 
Subiektywny przewodnik o powiecie piaseczyńskim został napisany z myślą o 
osobach zainteresowanych „małą historią” – nie mniej ciekawą niż ta znana ze 
stron szkolnych podręczników, tworzone dla czytelników poszukujących 
indywidualnego oblicza kulturowego, pokazują Mazowsze wielu tradycji i wielu 
źródeł. Niniejsza publikacja jest pomocna w pracy ośrodków kultury, szkół i 
bibliotek, ponieważ zawierają unikatową wiedzę o najbliższych „małych 
ojczyznach”. Na publikację składają się szkice o dziejach historycznych, 
specyfice etnograficznej, noty poświęcone wybranym miejscowościom, 
informacje o twórcach ludowych i obyczajach. Obfitość fotografii dopełnia 
wartości publikacji. 
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TRADCYJA  MAZOWSZA:  POWIAT  PŁOCKI 
 
Subiektywny przewodnik o powiecie płockim został napisany z myślą o osobach 
zainteresowanych „małą historią” – nie mniej ciekawą niż ta znana ze stron 
szkolnych podręczników, tworzone dla czytelników poszukujących 
indywidualnego oblicza kulturowego, pokazują Mazowsze wielu tradycji i wielu 
źródeł. Niniejsza publikacja jest pomocna w pracy ośrodków kultury, szkół i 
bibliotek, ponieważ zawierają unikatową wiedzę o najbliższych „małych 
ojczyznach”. Na publikację składają się szkice o dziejach historycznych, 
specyfice etnograficznej, noty poświęcone wybranym miejscowościom, 
informacje o twórcach ludowych i obyczajach. Obfitość fotografii dopełnia 
wartości publikacji. 
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TRADCYJA  MAZOWSZA:  POWIAT  
SOCHACZEWSKI 
 
Subiektywny przewodnik o powiecie sochaczewskim został napisany z myślą o 
osobach zainteresowanych „małą historią” – nie mniej ciekawą niż ta znana ze 
stron szkolnych podręczników, tworzone dla czytelników poszukujących 
indywidualnego oblicza kulturowego, pokazują Mazowsze wielu tradycji i wielu 
źródeł. Niniejsza publikacja jest pomocna w pracy ośrodków kultury, szkół i 
bibliotek, ponieważ zawierają unikatową wiedzę o najbliższych „małych 
ojczyznach”. Na publikację składają się szkice o dziejach historycznych, 
specyfice etnograficznej, noty poświęcone wybranym miejscowościom, 
informacje o twórcach ludowych i obyczajach. Obfitość fotografii dopełnia 
wartości publikacji. 
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TRADCYJA  MAZOWSZA:  POWIAT  SOKOŁOWSKI  
 
Subiektywny przewodnik o powiecie sokołowskim został napisany z myślą o 
osobach zainteresowanych „małą historią” – nie mniej ciekawą niż ta znana ze 
stron szkolnych podręczników, tworzone dla czytelników poszukujących 
indywidualnego oblicza kulturowego, pokazują Mazowsze wielu tradycji i wielu 
źródeł. Niniejsza publikacja jest pomocna w pracy ośrodków kultury, szkół i 
bibliotek, ponieważ zawierają unikatową wiedzę o najbliższych „małych 
ojczyznach”. Na publikację składają się szkice o dziejach historycznych, 
specyfice etnograficznej, noty poświęcone wybranym miejscowościom, 
informacje o twórcach ludowych i obyczajach. Obfitość fotografii dopełnia 
wartości publikacji. 
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TRADCYJA  MAZOWSZA:  POWIAT  
ŻYRARDOWSKI 
 
Subiektywny przewodnik o powiecie żyrardowskim został napisany z myślą o 
osobach zainteresowanych „małą historią” – nie mniej ciekawą niż ta znana ze 
stron szkolnych podręczników, tworzone dla czytelników poszukujących 
indywidualnego oblicza kulturowego, pokazują Mazowsze wielu tradycji i wielu 
źródeł. Niniejsza publikacja jest pomocna w pracy ośrodków kultury, szkół i 
bibliotek, ponieważ zawierają unikatową wiedzę o najbliższych „małych 
ojczyznach”. Na publikację składają się szkice o dziejach historycznych, 
specyfice etnograficznej, noty poświęcone wybranym miejscowościom, 
informacje o twórcach ludowych i obyczajach. Obfitość fotografii dopełnia 
wartości publikacji. 
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TWIERDZA  MODLIN  1830-1864 
 
Tematem książki są losy twierdzy Modlin powstałej z francuskiej inspiracji (także 
najlepszych wówczas koncepcji fortyfikacyjnych i obronnych) głównie w czasie 
gdy służyła Rosjanom do :pilnowania" niepokornego miasta i wraz z Cytadelą 
stała się symbolem zniewolenia Polski. Autor uznał, że właśnie ten czas, lata 
1831-1864, jest najmniej znany w historii twierdzy, która ma bogatą literaturę 
przedmiotu. Autor bardzo solidnie podszedł do tematu swych dociekań 
badawczych. 

41761 

 

W  WARSZAWIE  I  NIE  TYLKO 

Nagroda Mazowiecki Mak 2011. Fragment recenzji: Praca zbiorowa kilkunastu 
autorów gromadzi rzeczywiście rozmaite migawki, które składaja się na 
antropologiczny obraz Warszawy. Zebrane tu szkice charakteryzuje w większości 
ciekawość badawcza obserwatora, który poszukuje "odmienności w 
codzienności". Zamieszczone zdjęcia dokumentują omawianą problematykę. Jak 
zmienia się wygląd Warszawy, jakie napisy, szyldy. plakaty, nazwy ulic nagle się 
pojawiają, czym jest tożsamość wybranych przez autora do obserwacji dzielnic, 
domów, parków, na czym opiera się i buduje mitologię miejsca - to tylko niektóre 
z poruszanych w tej książce tematów.  
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ZABI Ć  KRÓLA ! 

„Zabić króla!” czyta się jak najlepszą powieść kryminalną napisaną na kartach 
naszej narodowej historii. Poruszająca, mroczna opowieść o naznaczonym 
cierpieniem życiu Michała Piekarskiego i dramatyczna rekonstrukcja nieudanego 
zamachu na Zygmunta III Wazę. Na szczególną uwagę zasługuje opis wydarzeń 
mających miejsce w pierwszych minutach i godzinach po skutkującej szokiem 
próbie zabicia monarchy; wybuch paniki w katedrze św. Jana Chrzciciela i 
rozprzestrzenianie się niepokoju na całe miasto. 



41763 

 

MIGAWKI 
 
Mini album z poezją ilustrowaną wspólczesną fotografią miejską. Książka 
nagrodzona przez Mazowiecką Akademię Książki. 
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POWOJENNA  ODBUDOWA   ULICY  NOWY  ŚWIAT  
 
Ulica Nowy Świat – fragment królewskiego szlaku – należy do najistotniejszych 
dla stolicy Polski. To właśnie przy niej powstało wiele pałaców i pięknych 
kamienic o znaczeniu historycznym. Autorka wnikliwie śledzi powojenną 
dyskusję, która doprowadziła do odbudowy Nowego Światu po wojennych 
zniszczeniach. 

 DARY  
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AZYL 
 
Pamiętnik Stefano przenosi cię o sto lat wcześniej i odkrywa początek historii 
miłosnego trójkąta. 
Wygnani z rodzinnego Mystic Falls Stefano i Damon przybyli do Europy, by 
zacząć wszystko od nowa. Lecz potężny i przebiegły wampir ma wobec nich inne 
plany. Najpierw zburzył spokojną egzystencję Stefano, a teraz kieruje na Damona 
podejrzenia o najstraszliwsze morderstwa, jakie kiedykolwiek oglądał Londyn. 
Zjednoczeni we wspólnej walce bracia odkrywają ze zdumieniem, że nienawiść 
ich wroga ma swe źródło w przeszłości ich obu - i kobiety, która na wieczność 
odmieniła ich losy. Prześladowani wspomnieniem pięknej Katherine, przekonają 
się, że ich niełatwe przymierze zostanie wkrótce poddane zabójczej próbie... 
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MOC   PRZEZNACZENIA 
 
Dwa wampiry. Dwaj nienawidzący się bracia. I piękna dziewczyna, której obaj 
pragną. Teraz będzie musiała wybrać ostatecznie, z którym z nich chce zostać na 
wieczność. Elena: uciekła z Mrocznego Wymiaru, pokonała fantomy, teraz jednak 
musi dokonać najtrudniejszego wyboru. Stefano: wciąż nie może uwierzyć, że 
znów jest z ukochaną. Damon: odrzucony i zraniony przez Elenę staje się coraz 
bardziej posępny... i coraz bardziej nieobliczalny. Lecz Elena nie zdecydowała 
jeszcze, do kogo należy jej serce. Rozdarta między pragnieniem, by ocalić duszę 
Damona i pozostać wierną Stefano, wie, że żeby pokonać zło, które może 
zniszczyć ich troje, będzie musiała poświęcić jedną z miłości jej wiecznego 
życia... 
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NIEWOLA 
 
Dwa wampiry. Dwaj nienawidzący się bracia. I piękna dziewczyna, której obaj 
pragną... Pamiętnik Stefano przenosi cię o sto lat wcześniej i odkrywa początek 
historii miłosnego trójkąta. Stefano i Damon sądzili, że poznali wszelkie oblicza 
ciemności. Lecz bezwzględny nieśmiertelny Samuel pokazał im, czym jest zło w 
najczystszej postaci. Stefano i Damon schronili się przed jego nienawiścią w 
miejscu, gdzie nie był jeszcze żaden wampir. I odkryli, że dziewczyna, którą 
kochali ponad swe śmiertelne życie, zdradziła ich obu. A zamiary Samuela są o 
wiele bardziej przerażające niż zemsta na braciach Salvatore. Jeśli Stefano i 
Damon nie zdołają go powstrzymać, ludzi i wampiry czeka niewola straszliwsza 
niż śmierć i wieczne życie...  
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OSTATNI  POCAŁUNEK 

Ktoś porywa nieumarłych w Morganville. 
Czy śmiertelna siedemnastolatka uwolni miasto od strachu? 
W Morganville znikają bez śladu trzy wampiry. Claire odkrywa, że ostatnią 
osobą, która widziała zaginionych, jest najnowszy mieszkaniec miasta - 
tajemniczy Magnus. Jego obecność w Morganville niepokoi Claire, burzy jej 
spokój i słodkie chwile z jej chłopakiem Shane`em. Już pierwsze spotkanie z 
nowy przybyszem utwierdza Claire w przekonaniu, że Magnus nie jest po prostu 
człowiekiem. Ale czy jest wampirem, czy też czymś zupełnie innym? Jedno jest 
pewne - jeśli wampiry padają jego ofiarą, to czy powstrzymać go zdoła zwykła 
śmiertelniczka? 
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POWRÓT  BOGINI  cz.1 

Shannon prowadzi szczęśliwe życie w mitycznym Partholonie. Wojna 
z Fomorianami skończyła się zwycięstwem, jej mąż, szaman ClanFintan, wrócił 
do domu. Poddani kochają ją i czczą jako wybrankę bogini Epony. Nic nie 
zapowiada nadciągającego niebezpieczeństwa... 
Pewnego dnia Shannon traci przytomność. Budzi się w realnym świecie, z którego 
tak łatwo zrezygnowała i od którego odwykła. Powrót do rzeczywistości okazuje 
się bardzo bolesny. Za Shannon trafiły tu też siły zła, gotowe zniszczyć wszystko, 
co jest jej drogie. 
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POWRÓT  BOGINI  cz.2 
 
Shannon z trudem odnajduje się w realnym świecie. Jest przerażona odkryciem, 
że tu jej miejsce zajęła Rhiannon, prawdziwe wcielenie bogini Epony. Okrutna 
Rhiannon z rozmysłem krzywdzi bliskich Shannon. Jest potężna, bo przyzywa na 
pomoc siły ciemności. Nie odczuwa wyrzutów sumienia, a czynienie zła sprawia 
jej przyjemność. 
Shannon marzy o powrocie do mitycznego Partholonu, do kochanego męża 
i ludzi, którzy jej zaufali. Jednak najpierw musi stanąć do walki z Rhiannon i jej 
sojusznikami, by uratować ten świat przed zagładą... 
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PRÓBA   ZŁOTA 
 
Laurence i Temeraire - w towarzystwie egoistycznej Iskierki i wciąż rosnącego 
Kulingile'a, który już zdążył przerosnąć Temeraire'a - wyruszają do Brazylii. Tam 
czeka ich pasmo katastrof, przez które smoki i ich ludzcy przyjaciele zmuszeni są 
do nieplanowanego lądowania na terytorium wroga, pośród ziem wchodzących w 
skład imperium Inków, gdzie stawić muszą czoło nowym, nieprzewidzianym 
zagrożeniom. Szansa na powodzenie misji wisi na włosku. By odmienić złą passę, 
potrzeba odwagi graniczącej z szaleństwem.  
Ekranizację cyklu "Temeraire" planuje Peter Jackson, reżyser Władcy pierścieni. 
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TAŃCE  HISTORYCZNE 
 
Książka omawia tańce towarzyskie XIX wieku, nazywane „tańcami salonowymi“, 
takie jak: kontredans, lansjer, polka, galop, polka mazurka, walc i kotylion. Całość 
materiału ilustrowana jest dydaktycznymi rysunkami sytuacyjnymi i układami 
kroków tanecznych poszczególnych figur wszystkich tańców. Książkę 
wzbogacono o przykładowy materiał nutowy wszystkich opisanych tańców. Jest 
to wydawnictwo unikatowe, niezwykle starannie opracowane, z bogatą 
bibliografią, przeznaczone nie tylko dla instruktorów i nauczycieli tańca, uczniów 
szkół baletowych i muzycznych, mogą nim również zainteresować się wszystkie 
profesjonalne instytucje artystyczne. „Tańce historyczne“ Marii Drabeckiej są 
piątym, ostatnim tomem z serii przedstawiającej historię tańca towarzyskiego. 
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BO  JAKIE  BĘDĄ  POCZĄTKI,  TAKIE  B ĘDZIE  
WSZYSTKO 
 
W publikacji „Bo jakie początki, takie będzie wszystko” piszemy o tym dlaczego 
pierwsze lata życia dziecka są takie ważne dla jego rozwoju; na co powinni 
zwrócić uwagę rodzice, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom optymalny 
życiowy start; jak wprowadzać standardy jakości do pracy z małymi dziećmi; co 
mogą zrobić gminy, żeby pomóc w dobrym starcie szkolnym swoim najmłodszym 
obywatelom. Prezentujemy także dobre praktyki - polskie i zagraniczne 
rozwiązania wspierające rozwój i edukację małych dzieci. Mamy nadzieję, że te 
przykłady zachęcą rodziców, samorządy i organizacje pozarządowe do nowego 
spojrzenia na potrzeby edukacyjne najmłodszych dzieci. 
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IDZIEMY  DO  SZKOŁY! 
 
Broszura ta powstała na podstawie doświadczeń zabranych w trakcie realizacji 
międzynarodowego projektu „Rodzice partnerami nauczycieli w procesie 
adaptacji szkolnej”, finansowanego z programu „Uczenie się przez całe życie” – 
Projekty Partnerskie Grundtviga 
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MAŁE  DZIECKO  W  POLSCE.  RAPORT 
 
Raport jest wynikiem prac zespołu ekspertów akademickich i praktyków. W 
przystępnej formie przedstawia informacje na temat: funkcjonowania prawa 
edukacyjnego, kształcenia nauczycieli, roli rodziców w edukacji, finansowania 
wczesnej oświaty, edukacji dzieci o specjalnych potrzebach, pochodzących z 
mniejszości narodowych oraz z grup edukacyjnie zaniedbanych. W raporcie 
można znaleźć przykłady sprawdzonych rozwiązań stosowanych w krajach Unii 
Europejskiej oraz innowacyjne propozycje polskich organizacji pozarządowych. 
Raport diagnozuje stan wczesnej edukacji, ujawnia sfery zaniedbane i proponuje 
działania pozwalające na poprawę sytuacji edukacyjnej małych dzieci. 
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MAŁA  KSI ĘGA  UŚCISKÓW 
 
Znakomita, dowcipna i mądra książeczka o potrzebie uscisku. Książeczka zawiera 
"teorię uścisku" ilustrowaną ryzunkami ściskających, przytulających, 
obejmujących się misiów. Autorka pisze: 
Ściskanie się - uzasadnienie Jest ekstra, Rozprasza samotność, Zwalcza lęki, 
Utrzymuje sprawność ruchową dłoni i ramion, Niskich mobilizuje do rozciągania 
się, Wysokich mobilizuje do skłonów 

41777 

 

MITOLGIA  ŚWIATA 
 
Mitologie świata to intrygujący zbiór mitów i wierzeń z całego świata. Prezentuje 
bogate informacje o religiach, wierzeniach oraz wpływach najbardziej 
fascynujących kultur i cywilizacji w dziejach ludzkich. Kompetentna i przystępna 
publikacja encyklopedyczna dla całej rodziny. Przedstawia charakterystyczne rysy 
bogów, motywów, postaci i sztuki w każdej mitologii. Obejmuje wszystkie 
aspekty mitologii świata: religie, wierzenia, obyczaje i rytuały. Zawiera ponad 
400 ilustracji, w tym mapy każdego regionu. 

41778 

 

STRZAŁ   W  DZIESI ĄTKĘ 
 
Kolekcja Garfielda. Strzał w dziesiątkę to kolejny tomik z przygodami 
najśmieszniejszego kocura świata. 
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365  MODLITW  DZIECI 
 
Zebrała i opracowała: Carol Watson 
Redakcja : Maria D. Śpiewakowska 
ks. Roman Szpakowski sdb 
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W  SINĄ  DAL 
 
Kolekcja Garfielda. W siną dal to trzeci tomik z przygodami najśmieszniejszego 
kocura świata. 
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WIELKIE  IMPRESJE 
 
Kolekcja Garfielda. Wielkie impresje to dwudziesty tomik z przygodami 
najśmieszniejszego kocura świata. 
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ALFABET  DLA  NAJMŁODSZYCH 
 
Alfabet dla najmłodszych to książka, która pomoże przygotować dziecko do 
szkoły. To zbiór dowcipnych wierszy - historyjek, opisujących wygląd liter. To 
także rymowana instrukcja, w jaki sposób je napisać. 
 
Ta książka bawi i uczy, może się więc przydać także nauczycielom nauczania 
początkowego. 
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KRÓL   KIER  ZNOWU   NA  WYLOCIE 
 
Ilość absurdów, zbiegów okoliczności, szczęśliwych i nieszczęśliwych trafów, 
jaka przytrafiła się bohaterce nowej książki Hanny Krall, Izoldzie Regensberg, 
Żydówce żyjącej w czasie wojny w Warszawie, przekracza wszelką normę. 
Aresztowano jej męża. Ponieważ kochała go miłością romantyczną, postanowiła 
go ocalić. Od tego momentu całe swoje życie podporządkowała życiu męża i 
próbom jego ocalenia. 
Wydostała się z Umschlagplatzu, z polską tożsamością przeszła przez Pawiak, 
jako Polka trafiła do Niemiec na roboty, uciekła z robót, szmuglowała tytoń do 
Wiednia, była przesłuchiwana (i katowana) przez wiedeńskie gestapo za rzekomą 
współpracę z polskim podziemiem, została przewieziona do Oświęcimia jako 
Żydówka. Wyselekcjonowana przez doktora Mengele trafia do obozu w Gubin. 
Ucieka stamtąd i – chcąc odzyskać „polską tożsamość” – wraca „na roboty”, 
przyznając się do wcześniejszej ucieczki. Jako zbieg zostaje z powrotem zesłana 
do Oświęcimia…. 
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KSIĘGA  WIEDZY 
 
W tej wspaniałej książce młody czytelnik odnajdzie intrygujące pytania i 
niesamowite odpowiedzi. "Księga wiedzy" to kompendium składające się z 
dziewięciu rozdziałów, z których każdy w przystępnym sposób wprowadzi 
dziecko w tajemnice otaczającego je świata. 
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WIERSZE  I  RYMOWANKI  POLSKIE 
 
"Wiersze i rymowanki polskie" to ponad dwieście stron niezapomnianych, 
klasycznych wierszy takich sławnych poetów jak Maria Konopnicka, Ignacy 
Krasicki, Adam Mickiewicz, Stanisław Jachowicz oraz Jean de La Fontaine. 
W książce zgromadzono również mnóstwo tradycyjnych wyliczanek dla dzieci. 
Wśród krótkich wierszyków znajdziemy m.in. Jedzie pociąg z daleka, Entliczek-
pentliczek, Pałka, zapałka – dwa kije, a także Wlazł kotek na płotek. A wszystko 
to wzbogacone kolorowymi ilustracjami! 
 

 TRZECI   ZAKUP   
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ANIOŁ  STRÓŻ 
 
Ethan Aramow może liczyć na Ryana Braskera, który już nieraz wyciągał go 
z tarapatów. Uważa go nawet za swojego anioła stróża. Nie wie jednak, że 
przyjaciel jest tak naprawdę młodym agentem CHERUBA. Rodzina Aramowów 
zarządza imperium przestępczym obracającym milionami dolarów. Zadaniem 
Ryana jest zniszczenie tej organizacji. Czy uda mu się wypełnić misję, nie 
rujnując jednocześnie życia Ethanowi? 
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KLUCZE  DO  WI ĘZIENIA  DEMONÓW 
 
Dzięki Zzyzxowi, więzieniu demonów, w którym zamknięto niezliczone hordy 
najpotężniejszych istot ciemności, świat od tysiącleci był bezpieczny. Teraz 
jednak Sfinks, przywódca Stowarzyszenia Gwiazdy Wieczornej, jest od krok od 
zebrania wszystkich pięciu kluczy-artefaktów. Jeśli wiezienie zostanie otwarte, 
cała ziemia pogrąży się w chaosie. Kendra, Seth oraz Rycerze Świtu podejmują 
ostatnią, desperacką próbę pokrzyżowania planów wroga. Tym razem muszą 
podróżować po całym świecie, by uprzedzić Sfinksa, zdobyć brakujące artefakty 
i uratować kilkoro Wiecznych, których śmierć to warunek oswobodzenia 
demonów. Jeśli im się nie powiedzie, pozostanie już tylko rozpaczliwa 
konfrontacja z uwolnionymi bestiami na Bezbrzeżnej Wyspie. Jakich 
sprzymierzeńców znajdą Rycerze Świtu w decydującej walce o losy świata? 
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CHRUPEK  I  MI ĘTUS  -  DZIKIE  ZWIERZ ĘTA 
 
Prześmieszna opowieść obrazkowa o przygodach nierozłącznych przyjaciół - 
żółtego królika i wielkiej żaby. Pierwszy tom serii, która podbiła serca 
francuskich czytelników. 
Nawet jeśli czasem się kłócą, tak naprawdę nie mogą bez siebie żyć: strachliwy 
Chrupek i w gorącej wodzie kąpany Miętus. Zajrzyjcie do ich lasu, a przekonacie 
się, że z nimi nie można się nudzić. Chrupek i Miętus bawią i wzruszają - bo 
zachowują się zupełnie jak my! 
W pierwszym tomie serii znajdziecie trzy zabawne historyjki. Czy Chrupek 
i Mi ętus zdołają wyniuchać swój dom na mapie świata? Jak uporządkować 
rozbałaganionych mieszkańców lasu? Do czego zdolne są dzikie zwierzęta 
o wrażliwych sercach?  
Rozbrajająco zabawne ilustracje, zwięzłe dowcipne dialogi i szybki rytm 
obrazkowej opowieści sprawiają, że dzieci w mgnieniu oka zakochują się 
w książkach o Chrupku i Miętusie. To idealna lektura dla początkujących 
czytelników. Znakomicie nadaje się też do głośnego czytania z podziałem na role. 
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CZY  ZUZA  MA  SIURKA? 
 
Kiedyś dla Maksa wszystko było proste: byli Siurkowcy i Bezsiurkowce. Ale 
kiedy do klasy przyszła Zuza, Maks od razu zwrócił na nią uwagę. Niby 
dziewczyna, a zupełnie jak chłopak: włazi na drzewa, gra w nogę, nie rysuje 
kwiatków... A jednak - nie ma siurka! Chyba że... Pierwsza część z serii 
opowiadań o perypetiach uczuciowych pary 7-latków, Zuzy i Maksa, ze 
znakomitymi ilustracjami Delphine Durand. 
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DOKĄD  IŚĆ?  MAPY   MÓWI Ą  DO  NAS 

Najnowsza książka zilustrowana przez Krystynę Lipkę-Sztarbałło, laureatkę 

Medalu Polskiej Sekcji IBBY 2012 za całokształt twórczości. Debiut literacki 

koreańskiej autorki Heekyoung Kim, nagrodzonej, w duecie z Iwoną 

Chmielewską, Bologna Ragazzi Award 2011 za książkę A house of the mind: 

maum. 

Mapy z patyków i muszelek mieszkańców Oceanii, wykuty w marmurze 
starożytny plan Rzymu, mapy nieba, plany metra, mapa ludzkiego genomu… 
Jeszcze zanim powstało pismo, ludzie tworzyli mapy. Każda z nich to unikalny 
obraz świata widzianego oczami jej twórcy i próba odnalezienia w nim drogi. 
Wyjątkowa książka edukacyjna, w której wiedza podana jest z zachwycającą 
lekkością i prostotą. Poetycki tekst Kim Heekyoung i mistrzowskie ilustracje 
Krystyny Lipki-Sztarbałło zapraszają małych Odkrywców do fascynującej 
podróży po świecie kartografii, prowokują do refleksji i samodzielnych 
poszukiwań wiedzy. 

41791 

 

DRZEWA   PO  DRODZE 
 
Pewnego razu Karim oddala się od mamy i gubi na sawannie. Nie zna drogi 
powrotnej, płacze... 
Motyw zagubionego dziecka, któremu grożą niebezpieczeństwa w nieznanym 
świecie, z dala od rodziców, jest znany literaturze dziecięcej. `Drzewa po drodze` 
zaskakują, okazuje się bowiem, że Karim trafia na terytorium bezpieczne i 
przyjazne. Potężna i piękna matka natura dba o niego jak o jedno ze swoich 
dzieci. 
Mały bohater odbiera ważną lekcję życia. Pojmuje, że sam jest częścią natury, 
elementem harmonijnej całości, w której - jak w wielkiej rodzinie - wszyscy 
powinni dbać o wszystkich: `Gdy będę duży, zostanę strażnikiem drzew!` 
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DZIAD  Z  WORKIEM 
 
Zawód dziada z workiem nie jest dziś taki łatwy jak kiedyś. Jego niechlujny 
wygląd i ponura mina nie wystarczą już, żeby przestraszyć niegrzeczne dzieci. 
A co gorsza, te dzieci są zbyt chude, żeby je zjeść! 
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DZIECI   I   LUDZIE 
To opowieść o dorastaniu w czasach, gdy "ciemności kryły ziemię". 
Autorki w świetnym stylu połączyły intymne z uniwersalnym.  
Ten album to nie tylko lekcja historii, ile propozycja mądrego dialogu z 
Mnemosyne, opiekunką pamięci. 
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FELIX,  NET  I  NIKA  ORAZ NADPROGRAMOWE  
HISTORIE 
 
"Felix, Net i Nika oraz nadprogramowe historie" to przygody trójki kultowych już 
bohaterów młodego pokolenia, tym razem w przezabawnych i trzymających w 
napięciu opowiadaniach.  
Główni bohaterowie książek Rafała Kosika mają wielki talent do pakowania się w 
kłopoty, dlatego tym razem nie mogło być inaczej. Felix, Net i Nika zostają 
zaplątani w  miłosną aferę szkolnych Walentynek. Będą też rozwiązywać zagadkę 
mutacji genetycznych w ukrytej wiosce i snu-pułapki, z którego nie można się 
wybudzić. 
Jest to już jedenasta część serii Felix, Net i Nika. Na książkę składa się z osiem 
opowiadań, które można czytać niezależnie od siebie i bez względu na to, czy ktoś 
czytał poprzednie historie czy też dopiero rozpoczyna czytelniczą przygodę z 
nastoletnimi bohaterami Rafała Kosika. Wartka akcja, barwny język i duża dawka 
humoru! 
 

41795 

 

KTO  TY  JESTEŚ? 
 
O patriotyzmie inaczej. Lekko, nowatorsko. Jeśli patriotyzm ma stać się 
wewnętrznym imperatywem, a nie tylko ozdobnym kotylionem rocznicowym, to 
poprzez małe odruchy społecznej solidarności, na dziecięcą miarę. Tekst Joanny 
Olech odwołuje się do idei społeczeństwa obywatelskiego, wzajemnego zaufania, 
szacunku, ekologii, tolerancji, wolontariatu i zaangażowania na rzecz kraju. 
Ilustracje Edgara Bąka prowokują do dyskusji dziecka z dorosłym nie tylko o 
patriotyzmie. 
 
 

41796 

 

KRĄG  WODY 
 
 Jack Fletcher budzi się w stajni obskurnej gospody. Ma na sobie brudne i podarte 
kimono. Czuje ból - najwyraźniej stoczył jakąś walkę. Z przerażeniem zdaje sobie 
sprawę, że stracił wszystko. Czarną perłę od Akiko, samurajskie miecze oraz... 
rutter swojego ojca. Co gorsza, utracił również pamięć. Jak ma więc odkryć 
prawdę o tym, co się wydarzyło? 
 Czy poznany przypadkiem ronin okaże się godnym zaufania sprzymierzeńcem? 
Jack będzie musiał szybko podjąć decyzję, bo starzy wrogowie już podążają jego 
śladem... 
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NOWE   FIKOŁKI    PANA   PIERDZIOŁKI 
 
Pan Pierdziołka, ten od stołka, swoją pierwszą książką podbił serca tysięcy 
czytelników. W kolejnym tomie powtarzanek i śpiewanek dowiemy się o nowych 
fikołkach naszego ulubieńca, o tym że wyprowadził się z Grajdołka, ... krótko żył 
w Berlinie, Gdzie armaty rzeźbił w glinie. Potem zjawił się w Paryżu, Zająć się 
sadzeniem ryżu. Oj, dużo się działo, oj dużo! W końcu stworzył gdzieś w 
Meksyku Szkołę rymów i wierszyków. O tej szkole wszyscy już się zwiedzieli. 
Pchają się do niej, no bo gdy piątki dostaje się za wyrecytowanie: "Poszedł żuczek 
za chałupkę...", za odśpiewanie: "W murowanej piwnicy, tańcowali zbójnicy", 
za napisanie: "Nie dłub w nosie. Boś nie prosię" albo "Z drogi śledzie, bo król 
jedzie!" Nikt nie chce ukończyć tej szkoły, bo cóż lepszego od szalonej zabawy w 
rymy. A więc, moje Pierdziołki, za pióra i na stołki! 
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OPOWIEŚCI   Z  NAJDALSZYCH  PRZEDMIE ŚĆ 

"Opowieści z najdalszych przedmieść" to piętnaście historii, z których każda 
opowiada o niezwykłej sytuacji lub zdarzeniu, mających miejsce w na co dzień 
całkiem normalnej podmiejskiej okolicy. U kogoś w ramach studenckiej wymiany 
zamieszka osobnik malutki jak orzeszek. Ktoś inny na swoim trawniku natknie się 
na ogromne stworzenie morskie. W czyimś domu odnaleziony zostanie 
tajemniczy dodatkowy pokój, a w parku za osiedlowym centrum handlowym 
pojawi się olbrzymia niepokojąca maszyna... W swojej najnowszej publikacji 
Shaun Tan, jeden z najbardziej znanych na świecie australijskich autorów książek 
dla dzieci i młodzieży, przygląda się jak zwykli ludzie reagują na pojawiające się 
na granicy ich uporządkowanego świata tajemnicze, inne, nieznane. Czy odkryją 
jego prawdziwe znaczenie? Zrozumieją je? A może po prostu przeoczą zajęci 
swoimi sprawami? Tan, laureat prestiżowej nagrody im. Astrid Lindgren z 2011 
roku i autor nagradzanej na całym świecie powieści graficznej "Przybysz", 
zaprasza do swojego oniryczo-fantastycznego świata zarówno czytelników 
dojrzałych jak i dzieci, oczarowując pięknymi historiami idealnie 
skomponowanymi z urzekającymi ilustracjami. 
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OSOBLIWY  DOM  PANI  PEREGRINE 
 
Tajemnicza wyspa, opuszczony osobliwy dom, niezwykły zbiór starych fotografii 
- to wszystko czeka na odkrycie. Tragedia rodzinna, za którą stoi pełna mrocznych 
sekretów historia sprzed lat, sprawia, że szesnastoletni Jacob wyrusza na odległą 
wyspę nieopodal Walii, gdzie odkrywa ruiny domu osobliwych dzieci. Ten 
sierociniec, prowadzony niegdyś przez panią Peregrine, kryje niejedną mroczną 
tajemnicę. Co odkryje tam Jacob? Czy osobliwi mieszkańcy już na pewno nie 
żyją? Czy jest to tylko poszukiwanie śladów przeszłości, czy może także próba 
odkrycia prawdy o sobie?  
Świetna powieść, wywołująca dreszczyk emocji.  
"Osobliwy dom pani Peregrine" to trzymający w napięciu thriller nie tylko dla 
młodzieży. Rdzeń książki stanowią niezwykłe, dziwne fotografie, od których 
trudno oderwać wzrok, choć sprawiają, że ciarki chodzą po plecach i zasnąć jakoś 
trudniej. Całości dopełniają niesamowite zwroty akcji, klimat grozy i postacie - 
cokolwiek osobliwe. Może ta książka jest dziwaczna, może jest ekscentryczna, ale 
uważaj! - pochłonie Cię bez reszty. 
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OSTATNIA  PRZYGODA  DETEKTYWA  NOSKA 
 
Ambroży Nosek to na pierwszy rzut oka zupełnie zwyczajny starszy pan. Dni 
spędza na hodowli rzodkiewek i spacerach z psem Kubą, wieczorami przygrywa 
sobie na flecie. Ale nie dajcie się zwieść pozorom! Ten niepozorny staruszek to 
słynny detektyw, prawdziwy postrach przestępców! Dziś jest już na emeryturze, 
ale wciąż potrafi rozwiązać każdą, nawet najtrudniejszą kryminalną zagadkę. A 
pomaga mu w tym jego wierny przyjaciel Kuba, jedyny pies na świecie, który 
potrafi... mówić. 
Gdy w miasteczku pojawia się tajemniczy brodacz, a z pracowni zegarmistrza 
skradziona zostaje cenna pozytywka, detektyw Nosek po raz kolejny rozpoczyna 
śledztwo. 
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POMELO  ŚNI 
 
Czy słonie mają sny? Ależ oczywiście? Gdy tylko zapada noc, Pomelo śni... A o 
czym? Oczywiście o dmuchawcach, ale też o tym, że potrafi latać, że warzywa 
mówią i że nadeszła wiosna. Śni sny błękitne, bez początku i końca, i takie, które 
od razu wolałby zapomnieć. 
Zabawny i mądry komentarz do życia (nie tylko słoni!) – dla dzieci i dorosłych. 
Świetne ilustracje Benjamina Chauda, którego znamy z książek o Bincie, Lalo, 
Babo i Yeti. 
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KRÓLESTWO  CHAOSU 
 
Przedstawiamy trzeci tom z serii Thorgal – Louve zatytułowany Królestwo 
chaosu. Należy on do cyklu prezentującego przygody córki dzielnego wikinga, 
nieustannie borykającego się z wyzwaniami losu. Królestwo chaosu to finałowa 
część trylogii opowiadająca o zakończeniu misji wikińskiej dziewczynki wysłanej 
przez podstępnego króla Azzalepstöna do królestwa mitycznego wilka Fenrira. 
Louve musi nie tylko pokonać liczne pułapki królestwa chaosu, a potem zmierzyć 
się z samym Fenrirem i obebrać mu dłoń boga Tyra, czeka ją jeszcze trudna 
przeprawa z Dzikim Obliczem – jej własnym, krnąbrnym i impulsywnym alter 
ego. Louve musi się w tym starciu wykazać całym swym sprytem i dowieść, że 
jest godną córką swego ojca... aby móc wrócić do rodzinnej wioski, gdzie czeka 
na nią szalejąca z niepokoju matka. 
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W  PRZEDEDNIU 
 
Sto lat przed wydarzeniami opisanymi w „Grze Endera” ludzie sądzili, że są sami 
w Galaktyce. Ludzkość powoli torowała sobie drogę z Ziemi do planet i asteroid 
Układu Słonecznego, prowadząc prace badawcze, pozyskując minerały i 
zakładając kolonie.  
Statek górniczy El Cavador znajduje się z dala od Ziemi, w głębi pasa Kuipera, za 
Plutonem. Tak daleko od macierzystej planety mało jest innych statków 
górniczych oraz mieszkających na nich rodzin i są one rozproszone. Kiedy więc 
teleskopy El Cavadora wykrywają w granicach układu szybko poruszający się 
obiekt, nie wiadomo, co o nim sądzić. Jest olbrzymi i porusza się niemal z 
prędkością światła.  
Lecz statek górniczy ma też inne problemy. Jest stary, jego układy się psują. 
Rodzina staje się zbyt duża. Niektóre korporacje przynoszą do pasa Kuipera 
stosowaną w pasie asteroid taktykę zajmowania szybów. Przejmowanie się 
odległym obiektem, który może, ale nie musi być statkiem obcych, wydaje się... 
nieważne.  
 
Ci, którzy tak myślą, mylą się. To najważniejsze wydarzenie, z jakim zetknęła się 
rasa ludzka na przestrzeni miliona lat. To pierwszy kontakt ludzkości z obcą rasą. 
W powietrzu wisi pierwsza wojna z Formidami. 
 
 

 DARY  
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DOM  BURZ 
 
Mamy dziewięćdziesiąty dziewiąty rok Wieku Światła. Alice Meynell, 
wykorzystując wszystkie talenty pięknej kobiety oraz parę innych, bardziej 
tajemniczych, wywalczyła sobie tytuł arcycechmistrzyni Cechu Telegrafistów. 
Czyniła to wszystko z myślą o własnym rodzie – jednak jej jedyny syn, Ralph, od 
dzieciństwa cierpi na suchoty. Nie potrafią ich wyleczyć żadne znane Europie 
lekarstwa, zaklęcia, ani zabiegi. 
W desperacji zawozi go do Invercombe na zachodnim wybrzeżu Anglii. Ma 
nadzieję, że Ralphowi pomoże ruch i czyste morskie powietrze. Lecz naprawdę 
pokłada mroczniejszą nadzieję w leżącej nieopodal, na odludziu, znanej niewielu 
krainie odmieńców: Einfell. Mieszka tam człowiek, który niegdyś ją kochał; teraz 
potwornie odmieniony przez magię. Alice odwiedza go i dobija targu o życie 
syna. 
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ILUSTROWANY  ATLAS  HISTORII  POLSKI 
 
Historia Świata - atlas ilustrowany jest pierwszym tak obszernym, całkowicie 
polskim tego typu opracowaniem.  
 
Atlas liczy 490 stron. Dzieli się na 7 rozdziałów, ułożonych chronologicznie, od 
starożytności po dzień dzisiejszy. Tytuły rozdziałów: Starożytność, Średniowiecze 
(tu występuje dodatkowy podział na podrozdziały: Wczesne średniowiecze, Pełne 
średniowiecze, Późne średniowiecze), Nowożytność (podział na podrozdziały: 
Wczesna epoka nowożytna, Oświecenie i czas rewolucji), Wiek XIX, 
Współczesność - Pierwsza wojna światowa i okres między wojnami, II wojna 
światowa, Zimna wojna i czasy najnowsze. Każdy rozdział zawiera następujące 
elementy: mapy, obszerne kalendaria dotyczące epoki i szczegółowych wydarzeń 
w danej epoce oraz ilustracje do tych zagadnień, zaopatrzone często w obszerne 
podpisy, wyjaśniające konkretne wydarzenie czy bardziej ogólne zjawisko 
przedstawiane na ilustracji.  
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JESTEM  MIASTO.  WARSZAWA 
 
Jestem miasto. Warszawa. Można mnie kochać, można nie znosić, ale warto 
poznać mnie bliżej. Przez stulecia rozwijałam się, rosłam w siłę, piękniałam. 
Byłam świadkiem wielu ważnych wydarzeń. Tych dobrych i doniosłych, jak i 
tych nikczemnych. Byłam niegdyś jedną z najpiękniejszych stolic Europy. 
Zraniono mnie jednak bardzo i przez długi czas trudno mi było się podnieść. 
Jestem miastem z charakterem, historią i niezwykłą energią. Jestem Warszawa. 
Miasto Warszawa… 
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KOSZMARNY  KAROLEK  POSTRACH  
STRACHLIWYCH 
 
To już piąty tom kolekcji opowiadań o Koszmarnym Karolku - dziesięć wcześniej 
publikowanych historyjek z niesamowitymi dodatkami, takimi jak tajemny szyfr 
Karolka, zdjęcia rodziny Karolka, która nie życzyłaby sobie ich publikacji, oraz 
sekrety dotyczące mamy, taty, Damianka, Wyniosłego Wojtusia i Bogatej Cioci 
Belli. Oprócz tego mnóstwo kolorowych rysunków, tajemniczych karteczek i 
napisów. 
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KRÓLEWNA  ŚNIEŻKA 
 
Bajeczki są proste i krótkie, a obrazki przemiłe. Nikt się nie znudzi przy czytaniu, 
tym bardziej że każdą ilustrację musimy uzupełnić pasującymi magnetycznymi 
obrazkami. Dzieci czeka więc nie tylko ciekawa bajka, lecz także świetna zabawa! 
Uwaga: magnesy trzymają się tylko na tych miejscach, do których są 
przeznaczone. 

41809 

 

MAM  OKO  NA  LICZBY 
 
Zupełnie nowa odsłona cyklu "Mamoko": pomysłowa książka obrazkowa do 
zabawy 
w liczenie. 
Ale tu tłoczno! Gdzie nie spojrzeć, aż roi się od postaci, przedmiotów i zwierząt. 
Czy zdołasz je policzyć? Zobacz, ile głów ma smok mieszkający w podziemiach, 
ile samolotów stoi na lotnisku i ile skarpetek fruwa w przestrzeni kosmicznej! 
Sprawdź, których postaci, zwierząt lub rzeczy jest tyle, ile wskazuje cyfra w 
lewym górnym rogu ilustracji. Czy uda Ci się odnaleźć wszystkie? Szukaj 
uważnie - na każdej ilustracji ukrytych jest aż 10 takich zestawów. Do dzieła! 



41810 

 

MAM  OKO  NA  LITERY 
 
Zupełnie nowa odsłona cyklu "Mamoko": pomysłowa książka obrazkowa do 
zabawy w wyszukiwanie słów. 
Ale tu tłoczno! Gdzie nie spojrzeć, aż roi się od postaci, przedmiotów i zwierząt. 
Czy znasz ich nazwy? Sprawdź to! Na czym gra łoś muzykant? Kto zagląda w 
paszczę krokodyla? Jakie zwierzę ściga się z zającem? Wyszukuj rzeczy, których 
nazwy zaczynają się na literę podaną w lewym lub prawym górnym rogu 
ilustracji. Czy uda Ci się odnaleźć wszystkie? Liczba pod literą podpowie Ci, ile 
jest ich na pewno. A może zdołasz znaleźć jeszcze więcej? Do dzieła! 
Jeśli potrafisz, możesz szukać słów także w innych językach. 

41811 

 

NOGA  W  NOGĘ 
 
Zabawne, ciepłe, czasem trochę zwariowane historie, wiersze i zabawy słowne, a 
wszystko to zwiazane ze stopami, butami, chodzeniem, śladami. Zaskakujace, że 
w ten sposób można patrzeć na świat, ale można, i w dodatku widzi się madre i 
niezwykłe rzeczy.  
Ksiażka, laureatka nagrody IBBY, została wybrana przez ekspertów literatury 
dziecięcej do wydania w serii Kanon Ksiażek dla Dzieci i Młodzieży. 
 

41812 

 

O  MELANII,  MELCHIORZE  I  PANU   PRZYPADKU  
 
Melania i Melchior od lat mieszkają w jednej kamienicy i - choć myślą o sobie 
nieustannie - widują się tylko na schodach. Tak to bywa, gdy ktoś jest bardzo 
nieśmiały... Pan Przypadek pojawia się w tej historii tylko na chwilę i właściwie... 
zupełnie przypadkiem. Pojawia się i wywraca do góry nogami całe życie Melanii i 
Melchiora. Na dodatek robi to za pomocą podgrzewaczy do butów! Kim jest ów 
tajemniczy pan P.? I czy rzeczywiście bez jego udziału życie pary bohaterów 
nigdy by się nie zmieniło? 

41813 

 

ŚNIEŻNY  DUCH 
 
Seria książeczek do wspólnego czytania z dzieckiem. Proste historyjki o 
przygodach psa detektywa i jego przyjaciół, z wstawionymi do tekstu obrazkami, 
adresowane są do czytelników w wieku 3-6 lat. 

 EKWIWALENTY  

41814 

 

A  W  PATAFII   NIE  BARDZO 
 
"A w Patafii nie bardzo" jest drugą z kolei książką dla młodych czytelników pióra 
ofiarnego wychowawcy młodzieży, autora cenionych publikacji pedagogicznych - 
Jacka Nawrota. 
 
Akcja tej fantastyczno-satyrycznej opowieści rozgrywa się w Patafii - 
wyimaginowanej krainie, której mieszkańcy ogarnięci zostali obłąkańczą manią 
gromadzenia pieniędzy. 
Czy tajna i niebezpieczna misja bohaterów pragnących ocalić ludzkość przed 
zaraźliwą "szmalofrenią" odniesie oczekiwany skutek, dowiecie się z lektury tej 
oryginalnej, pełnej zaskakujących pomysłów i błyskotliwych aluzji do naszej 
codzienności książki. 



41815 

 

A.B.C. 
 
Seryjny morderca zabija ludzi w porządku alfabetycznym. Odpracował już litery 
"A", "B" i "C"? Czy zostanie schwytany, zanim dojdzie do "Z"? Sprytny 
przestępca umyka wymiarowi sprawiedliwości, mimo że przed każdą zbrodnią 
wysyła list z informacją, gdzie i kiedy należy szukać następnej ofiary. Koło zwłok 
zawsze zostawia rozkład jazdy pociągów, potocznie zwany ABC. Co więcej, w 
listach również podpisuje się "A.B.C.". Czyżby zabójca cierpiał na kompleks 
alfabetyczny? Herkules Poirot czuje jednak, że za tym pozornym szaleństwem 
musi skrywać się umysł przebiegły i metodyczny, a zostawiane wskazówki mają 
sprowadzić policję na błędny trop. 

41816 

 

ANNA   KARENINA  t.1 
 
Anna Karenina prowadzi stabilny, trochę nudny tryb  życia, u boku dużo 
starszego męża. Jest ulubienicą petersburskich salonów, gdzie często bywa na 
przyjęciach. Nagle w jej życiu pojawia się on- hrabia Wroński- namiętność, której 
nie może się oprzeć, dla której jest gotowa porzucić wszystko bez względu na 
cenę. Ponadczasowa powieść, jedna z największych pereł literatury rosyjskiej, 
inspirująca dla twórców w Hollywood. 

41817 

 

ANNA   KARENINA  t.2 
 
Anna Karenina prowadzi stabilny, trochę nudny tryb  życia, u boku dużo 
starszego męża. Jest ulubienicą petersburskich salonów, gdzie często bywa na 
przyjęciach. Nagle w jej życiu pojawia się on- hrabia Wroński- namiętność, której 
nie może się oprzeć, dla której jest gotowa porzucić wszystko bez względu na 
cenę. Ponadczasowa powieść, jedna z największych pereł literatury rosyjskiej, 
inspirująca dla twórców w Hollywood. 

41818 

 

BIEDA.  PRZEWODNIK  DLA  DZIECI 
 
Skąd bierze się bieda? Czy biedny oznacza gorszy? Jak można pomóc tym, którzy 
mają mniej od nas? O tych sprawach z reguły nie rozmawia się z dziećmi. My 
próbujemy. W naszym pierwszym małym przewodniku tłumaczymy, skąd bierze 
się bieda i co z niej wynika. W tę niełatwą, choć potrzebną podróż dzieci zostaną 
zabrane przez Hannę Gill-Piątek i Henrykę Krzywonos. 

41819 

 

BRAWO,  LOLA! 
 
Lola w roli Kotki. Jako superbohaterka zawsze walczy o dobro, a jako 
megasławna gwiazda filmowa wprawia wszystkich w zachwyt. Niestety dzieje się 
to jedynie w nocy, kiedy nie może zasnąć. W ciągu dnia także gra, ale rolę 
Królewny Śnieżki w szkolnym przedstawieniu. Droga do sławy okazuje się długa 
i ciężka. 
Nagle jednak talent Loli i jej przyjaciółki Raszki odkrywa agentka dziecięcej 
agencji castingowej, która zaprasza je na próbę do filmu "Córki Draculi"! Jeszcze 
wczoraj była Kotką, a dzisiaj zamienia się w wampira i już szybuje w 
przestworzach... 

41820 

 

DOM  ZBRODNI 
 
Zapoczątkowaną w czasie wojny miłość młodej Angielki do jej rodaka dyplomaty 
ma po zakończeniu wojny uwieńczyć zawarcie ślubu. Po powrocie do kraju 
dochodzi do spotkania, ale małżeństwo stoi pod znakiem zapytania. Uczucia nie 
wygasły. Przeszkodą jest nagła śmierć dziadka narzeczonej i podejrzenie o 
morderstwo. Kto z licznej rodziny mógł być sprawcą? Dziewczyna nie chce ślubu, 
dopóki nie zostanie rozwiązana ponura zagadka. Do śledztwa włącza się 
narzeczony. 



41821 

 

EGIPTOLOGIA 
 
Niezwykła księga, uderzająco podobna do cieszącej się ogromnym powodzeniem 
na rynku Smokologii, przenosi czytelnika do Egiptu na początku XX w. 
Odkrywcza wyprawa grupki młodych entuzjastów, zaopatrzona w tajemniczy 
papirus, wyrusza w górę Nilu z zamiarem odnalezienia zaginionego grobowca 
legendarnego króla. Śmiałkowie nie wiedzą, że nad zabytkiem, którego szukają, 
wisi pradawna klątwa… Egiptologia jest dziennikiem podróży tej pełnej tajemnic 
ekspedycji, wspaniale stylizowanym na stuletni autentyk. Książka obfituje w 
interesujące odręczne malowidła i szkice, doklejone mapy, koperty ze starymi 
listami, książeczki i inne dodatki. Poza tym jest tu kopalnia faktycznej, 
skonsultowanej wiedzy o starożytnym Egipcie, zestaw do gry w staroegipski 
senet, zasady czytania hieroglifów oraz rzeczony papirus… 

41822 

 

ELEMENTARZ 
 
"Elementarz" Mariana Falskiego, którego pierwsze wydanie ukazało się w roku 
1910, zrewolucjonizował metodykę nauki czytania w Polsce. Teksty wzbogacone 
pięknymi ilustracjami Janusza Grabiańskiego są przez wiele pokoleń Polaków 
darzone sentymentem. Dzisiaj należy on do klasycznych przykładów naszego 
podręcznikarstwa. 

41823 

 

ENTLICZEK  PENTLICZEK 
 
Studencki pensjonat w centrum Londynu kryje jakieś tajemnice. Giną ludzie, 
znikają przedmioty. 

41824 

 

FRANKLIN  JEST  STARSZYM  BRATEM 
 
Zielony żółw Franklin znany jest dzieciom na całym świecie z serii powszechnie 
lubianych książeczek oraz popularnych filmów animowanych. Każdy tomik to 
osobna historia o niezwykle ważnych sprawach z życia przeciętnego kilkulatka. 
Postacie wykreowane przez autorki są wzorcem nie tylko dla dzieci, lecz także dla 
rodziców, a ich przeżycia pozwalają odnaleźć się w niełatwych sytuacjach 
życiowych. 
 

41825 

 

FRANKLIN  ŚWIĘTUJE 
 
To bardzo wzruszająca opowieść o przyjacielskiej postawie naszego kochanego 
Franklina. Żółwik zostaje zaproszony na pożegnalne przyjęcie gęsi, które odlatują 
do ciepłych krajów. Uczestniczy w rytuałach towarzyszącym przyjęciu na cześć 
"zimowego odlotu” bawiąc się z przyjaciółmi. Czego się tam nauczył i jakie miłe 
chwile spędził wraz z najbliższymi przeczytacie w tej właśnie części. 

41826 

 

KIESZEŃ   PEŁNA  ŻYTA 
 
Kiedy właściciel dużej londyńskiej firmy umiera nieoczekiwanie, otruty we 
własnym biurze, policja odkrywa aż nadmiar podejrzanych. Młoda, atrakcyjna 
żona z kochankiem; syn żywiący urazę do ojca o sposób prowadzenia interesów; 
sfrustrowana córka, której ojciec nie dopuścił do ślubu z ukochanym. Wydawać 
by się mogło, że śledztwo doprowadziło do odkrycia winnego, kiedy nowa 
zbrodnia obala dotychczasowe koncepcje. Na szczęście panna Marple ma pomysł, 
który pozwoli naprowadzić policję na właściwy trop. 



41827 

 

KOPCIUSZEK 
 
- Jedziesz więc do pałacu, kochaneczko, i mam nadzieję, że dobrze będziesz się 
bawiła. Pamiętaj jednak nie zamarudzić na balu dłużej niż do północy. Bo jeślibyś 
się choć chwilkę zapóźniła, karoca znów stanie się dynią, woźnica - szczurem, a 
piękna twoja suknia zamieni się w łachmany. 

41828 

 

KOSMITA 
 
Pewnego dnia w domu Oli pojawia się dawno oczekiwany braciszek, Kacper. 
Niestety dość szybko okazuje się, że oczekiwania Oli daleko odbiegają od 
rzeczywistości. Kacper zdaje się nie zauważać jej obecności, nie reaguje jak inne 
znane Oli dzieci i …zachowuje się jak …”kosmita”. Nie lubi gilgotek, nigdy się 
nie uśmiecha, zdaje się być ciągle nieobecny. Gdy podrośnie, całymi dniami biega 
(nie chodzi) w kominiarce, nie odzywa się do nikogo, a na każdą próbę 
przytulenia reaguje przeraźliwym płaczem. Od tego czasu życie z „kosmitą” bywa 
dla Oli najpierw ciekawe, potem uciążliwe. Dla rodziców również. To wielka 
próba dla całej rodziny, która najpierw musi pogodzić się z myślą o chorobie, a 
zaraz potem nauczyć się z nią żyć. Dla Kacpra nie ma rzeczy prostych – on cierpi 
inaczej, a za swojego powiernika ma jedynie Anioła Stróża, do którego pisze 
przejmujące listy.  

41829 

 

KRÓLEWSKI  SKRYTOBÓJCA 
 
To kontynuacja powieści „Uczeń skrytobójcy”, opowiada o honorze i 
namiętności, rozterkach serca i zemście, bitewnym szale i niebezpiecznej magii. 
Młody Bastrad zakończył swą pierwszą misję dyplomatyczną. Zapłacił jednak 
wysoką cenę za wypełnienie zadania, ledwie ocalając życie i unikając kalectwa. 
Poturbowany i zgorzkniały, wbrew przysiędze złożonej królowi, zdecydował się 
na razie pozostać w Królestwie Górskim. 

41830 

 

KSIĄŻĘ  I  SMOK 
 
Seria książeczek dla dzieci od 3 lat, której bohaterem jest mały Kamyczek, 
pomoże dzieciom odkryć świat. Barwne ilustracje i prosty, dostosowany do wieku 
dziecka tekst uczą malca nowych zachowań, jak przeżyć pierwszy dzień w 
przedszkolu, jak pokonać lęk przed wilkiem czy obawę przed samotnością. 

41831 

 

KSIĘŻNICZKA  W  BLASKU  SŁAWY  I  CIENIU  
OBSESJI 
 
"Księżniczka w blasku sławy i cieniu obsesji" to najnowsza, czwarta powieść Gai 
Kołodziej, autorki takich książek młodzieżowych jak: "Wystrzałowa licealistka" 
czy "Dar". "Kulisy pracy w stacji telewizyjnej, brutalna prawda o aktorstwie i 
mediach, ciągłe intrygi, wypadki i zamachy na życie, arkany śledztwa 
policyjnego, wątek romantyczny i szaleństwo na pograniczu obłędu. 
 

41832 

 

LUCJAN:  LEW,  JAKIEGO  NIE  BYŁO 
 
Sympatyczna opowieść o dziewczynce imieniem Hania, która dostaje od Zębowej 
Wróżki niespodziewany i pozornie niezadowalający prezent w postaci lwa, z 
którym w nocy trafia do krainy fantazji, by odnaleźć drogę do Zębowej Wróżki i 
po drodze przeżyć dużo przygód. 



41833 

 

 

MITY  DLA   DZIECI 
 
Niezwykła książka, dzięki której dzieci poznają starożytny świat greckich bogów i 
bohaterów. Znalazły się w niej mity najważniejsze dla kultury antycznej, historie 
o czynach Ateny, Posejdona, Erosa, Perseusza i Bellerofonta. Dzięki pełnym 
humoru opowieściom Grzegorza Kasdepke mity na stałe zagoszczą w sercach i 
wyobraźni młodych czytelników. 

41834 

 

MOJE  PIERWSZE  SŁÓWKA  J ĘZYK  FRANCUSKI 
 

88 całostronicowych, kolorowych ilustracji z podpisami i wymową. Słówka 
pogrupowane są w 4 rozdziały tematyczne: „Zwierzęta”, „Kolory, liczby, 
ubrania”, „Dom i rodzina”, „Czasowniki i zdania”.  

 

41835 

 

MÓJ  PIERWSZY  SŁOWNIK  FRANCUSKO-POLSKI 
 
Łatwy, skuteczny, praktyczny i zabawny! Przeznaczony dla dzieci 
rozpoczynających naukę francuskiego. Słownik ilustrowany, by oswoić się z 
językiem francuskim i szybko zacząć mówić w tym języku. Wyrazy zawarte w 
Moim pierwszym słowniku francusko-polskim są ułożone tematycznie: części 
ciała, dom, rodzina, szkoła, wakacje... Tematy są znane dzieciom, a dzięki temu 
nauczą się one francuskiego w taki sam sposób, jak zaczęły mówić, na zasadzie 
kojarzenia wyrazów. Książka posiada zapięcie na rzep. 
 

41836 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.1 

Początki państwa polskiego 930-1039 

 

41837 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.2 

Polska Piastów 1039 - 1200 

 

41838 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.3 

Rozbicie dzielnicowe 1200-1310 

 

41839 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.4 

Zjednoczenie 1310-1400 

 



41840 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.5 
 
Początki Jagiellonów 1400-1447 

41841 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.6 
 
Wojna trzynastoletnia 1447-1510 

41842 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.7 
 

od Sasa do Lasa 1697 - 1763 

 

41843 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.8 
 
Pierwsze elekcje 1560-1587 

41844 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.9 
 
Czas wojen 1587-1630 

41845 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.10 

Polska Wazów 1630-1668 

 

41846 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.11 

Rządy Sobieskiego 1669 - 1696 

 

41847 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.12 
 

Od Sasa do Lasa 1697 - 1763 

 
 
 



41848 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.13 

Ku naprawie Rzeczpospolitej 1764 - 1793 

 

41849 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.14 

Nadzieje i rozczarowania 1794-1815 

 

41850 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.15 

Zrywy romantyczne 1815-1845 

 

41851 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.16 

Walka narodu trwa 1845-1864 

 

41852 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.17 

Walczyć czy pracować 1864-1880 

 

41853 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.18 

Początki kapitalizmu 1880-1890 

 

41854 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.19 

Nadzieja w wojnie 1890-1918 

 

41855 

 
 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.20 

Trudny czas odbudowy 1918-1921 

 



41856 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.21 

Niedojrzała demokracja 1921-1926 

 

41857 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.22 

Sanacja i opozycja 1926-1933 

 

41858 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.23 

Po śmierci marszałka 1933-1936 

 

41859 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.24 

Silni, zwarci, gotowi 1936-1939 

 

41860 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.25 

Od Westerplatte do Gibraltaru 1939-1943 

 

41861 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.26 

Dwie okupacje 1939-1943 

 

41862 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.27 

Ku nowemu zniewoleniu 1943-1949 

 

41863 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.28 

O ludzki socjalizm 1950-1960 

 



41864 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.29 

W drodze do Solidarności 1960-1980 

 

41865 

 

MULTIMEDIALNA  HISTORIA  POLSKI  t.30 

Epoka Jana Pawła II 1980-2005 

 
 

41866 

 

NIEWIARYGODNE  PRZYGODY  MARKA  PIEGUSA 
 
Dlaczego szóstoklasista Marek Piegus ma zawsze zamyśloną i strutą minę? I 
dlaczego właśnie jemu zdarzają się ciągle niesamowite rzeczy? Czy to wina 
niezwykłego zbiegu zdarzeń, czy też zwykłego pecha? Jeżeli chcecie dowiedzieć 
się, czym w wypadku Marka skończyć się może zwyczajny klasowy dyżur i 
pospolite wagary, zapraszamy do lektury tej jednej z najpopularniejszych 
powieści Edmunda Niziurskiego. 

41867 

 

NOC   W   BIBLIOTECE 
 
Trup w bibliotece pułkownika Bantry'ego. Trup dziewczyny. Co na to żona? Jej 
przyjaciółki są zachwycone... Powinna była bardziej pilnować męża, zamiast 
spędzać dnie na pielęgnacji ogrodu. Oczywiście nikt jej tego nie powie... 

41868 

 

NOC  WIGILIJNA 
 
Oto nadeszła najpiękniejsza noc w roku – noc wigilijna, a wprowadzą nas w nią 
nastrojowe ilustracje  
Ruth Sanderson.  
I znów się zaiskrzą świeczki na choince, łzy wzruszenia popłyną z oczu... Wtedy 
siądźcie wspólnie  
i niech popłyną te słowa:  
Jest noc wigilijna, 
dom spowity w ciszy... 

41869 

 

OSTROŻNIE ! 
Podobno dzieci najczęściej ulegają wypadkom we własnych domach. Czy można 
temu zaradzić? W dużej mierze tak. Trzeba uczulić je na pewne zagrożenia. Ostre 
przedmioty, gorące płyny, trujące substancje - to wszystko może być 
niebezpieczne. Ale uwaga, "uczulić” nie znaczy "nastraszyć”!  
Rozmawiajmy z dziećmi, żartujmy, śmiejmy się - i czytajmy tę książkę. To 
naprawdę wystarczy. 

41870 

 

PANI  MCGINTY  NIE  ŻYJE  
 

Herkules Poirot i sławna autorka powieści kryminalnych, Ariadne Oliver, 
prowadzą śledztwo w sprawie śmierci pani McGinty. Niestety, każde z nich 
przekonane jest o winie innej osoby. A jeszcze kogoś innego podejrzewa policja. 
Czy zdążą znaleźć mordercę, zanim stracą Jamesa Bentleya. Jedyną wskazówką 
jest buteleczka atramentu... 



41871 

 

PIĄTY  ELEFANT 
Sam Vimes jest uciekinierem. Wczoraj był diukiem, komendantem policji i 
ambasadorem w tajemniczej, bogatej w tłuszcz krainie Uberwald. Teraz nie ma 
nic prócz wrodzonej pomysłowości i smętnych portek wujaszka Wani (nie 
pytajcie). Pada śnieg. Jest mróz. I jeśli nie przedrze się przez las do cywilizacji, 
wybuchnie straszliwa wojna. Ale jego tropem podążają potwory. Są inteligentne. 
Są szybkie. Są wilkołakami - i już go doganiają. „Piąty elefant” to najnowsza 
powieść Terry’ego Pratchetta o Świecie Dysku. Tym razem w rolach głównych: 
krasnoludy, dyplomacja, intryga i wielkie bryły tłuszczu. 

41872 

 

POBAW   SIĘ  ZE  MNĄ 
 
Seria książeczek dla dzieci od 3 lat, której bohaterem jest mały Kamyczek, 
pomoże dzieciom odkryć świat. Barwne ilustracje i prosty, dostosowany do wieku 
dziecka tekst uczą malca nowych zachowań, jak przeżyć pierwszy dzień w 
przedszkolu, jak pokonać lęk przed wilkiem czy obawę przed samotnością. 

41873 

 

SPOTKANIE   W  BAGDADZIE 
 
Świeżo wyrzucona z pracy stenotypistka spotyka uroczego, niezwykle 
przystojnego chłopca. Miłość od pierwszego wejrzenia i natychmiastowe 
rozstanie... Rezolutna dziewczyna podąża za ukochanym do Bagdadu. Nie 
spodziewa się, że wraz z nim trafi w sam środek afery politycznej i kryminalnej, 
ani że - ryzykując życiem - odegra główna rolę w likwidacji międzynarodowej 
organizacji przestępczej. 

41874 

 

ŚMIER Ć   LORDA  EDGWARE’A 
 
Kolejne śledztwo Herkulesa Poirota opisuje jego wierny przyjaciel Hastings, 
znany wielbicielom małego Belga między innymi z Tajemniczej historii w Styles. 
Czy czwarty baron Edgware zginął dlatego, że odmawiał żonie rozwodu? Ale 
przecież wreszcie się zgodził! A może odziedziczenie tytułu lordowskiego było 
dla Ronalda Marsha wystarczającym motywem do popełnienia zbrodni? Sprawa 
wikła się coraz bardziej, są nowe ofiary; nawet inspektor Scotland Yardu zaczyna 
wątpić w talent Poirota. Jakże się myli! Szare komórki ekscentrycznego 
detektywa nigdy nie zawodzą. 

41875 

 

ŚMIER Ć   NA  NILU 
 
Poirot wyjeżdża odpocząć do Egiptu, ale od razu zawodową czujność budzą 
relacje między trojgiem współuczestników wycieczki. Linnet Ridgeway posiada 
wszystko: urodę, inteligencję, bogactwo… i męża, którego zwinęła sprzed nosa 
swojej przyjaciółce Jacqueline. Teraz Jacqueline nie opuszcza jej na krok, 
pojawiając się wszędzie tam, gdzie udaje się para w podróży poślubnej. Jej 
obecność zatruwa im każdą chwilę… Linnet z mężem próbują uwolnić się od jej 
krępującej obecności, w tajemnicy wsiadając na statek podróżujący po Nilu. Ale 
okazuje się, że Jacqueline już tam jest… 

41876 

 

WILK 
 
Kolejna seria książeczek, której bohaterem jest mały Kamyczek, pomoże 
dzieciom odkryć świat. Barwne ilustracje i prosty, dostosowany do wieku dziecka 
tekst uczą malca nowych zachowań: jak przeżyć pierwszy dzień w przedszkolu, 
jak pokonać lęk przed wilkiem czy obawę przed samotnością. 
 
 
 
 



41877 

 

WYPRAWA   NA  ZAKUPY 
 
Książeczka, której bohaterem jest mały Kamyczek, pomoże dzieciom odkryć 
świat. Barwne ilustracje i prosty, dostosowany do wieku dziecka tekst uczą malca 
nowych zachowań: jak zachować się na zakupach, jak pomóc mamie w opiece 
nad siostrą. Dla dzieci od 3 lat. 

41878 

 

ZATRUTE  PIÓRO 
 
Do Lymstock przyjeżdża na rekonwalescencję Jerry Burton, lotnik dochodzący do 
siebie po przeżytej katastrofie, wraz z siostrą Joanną. Liczą na spokój i ciszę - a 
tymczasem wkrótce po ich przybyciu miasteczkiem wstrząsa tragiczna śmierć 
pani Symmington: do odebrania sobie życia popchnął ją ohydny anonim. Wkrótce 
okazuje się, że tego typu liściki otrzymała połowa mieszkańców… ale nikt nie 
chce się do tego przyznać. Czy Jerry i Joanna odkryją, kto z mieszkańców opluwa 
śmiertelnym jadem sąsiadów? 

41879 

 

ZBURZONY   ZAMEK 
 
Seria książeczek dla dzieci od 3 lat, której bohaterem jest mały Kamyczek, 
pomoże dzieciom odkryć świat. Barwne ilustracje i prosty, dostosowany do wieku 
dziecka tekst uczą malca nowych zachowań, jak przeżyć pierwszy dzień w 
przedszkolu, jak pokonać lęk przed wilkiem czy obawę przed samotnością. 

 DDAR –   SERIA  SEKRETY  
LLUDZKIEGO  CIAŁA  
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 DARY 
41922 

 

BRZECHWA  DZIECIOM 
 
Wybór najbardziej znanych małych form poetyckich, utrzymanych w stylu 
satyryczno-żartobliwym, najznakomitszego polskiego poety dla dzieci. 
Znakomicie zilustrowana przez mistrza Jana Marcina Szancera. 

41923 

 

MAJOWIE 
 
"Rzeczpospolita" przedstawia kolekcję MITOLOGIE ŚWIATA poświęconą 
mitom, podaniom i legendom ludów z całego świata. Seria składająca się z 25 
tomów, ilustrowanych największymi dziełami artystów, zabiera czytelników w 
niezwykłą podróż w czasie, której towarzyszami drogi będą herosi o nadludzkiej 
sile, potwory i zwierzęta fantastyczne, stwórcy świata, demony i dobre duchy. 
Seria opisuje nie tylko mitologie najważniejszych cywilizacji, które uznaje się za 
filary europejskiej kultury, jak Grecja czy Rzym, ale także sięga po prastare 
wierzenia ludów jak Fenicjanie czy plemiona starożytnej Syberii. Dzięki temu 
powstała barwna, fascynująca kolekcja o sprawach, które mają zasadnicze 
znaczenie w życiu człowieka.  

41924 

 

SŁOWIANIE 
 
"Rzeczpospolita" przedstawia kolekcję MITOLOGIE ŚWIATA poświęconą 
mitom, podaniom i legendom ludów z całego świata. Seria składająca się z 25 
tomów, ilustrowanych największymi dziełami artystów, zabiera czytelników w 
niezwykłą podróż w czasie, której towarzyszami drogi będą herosi o nadludzkiej 
sile, potwory i zwierzęta fantastyczne, stwórcy świata, demony i dobre duchy. 
Seria opisuje nie tylko mitologie najważniejszych cywilizacji, które uznaje się za 
filary europejskiej kultury, jak Grecja czy Rzym, ale także sięga po prastare 
wierzenia ludów jak Fenicjanie czy plemiona starożytnej Syberii. Dzięki temu 
powstała barwna, fascynująca kolekcja o sprawach, które mają zasadnicze 
znaczenie w życiu człowieka.  

41925 

 

100  FILMÓW  WOJENNYCH 
"Film wojenny to jeden z klasycznych gatunków kinematograficznych. Wśród 
badaczy nie ma jednak zgody co do listy konstytuujących go geologicznych 
wyznaczników. Dlatego rozważania nasze rozpocząć wypada od kwestii 
definicyjnych (...) 
Tak jak większość gatunków kinematograficznych, tak i film wojenny posługuje 
się specyficzną ikonografią. Obejmuje ona trzy podstawowe ze- stawy 
składników: elementy lokalizacji, kostium i rekwizyty. 
Składniki pierwszego typu są bardzo zróżnicowane, zależą bowiem od miejsca 
akcji utworu..." - fragment książki 

41926 

 

BOGA  PRZECIEŻ  NIE  MA 
 
Ta wspaniała książka stanowi punkt wyjścia do dyskusji o kwestiach 
najważniejszych, nie tylko z dzieckiem, ale też rozmowy z innymi dorosłymi. 
Pomoże na nowo zadać sobie i innym podstawowe pytania i podjąć próbę 
sformułowania na nie sensownej odpowiedzi. Opowiada o niewierze, która jest 
pierwotna wobec wiary, najczęściej narzucanej nam przez innych. Niektórzy 
wierzący twierdzą, że niewiara jest pewnym rodzajem wiary, ale czy niegranie w 
piłkę jest takim samym sportem jak piłka nożna? Odrzućmy wygodne dla 
większości stereotypy i przesądy, pożegnajmy dawne statystyki i nieaktualne 
sondaże według których 95% polskiego społeczeństwa to katolicy, a ateistów nie 
ma wcale! 



41927 

 

DOROTKA  I  ORKIESTRA 
Z okazji ósmych urodzin Dorotka otrzymuje szczególny prezent - zaproszenie na 
próbę orkiestry, którą dyryguje jej wujek. Podczas próby muzycy pokazują 
dziewczynce instrumenty i opowiadają o ich budowie, cechach szczególnych i 
sposobie wydobywania dźwięku. Wieczorny koncert galowy to wspaniałe 
urodzinowe przeżycie. 

41928 

 

DZIKIE  ZWIERZ ĘTA 
"Zwierzęta" to książeczka z serii "Moje pierwsze słówka", dzięki której dzieci 
poznają otaczający je świat. Poprzez zabawę nasi najmłodsi stawiają pierwsze 
kroki w świecie nauki, a wspaniałe, kolorowe ilustracje czynią naukę łatwą i 
przyjemną. 
 

41929 

 

GENETYKA   W  OBRAZKACH 
 
Jak sądzisz: Czy DNA jest odmianą Frugo? A splajsing - rodzajem surfingu? Skąd 
wiadomo, że mutanty żyją wśród nas? I jak to jest z seksem u roślin - robią to czy 
nie? 
Nie wiesz? Zajrzyj do środka Genetyki w obrazkach! 
Zobaczysz tu masę fantastycznych rzeczy. Jeśli nie wierzysz, że nauka o genach i 
dziedziczeniu może być zabawna - bardzo się zdziwisz! 

41930 

 

LEW,  CZAROWNICA   I   STARA  SZAFA.  
OPOWIEŚĆ  FILMOWA 
 
Zwykła zabawa w chowanego kończy się niesamowitym odkryciem! Łucja i jej 
rodzeństwo chowają się w starej szafie i nagle wkraczają do zaczarowanego 
królestwa Narnii. Tu czeka na nich wielka przygoda. Piotr, Zuzanna i Łucja 
wyruszają w drogę, by uwolnić swojego brata Edmunda ze szponów okrutnej 
Białej Czarownicy, królowej Narnii. Z pomocą dobrych mieszkańców Narnii 
odnajdują także Aslana, tajemniczego wielkiego lwa, który jest ich jedyną 
nadzieją w walce z Białą Czarownicą. Teraz i ty możesz wejść do starej szafy i 
znaleźć się w zaczarowanej krainie Narnii! Wystarczy, że otworzysz tę książkę, 
bogato ilustrowaną zdjęciami z filmu wytwórni Walta Disneya i Walden Media. 

41931 

 

NIE  TYLKO  O  SZKOLE 
 
Książka Roku 2010 w USA! 
W USA sprzedanych ponad 3 miliony egzemplarzy! Tłumaczona na 23 języki! 
Dzienniki Nikki to zapiski zmagań nastolatki, która musi dopasować się do swojej 
nowej szkoły i przetrwać. Ze śmiesznymi rysunkami autorki i jej młodszej córki. 
Nikki idzie do nowej szkoły. Kogo tam pozna? Na początek pozna kogoś 
nieznośnego. I kogoś przystojnego. No i ma nowy pamiętnik, żeby to wszystko 
opisać. 
 

41932 

 

PEPINS   AND  THEIR   PROBLEMS  
 
The reader is invited to help solve the Pepin family's unusual problems, which 
include having a cow who creates lemonade rather than milk and having to cope 
with a competitive neighbor. 



41933 

 

STRANGE  CASE  OF  ORIGAMI  YODA 
 
In this funny, uncannily wise portrait of the dynamics of a sixth-grade class and of 
the greatness that sometimes comes in unlikely packages, Dwight, a loser, talks to 
his classmates via an origami finger puppet of Yoda. If that weren’t strange 
enough, the puppet is uncannily wise and prescient. Origami Yoda predicts the 
date of a pop quiz, guesses who stole the classroom Shakespeare bust, and saves a 
classmate from popularity-crushing embarrassment with some well-timed advice. 
Dwight’s classmate Tommy wonders how Yoda can be so smart when Dwight 
himself is so clueless. With contributions from his puzzled classmates, he 
assembles the case file that forms this novel. 

 DARY  OBCOJĘZYCZNE  
41934 

 

AFRICAN  WILDLIFE  THEMES 
 
Richard du Toit, author and photographer, spent ten years in the wilderness areas 
of Southern Africa where he has captured a wealth of images that detail the 
diverse and rich tapestry of nature. A selection of Du Toit's best images is 
showcased here, grouped in seven distinct themes: up close; in action; going solo; 
pairs; families; neighbours and moods. Only photographs not previously featured 
in books have been chosen. This is nature as it is - wild and free. 

41935 

 

ANASTASIA.  INTRODUCING  ANASTASIA & 
FRIENDS 
 
Anastasia Meet the movie characters in this attractive index to the cast of 
"Anastasia". The book features eight profiles, including the heroine, her new 
friends, and the villains Rasputin and his comical sidekick Bartok, the bat. Full 
color. Full description 

41936 

 

ANNE  OF  GREEN   GABLES 
Beloved novel tells the story of Anne Shirley, an endearingly talkative and 
precocious 11-year-old orphan who comes to live on the farm of an elderly 
brother and sister on Canada's Prince Edward Island. Newly abridged and 
enhanced with six new illustrations, this warm and nostalgic tale will enchant 
readers today as it has since its first publication in 1908. 
 

41937 

 

BABY  BOB’S   COUNTING  BOOK 
 
Barney's young friend, Baby Bop, is learning to count in this colourful board 
book. 

41938 

 

BARRY  TROTTER  AND  THE  SHAMELESS  
PARODY 
 
Michael Gerber (b. 1969) has sold 1.2 million books in 20 different countries, 
most notably Barry Trotter and the Shameless Parody, which reached #2 on The 
London Times bestseller list and launched a renaissance in that type of comic 
prose. Prior to working in the novel form, Gerber sold humorous writing to every 
major American magazine and newspaper that publishes such drivel, including 
The New Yorker, The Atlantic, The New York Times, The Wall Street Journal, 
and many others. He has also contributed to NPR and TV's "Saturday Night Live."  



41939 

 

BEAUTY  AND  THE  BEAST 
 
Graede Readers- atrakcyjne materiały tworzące szeroki kontekst dla zwiększania 
kompetencji językowych. 
- teksty zostały starannie dobrane pod względem poziomu słownictwa, struktur 
gramatycznych, długości zdań i skomplikowania fabuły 
- liczne kolorowe ilustracje są ściśle związane z tekstem, co stymuluje uczniów i 
ułatwia zrozumienie tekstu 
- seria stanowi doskonałe narzędzie do rozwijania umiejętności czytania, pisania, 
słuchania i mówienia. 

41940 

 

BEDTIME  HUGS  
Colourfull a book of poetry. 

41941 

 

BENNY’S   BIG   COUSIN 
 
Benny the Breakdown Truck and his friends - cars, trucks and a motorbike - live 
in Brummingham, looked after by Mike McCannick. Benny is the helpful one, 
always getting the others out of trouble, but he has plenty of his own adventures. 

41942 

 

BINKY   RULES 
Someone has been writing "Binky Rules" all over school property. The principal 
gets Arthur's friendBinky to clean up the mess, but Binky denies he's the one who 
did it. Super sleuths Buster and Fern try to solve the mystery. The only problem is 
they can't seem to agree on anything. Will they be able to discover who's been 
writing the graffiti before Binky really gets into to trouble? 
 

41943 

 

CARE & KEEPING  OF.  THE  BODY  BOOK 
FOR  GIRLS 
 
The bestselling guide has sold more than 3 million copies! It answers all the 
questions preteen girls have about their bodies, from healthy eating to bra buying 
to periods. It offers guidance on basic hygiene and health without addressing 
issues of sexuality. 

41944 

 

CHASING   DAISY 
 
If you fall too fast, you just might crash... 
Daisy has been dumped, unceremoniously jilted. Not by any ordinary guy, no... 
Daisy has a secret in her past that she won't even tell her best friend, Holly. She's 
given up on men - and on her own family. But life still has to be lived and where 
better to recover than as far away from home as possible. 
Grabbing a chance to see the world, Daisy packs her bags and joins the team 
catering to the world's highest-paid, supercharged racing drivers on the Formula 1 
Grand Prix circuit. From Brazil to Italy, from Melbourne to Monte Carlo, life 
passes in a dizzying whirlwind. But nothing - and no one - can stop Daisy from 
falling again... this time for a man who is prepared to risk his life, and his heart, 
for the sake of speed, danger and ultimate success. 



41945 

 

CHRISTMAS  CAROL 
 

Classic story Illustrated by Van Gool 

 

41946 

 

CITADEL 
 
The novel’s opening segment introduces the protagonist Andrew Manson, a young 
and idealistic Scottish medical graduate from a lower-class background reporting 
for duty in his first job. Initially, Manson comes across as an early James Herriot, 
the fish-out-of-water enthusiast who gradually gains the trust and respect of his 
patients in a small Welsh mining town with his solicitous methods, eschewing 
ineffectual medicine for dietary and sanitation improvements. Yet, as the story 
progresses, Manson’s career develops, eventually transferring the doctor and his 
wife Christine to London where he encounters ingrained corruption on every level 
of his vocation. Ultimately, Manson’s resistance to the baseness of ‘the Citadel’ 
(his mocking name for the medical establishment) breaks down, and his 
professional ethics start to wane in favour of easy money and a comfortable life. 

41947 

 

COCKROACH   COOTIES 
 
Teddy's brother, Bobby, is a real pest. Not only is he sickly sweet and good with 
adults, but he has some strange friends-bugs. So when the school bully singles out 
Bobby for some special treatment, Teddy is reluctant to come to his rescue. But 
that's what big brothers are for, right?  
Soon Teddy realizes that Bobby can save them from the bully. Bobby has a pet 
cockroach that will keep anyone at arm's length; or perhaps the answer lies in a 
batch of mysterious cookies from Bobby's creepy friend, the Bug Lady.  
 

41948 

 

CONTES   ET  NOUVELLES 
 
Les contes et nouvelles de Maupassant publiés entre avril 1884 et 1893 

41949 

 

CRIME  AND  PUNISHMENT 
 
Raskolnikov, a destitute and desperate former student, wanders through the slums 
of St Petersburg and commits a random murder. But as he embarks on a 
dangerous game of cat and mouse with a suspicious police investigator, 
Raskolnikov is pursued by the growing voice of his conscience and finds the 
noose of his own guilt tightening around his neck. 

41950 

 

CURSE  OF  THE  CAMPFIRE  WEENIES  AND  
OTHER  WARPED  AND  CREEPY  TALES 

A boy discovers the answer to one of the great urban mysteries: why are pigeons 
always pooping in parks? A second-grade class learns why they should always be 
nice to their math teacher….An ancient predator uses the internet to search out its 
prey… A young girl and her little brother escape a campfire weenie only to 
encounter something even more terrifying: a troop of Girl Scouts singing campfire 
songs. 



41951 

 

DARK  STAIRS 
 
The intrepid Herculeah Jones helps her mother, a private investigator, solve a 
puzzling and frightening case. 

41952 

 

DINOSAURS   BIG  AND  SMALL 
 
Enter the fascinating and exciting world of dinasaurs where you'll meet huge 
creatures that roamed the earth millions of years ago. Who was the biggest? Who 
was the fastest? Who lived in the water? And who lived on land? There is so 
much to discover on every page. Plus, a prehistoric fact-filled glossary! 

41953 

 

E.T. 
A boy discovers an extraterrestrial botanist in his mother's vegetable patch, and 
helps him return to his planet, 3 million light years away. 
 

41954 

 

FAIRYTALE  VILLAGE 
 
Open the cover of this spectacular playset and a three-dimensional village of 
famous fairytale houses appears right before your eyes: the gingerbread house 
from Hansel and Gretel ; the bears' house from Goldilocks and the Three Bears; 
Grandmother's house from Little Red Riding Hood; and the straw, stick, and brick 
houses from The Three Little Pigs The playset includes four illustrated story 
booklets and punch-out characters to move throughout the beautifully illustrated 
scene. Children will love acting out these well-known Stories- and combining the 
elements of each to create new ones of their own. 
 

41955 

 

FALL  OF  THE  AMAZING  ZALINDAS 
 
Sherlock Holmes and his Baker Street Irregulars are on the case in this brand new 
paperback edition of THE FALL OF THE AMAZING ZALINDAS! 
If you have not heard about the world's most brilliant crime solver of all time, the 
consulting detective, Mr. Sherlock Holmes, you have undoubtedly spent your 
years beneath a large rock -- for much has been written about him. Those familiar 
with Mr. Holmes know that a gang of homelss boys, called the Baker Street 
Irregulars, assisted him in his crime solving. 
When a murder at the circus unravels another, far more treacherous crime, the 
master detective and the boys of the BSI must pursue terrifying villians to solve 
this mystery, dodging danger at every turn.... 
 

41956 

 
 

FRANKLIN’S   BAD  DAY 
 
Since Franklin’s friend Otter moved away, nothing seems to go right—until 
Franklin figures out a way he and Otter can stay friends. Another Franklin Classic 
Storybook to delight young readers. 



41957 

 

FRANKLIN  IN  THE  DARK 
 
In the Franklin Classic Storybook that started it all, poor little Franklin has one of 
the most common childhood afflictions -- he is afraid of the dark. This is 
particularly distressing for Franklin as he happens to be a turtle, and the darkness 
he fears is, of course, inside his own shell. Bravely, with shell in tow, he sets forth 
to seek help and in the course of his travels discovers a bird who is afraid of 
heights, a polar bear who is afraid of the cold, and even a hydrophobic duck. In 
the end, Franklin discovers that everybody is afraid of something, even his own 
mother, and his response to what he has learned is guaranteed to draw a smile. 

41958 

 

FRINDLE 
 
Is Nick Allen a troublemaker?  
He really just likes to liven things up at school -- and he's always had plenty of 
great ideas. When Nick learns some interesting information about how words are 
created, suddenly he's got the inspiration for his best plan ever...the frindle. Who 
says a pen has to be called a pen? Why not call it a frindle? Things begin 
innocently enough as Nick gets his friends to use the new word. Then other people 
in town start saying frindle. Soon the school is in an uproar, and Nick has become 
a local hero. His teacher wants Nick to put an end to all this nonsense, but the 
funny thing is frindle doesn't belong to Nick anymore. The new word is spreading 
across the country, and there's nothing Nick can do to stop it. 

41959 

 

GDZIE  JEST  PANI  PARKER? 
 
Pani Parker to bardzo ekscentryczna staruszka. Uwielbia koty i mieszka sama w 
wielkim domu na obrzeżach Hastings. Pewnego dnia wyjeżdża. Nie zabiera ze 
sobą jednak ani pieniędzy, ani nawet biletu na pociąg... Dwójka dzieci, które 
opiekują się domem pod nieobecność właścicielki, niepokoi się coraz bardziej. W 
domu tymczasem zaczynają dziać się dziwne rzeczy... Czy młodzi detektywi 
rozwiążą zagadkę, zanim będzie za późno? 

41960 

 

GHOST  OF  CAMP  KA  NOWATO 
 
Joe, Sam, and David are happy to become counselors at a nearby summer camp, 
but when spooky things begin to happen, Wishbone and his friends investigate 
whether the camp is really haunted, or just the target of a prankster. 

41961 

 

GULLIVER’S   TRAVELS 

The Pagemaster Classic Series #3 

 

41962 

 

HATTER’S  CASTLE 
 

Hatters Castle was written in 1930 but contains an essential truth which is just as 
relevant today. Its main theme is the hubris of one man and the tragic path it leads 
him and members of his family down.James Brodie dominates the book as he did 
his family and, blind to the physical and mental destruction he causes, the 
tragedies he generates are inevitable. The book was a huge bestseller on its release 
and it is not difficult to see why. Not only did it address subjects not often dealt 
with by literature at the time but it created a cast of characters so vivid that the 
reader becomes part of the world that Cronin creates. 



41963 

 

HOW  TO  MAKE  WARGAMES  TERRAIN 
 
This title is a useful guide to making terrain for use with the 'War hammer', 'War 
hammer 40,000' and 'The Lord of The Rings' games system. 

41964 

 

GIRL’S  BOOK.  HOW  TO  BE  THE  BEST  IN  
EVERYTHING 
 
This is the ultimate handbook for girls everywhere. Full of great activities, games 
and things to make and do that will keep girls busy for hours on end, it is perfect 
for any girl with a sense of fun and adventure. Girls can find out: How to keep a 
secret diary; how to make the ultimate playlist; how to encrypt your text 
messages; how to customize your mobile phone; how to customize your clothes; 
how to set up your own web page; how to do the perfect manicure; how to make a 
friendship bracelet; how to write a best-selling novel and much more! Entries 
include step-by-step instructions and diagrams to follow, making it east for girls to 
be the best! 

41965 

 

IN  THE  COMPANY  OF  CHEERFUL  LADIES 
 
'The Company of Cheerful Ladies' follows the exploits of Precious Ramotswe, the 
cheerful Botswanan private investigator of 'traditional build', in this next 
instalment of the 'No. 1 Ladies' Detective Agency series. 

41966 

 

JUNIOR  NOVEL 
 
Go back to the beginning! When the mysterious origins of Batman's background 
are explained, Scholastic will be there with books based on the new movie 
BATMAN BEGINS! 

41967 

 

LA’S  ORCHESTRA  SAVES  THE  WORLD 
 
La Stone is a widow who, as the Nazi threat looms, assembles a ragtag orchestra 
in rural Suffolk in hopes of altering "the temper of the world." She falls for one of 
her recruits, a Polish pilot with a suspicious past. But patriotism trumps passion, 
leaving La to worry if her life will always be "a play in which I have no real part." 
In McCall-Smith's quintessentially English world, perserverance, pots of tea and 
the power of music will show the way. 

41968 

 

LEARN  YOUR  ABC 
 
This bright & colorful board book teaches the ABC's with a rainbow of foil inserts 
in each board page. Not suitable for children under 36 months. 

41969 

 

LITTLE  LORD   FAUNTLEROY 
 
This is the story of a small, angelic boy from New York who is told he is the heir 
to an English Earldom and is whisked away to the English countryside where he 
begins to win over his bad-tempered old grandfather. When the boy's identity is 
challenged, his old friends from New York come to his rescue. 



41970 

 

LITTLE  TOOT 
 
Now in print for more than sixty years, this classic story of "the cutest, silliest 
tugboat you ever saw" continues to delight children around the world. This 8 x 8 
edition features watercolor illustrations done in the style of the late Hardie 
Gramatky. 

41971 

 

MEET  THE  DINOSAURS 

 

The bestselling DK Readers series has a fresh new look featuring redesigned 
jackets and interiors, and up-to-date vocabulary throughout. In DK Readers, 
stunning photographs combine with lively illustrations and engaging age-
appropriate stories, creating a multilevel reading program guaranteed to capture 
children's interest while developing their reading skills and general 
knowledge.Written by leading children's authors and compiled in consultation 
with literacy experts, these captivating books build reader confidence along with a 
lifelong appreciation for nonfiction, classic stories, and biographies.  

41972 

 

MERLIN  AND  THE  MAKING  OF  THE  KING 
 
Merlin uses his magic to help young Arthur prove himself to be the rightful king 
of Britain. As king, Arthur encounters glory but also despair. 

41973 

 

MILLION  DOLLAR  KICK 
 
Whisper Nelson hates sports--all sports--with a passion! So when by a fluke she 
wins a chance to kick a goal past a professional soccer star for a million-dollar 
prize, she is torn. Should she try it and risk humiliation, or just forget the whole 
thing and save what dignity she has left? But the Million Dollar Kick might be 
Whisper's big chance not only to win a million dollars, but to regain confidence in 
herself. 

41974 

 

MILLIONS 

Damian is the younger of two brothers. Their father is a widower and they have 
just moved house. The dark thread woven into this ebullient tale is Damian's grief 
at the loss of his mother, who used to work on the Clinique counter at Kendall's in 
Manchester. Anthony, the older brother, is a real-estate expert at an early age, and 
Damian has his own obsession. He's mad about the saints. He knows everything 
about them, having logged on to a website called totallysaints.com. He uses their 
stories as a guide to life, and indeed, several saints visit him and are characters in 
the book. Whenever he meets one, Damian asks if his mother is one of their 
number. "Have you met a Saint Maureen?" becomes a touching leitmotif in the 
narrative. Damian has built himself a hermitage down by the railway line. It's 
made from cardboard boxes and is emphatically not a den. This is where he is 
when the bag full of money appears. The cash is part of an enormous robbery, and 
once the fun begins, the story bowls along at high speed.  

41975 

 

TRACY’S  JACKET 
 
Tracy wants a fancy jacket to make her look cool, but she gets more than she 
bargained for! 



41976 

 

MOTHER  GOOSE 
 
Truly a Keepsake! Childhood Stories you adored as a child! 

41977 

 

MY  FIRST  COLLECTION  OF  TEDDY  STORIES 
 
Children's book, very colorful and bright. A fun book of teddy bear stories and 
rhymes that is perfect for reading to young children and for older children to read 
by themselves. 

41978 

 

MYSTERY  AT  THE  FAIR 
 
The county fair has come to Greenfield. The Aldens are so excited about entering 
the competitions at the fair. Henry and Benny will bake a blueberry pie, Jessie 
will make jewelry, and Violet will paint a picture. 

41979 

 

MYSTERY  IN  THE  SAND 
 
Living in a seaside mobile home, the Aldens unravel the secret of two secluded 
women. 

41980 

 

MYSTERY  OF  THE  ISLAND  FIRES 
 
Annie, Wallace, and Dave investigate the mystery of who is setting fires on the 
New Hampshire island where they are spending their summer vacation. 

41981 

 

NEW  WORDS 

Big Bird Beep Book 

 

41982 

 

NUMBERS 

Big Bird Beep Book 

 

41983 

 

NUTCRACKER 
 
Classic story of "The Nutcracker". Beautifully Illustrated Children's Book. 



41984 

 

OBVIOUS  TACTICS 
 
Veteran Blood Angels Sergeant Antenor and Librarian Troilus are up against a 
sinister enemy -- the daemonic legions of Nurgle the Plague God. Aided only by 
an elusive Callidus Assassin, the beleaguered Space Marines must save a billion 
souls from an insidious Chaos plot...before it's too late. 

41985 

 

OLD  GOLD  AND  OTHER  STORIES 
 
Pleasent Books in Easy English Stage 1 

41986 

 

OPRAH  WINFREY 
 

Penguin Readers (Level 2) 
 

41987 

 

OWLS  IN  THE  FAMILY 
 
The adventures of two owls who shake up an entire neighborhood and turn a 
house topsy-turvy. 

41988 

 

PALE  MALE.  CITIZIEN  HAWK  IN  NEW  YORK 
 
The birdwatchers of Central Park were buzzing–a young red-tailed hawk had been 
spotted, would he stay? The bird they dubbed Pale Male not only stayed, he 
became one of New York City’s most famous residents. Pale Male and his mate 
built their nest near the top of one of Fifth Avenue’s swankiest apartment 
buildings. Nine years and 23 chicks later, Pale Male’s fame had grown so large 
that a CBS newsman named him Father of the Year! But Pale Male was less 
beloved by the residents of the building, and in 2004 the owners suddenly 
removed the nest–setting off an international outcry on behalf of the birds. 

41989 

 

PASSAGE  TO  INDIA 
 

Longman ELT Simplified Structural Readers: Stage 
6: Advanced 
 

41990 

 

PIZZA  MYSTERY 
 
Who is trying very hard to put Piccolo's Pizzeria out of business? 



41991 

 

PLANES 
 
Have you ever wondered how scary it must have been flying in the flimsy planes 
built at the beginning of the twentieth century? Plane trips are quite common 
today, but in days gone by this form of travel was unbelievable. Unlocking the 
secrets of flight was a lifelong goal of pioneers such as the Wright Brothers, and 
modern day explorers break new boundaries in the space shuttle. This book shows 
you the old and the new: from the inventions of George Cayley and Lawrence 
Hargrave and the first hot air balloons to the planes used in both world wars to 
stealth fighter and trips beyond Earth. And it even provides handy hints for those 
of you who want to keep a Harrier jump jet in your family garage! 

41992 

 

POPPY 
At the very edge of Dimwood Forest stood an old charred oak where, silhouetted 
by the moon, a great horned owl sat waiting. The owls name was Mr. Ocax, and 
he looked like death himself. With his piercing gaze, he surveyed the lands he 
called his own, watching for the creatures he considered his subjects. Not one of 
them ever dared to cross his path. . .until the terrible night when two little mice 
went dancing in the moonlight. . . 
 

41993 

 

POPPY’S  PERFECT  HOME 

Poppy finds out bad news; the humans are going to destroy the entire area where 
she and her fairy friends live. They have to flee, immediately, and try to find a 
new home. It's a story about how human activities continually force other 
creatures to flee an area and try to find themselves a new home, making this 
another ecological-oriented story in the series. Poppy and her friends do find a 
new home, but Poppy misses her old home. She finds that, even with the plowing 
the humans do, her flowers survive and she plans to go back home. 

 

41994 

 

POSTMAN  ALWAYS  BRINGS  MICE 
 
James Edward Bristlefur has always been a dashing British aristocat, rooting out 
bad guys with great panache – until something goes horribly wrong; he becomes 
lost luggage and is adopted by an ordinary New Jersey boy. He is renamed Mr 
Stink. Oh, the humiliation! At first, Mr Stink's goal is escape. But soon he realises 
that the long paw of evil reaches all the way to America ... 
 

41995 

 

PUPPY’S  PET  PALS 
 

Puppy's Pet Pals by Gerald Durrell Hardback Book from the Puppy Tales Series. 

Nick and susan take Puppy to school where he meets other childrens pets. 
Unfortunatley, he gets himself in a tangle with two dogs and the Headmaster. But, 
can Puppy save the Day? 

41996 

 

PYRAMID 
 
Through concise text and richly detailed black and white illustrations we come to 
know the philosophy of life and death in ancient Egypt. 



41997 

 

RALPH  S.MOUSE 
 
Ralph's pesky cousins are wrecking his motorcycle, and his janitor friend, Matt, is 
in trouble because there seem to be mice in the hotel. All in all things are not 
going well at the Mountain View Inn. So Ralph persuades his young pal Ryan to 
take him to school. Ralph is an instant hit with Ryan's classmates. But he doesn't 
like being forced to run through a maze or the threat of an exterminator coming to 
the school. Worst of all, Ryan gets into a fight with a classmate, and Ralph's 
precious motorcycle is broken. Is Ralph S. Mouse smart enough to steer this sad 
situation to a happy ending? 

41998 

 

READ  TO  YOUR  BUNNY 
 
This simple rhyming story by bestselling author/illustrator and reading advocate 
Rosemary Wells has become a rallying cry for reading aloud to young children. It 
has been used by many libraries, states, and organizations for literary outreach. "A 
celebration of the pleasures of reading.... Each framed scene is a loving tribute 
both precise and precious and wholly satisfying in artistic presentation and 
integrity." - School Library Journal 

41999 

 

ROOM  ONE 
 
Ted Hammond loves a good mystery, and in the spring of his fifth-grade year, he's 
working on a big one. How can his school in the little town of Plattsford stay open 
next year if there are going to be only five students? Out here on the Great Plains 
in western Nebraska, everyone understands that if you lose the school, you lose 
the town.  
But the mystery that has Ted's full attention at the moment is about that face, the 
face he sees in the upper window of the Andersons' house as he rides past on his 
paper route. The Andersons moved away two years ago, and their old farmhouse 
is empty, boarded up tight. At least it's supposed to be. 

42000 

 

SEA  CREATURES  OF  THE  SOUTH  PACIFIC 
 
Enter the underwater world of the South Pacific Ocean! Read about many of the 
exotic creatures that live in the sea. Each animal in the book has his own reusable 
vinyl sticker. Unfold the panorama and place the animal in their beautiful 
underwater environment. Consultant: Paul Sieswerda, Curator, Aquarium For 
Wildife Conservation, NYZS. 

42001 

 

SCOOBY-DOO!  ADVENTURES 
 
Vampires and witches and ghosts - oh my!  Scooby-Doo and the gang from 
Mystery, Inc., have solved a lot of mysteries. Their latest cases have them running 
all over the world - from the wild, wild west to the Australian Outback. Vacations 
are fun - unless you're chasing vampires, ghosts, witches, and phantom cowboys! 
Scooby-Dooby-Doo, we need some help from you now! Crack four different 
cases with Scooby, Shaggy, Fred, Daphne, and Velma! 

42002 

 

SCRAGLLY’S  NEW  HOME 
 
Grateful for his new home in a Maine country store, a stray cat tries to help the 
owner in various -- and disastrous -- ways. 

42003 

 

SESAME  STREET  CHRISTMAS 
 
Includes stories, poems, and instructions for Christmas projects and activities 
involving the citizens of Sesame Street. 



42004 

 

SHINEBONE   SHOWDOWN 
 
Before Luke met Obi-Wan Kenobi on Tatooine, the closest thing Han Solo and 
Chewbacca came to galactic politics was a few choice maneuvers around imperial 
blockades. Instead their lives were spent rambling through the Outer Rim, flying 
fast, and taking quick jobs to get from place to place--with a few close calls along 
the way.This new series follows Han and Chewie thoughout time in fully 
illustrated, easy-to-read, lighthearted adventures, created especially with young 
readers in mind. 

42005 

 

SHORT   STORIES 
 
All (?!) the stories of Sherlock Holmes in one outstanding collection. 

42006 

 

SIGN  OF  THE  BEAVER 
 
Although he faces responsibility bravely, thirteen-year-old Matt is more than a 
little apprehensive when his father leaves him alone to guard their new cabin in 
the wilderness. When a renegade white stranger steals his gun, Matt realizes he 
has no way to shoot game or to protect himself. When Matt meets Attean, a boy in 
the Beaver clan, he begins to better understand their way of life and their growing 
problem in adapting to the white man and the changing frontier. 

42007 

 

SLEEPING  BEAUTY 
 
Primary Readers - seria skierowana jest do najmłodszych uczniów, składa się z 
sześciu starannie dobranych poziomów. Te urocze opowieści oprócz dostarczenia 
przyjemności płynącej z czytania pełnią też ważną rolę edukacyjną. 
Najważniejsze cechy serii: 
- używanie podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego zasobu 
słownictwa 
- zintegrowane z tekstem atrakcyjne ilustracje na każdej stronie 
- proste ćwiczenia i słowniczek obrazkowy po każdych czterech stronach 
- instrukcje ułatwiające odegranie scenek przez dzieci 

42008 

 

SNOW  PUPPIES 
 
Snow Puppies (Walt Disney's 101 Dalmatians) - illustrated. 

42009 

 

SNOWBOUND  MYSTERY 
 
A freak snowstorm isolates the Aldens in a mountain cabin where they discover a 
coded message. 

42010 

 

SNOWY  SNOWMAN 
 
Cute children's book. follow Snowy the Snowman's adventure when he goes to the 
city! 



42011 

 

SPOT  GOES  TO  SCHOOL 
 
Celebrate summer with Spot and his friends in these brand-new lift-the-flap 
editions! Kids can still lift the flaps and learn with Spot, but now their favorite 
puppy will be featured in a colorful new design. For the first time since their 
publication, these three lift-the-flaps will have full-color covers and spines that 
display the titles and author's name. 

42012 

 

SPRING-HEELED  JACK 
 
Spring-Heeled Jack: The name evoked awe from both criminals and upstanding 
citizens alike. Some thought he was the devil, but he was actually the original 
superhero—leaping over the buildings of Victorian England with the help of 
springs in the heels of his shoes. The story begins as three young innocents escape 
their orphanage one dark and stormy night. As they make their way through the 
treacherous streets of London danger lurks, for hiding in the shadows is Mack the  
Knife, the most villainous of villains. Enter Spring-Heeled Jack, the springiest of 
heroes. But will Jack’s powers be enough to save the orphans? 

42013 

 

SPY  CAT 
 
A series of burglaries in their quiet community upsets Alex's family, particularly 
his younger brother Benjie, but the bad guys are no match for the very protective 
family cat and Benjie's ""spy"" skills. 

42014 

 

STORY  OF  THE  AMULET 
 
At the end of "Five Children and It" the five children promised not to ask the 
Psammead for another wish as long as they lived, but expressed a half wish to see 
it again some time. They find 'it' again in a pet shop in Camden Town, and their 
magic adventures start over again. 'It' leads them to a magic amulet - half of it 
actually - which they use it to try and find the other half. It takes them back to 
ancient Egypt and Babylon. The Queen of Babylon visits them in London, 
bringing all her ancient customs with her - which is awkward. They visit the lost 
continent of Atlantis. They see Julius Caesar in the flesh, but none of these 
adventures run smoothly, and if they forget the 'word of power' or lose the amulet, 
what would happen to them? 

42015 

 

STRANGER  NEXT  DOOR 
 
If there’s a mystery to be solved, Pete’s your man. Er, your cat. Pete’s a cat, 
specifically, Alex’s cat. And since Alex and his family moved into a new housing 
development, Pete is Alex’s only friend. Things start looking up for Alex when 
Rocky moves in next door. But Rocky isn’t very friendly, and Alex starts to 
suspect he’s hiding something. And when the neighborhood is terrorized by a rash 
of fires and vandalism, Pete knows that he’s got to investigate. 
 

42016 

 

TALES  FROM  THE  EAST 
 

New Method Supplementary Readers 

"Sunny Day Readers" are suitable as supplementary reading materials for use with 
the "New Day-by-Day" and "Daybreak" English courses. The readers are graded 
and are designed to make reading more exciting and enjoyable; reflect the child's 
own experience; and extend their general knowledge. 



42017 

 

TROLL  TALES 
 
The Troll family lives close to nature around the year. 

42018 

 

VAMPIRE:  THE  MASQUERADE 
 
The World of Darkness role playing games tak e the reader into worlds and 
realities where magic is not de ad and not even the dead are dead. Vampire is the 
anchor for all the games set in the World of Darkness. ' 

42019 

 

VERY  DIFFERENT  PARK  SCHOOL  MAG 
 
English Library. Poziom trudności 1 

42020 

 

WAR  NURSE.  THE  DIARY  OF  KITTY  LANLEY 
 
This is the diary of Kitty, an 18-year-old VAD (Voluntary Aid Detachment), 
during the years of 1939 and 1940. As a nurse working in the military hospitals in 
the south of England, Kitty sees at close hand the effects of war - notably the 
casualties of Dunkirk. The diary details the historical events and describes the day 
to day life of a young VAD in a military hospital in WWII. It's also a story about 
growing up. A girl transposed from a comfortable protected existence into the 
harsher world of a wartime hospital begins to learn a bit about life and 
relationships. 

42021 

 

WARHAMMER  ANNUAL  2002 
 
A supplement for Warhammer The Game of Fantasy Battles. You will need a 
copy of Warhammer to use the contents of this book. 

42022 

 

WARHAMMER  BATTLE  BOOK 
 
RPG Book 

42023 

 

WARHAMMER  CHRONICLES  2003 
 
This book contains many great articles, tips and battle reports. A wonderful book 
for any Warhammer collector 



42024 

 

WARHAMMER  RULEBOOK 
 
RPG Book 

42025 

 

WARS  OF  THE  ROSES 
 
The Wars of the Roses ushered out the Middle Ages and beckoned in the Tudor 
period. 

42026 

 

WESTING  GAME 
 
When an eccentric millionaire dies mysteriously, sixteen very unlikely people are 
gathered together for the reading of the will...and what a will it is! 

42027 

 

WHAT  TIME  IS  IT  PETER  RABBIT? 
 
"What time does Peter Rabbit have his morning snack? 
What time do Flopsy, Mopsy, and Cotton-tail have their supper? 
What time is bedtime for Hunca Munca's babies?"  
Children will find out the answers as they spend the day with Peter and his friends 
learning how to tell time. On each page, they'll be shown how to move the hands 
around the clock face to make the right time, following the simple diagram. 
Beginning in the morning when Tom Kitten's tail and whiskers are combed, and 
ending with Hunca Munca putting her babies to bed, telling time with Peter 
Rabbit is easy and fun. This colorful die-cut book features moveable plastic clock 
hands and sturdy board pages for lots of fun and lots of learning. 

42028 

 

WHAT  WILL  I  BE? 
 
Come and explore some jobs with Dora and Boots. 
 

42029 

 

WARHAMMER  DARK  SHADOWS 
 
RPG Book 

42030 

 

WINDY  CITY  MYSTERY 
 
The Aldens are on their first trip to Chicago--the Windy City--and from Wrigley 
Field to the Sears Tower to Grant Park, there is so much to see. However, when 
they are given a series of clues in rhyme, they find themselves in the middle of 
two mysteries. 



42031 

 

WINTER  IN  MADRID 
 
September 1940: the Spanish Civil War is over, Madrid lies in ruin, while the 
Germans continue their march through Europe, and General Franco evades 
Hitler's request that he lead his broken country into yet another war. Into this 
uncertain world comes a reluctant spy for the British Secret Service, sent to gain 
the confidence of Sandy Forsyth, an old school friend turned shady Madrid 
businessman. Meanwhile, an ex-Red Cross nurse is engaged in a secret mission of 
her own. Through this dangerous game of intrigue, C. J. Sansom's riveting tale 
conjures a remarkable sense of history unfolding and the profound impact of 
impossible choices. 

42032 
 

 

WISH  GIVER 
 
When a strange little man comes to the Coven Tree Church Social promising he 
can give people exactly what they ask for, three young believers-in-magic each 
make a wish that comes true in the most unexpected way. 

42033 

 

YUKADOOS 
 
Jellybeans 

42034 

 

ZEHN  KLEINE  KATZCHEN 
 
 

 DARY   
42035 

 

CO  TO  ZNACZY... CZYLI  101  ZABAWNYCH  
HISTORYJEK 
 
Króciutkie i zabawne opowiadania, które składają się na tę książkę znają już 
zapewne wszyscy czytelnicy piątkowego dodatku dla dzieci "Gazety Wyborczej" 
- "Komiksowo". Ukazują się w nim od prawie dwóch lat pod wspólnym tytułem 
"Co to znaczy..." i zdobywają sobie coraz większe rzesze miłośników. Ich autor w 
sposób lekki i pogodny tłumaczy najpopularniejsze związki frazeologiczne, z 
jakimi na co dzień spotykają się dzieci. 
 

42036 

 

CHŁOPAKI  ANANSIEGO 
 
"Bóg nie żyje. Poznajcie jego dzieci. Mitologia dla czasów współczesnych. 
Bezczelnie śmiała i oryginalna nowa powieść, traktująca o mrocznym proroctwie, 
dysfunkcjonalnych rodzinach i tajemniczych podstępach (oraz o pewnej limonce). 
Chłopaki Anansiego to najnowsze dzieło literackiego maga Neila Gaimana, 
ulubieńca popkultury. W Chłopakach Anansiego autor powraca do mitycznych 
krain, opisanych jakże błyskotliwie w bestsellerowych Amerykańskich bogach. 
Czytelnicy z Ameryki i całego świata po raz pierwszy poznali pana Nancy'ego 
(Anansiego), pajęczego boga, własnie w Amerykańskich bogach. Chłopaki 
Anansiego to historia o jego dwóch synach, Grubym Charliem i Spiderze.  
 



42037 

 

DAWNO  TEMU  W  MAMOKO 
 
Kontynuacja bestsellerowej książki „Miasteczko Mamoko”. Tym razem pełna 
szczegółów rysunkowa opowieść toczy się w średniowieczu. 
Dawno, dawno temu w dalekiej krainie Akuku było sobie miasteczko Mamoko. 
Przenieś się w czasy rycerzy i wróżek i sprawdź, co działo się w miasteczku, gdy 
smok porwał króla Władysława. Zobacz, czego szuka Cichomysł i kto odnalazł 
zagubioną chorągiew. Przekonaj się, do kogo wzdycha dzielny Kichot z Bananic i 
kogo ustrzelił Robin Łuk. Wyszukuj kolejnych bohaterów i odkrywaj ich 
przygody. Czy uda Ci się odnaleźć wszystkie grzyby, dukaty i ukryte przedmioty?  
Każda rozkładówka książki jest bajecznie narysowaną panoramą fragmentu 
tytułowego miasteczka. Razem tworzą obraz jednego dnia z życia Mamoko i jego 
sympatycznych mieszkańców. Uważne dziecięce oko odnajdzie tu kilkanaście 
równolegle poprowadzonych historii, opowiedzianych wyłącznie za pomocą 
rysunków. Pełne najrozmaitszych szczegółów ilustracje można oglądać 
godzinami, śledząc przygody poszczególnych bohaterów, oglądając zakamarki 
miasteczka i wyszukując ukryte przedmioty. 

42038 

 

DOSKONAŁA  PRACA  ZESPOŁOWA 
Książka ta adresowana jest głównie do szefów średnich firm oraz kierowników 
filii wi ększych przedsiębiorstw, choć zawarte w niej idee mogą się równie dobrze 
sprawdzić w małych zakładach i organizacjach. Poradnik nie omawia strategii 
tworzenia zespołów, ale rolę członków zespołu, radzi kierownikom, jak stworzyć i 
utrzymać atmosferę, dzięki której pracownicy będą wspólnie dążyć do realizacji 
celów przedsiębiorstwa. 

42039 

 

DYSCYPLINA  BEZ  PŁACZU 
"Dyscyplina bez płaczu” to pozycja obowiązkowa w bibliotece każdego rodzica i 
opiekuna pracującego z małymi dziećmi. Jeśli szukasz zrozumiałych, skutecznych 
i rozwijających narzędzi mogących pomóc ci w wychowaniu twojego dziecka na 
dobrego człowieka, to ta książka może stać się twoim przewodnikiem. 

42040 

 

DZIECI  A  STRES 
 
Już małe dzieci wykazują symptomy stresu taki jak: niepokój, problemy ze snem, 
bóle głowy lub brzucha oraz oznaki wycieńczenia, dlatego też wielu rodziców i 
pedagogów zadaje sobie pytania: Dlaczego w obecnych czasach dzieci czują się 
tak bardzo obciążone? W jaki sposób można zmniejszyć stres u dzieci? 
Co można zrobić, aby nie dopuścić do powstania sytuacji stresowych u dzieci? 
Jak rodzice, wychowawcy i nauczyciele mogą wesprzeć zestresowane dzieci? 

42041 

 

GRY  I  ZABAWY  DLA  DZIECI  OD  1  MIESI ĄCA  
DO  3  ROKU  ŻYCIA 
Książka podzielona jest na rozdziały według wieku. W pierwszym roku życia 
zabawy są rozpisane miesiącami  i podzielone na ruchowe i dydaktyczne. 
Kolejne lata maja więcej kategorii bo i maluch więcej już umie. Są zatem 
dodatkowo zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, z wykorzystaniem 
różnych przedmiotów i inne. Oprócz podziału na wiek, znajdziemy w książce 
również rozdziały o zabawach dla chorych dzieci, nad morzem, w lesie, na łące  
podczas jazdy samochodem i w wannie.  Czyli wszędzie tam gdzie można się 
bawić.W książce nie ma wielu ilustracji ale za to są bardzo zrozumiałe opisy. 

42042 

 

GRY  I  ZABAWY  DLA  MALUCHÓW 
 
Ta książeczka zawiera całą gamę gier i zabaw rozwijających zdolności językowe 
dziecka, jego koordynację ruchową, umiejętność współpracy i rozwiązywania 
problemów. To pozycja obowiązkowa dla każdego, kto ma do czynienia z 
maluchami oraz źródło niezliczonych wierszyków i piosenek. Dzięki niej 
wypełnisz każdy dzień twojego dziecka zabawą i nauką. 



42043 

 

GRY  I  ZABAWY  DLA  NIEMOWLAKÓW 
 
Znajdziesz tu zabawy do przeprowadzenia o każdej porze dnia i w każdym 
miejscu - w domu, na dworze i w podróży. Książka pomoże rodzicom 
wprowadzić dzieci w fascynujący świat zabawy, dostarczyc maluchom radości, 
rozwinąć ich pomysłowość i koordynację. 

42044 

 

HISZPANIA 
 
Ilustrowany przewodnik HISZPANIA zawiera wszystko, czego można oczekiwać 
od przewodnika turystycznego. Jest to zarówno inspirująca lektura przed 
wyjazdem, bezcenna pomoc podczas zwiedzania, jak i niezrównana pamiątka z 
podróży. Zamieszczone niemal na każdej stronie fotografie tworzą barwny obraz 
historii i życia współczesnego Hiszpanii. Przygotowane przez ekspertów liczne 
informacje, eseje i ciekawostki odzwierciedlają niezwykłą historię, kulturę i 
przyrodę Hiszpanii i jej mieszkańców. 

42045 

 

IDA  SIERPNIOWA 
 

Powieść o brzydkiej, chudej, rudej i nieszczęśliwie zakochanej dziewczynie. 
Idusia Borejko ucieka z rodzinnych wakacji nad jeziorem i, by nie umrzeć z 
głodu, zatrudnia się jako dama do towarzystwa u starszego pana, który ma wnuka 
przecudnej urody. Ida ratuje życie nie tylko wnukowi, ale i małym złośliwcom 
Lisieckim, którzy wyzywali ją od rudych kościotrupów, zostaje także bohaterką 
tragiczną: na drodze do jej szczęścia staje piękna blondynka... 

42046 

 

JAK  MÓWI Ć,  ŻEBY  DZIECI  NAS  SŁUCHAŁY... 
 
Praktyczne ćwiczenia i wskazówki ułatwiające opanowanie sztuki 
komunikowania się z dziećmi - i... nie tylko z nimi - sprawiają, że książka jest 
przeznaczona dla każdego, kto chciałby lepiej rozumieć i mądrzej kochać dzieci 
oraz być przez dzieci kochanym i rozumianym. Nowe wydanie poszerzone o 
posłowie "Nowe pokolenie", które napisała Joanna Faber, córka jednej z autorek. 
Wychowana według metod przedstawianych w książce dzieli się doświadczeniami 
z dzieciństwa i wraz z rodzicami podejmuje wyzwania nowych czasów, szukając 
nowych rozwiązań. 

42047 

 

JAK  SIĘ  NIE  UBIERAĆ.  ZASADY 
 
Za duży biust, brak biust, grube ramiona, duży brzuch? Nie ma wśród kobiet 
takiej, która nie chciałaby poprawić swojego wyglądu. A przecież każda z nas 
chce wyglądać atrakcyjnie! Od czego to zależy? Od uświadomienia sobie dwóch 
rzeczy: w czym nam dobrze, a czego nie powinniśmy nosić. Jak podkreślić atuty 
swojej sylwetki i ukryć jej mankamenty? Czy dobrze nam będzie w dekolcie w 
łódkę czy w serek? Mając krótkie nogi lepiej założyć rybaczki czy dzwony? Jaką 
biżuterię założyć na krótką szyję?  

42048 

 

JAK  SIĘ  NIE  UBIERAĆ  NA  KAŻDĄ  OKAZJĘ 
 
Jak się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną, a jak na wywiadówkę do szkoły. Czy 
wypada tą samą kreację założyć na ślub latem i zimą? W myśl przysłowia, jak cię 
widzą tak cię piszą, nie bagatelizujmy problemu. Jeżeli już wiesz jak skutecznie 
zamaskować grube ramiona i wyeksponować ładny biust to jeszcze musisz 
pamiętać, że każda okazja wymaga odpowiedniego stroju. 
Radą i pomocą służą nam nieocenione Trinny Woodall i Susannah Constantine, 
dwie niezwykłe Brytyjki, które podbiły serca milionów kobiet na całym świecie.  



42049 

 

JAK  WYCHOWA Ć  GENIUSZA  PRZEZ  ZABAW Ę 
 
Autorka naukowo zajmowała się zmianami rozwojowymi, pamięcią i uczeniem 
się. Jej książka to propozycja zabaw, które wprowadzają dzieci w świat 
przedmiotów, ludzi i przyrody. Podpowiada w niej, jak zmienić najzwyklejsze 
przedmioty w rekwizyty do wspaniałych zajęć, które nie tylko budują więź z 
dzieckiem, poszerzają jego wiedzę i zwiększają umiejętności, ale także pokazują, 
że świat jest niezwykle ciekawym miejscem, a poznawanie rządzących nim praw 
to fascynująca i nigdy niekończąca się przygoda. 

42050 

 

JAK  WYCHOWA Ć  ZDOLNE  DZIECKO 
 
W książce tej jest mowa o zdolnych dzieciach i zdolnych rodzicach, którzy 
pomagają im w realizowaniu potencjału twórczego. Wyjaśnia ona, w jaki sposób 
dzieci mogą spełnić wrodzoną obietnicę geniuszu, którą prawie każde niemowlę 
przynosi ze sobą na świat. Opisuje też, jak rodzice mogą w tym pomóc. 

42051 

 

JASKINIOWCY 
 
W świecie fantazji Ernie i Bert przeżywają niezwykłe przygody. Tym razem cofną 
się do epoki kamienia łupanego, zobaczą dziewicze lasy i prehistoryczne 
zwierzęta. Jak prawdziwi jaskiniowcy będą musieli sami znaleźć sobie jedzenie. A 
to nie takie łatwe w czasach, kiedy nie było ani restauracji, ani sklepów! 

42052 

 

KŁÓTNIA  I  CO  DALEJ? 
Książka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy po raz kolejny pokłócili się ze 
swoim partnerem i po raz kolejny poczuli bezradność i bezsilność. Dla tych, 
którzy chcieliby sprawić, aby takie sytuacje więcej się nie zdarzały w ich życiu, 
ale nie wiedzą, w jaki sposób do tego doprowadzić. Jest ona zbiorem ćwiczeń, 
porad i wskazówek mających ułatwić wychodzenie z trudnych sytuacji, jakimi są 
powtarzające się w związku kłótnie. 

42053 

 

KUBA  I  BUBA  CZYLI  AWANTURA  DO  
KWADRATU 
 
22 śmieszne opowiadania o kłótliwych bliźniakach oraz 22 zabawy, dzięki którym 
unikniecie nudy. 

42054 

 

MOBY  DICK 
 
 

42055 

 

MONARCHIE  ŚWIATA.  POCZET  RODÓW  
KRÓLEWSKICH 
 
Monarchie świata" przedstawia sylwetki ponad sześćdziesięciu współczesnych 
władców, poczynając od powszechnie opisywanych i fotografowanych, jak 
brytyjska królowa Elżbieta II czy książę Rainer III z Monako, przez mniej 
znanych, jak król Idris I z Libii czy król Bugandy Mutebi II, po prawie zupełnie 
nieznanych, jak Otumfo Osei Tutu II z Ghany czy Taufa'ahau Tupou IV z Tonga. 
Znaleźli się tutaj nie tylko aktualnie panujący, ale także pretendenci i obaleni 
monarchowie z Eurpy, Afryki, Azji, Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej i 
Polinezji.  



42056 

 

MYSZY  I  LUDZIE 
 
To na pierwszy rzut oka realistyczna i pouczająca opowieść o przyjaźni i 
poświęceniu zawiera elementy paraboli okrutnego współczesnego mitu, baśni i 
utopii. Jest zatem, jak większość dzieł Steinbecka, sugestywnym opisem 
ożywionego potężnymi ludzkimi tęsknotami mikrokosmosu, czyli jak określił 
autor: studium marzeń i radości wszystkich mieszkańców tego świata.  

42057 

 

NA  BRZEGU  RZEKI  PIEDRY  USIADŁEM  I  
PŁAKAŁEM 
 
Paulo Coelho w swojej książce opowiada o spotkaniu dwojga ludzi po latach 
rozłąki. Miłość, która w nich zasnęła, budzi się powoli, pośród wątpliwości i 
obaw przed porażką. Aby uwierzyć w drugiego człowieka, należy najpierw 
uwierzyć w siebie. 

42058 

 

NA  TARGÓWKU  KAMIENIE  MÓWI Ą... 
 
Z inicjatywy żołnierzy VI Obwodu Praga Armii Krajowej oraz Urzędu Dzielnicy 
wydano publikację pt. „Na Targówku kamienie mówią…” autorstwa pani 
Katarzyny Utrackiej – pracownika Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest to 
przewodnik po miejscach pamięci narodowej w naszej dzielnicy, przybliżający 
czytelnikowi jej przeszłość – przede wszystkim okres II wojny światowej. 
Możemy w nim przeczytać m.in. o dwóch miejscach na Zaciszu. 

42059  

 

NIGDY  W  ŻYCIU! 
 
napisana lekkim i dowcipnym językiem powieść Nigdy w życiu to pierwszy tom 
popularniej serii pióra Katarzyny Grocholi pt. Żaby i Anioły. Nakręcony w 2004 
roku na podstawie książki film pod tym samym tytułem przyciągnął do kin 1,6 
mln widzów. W stacjach telewizyjnych jednorazowo oglądało go ok. 5 mln osób, 
podziwiając kreacje aktorskie Danuty Stenki, Artura Żmijewskiego oraz Joanny 
Brodzik. 

42060 

 

NOC  ŚWIĘTEGO  MIKOŁAJA 
 
Jest taka noc, cudowna noc, co raz na rok się zdarza - przed pięknym dniem, 
wspaniałym dniem, najmilszym z kalendarza.W oczekiwaniu na Święta i 
świąteczne sny przeczytaj o zimowych przygodach Puchatka i jego przyjaciół. 
Razem z mieszkańcami Stumilowego Lasu przeżyj przygotowania do Gwiazdki i 
Nowego Roku. Wesołe opowiadania i wierszyki wprowadzą cię świąteczny 
nastrój, nawet, gdy za oknem plucha. 

42061 

 

NOWE  PRZYGODY  MARKA  PIEGUSA 
 
Marek Piegus to chyba najbardziej znany bohater Edmunda Niziurskiego. 
Niewiarygodnie zaskakujące przygody, jakie mu się przytrafiają, bawią 
Czytelników od wielu lat. Tym razem Marek przypadkowo staje się posiadaczem 
tajemniczej reklamówki, wplątując się tym samym w wielką aferę przestępczą. W 
wydostaniu się z kłopotów pomaga chłopcu, znany Czytelnikom z pierwszej 
części przygód Marka, detektyw Kwass. 

42062 

 

NOWY 
 
Nie jest łatwo być nowym w obcym mieście. Marceli boi się, że nie znajdzie 
wspólnego języka z tutejszymi dziećmi. A jeśli nie znają gier, w które grał w 
swoim kraju? Jeśli nie lubią tych samych rzeczy? Na szczęście dzięki Mańkowi i 
jego narzędziom Marceli szybko odkrywa, że wcale tak bardzo nie różni się od 
innych dzieci. 



42063 

 

OKAMGNIENIE 
 
W swojej najnowszej książce znany pisarz i futurolog dokonuje nie tylko 
konfrontacji własnych hipotez ze stanem nauki na początku XXI wieku, jak sam 
mówi: "Chodzi mi raczej o ukazanie, jaki jest realny stosunek pomiędzy długością 
trwania życia na Ziemi, a epoką ludzkiej cywilizacji, co można oddać krótko 
mówiąc: jaki jest stosunek biosfery do technosfery". Rozprawia się surowo nie 
tylko z dawnymi złudzeniami, ale przede wszystkim z zalewem niekompetencji i 
ignorancji panoszącej się na obrzeżach dzisiejszej nauki. Sensacyjne doniesienia 
prasowe, popularyzatorskie pseudonaukowe publikacje i rosnąca komercjalizacja 
dokonująca się na styku nauki i mediów stwarzają w efekcie fałszywy obraz 
rzeczywistości - pełen uproszczeń i przekłamań. Lem stara się więc przywrócić 
właściwe proporcje hurraoptymistycznym zapowiedziom dotyczącym 
nieograniczonych możliwości postępu w dziedzinie medycyny, inżynierii 
genetycznej, astrofizyki, badań kosmicznych a także ewolucyjnego i 
technologicznego samodoskonalenia się człowieka. 

42064 

 

PACHNĄCE  PIEROŻKI 
 
Groszek z przyjaciółmi zapraszają do Bardzo Zielonego Lasu, krainy nauki i 
zabawy. W tej książeczce uczymy się gotować. Wesołe opowiadanie, zabawy i 
ćwiczenia. 

42065 

 

PAN  DOREMI  I  JEGO  SIEDEM  CÓREK 
 
Zapoznanie z gamą - budową pięciolinii i „mieszkającymi” na niej nutami w 
formie świetnego wiersza z rewelacyjnymi ilustracjami Marcina Szancera. 

42066 

 

PODRĘCZNIK  WOJOWNIKA   ŚWIATŁA 
 
Zbiór krótkich przypowieści i przemyśleń, w których Coelho zawarł esencję 
swojej filozofii życiowej. "Wojownik Światła" patrzy nieznajomym głęboko w 
oczy i mówi o miłości od pierwszego wejrzenia. Broni poglądów, które innym 
mogą wydać się śmieszne. Nie lęka się opłakiwać starych smutków ani radować 
się nowymi odkryciami. Kiedy czuje, że nadeszła pora, porzuca wszystko i 
wyrusza na poszukiwanie przygód..." 

42067 

 

POSZUKIWACZE.  DZIEJE  LUDZKICH  
POSZUKIWA Ń  SENSU  ŚWIATA 
 
Niezwykła książka o ludziach poszukujących odpowiedzi na pytanie o cel i sens 
naszej egzystencji. Boorstin wyodrębnia w dziejach kultury trzy style owych 
poszukiwań. Prorocy i filozofowie – Mojżesz, Sokrates, Platon, Arystoteles – oraz 
przedstawiciele reformacji szukali zbawienia, prawdy pochodzącej od Boga lub 
wyprowadzonej z rozumu. Machiavelli i Wolter byli rzecznikami cywilizacji i 
ducha liberalnego. Trzeci styl reprezentują m. in. Marks, Spengler, Toynbee i 
Bergson – przeświadczeni, że ludzie podlegają władzy historii. 

42068 

 

STANIE  SIĘ  CZAS 
 
Co byś zrobił, gdybyś mógł siłą woli przenosić się w czasie? 
Gdyby Twój dar mógł wpłynąć na losy świata? 
Jack Havig jest mutantem obdarzonym taką zdolnością. Wie, że ludzkość zgotuje 
sobie apokalipsę i że po niej przyjdzie czas stabilizacji pod panowaniem mądrego 
ludu Maurai. Jednak nie tylko Jack potrafi wędrować przez wieki - są też inni 
obdarzeni tą zdolnością, a ich wizja przyszłości jest całkiem odmienna. 



42069 

 

TATRY 
 
Tygodnik Podhalański tak napisał o albumie: "Elementarz tatrzański - książka 
zawiera podstawowe informacje na temat Tatr, od przyrody poprzez historię 
poznania tych gór, ich obecność w kulturze, turystykę, sporty górskie po folklor i 
opis Zakopanego". 

42070 

 

365  POMYSŁÓW,  JAK  WYCHOWA Ć  WSPANIAŁE  
DZIECI 
 
Kolejny poradnik z serii „365" służy pomocą rodzicom, którzy pragną jak 
najpełniej, dla obopólnego dobra, dzielić się z dziećmi tym, co uważają za 
wartościowe. Zebrane tutaj praktyczne wskazówki i niebanalne pomysły pomogą 
dzieciom wzbogacić wiedzę o świecie, zdobyć ważne umiejętności życiowe, 
kształtować charakter i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Rodzicom zaś 
podpowiedzą, co powinni wiedzieć o samych sobie, jak wyrażać uczucia, jak 
uczyć dzieci relacji z innymi, dbać o najlepsze cechy ich charakteru, jak 
pielęgnować stosunki rodzinne i dzielić radości.  

42071 

 

TURBODOŁADOWANIE 
 
Na srebrnym torze panuje wielkie poruszenie. Samochody szykują się do 
testowania nowych turbosprężarek. 

42072 W  KRAINIE  KRASNOLUDKÓW 
 
Elsa Beskow (1874-1953) napisała i zilustrowała ponad trzydzieści książek dla 
dzieci. Wiele z nich stało się klasyką gatunku i wznawianych jest z powodzeniem 
do dziś, choć od ich pierwszego wydania minęło nierzadko sto lat. Elsa Beskow 
oczarowuje czytelnika niezwykłym wyczuciem przyrody, prowadzi go przez 
baśniowe światy skandynawskich lasów, jednocześnie nie stroniąc od realizmu. 

42073 

 

BABAR  I  JEGO  PRZYJACIELE.  W  LESIE 
 
Książka z cyklu historyjek o słoniu Babarze. Do czytania wspólnie z dzieckiem, 
gdyż niektóre słowa w tekście są zastąpione obrazkiem i może je "odczytywać" 
nasz maluch. 

42074 

 

WAKACJE  NAD  MORZEM 
 
Groszek po raz pierwszy wyjechał na prawdziwe wakacje! Razem z Zajączkiem 
pojechali pociągiem nad morze. Przeżywają mnóstwo wesołych przygód i poznają 
wielu nowych przyjaciół. Groszek z przyjaciółmi zapraszają do Bardzo Zielonego 
Lasu, krainy nauki i zabawy. Z tej książeczki dowiemy się, co należy zabrać ze 
sobą na wakacje i jak należy zachowywać się nad morzem. Ponadto wiele innych 
ćwiczeń i zabaw. 

42075 

 

WARSZAWA  PARKI  I  OGRODY 
 
Albumik zawiera kwintesencję wiadomości o zabytkach architektury, zbiorach 
dzieł sztuki, obszarach chronionej przyrody. 



42076 

 

WARSZAWSKIE   NOWE  BRÓDNO  1940... 
 
Niniejsze opracowanie autorstwa architekta ZYGMUNTA 
KUPNIEWSKIEGO powstało w wyniku merytorycznej współpracy z REGINĄ 
GŁUCHOWSKĄ, Prezesem Oddziału Bródno Towarzystwa Przyjaciół Warszawy 
 

42077 

 

WERONIKA   POSTANAWIA  UMRZE Ć 
 
Umiera się na wiele sposobów: z miłości, z tęsknoty, z rozpaczy, ze zmęczenia, z 
nudów, ze strachu... Umiera się nie dlatego, by przestać żyć, lecz po to by żyć 
inaczej. Kiedy świat zacieśnia się do rozmiaru pułapki, śmierć zdaje się jedynym 
ratunkiem, ostatnią karta, na która stawia się własne życie. Weronika postanawia 
umrzeć bez wyrażnego powodu, bez żalu i bez patosu. Może dlatego, że szukając 
łatwych rozwiązań, jej życie stało się mdłe, jak potrawa bez przypraw, 
pozbawione ziarna szaleństwa. A gdzie szukać szaleństwa, jeśli nie w domu 
wariatów, pośród tych, którzy obdarzeni nim zostali w nadmiarze? Weronika uczy 
się na nowo życia, poznaje siebie sama, zmartwychwstaje. Weronika chce żyć 
inaczej... 

42078 

 

WIELKA   PRZYGODA  Z  WYNALAZKAMI 
 
Wielka przygoda z wynalazkami" to superciekawa książka o Juliuszu Verne i 
XIX-wiecznych wynalazkach, które zmieniły historię. Dowiesz się tytaj: kto 
pierwszy okrążył kulę ziemską, jak wyglądał pierwszy samochód, co to jest GPS, 
kiedy zaczęto jeździć na wrotkach. Zabierze Cię w podróż w czasy dawnych 
odkrywców i wynalazców, by potem z prędkością światła przenieść Cię w świat 
współczesnych kierowców, nowoczesnych samochodów rajdowych i pociągów 
jeżdżących 300 km/h. Plus gigantyczna gra dla całej rodziny "W 80 dni dookoła 
świata". 

42079 

 

WIELKI  WY ŚCIG 
 
Poczytaj o sympatycznym czerwonym samochodziku i jego przyjaciołach. 
Dowiedz się, czy Franek wygrał główną nagrodę w wielkim wyścigu. 
W książeczce, oprócz historyjki do czytania, znajdziesz zagadki, quizy i 
łamigłówki. 

42080 

 

WŁOCHY 
 
Podróże marzeń to przewodniki, które zabiorą cię w niezwykłą podróż po 
najciekawszych miejscach świata. 

42081 

 

WROTA  BALDURA  2.  CIENIE  AMNA 
 
Bhaal umarł! 
 
Jednak jego wyznawcy chcą sprowadzić go z powrotem. Krew boga mordu płynie 
w jego dzieciach, a zła krew przyciąga złych ludzi. 
Złodzieje Cienia, wampiry, ninja oraz kamienne robaki budzą się do życia na 
Wybrzeżu Mieczy, w tętniącej akcją powieści Wrota Baldura II, będącej 
literackim rozwinięciem komputerowej gry firm BioWare i Interplay. 
 
 



42082 

 

WSPÓLNE  GOTOWANIE 
 
"Bali” to nowa seria książek dla najmłodszych, oparta na serialu animowanym o 
tym samym tytule, emitowanym w TVP 1. Seria przeznaczona jest dla dzieci w 
wieku 2-6 lat, ciekawych świata i żądnych przygód. Mali czytelnicy, podobnie jak 
tytułowy bohater serii, z ogromnym zapałem i radością odkrywają tajemnice 
otaczającej je rzeczywistości.  
Każda książeczka opowiada o przygodach przebojowego przedszkolaka żyjącego 
w nowoczesnym świecie i jego zmaganiach z codziennymi problemami. 

42083 

 

ZABAWY  Z  GAPISZONEM 
 
Historyjki obrazkowe z komentarzem metodycznym Hanny Ratyńskiej 

42084 

 

ZIMA  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. 

42085 

 

DETEKTYW  NOSEK  I  PORYWACZE 
 
Detektyw Ambroży Nosek spokojnie spędza czas na zasłużonej emeryturze. Ale 
czy nie za szybko na nią przeszedł? Bo gdy tylko w Miasteczku dzieje się coś 
niepokojącego, starszy pan ochoczo i z właściwą sobie przemyślnością podejmuje 
śledztwo - jakby tylko czekał na okazję. 
Tym razem sprawa dotyczy go osobiście. Kiedy jego przyjaciel Kuba - 
najsławniejszy z psów, który włada ludzką mową (ale o tym sza!) - staje się 
sławny dzięki epokowemu dziełu pt. `Portrety psów niezwykłych`, detektyw 
Nosek otrzymuje dziwny list. Okazuje się on początkiem intrygi, której celem 
jest... porwanie Kuby! 

42086 

 

MAGICZNA  CUKIERNIA 
 
Rodzina Rozmarynki Szczęsnej ma sekret. To Almanach Wiedzy Kulinarnej 
Szczęsnych - stara księga z czarodziejskimi przepisami. Kiedy rodzice 
wyjeżdżają, opiekę nad księgą i młodszymi braćmi powierzają Rozmarynce. 
Dziewczynka jak oka w głowie pilnuje klucza do drzwi, za którymi kryje się 
almanach. Jednak pewnego dnia postanawia wypróbować parę przepisów - 
przecież muffiny miłości czy ciasteczka prawdy nie mogą nikomu zaszkodzić... 
Niespodziewanie dom odwiedza tajemnicza kobieta, przedstawiająca się jako 
ciotka Lily. Na dowód przynależności do rodziny pokazuje znamię w kształcie 
chochelki. Ale czy rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje? I po co właściwie 
przyjechała? 

42087 

 

ŚNIEŻEK  I  WĘGIELEK.  PODRÓŻ  DO  AMAZONII 
 
Śnieżek - kot i pies Węgielek jak dawniej mieszkają w swoim domku, wiodąc 
spokojne życie. Nadszedł jednak czas na nową Przygodę. Po podróży w daleki 
kosmos nasi przyjaciele wyruszają tym razem nieco bliżej, do wspaniałej Puszczy 
Amazońskiej. Co ich tam czeka? 



42088 

 

BAŚNIE  I   BAJKI  DO  PODUSZKI 
 
Zbiór pięknie przygotowanych pod względem edytorskim i artystycznie 
zilustrowanych klasycznych bajek. To wspaniały prezent na każdą okazję. W 
Baśniach i bajkach do poduszki dzieci mogą przeczytać m.in.: Ołowianego 
żołnierzyka, Dzikie łabędzie czy Księżniczkę na ziarnku grochu. 

42089 

 

DOM 
 
Niezwykła książka obrazkowa, kierowana zarówno do młodszych, jak i starszych 
czytelników. Opowieść o stu latach zmian, zawieruchach historii i przemijaniu 
opowiedziana z perspektywy domostwa. Poetycki tekst J. Patricka Lewisa został 
mistrzowsko zilustrowany przez laureata Nagrody im. H. Ch. Andersena za 
ilustracje w 2008 roku, Roberto Innocentiego. Ilustrator dał się poznać polskim 
czytelnikom swoim opracowaniem graficznym Pinokia. 

42090 

 

ÓSMY  KRASNOLUDEK  PANA  HABY 
 
Czeska bajka o przygodach krasnoludka, którego pan Haba wygrał na odpuście. 

42091 

 

POLSKA  JEST  NAJ... 
 
Z książki tej dowiemy się co Polska ma "naj" w położeniu, hydrologii, klimacie 
czy demografii. 
Znajdziemy tu obiekty najstarsze, największe, najmniejsze, najwyższe, najdłuższe, 
najgłębsze, najwyżej położone i wiele innych. 
Będą to osobliwości przyrody i perły architektury. 

42092 

 

ŚWIAT  BAJEK  DISNEYA 
 
Myszka Tymoteusz uczy Dumbo latać, a Mowgli musi opuścić dżunglę, by uciec 
złemu tygrysowi Szir Kanowi. Lady i Tramp przeżywają niezwykłe przygody. 
Każdy wielbiciel bajek Disneya znajdzie w tej książce coś dla siebie. 

42093 

 

WIERNO ŚĆ  W  STEREO 
 
Powieść Nicka Hornby`ego - pełna pokoleniowego snobizmu, uczuć i wyrzutów 
sumienia - jest książką, której się nie zapomina. Smutną, śmieszną i prawdziwą. 
Na ekrany kin wszedł film Przeboje i podboje, który nakręcono na jej podstawie. 
Opisuje cierpienia egoistycznego Roba, który rozwa ża znaczenie kobiet, seksu i 
Abbey Road. Gdy okoliczności zmuszają go do zastanowienia się nad tym, czym 
jest samotność, przystosowa nie, niepowodzenia i śmierć - poznajemy prawdziwe 
przesłanie tej książki. 

42094 

 

ZWIERZ ĘTA  W  BAŚNIOWYM  ŚWIECIE 
 
Książka jest zbiorem pięknie ilustrowanych baśni i bajek, w których głównymi 
bohaterami są zwierzęta. 



 KSIĄŻKI  KUPIONE   
ZA PIENIĄDZE  ZE  ZBIÓRKI  
PUBLICZNEJ  STOWARZYSZENIA  
BIBLIOTEKA  OTWARTA  

42095 

 

ALA  BETKA  I  DEMON  MIASTA 
 
Nowe miejsce, nowi przyjaciele, i... Czarna Ziuta! Ala Betka - pozornie 
zwyczajna dziewczynka, która niczym magnes przyciąga kłopoty i magiczne 
zdarzenia... a także demony, takie jak tajemniczy Edwin Piekielniczuk. TYM 
RAZEM - W SERCU WARSZAWY! 
 

42096 

 

AS  WYWIADU  I  RESZTA  ŚWIATA 
 
Billy Grimshaw uwielbia swego tatę! 
Co prawda, nie widział się z nim od miesięcy, ale wie, że tata wróci do domu, gdy 
tylko wypełni misję szpiegowską w Londynie. 
Tymczasem wychodzi na jaw koszmarna nowina: rozwiedziona mama Billy`ego 
zamierza wziąć ślub z Davem. 
Billy układa plany, żeby udaremnić ten pomysł, a jego życie coraz bardziej się 
komplikuje. Ma w tym spory udział największy klasowy rozrabiaka i Puszysta 
Laura, najlepsza kumpela naszego bohatera. 
 

42097 

 

CIEKAWE,  CO  MY ŚLI  O  TYM  KRÓLOWA 
 
Zwariowana kartonowa książeczka dla małych i dużych miłośników 
absurdu.Witajcie na książkowej karuzeli zaskakujących i zabawnych skojarzeń! 
Tu wszystko jest możliwe: bocian motocyklista, robot jedzący sztućcami, 
kosmiczna gra w piłkę... Ilustracje w stylu retro i brawurowy wierszowany tekst 
zabiorą was na zwariowaną, nieprzewidywalną przejażdżkę. Kwa, kwa i jeszcze 
raz kwa! Paweł Mildner (ur. 1986) - rysownik. Fascynację klasyczną grafiką z 
połowy XX wieku łączy z zainteresowaniem międzynarodową sceną graffiti. 
Mieszka i pracuje we Wrocławiu. `Ciekawe, co myśli o tym królowa` to jego 
pierwsza książka. 
 

42098 

 

CZEKOLADA  Z  CHILI 
 
Linka niedawno dowiedziała się, że ma siostrę, którą mama oddała kiedyś do 
domu dziecka. Ma też ojczyma, z którym nie do końca potrafi się porozumieć. No 
i braciszka, który ciężko przeżywa rozstanie rodziców. W dodatku Linka idzie do 
liceum i po wakacjach musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości i nowej klasie. 
Nie jest łatwo, szczególnie, że jej chłopak wyjechał do Londynu. Czy uda jej się 
znaleźć pracę i zarobić na czesne w szkole marzeń? Czy związek z Adrianem 
przetrwa? Związek, który nie zawsze smakuje jak czekolada mleczna. Częściej ma 
smak czekolady z chilli. Dalsze losy Linki z Kawy z kardamonem. 
 
 
 
 
 



42099 

 

DOBRANOC,  ALBERCIE  ALBERTSONIE 
 
Albert Albertson to kilkuletni chłopiec, który chodzi do przedszkola i mieszka z 
bardzo miłym tatą. Dzieci rozpoznają w Albercie swoje zachowania i emocje - 
radość zabawy, ciekawość świata, nieograniczoną fantazję, ale też złość, zazdrość 
czy strach. 
Książki o Albercie, tłumaczone na kilkadziesiąt języków, rozeszły się dotąd w 
niemal ośmiomilionowym nakładzie w Szwecji i poza jej granicami, a na ich 
kanwie powstały liczne spektakle teatralne i filmy animowane. W Szwecji to już 
kultowa seria, licząca około trzydziestu tytułów. Jej autorka i ilustratorka, Gunilla 
Bergström, otrzymała za swoją twórczość wiele nagród i wyróżnień, włącznie z 
wyborem jej książki na książkę roku 1997 przez szwedzkie Jury Dziecięce. 

42100 

 

DRUGIE   URODZINY  PROSIACZKA 
 
Druga część przygód sympatycznego prosiaczka, którego czytelnicy mieli okazje 
poznać na kartach książeczki `Pierwsze urodziny prosiaczka`. 
 
 
 

42101 

 

HISTORIA  PRAWDZIWA  KAPITANA  HAKA 
 
28 kwietnia 1829 roku w Windsorze rodzi się dziecko, które może odmienić losy 
Anglii. To nieślubny syn króla Jerzego IV i z tego powodu niemowlę i jego matka 
muszą natychmiast opuścić dwór. James Fry wchodzi na pokład statku, gdy ma 
zaledwie trzynaście lat, i od tego momentu rozpoczyna życie pirata - wkrótce 
stanie się najbardziej poszukiwanym człowiekiem imperium brytyjskiego. 
Ten wyjęty spod prawa wygnaniec ma przy sobie stary zegarek - klucz do swojej 
przeszłości. Do historii przejdzie jako Młody Lord, Bosy, Książę Mórz... Nikt 
jednak nie wie, że jest prawdziwym kapitanem Hakiem. 

42102 

 

JAK  CI Ę  WYKRA ŚĆ, PHOENIX? 
 
Jak cię wykraść, Phoenix? to elektryzująca i wybuchowa kontynuacja sagi o 
braciach Benedictach. Rozpoczęła ją Kim jesteś, Sky? Wypatrujcie niebawem Jak 
cię znaleźć, Crystal? 
UWIELBIAM t ę książkę! Czytając ją, będziecie siedzieć na brzegu fotela i gryźć 
paznokcie, martwiąc się, czy ten emocjonujący romans dobrze się zakończy. Jeśli 
lubicie romanse paranormalne, musicie przeczytać tę książkę: jest w niej wartka 
akcja, wspaniałe pokazy mocy, ogień i pocałunki zapierające dech w piersiach. 
susankmann.com 

42103 

 

KIM  JESTE Ś,  SKY? 
 
Kiedy wrażliwa Sky ujrzała po raz pierwszy Zeda, nie potrafi o nim zapomnieć. 
Niedostępny Zed porozumiewa się z nią bez słów oraz czyta jej w myślach. 
Dziewczyna odkrywa, że Zed posiada zdolność przenikania do jej umysłu. 
Oniemiała Sky czuje się zagrożona i bezsilna. Czy znalezienie drugiej tak 
podobnej do siebie osoby może być aż tak niebezpieczne? 

42104 

 

KOPIDOŁ  I  KWIACIARECZKA 
 
Koniec roku szkolnego, wakacje. Nie dla każdego. Małgosię czeka pracowity 
sezon na straganie rodziców. Wiktor dorabia w zakładzie pogrzebowym ojca. Ich 
drogi krzyżują się podczas ostatniego apelu szkolnego i już się nie rozchodzą. 
Razem wpadają w tarapaty i razem, trochę w ramach pokuty, a trochę z potrzeby 
serca, zostają wolontariuszami w ośrodku Caritasu. Wyjątkowa powieść o 
poznawaniu siebie i innych ludzi. 



42105 

 

KRÓL  I  MGŁA 
 
Królestwo, którego samolubny władca lekceważy swoich poddanych, z dnia na 
dzień pokrywa się coraz gęstszą mgłą... Król, jakby nie widząc panującego wokół 
chaosu, nadal myśli wył ącznie o sobie i swoich pieniądzach. W końcu nawet jego 
żona i córka znikają we mgle... Czy nieczułe serce władcy obudzi się na dźwięk 
płaczu bezbronnej wiewiórki? Czy bylejeleń - jedyny, który nie pada na widok 
króla na kolana - potrafi przemówić mu do rozsądku? 
We mgle z pewnością niełatwo jest dostrzegać innych. Ale jeśli ich nie 
zauważamy, mgła staje się jeszcze większa. Trzeba więc ją pokonać - zaczynając 
od siebie samego. 
Tą mądrą, dowcipną, z humorem opowiedzianą bajką Maria Ewa Letki pięknie 
wpisuje się w tradycję opowieści o zaślepieniu władzy - i podobnie jak one - 
pokazuje zbawienne skutki mądrych rządów. Zarówno dla poddanych, jak i 
samego krola. 

42106 

 

LATO   NA  ULICY  CZERE ŚNIOWEJ 
 
Lato na ulicy Czereśniowej to pełna zabawnych szczegółów, sympatycznych 
postaci i ujmująco codziennych sytuacji książka obrazkowa, w której nie pada ani 
jedno słowo. Letnia wyszukiwanka z bestsellerowej serii, która podbiła świat. 
Nareszcie lato! Czereśnie już dojrzały, dzieci biegają boso po trawie, a 
sprzedawcy lodów mają ręce pełne roboty. Na ulicy Czereśniowej jak zawsze 
wiele się dzieje. Dokąd idą ci wszyscy ludzie z tajemniczymi pakunkami? Kto 
odnajdzie zgubione pingwiny? Co się stanie, gdy nadejdzie burza? Znajdź 
wszystkich bohaterów i śledź ich przygody na kolejnych stronach. 
Każda strona tej książki to barwna, pełna szczegółów i postaci ilustracja 
przedstawiająca fragment miasta. Na kolejnych rozkładówkach odnajdujemy tych 
samych bohaterów w różnych miejscach i momentach dnia. Historię każdego z 
nich można opowiedzieć na wiele różnych sposobów. Wyszukiwanie kolejnych 
postaci i tworzenie własnych opowieści o ich przygodach to wciągająca zabawa 
na długie godziny. 

42107 

 

NEVERMORE  KRUK 
 
Niezwykły romans paranormalny z gotyckim twistem. Nie tylko dla nastolatek! 
Uważaj, czego pragniesz... Możesz to otrzymać! Kapitan szkolnej drużyny 
cheerleaderek, Isobel Lanley, jest przerażona, gdy nauczyciel każe jej pracować 
nad projektem z literatury w parze z Varenem Nethersem. Jakby mało było tego, 
że dzień oddania pracy zbiega się w czasie z najważniejszym meczem szkolnej 
drużyny, Isobel musi spędzać swój czas w towarzystwie jednego z najbardziej 
antypatycznych i nielubianych facetów w szkole. Co więcej - sardoniczny, 
obojętny i zdecydowanie trudny w obsłudze Varen, nie kryje, że nie ma 
najmniejszej ochoty wziąć na siebie pracy Isobel. Dopiero gdy Isobel, wiedziona 
niezdrową ciekawością, zagląda do notatnika Varena i odkrywa w nim dziwne 
zapiski oraz niepokojące szkice, postanawia, że jednak zmusi się do współpracy z 
dziwacznym gotem. Ciekawość to, jak wiadomo, pierwszy stopień do piekła. 
Isobel szybko zaczyna szukać wymówek, by tylko spędzać czas z Varenem. 
Odsuwa się od przyjaciół i zrywa z autorytarnym chłopakiem, narażając się na 
szkolną ekskomunikę. Dziewczyna, niczym ćma do płomienia, lgnie do dziwnego 
świata Nethersa - świata, w którym ożywają koszmarne historie Edgara Allana 
Poego... Zafascynowana Varenem i jego fantasmagoryczną rzeczywistością, 
Isobel odkrywa, że sny, podobnie jak słowa, mają wielką moc, a największym 
zagrożeniem dla człowieka, jest on sam. Czy uda się jej ocalić Varena przed 
cieniami, które on sam powołał do życia? 
 
Tom drugi: Cienie 
 
 



42108 

 

NIE  MA  TUSIONKA 
 
Ksiżka z serii: Fantastyczna seria do kieszonki. 
Zizi , Kapsel i Maks przyjaźnią się od pierwszej klasy. Mieszkają na tym samym 
osiedlu. Zizi (czyli Zosia) lubi komiksy i zwierzęta futerkowe, Kapsel (czyli 
Kacper) marzy o lataniu i uwielbia ciasteczka, a z Maksem? wszystko jest 
możliwe. Urodził się i siedem lat mieszkał w Peru, gdzie nauczył się wielu 
dziwnych rzeczy. W wolnych chwilach konstruuje roboty. We własnym 
laboratorium! 
Nie trzeba dodawać, że przyjaciołom zdarzają się niesamowite przygody. Jest 
fantastycznie i zabawnie. 

42109 

 

NIEZNAJOMA   Z   INTERNETU 
 
Jak wytrzymać ze szkołą, wredną Justin, denerwującym (ale przystojnym) 
Kamińskim, psami i... samą sobą? Zapis ostatniego gimnazjalnego roku Agaty S. 
Zabawna i wzruszająca książka dla młodzieży i rodziców. Nika Jabłonowska 
napisała dwie powieści dla dorosłych `Miłość z bazylią w tle` i `Wielka miłość w 
Myszkach Małych` oraz jedną dla dzieci `Pelargonka`. 

42110 

 

OSTATNIE  OSTRZEŻENIE  -  GLOBALNE  
OCIEPLENIE 
 
Weź udział w misji ratowania świata - najbardziej ekscytującej przygodzie naszej 
szóstki! Tym razem ja, Max, Kieł, Iggy, Gazownik i Angela wybieramy się w 
podróż do jednego z najbardziej nieprzyjaznych miejsc świata - na lodowaty 
Biegun Południowy - pustkowie Antarktyki. Groteskowy Uber-Dyrektor 
postanowił sprzedać nas temu, kto zaproponuje najwyższą cenę za nasze głowy. 
Tymczasem my wyruszamy na specjalna, zleconą nam przez rząd misję, a w 
pościg za nami wyrywa armia bezlitosnych żołnierzy-mutantów. Niestety okazuje 
się, że w bezwzględnym, mroźnym klimacie nawet ci, którzy mają skrzydła, nie 
mogą uciec przed najgorszymi koszmarami... 
Maximum Ride: 1. Eksperyment anioł, 2. Żegnaj szkoło, na zawsze, 3. 
Ratowanie świata i inne sporty ekstremalne, 4. Ostatnie ostrzeżenie. Globalne 
ocieplenie. 

42111 

 

OWOCOWE  BAJKI 
 
Północna Kraina leży gdzieś... na północy. Las pełen jest poziomek, jagód, malin i 
pachnących ziół. W lesie mieszkają poczciwie trolle, a w miasteczku Bruk 
kapryśna Klara, łagodny księgarz i okrutny Hokan. Do miasteczka trolle 
dostarczają skarby lasu. Ale nie wszystkim się to podoba...     W Owocowych 
bajkach spotkacie wiele trolli i skrzatów, a także jedną czarownicę. Dowiecie się 
też, jaką zaczarowaną moc mogą mieć leśne owoce. 

42112 

 

PAMI ĘTNA  WIZYTA  I   INNE  UTWORY 
 
Drugi, po "Osobliwym gościu", tom twórczości tego niezwykle oryginalnego 
ilustratora i pisarza, którego nie sposób przypisać do żadnej kategorii. 
Porównywany do Lewisa Carrolla czy Rolanda Topora, jest autorem 
purnonsensowych makabresek, budzących niepohamowany śmiech.  
 
`Bywają ludzie nałogowo ponurzy. Dzięki Goreyowi trafiają na odwyk.` 
Wisława Szymborska 
 
 



42113 

 

PO  DRUGIEJ  STRONIE  KAŁU ŻY 
 
Ksiżka z serii: Fantastyczna seria do kieszonki. 
Zizi , Kapsel i Maks przyjaźnią się od pierwszej klasy. Mieszkają na tym samym 
osiedlu. Zizi (czyli Zosia) lubi komiksy i zwierzęta futerkowe, Kapsel (czyli 
Kacper) marzy o lataniu i uwielbia ciasteczka, a z Maksem? wszystko jest 
możliwe. Urodził się i siedem lat mieszkał w Peru, gdzie nauczył się wielu 
dziwnych rzeczy. W wolnych chwilach konstruuje roboty. We własnym 
laboratorium! 
Nie trzeba dodawać, że przyjaciołom zdarzają się niesamowite przygody. Jest 
fantastycznie i zabawnie. 

42114 

 

PRZYSTAŃ   WIATRÓW 
 
Mieszkańcy Przystani Wiatrów odkryli, że na ich planecie możliwe jest 
realizowanie odwiecznego marzenia ludzi. Wspomagani przez słabą grawitację i 
gęstą atmosferę, na skrzydłach wykutych z metalu uzyskanego z porzuconego 
statku - zaczęli latać! 
Na planecie małych wysepek, trapionych przez potwory mórz i rozdzierające 
powietrze sztormy, lotnicy pełnili funkcję wysłanników i zazdrośnie strzegli 
prawa do dziedziczenia skrzydeł. Jednak Maris z Amberly, która ponad wszystko 
pragnęła latać, rzuciła im wyzwanie i wywalczyła skrzydła dla siebie. Wkrótce 
przekonała się, że toczy bój nie tylko o własne przetrwanie, ale także o dalsze 
istnienie Przystani Wiatrów. 

42115 

 

TAJEMNICE  ZWYCZAJNEJ  FARMY 
 
Tyler i Lucinda zostali zaproszeni na czas kolejnego lata na tajemniczą, pełną 
niesamowitości i strachów Zwyczajną Farmę. Tego lata coś niezwykle 
złowrogiego dzieje się z ich stryjecznym dziadkiem Gideonem i jego 
wyjątkowymi stworzeniami: smokami, jednorożcami i wężami morskimi, które 
uratował z czasowej wyrwy, zwanej Fault Line. Farmie zagraża przeraźliwie 
bogaty rywal Gideona, Ed Stillman, choć dodatkową ochronę zapewnić ma 
obecność nowych stworzeń, takich jak mantykory i bunyipy. Jednak nic nie 
będzie w stanie obronić Lucindy, Tylera i farmy przed pobliskimi zagrożeniami, 
takimi jak pani Needle i jej syn Colin, którzy pragną przejąć Zwyczajną Farmę. 
Dzieci robią co mogą, by zatrzymać farmę i jej cudownych mieszkańców w 
bezpieczeństwie, jednak kiedy stryj Gideon znika, sprawy przybierają zły obrót. 
Bardzo, bardzo zły... 

42116 

 

ANNA   I   POCAŁUNEK  W   PARY ŻU 
"Anna i pocałunek w Paryżu" ma w sobie coś, co wzrusza, bawi i każe marzyć 
o najwspanialszym chłopaku w najwspanialszym mieście świata. I ma duszę 
Paryża. Paryż jest zachwycający - urokliwe zaułki, romantyczne bulwary, 
przytulne kawiarenki, gdzie unosi się zapach croissantów. Na tym tle rozgrywa się 
historia Anny i Etienne`a - słodka, odlotowa i prawdziwa. 
Ta powieść jest jak spacer ulicami Paryża w przeczuciu, że nagle drogę zastąpi 
nam miłość... 
Każda siedemnastolatka byłaby wniebowzięta, gdyby ojciec postanowił wysłać ją 
na rok do Paryża. Ale Anna jest szczęśliwa w Atlancie - ma fajne liceum, 
najlepszą przyjaciółkę i chłopaka... no prawie. Więc nie skacze do góry zachwytu. 
Paryż wcale jej się nie podoba - dopóki w nowej szkole nie pozna Etienne`a. 
Etienne jest superparyski, megaprzystojny i ma wszystko - niestety, z dziewczyną 
włącznie. Ale przecież w Paryżu każde marzenie może się spełnić. Czy 
najbardziej romantyczny rok w najbardziej romantycznym mieście świata 
zakończy się tak wyczekiwanym przez Annę najbardziej romantycznym 
pocałunkiem? 
 
 



42117 

 

NIEDŹWIEDŹ,  KOT  I  KRÓLIK 
 
Niedźwiedź, kot i królik wyruszają w podróż przez niezwykły, tajemniczy las. Z 
jednej strony kuszący obietnicą przygody, z drugiej budzący niepokój. Co czeka 
na nich za następnym drzewem? Nie wiemy, gdzie zwierzęcy bohaterowie 
zmierzają, ani co jest celem ich podróży. Ale zachowują się, jakby była to 
najważniejsza wyprawa w ich życiu. Taka, która zadecyduje o ich przyszłych 
losach. Stopniowo odkrywamy ich skomplikowane osobowości i grę, jaką między 
sobą prowadzą. Jeden jest despotą, drugi krętaczem, a trzeci uśmiecha się tylko, 
zaglądając do butelki. Ale czy tak będzie też na końcu ich wyprawy? Niezwykły, 
malarski komiks Marii i Michała Rostockich to bajka, jaką Ezop mógłby 
opowiedzieć współczesnym dorosłym. Z morałem, który dla każdego może być 
inny. 
 

42118 

 

PAMI ĘTNIKI  PÓŁBOGÓW 
 
Młodzi herosi! 
Już znacie swój los! 
Musicie się przygotować na trudną przyszłość: będziecie walczyli z potworami, 
przeżywali przygody na całym świecie i mieli do czynienia z kapryśnymi 
greckimi i rzymskimi bogami. 
W tym supertajnym zbiorze nigdy dotąd niepublikowanych opowiadań, 
wywiadów, planów, diagramów i zagadek spotkacie waszych ulubionych 
bohaterów serii "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" i "Olimpijscy herosi", 
którzy stawią czoła groźnym potworom i podejmą się niebezpiecznych zadań. 
Wiedza, którą zdobędziecie podczas lektury tych opowiadań, może i wam 
uratować życie! 

 
42119 

 

ZARZEWIE   BUNTU 
 
  Jason Walker musi znaleźć drogę powrotną do Lyrianu. Rachel została tam 
sama, a Jason zdobył cenną informację, którą musi przekazać porzuconym 
przyjaciołom z Lyrianu, jeśli mają mieć jakąkolwiek szansę przetrwania i 
pokonania złego cesarza Maldora.  
  Kiedy wreszcie udaje mu się powrócić do dziwnego i zagrożonego świata, od 
razu pakuje się w tak poważne kłopoty, jak jeszcze nigdy dotąd, ponieważ jest 
najbardziej poszukiwanym zbiegiem na kontynencie. W tym czasie Rachel 
zaczyna odkrywać nowe umiejętności, które mogą okazać się kluczowe w walce 
przeciwko tyranii Maldora. 
  Po misji, która się nie powiodła, pojawia się nowy cel - zebrać wszystkich 
pozostałych przy życiu bohaterów Lyrianu. Czy uda się przekonać niezbędnych 
sprzymierzeńców, zanim cesarz zdławi raczkującą rebelię? Jason, Rachel i ich 
grupa bohaterów-weteranów stawi czoło nowym wrogom i ogromnym 
trudnościom, próbując zapoczątkować rozpaczliwe powstanie. 
  Nie przegap drugiego tomu bestsellerowej sagi Brandona Mulla! 
 

42120 

 

WIELKI   DRAMAT  ZIZI 
 
Zizi , Kapsel i Maks przyjaźnią się od pierwszej klasy. Mieszkają na tym samym 
osiedlu. Zizi (czyli Zosia) lubi komiksy i zwierzęta futerkowe, Kapsel (czyli 
Kacper) marzy o lataniu i uwielbia ciasteczka, a z Maksem? wszystko jest 
możliwe. Urodził się i siedem lat mieszkał w Peru, gdzie nauczył się wielu 
dziwnych rzeczy. W wolnych chwilach konstruuje roboty. We własnym 
laboratorium! 
Nie trzeba dodawać, że przyjaciołom zdarzają się niesamowite przygody. Jest 
fantastycznie i zabawnie. 



42121 

 

WYKRADZIONA 
 
Przez siedemnaście lat Eloise Hart nie miała pojęcia, że kraina Faery w ogóle 
istnieje. Do czasu, aż została porwana i uwięziona w Twierdzy Lorda Strahana, 
króla tej krainy. Strahan miał rządzić tylko przez siedem lat, jak nakazuje tradycja 
Faery, a potem oddać koronę następnemu władcy. On jednak nie chce oddać 
władzy, a obu światom zagraża chaos. Jedyną osobą, która może go powstrzymać, 
jest ciotka Eloise, Antonia.  
Eloise staje się więc kartą przetargową w rękach króla. Będzie potrzebować 
pomocy swoich najlepszych przyjaciół: Jo i Devina oraz pozostałych elfich 
jeńców na dworze Strahana. Z całym światem Faery przeciw niej, Eloise, jej 
protektor, elf Lucas i tajemniczy Eldris muszą powstrzymać Strahana, podczas 
gdy oba światy pogrążają się w chaosie. 
 

42122 

 

ZIUZIA 
 
"Zachwycona Bromba odłożyła książkę i zapytała Glusia, czy już słyszał o Ziuzi. 
Naturalnie - odpowiedział reżyser. Bardzo je lubię. I Ziuzię, i Prześlugę. Są 
wspaniałe!!! Mają takie swoje własne choniki. Koniecznie trzeba o nich poczytać, 
bo ich się nie da opowiedzieć. One są po prostu WYJĄTKOWO 
POCZYTALNE!" Maciej Wojtyszko 

42123 

 

ZŁOMIARZ 
 
Na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej, gdzie cięte są na złom osadzone na piasku 
wielkie tankowce, nastoletni Nailer pracuje w lekkiej ekipie, wydobywającej 
z wraków miedziane kable. Codziennie musi wyrobić normę - i liczyć, że przeżyje 
do następnego dnia. Kiedy jednak, zrządzeniem losu, czy też przypadkiem, 
odkrywa na skałach rozbity przepiękny kliper, staje przed najważniejszą decyzją 
w swoim życiu: zrabować ze statku wszystko co cenne czy uratować jedyną 
ocalałą osobę, piękną i bogatą dziewczynę, która mogłaby zapewnić mu lepsze 
życie... 
W tej mocnej powieści Paolo Bacigalupi, zdobywca wielu nagród, snuje 
porywającą i pełną tempa opowieść przygodową, osadzoną w prawdopodobnej, 
barwnej i niepokojącej przyszłości. 
 

42124 

 

A  DLACZEGO? 
 
Wstaję, patrzę, świeci słońce. I chcę wiedzieć - a dlaczego? 
Dlaczego ptak lata? Dlaczego pies szczeka? Dlaczego pada deszcz? 
W rytmicznie powtarzających się obrazach i słowach pytamy o otaczający świat. 
Ptak, pan, pies, Jaś, deszcz - wszyscy coś robią. Tylko dlaczego? Po co? I jak to 
jest? 
Przejrzyste kolory i formy idealne dla najmłodszych czytelników. Książeczka 
inspirująca do zabawy. 
Szwedzkie bestsellery dla jedno-, dwulatków, które polubiło już wielu polskich 
maluchów. 
 
 
 
 
 
 



42125 

 

BOGOWIE  I  WOJOWNICY 
 
Bogowie i wojownicy to pierwszy z pięciu tomów nowej sagi Michelle Paver. Po 
bestsellerowych Kronikach Pradawnego Mroku, których akcja toczy się w epoce 
kamiennej, autorka zabiera czytelnika w kolejną podróż w czasie - w epokę brązu. 
Bohater opowieści, dwunastoletni Hylas, jest Osobnym - wykluczonym ze swojej 
społeczności. Mało komu ufa, nie cofa się przed kłamstwami i kradzieżą. Ścigają 
go wojownicy zwani Krukami. To przez nich uciekła jego młodsza siostra. 
Chłopiec nie ma pojęcia, co się z nią dzieje, ale wie jedno: za wszelką cenę musi 
ją odnaleźć. Decyduje się wypłynąć na morze, cudem unika śmierci i trafia na 
niezwykłą wyspę. Na miejscu spotyka Pirrę - córkę despotycznej kapłanki, swoją 
rówieśniczkę, która również znalazła się tam przypadkowo. Różnią się niemal 
wszystkim. Wspólnie jednak muszą się zmierzyć z potęgą przyrody, gniewem 
bogów, wielką polityką - a także z własnymi słabościami i sobą nawzajem. A 
pomaga im w tym dobry duch... A właściwie Duch. 
Co kryje się w głębi morza? Jaką moc może mieć nóż z brązu? I dlaczego Hylasa 
ścigają Kruki? 
 

42126 

 

CIEKAWSKI  GEORGE  JE ŹDZI  NA  ROWERZE 
 
Dobrze jest być ciekawskim: odkrywamy tajemnice świata, przeżywamy 
przygody, zdobywamy wiedzę i doświadczenie. Ale bywa też, że przy okazji 
nabijamy sobie guza i wpadamy w tarapaty. Jak ciekawski George, którego Wasze 
dzieci mogły poznać w dwóch wcześniejszych propozycjach wydawnictwa Modo 
– "Ciekawski George" i "Ciekawski George idzie do pracy". 

42127 

 
 

FRANKLIN  ZAZDROSNY  O  PRZYJACIELA 
 
Uwielbiany przez dzieci na całym świecie zielony żółwik wciąż ma nowe 
przygody. Tym razem chciałby mieć swojego przyjaciela, misia, tylko dla siebie. 
Czy miś nie ma prawa bawić się z innymi kolegami? I czy najlepsi przyjaciele 
zawsze muszą być nierozłączni? Na te ważne pytania pomoże Franklinowi 
odpowiedzieć... czyjś najlepszy przyjaciel! 

42128 

 

KOCI   TAKSÓWKARZ 
 
`Koci taksówkarz` to ciepła i mądra opowieść, która wnosi odrobinę magii w 
codzienność i wprawia czytelnika w dobry nastrój. 
Chłopiec o imieniu Juho zaprzyjaźnia się z pewną starszą panią i jej siedmioma 
kotami. Wkrótce otrzymuje od nich tajne zadanie. 
By misja zakończyła się sukcesem, Juho musi poznać koci język i zostać? kocim 
taksówkarzem. W wykonaniu zadania pomaga mu Miarka, mała miłośniczka 
zwierząt, zupy grochowej i japońskich anime. 
Sari Peltoniemi jest cenioną fińską autorką książek dla dzieci. Jej powieść 
Groszka. Piesek, który chciał mieć dziewczynkę została przetłumaczona na kilka 
języków, w tym japoński. W Polsce ukazała się nakładem wydawnictwa W.A.B. i 
otrzymała nominację do tytułu Najlepszej Książki Dziecięcej 2010 `Przecinek i 
kropka`. 
 
 
 
 



42129 

 

CIENIE 
 
Drugi tom książki "Nevermore: Kruk", gotyckiego romansu opartego na 
twórczości Edgara Allana Poego. 
Varen zniknął. Schwytany w pułapkę koszmarnej rzeczywistości, gdzie chore sny 
Edgara Allana Poego stają się jawą, znajduje się poza zasięgiem żywych i 
umarłych. Ale Isobel nie zgadza się go porzucić. Rusza do Baltimore, by odnaleźć 
Reynoldsa, tajemniczego mężczyznę, który co roku spełnia toast na grobie pisarza 
i który w ciągu ostatnich miesięcy oszukiwał ją i zwodził. Tylko on ma klucz do 
innego świata... 
Kiedy Isobel znajduje wreszcie przejście, odkrywa, że miejsce, w którym 
przebywa Varen zdążyło się zmienić. Pełen bólu i przerażających istot świat 
zamieszkują teraz również stworzenia, które zrodziły się w pełnym gniewu 
umyśle chłopaka. Miłość przemienia się w nienawiść, radość w smutek, śmiech w 
płacz. Stając naprzeciw Varena, Isobel zaczyna rozumieć, że jej ukochany stał się 
jej największym, śmiertelnym wrogiem. 

42130 

 

W  POGONI   ZA  PROROCTWEM 
 
 Jason i Rachel nie urodzili się w Lyrianie ani tam nie dorastali. Jednakże po 
wszystkich bitwach i porażkach, triumfach i przygodach, a przede wszystkim 
przyjaźniach nawiązanych w tym fantastycznym świecie, Lyrian stał się dla nich 
domem w stopniu, jakiego nigdy sobie nie wyobrażali. 
 Teraz więc, uzbrojeni w proroctwo wygłoszone przez umierającą wyrocznię, 
wyruszają w dwie oddzielne misje, każde w towarzystwie odważnych i potężnych 
sojuszników. Wiedzą, że szanse na sukces są niewielkie. Są jednak wreszcie 
gotowi stać się bohaterami, których Lyrian potrzebuje. Bez względu na cenę. 

42131 

 

TAJEMNICA  NAMOKNI ĘTEJ  GĄBKI 
 
Książka należy do serii Księżycowy Kamień. 
W szkole Bratka i Ziutka zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Ktoś przemyka po 
korytarzach, zamienia worki w szatni, chowa buty i brudzi fartuchy. Czy 
przyjaciołom uda się zdemaskować tajemniczą osobę? 

42132 

 

TONJA   Z   GLIMMERDALEN 
 
Wzruszająca i zabawna powieść autorki okrzykniętej "nową Astrid Lindgren". 
Tonja ma dziewięć lat, burzę rudych włosów i jest jedynym dzieckiem w całej 
górskiej dolinie. Mówią o niej "mała łobuziara" - a ona po prostu wierzy, że w 
życiu liczy się szybkość i wiara w siebie. Więc lepiej nie znaleźć się na jej drodze, 
gdy pędzi na sankach! Wrogowie jej przyjaciół powinni się strzec - Tonja ma 
wielkie serce i nie zawaha się go użyć. Ale czy to wystarczy, gdy pojawią się 
problemy, z którymi nie radzą sobie nawet dorośli? 

42133 

 

ZASUPŁANA   HISTORIA 
 
Kaja to dziewczyna, jakich wiele. Narzeka na swój wygląd, odkrywa też, że od 
pewnego czasu nic nie jest takie jak dawniej. Lustro, w którym widywała 
codziennie swoją twarz, rozbiło się na tysiące okruchów, a każdy z nich pokazuje 
jedynie fragment znajomego obrazu. Gdzie podziała się dawna Kaja? Czy uda jej 
się odnaleźć siebie? W niełatwych poszukiwaniach, jakie musi podjąć, pomocne 
będą bajki, zasupłana włóczka oraz znajomość z pewnym dzieckiem. 



 DARY  ZE  ZBIÓRKI  PUBLICZNEJ  
STOWARZYSZENIA  BIBLIOTEKA  
OTWARTA  

42134 

 

ALCHEMIST 
 

The Alchemist follows the journey of an Andalusian shepherd boy named 
Santiago. Santiago, believing a recurring dream to be prophetic, decides to travel 
to a Romani in a nearby town to discover its meaning. The gypsy tells him that 
there is a treasure in the Pyramids in Egypt.Early into his journey, he meets an old 
king, Melchizedek, who tells him to sell his sheep to travel to Egypt and 
introduces the idea of a Personal Legend (which is always capitalized in the 
book).  

42135 

 

ATLAS  ŚWIATA  BOLKA  I  LOLKA 
 
Wędrówka poprzez wszystkie kontynenty kuli ziemskiej systematyzuje 
podstawowe wiadomości o każdym z nich. Ujęte w ramki informacje na temat 
krajów, języków, klimatu, roślinności, mieszkańców, zwierząt oraz specyficznych 
zjawisk i miejsc, w atrakcyjny sposób przekazują wiadomości. Ramka „Musisz 
wiedzieć, że..” stanowi wprowadzenie do tematu, który jest rozwijany na kilku 
sąsiadujących stronach. Ilustracje objętościowo równoważą podaną wiedzę i 
stanowiąc dodatkowy nośnik informacji oraz atut książki, która w ten sposób 
przemówi także do najmłodszego czytelnika. 

42136 

 

BALSAM  DLA  DUSZY  MIŁO ŚNIKA  KOTÓW 
 
Od tysięcy lat koty towarzyszą człowiekowi, są jego przyjaciółmi. Czy chodzi 
o psotne kocięta, dostojne kocice czy senne stare koty, nie potrafimy być wobec 
nich obojętni - wobec ich niezależności i dumy, ale też wierności i oddania. Zatem 
uśmiechnijmy się przy opisach niezliczonych kocich przygód. Od radosnych i 
śmiesznych relacji o życiu z kotem do poruszających historii o kociej odwadze, 
umiejętności uczenia się i uzdrawiania, z każdej serdecznej opowieści Balsamu 
dla duszy miłośnika kotów przebija ten wyjątkowy rodzaj więzi, jaka łączy nas 
z naszymi kotami. 

42137 

 

BEZDOMNA 
 
 Zawsze warto wysłuchać historii drugiego człowieka do końca. 
 W ten sposób można uratować komuś życie. 
Kinga straciła już wszystko: dom, rodzinę, dziecko i poczucie godności. Wtedy w 
jej życiu pojawia się Aśka. Kobieta, która kiedyś zrujnowała jej małżeństwo, teraz 
wyciąga do Kingi pomocną dłoń.Czy to wyrzut sumienia, ludzki gest, a może 
jakiś ukryty plan? Aśka nie zna jeszcze historii dawnej rywalki - historii tak 
bolesnej i wstrząsającej, że aż trudno to sobie wyobrazić. 

42138 

 

DEKORACYJNE  MALOWANIE  DREWNA 
 
Dzięki temu poradnikowi dowiesz się, jak stosując podstawowe techniki 
zdobienia, zmienić swój drewniany stół, krzesło, stojak na parasole czy szafkę na 
klucze w wyjątkowy mebel. Nauczysz się malowania, złocenia i decoupage`u. 
Poznasz sposoby postarzania mebli m.in. za pomocą patyn.  
W książce opisano narzędzia i materiały niezbędne do pracy. Doradzono, jakich 
używać podkładów, bejc i lakierów. Wykonanie wszystkich projektów - zarówno 
tych dotyczących zdobienia nowych przedmiotów, jak i renowacji starych - 
opisano krok po kroku, tak by każdy mógł spróbować swoich artystycznych 
możliwości." 



42139 

 

DINIOZAURY.  FASCYNUJ ĄCY  ŚWIAT  3D 
 
Naukowe safari ery mezozoicznej! 
Zobacz, jak przed twoimi oczami ożywa prehistoryczny świat dinozaurów. 
Obejrzyj z bliska imponujące pazury tyranozaura, podziwiaj olbrzymie 
roślinożerne zauropody i zmierz się z przerażającym 
mięsożernym dryptozaurem. 

42140 

 

DZIEDZICTWO  KRWI 
 
Od zarania dziejów zastępy aniołów z Wysokich Niebios i diabelskie hordy z 
Płonących Piekieł ścierały się w walce o los wszelkiego stworzenia. Ta walka 
przeniosła się do świata ludzi... żaden Człowiek, Anioł ani Demon nie będzie 
mógł stać na uboczu. 
Norrec Vizharan stał się żywym koszmarem. Poszukując magicznych skarbów, 
najemnik odnalazł artefakt przekraczający jego najśmielsze marzenia: starodawną 
zbroję Bartuca, legendarnego Krwawego Władcy. Lecz tajemnicza zbroja jest 
przeklęta i przelewa złą moc w udręczoną duszę Norreca. Ścigany przez demony 
pożądające jej dla własnych celów, Norrec musi pokonać z trudem 
powstrzymywaną żądzę krwi i dowiedzieć się prawdy o ciążącej na nim klątwie, 
nim na zawsze pochłonie go mrok... 

42141 

 

HOBBIT  CZYLI  TAM  I   Z   POWROTEM 
 
Baśniowy, przemyślany w najdrobniejszych szczegółach fantastyczny świat oraz 
barwne postaci i ich wspaniałe przygody. Bohaterem jest tytułowy hobbit, "istota 
większa od liliputa, mniejsza jednak od krasnala", pełen życzliwości dla świata, 
dobroci, nieskory do męstwa, a przecież odważny, poczciwy, a przecież sprytny. 
Autor szuka w swej powieści odpowiedzi na podstawowe pytania o źródła dobra i 
zła. To także wstęp i zaproszenie do najgłośniejszego dzieła Tolkiena Władcy 
Pierścieni. 

42142 

 

KAMBOD ŻA 
 
Swego czasu nie było piękniejszego miasta na świecie niż Angkor. W tej 
baśniowej metropolii z tysiącami skąpanych złotem świątyń, milionami 
wyobrażeń Buddy i pałacami oblewanymi jeziorkami i otoczonymi rajskimi 
ogrodami żyło nawet milion mieszkańców (W tym samym czasie w całej Polsce 
było niecałe 2 mln ludzi). Jednak Kambodża to nie tylko pozostałości po 
Imperium Khemrów, to również pływające wioski, kolonialna architektura, 
uśmiechnięci ludzie, pyszne jedzenie i masaże, które tutaj kosztują grosze. To też 
niestety Pola Śmierci i Muzeum Ludobójstwa, przypominające o rządach 
Czerwonych Khmerów. Przez nich Kambodża wciąż pozostaje jednym z 
najbardziej zaminowanych krajów na Ziemi. A jej zwiedzanie, dziś tak bezpieczne 
i komfortowe, nie byłoby możliwe, gdyby nie kobiety saperzy. 
 

42143 

 

KRYSZTAŁOWY  ANIOŁ 
 
Judyta, obwołana najbardziej wpływową bohaterką literacką wolnej Polski, ma 
godną następczynię. Na niemal sześciuset stronach nowej, znakomitej powieści 
"Kryształowy Anioł" Katarzyna Grochola powołuje do istnienia Sarę. Ta 
inteligentna i wrażliwa trzydziestolatka, podobnie jak wielu przedstawicieli jej 
pokolenia, wyjeżdża z rodzinnego miasta, aby szukać szczęścia w Warszawie. 
Niestety – to, co jest szczęściem dla męża Sary, jej przynosi osamotnienie i 
rozpacz. Ogromny sukces przychodzi w najmniej spodziewanym momencie i 
łączy się z goryczą porażki. 
 
 



42144 

 

LUSTRO  LOSU 
 
Co odbija się w lustrze. 
 
Dziwne zło szerzy się na magicznej wyspie Fincayrze. Aby ocalić swoją nową 
ojczyznę i swoją przyszłość, Merlin musi udać się na wyprawę w przerażające 
zakątki - wyspy i własnej duszy. W towarzystwie Hallii, kobiety-łani, w której się 
zakochał, i swojego krnąbrnego cienia odkryje magiczne lustro obdarzone mocą 
zmiany losu każdego człowieka. Kiedy jednak w nie spojrzy, zobaczy kogoś, 
kogo najmniej się spodziewa ujrzeć. 

42145 

 

NANNY  DIARIES 
 
Wanted:  
One young woman to take care of four-year-old boy. Must be cheerful, 
enthusiastic and selfless—bordering on masochistic. Must relish sixteen-hour 
shifts with a deliberately nap-deprived preschooler. Must love getting thrown up 
on, literally and figuratively, by everyone in his family. Must enjoy the delicious 
anticipation of ridiculously erratic pay. Mostly, must love being treated like 
fungus found growing out of employers Hermès bag. Those who take it personally 
need not apply. 

42146 

 

NASZE  POLSKIE  WIGILIE 
 
Choinka, stół przykryty białym obrusem, blask palących się świec, opłatek, Pismo 
Święte otwarte na Ewangelii św. Łukasza, a za oknem wszystko przykryte białym 
puchem. 
Tego Wieczoru będą działy się cuda, zdolne przeobrazić życie każdego z nas. Czy 
chcielibyście spędzić go w towarzystwie wspaniałych autorów, z których każdy 
opowie Wam niepowtarzalną historię, przesyłając pełne optymizmu i dobroci 
świąteczne przesłanie? 
Wojciech Cejrowski uraczy Was gawędą o zamorskich Wigiliach. 
Jan Góra namaluje Wam górzystą krainę jamneńską, gdzie wedle wiarygodnych 
źródeł narodził się Pan Jezus. 
Jan Grzegorczyk wraz z księdzem Groserem wprowadzi Was w noc świętą, cichą, 
ale i huczną...  
Małgorzata Kalicińska ugości Was w Rozlewisku rozświetlonym płomieniami 
tradycji. 
Legendarna piosenkarka Urszula Sipińska nie tylko zaśpiewa cudownie 
tradycyjne kolędy, ale opowie Wam o radości, jaką daje zaproszenie do 
wigilijnego stołu niespodziewanego gościa. 
Tomasz Olbratowski wraz z Maciejem Rybińskim potężną dawką humoru 
zadbają, byśmy nie popadli w zbyt patetyczny nastrój. 
 

42147 

 

NIE  ZAWRÓC Ę 
 
Laura prowadzi bezproblemowe, dostatnie życie w Hiszpanii. Pewnego dnia 
dowiaduje się, że pojawiła się ta druga, dwadzieścia lat młodsza, a z nią 
niebawem to trzecie. Mąż składa Laurze ofertę bycia pierwszą w 
dotychczasowym luksusie, ale pod warunkiem zaakceptowania nowych osób w 
jego życiu. Laura staje przed bardzo trudnym wyborem. Zostać w Madrycie i 
zatracić siebie, czy wrócić do Polski, całkiem sama - bez męża, bez przyjaciół, 
bez grosza przy duszy. Kiedy wydaje się, że szczęście nie powróci, szereg 
spotkań, wydarzeń i postaci doprowadza do przemiany Laury. Zaczyna wierzyć w 
siebie, realizować swoje pragnienia, cenić własne poglądy i samą siebie. W jej 
nowym życiu pojawiają się mężczyźni. Laura mimo wieku postanawia dalej 
szukać miłości i szczęścia. Tym razem na własnych warunkach. 
 



42148 

 

PIORUN 
 
Piorun, psi aktor i gwiazda sensacyjnego serialu zna tylko życie na filmowym 
planie. Tam codziennie dokonuje wspaniałych wyczynów i dzięki swojej 
niezwykłej mocy rozprawia się brawurowo z każdym, kto zagraża jego ukochanej 
pani, Penny. Kiedy przez przypadek znajdzie się w rzeczywistym świecie, 
podejmie dramatyczną podróż w poszukiwaniu Penny. Szybko jednak przekona 
się że jego magiczna moc była tylko filmową iluzją. Tymczasem prawdziwe życie 
okaże się dla niego bardziej sensacyjne niż siwat filmu. Przyniesie Piorunowi 
także prawdziwą przyjaźń. A bezdomna kotka i śmieszny chomik pomogą mu 
zrozumieć pewną ważną prawdę: aby zostać bohaterem, nie trzeba posiadać 
nadzwyczajnej mocy. 
 

42149 

 

POWIETRZNE  OKR ĘTY 
 
Ile-Rien czeka nieuchronny upadek. Niegdyś kwitnący, kraj ten stał się obecnie 
obiektem ataków Gardier, tajemniczego nieprzyjaciela, którego statki powietrzne 
pojawiają się nie wiadomo skąd i uderzają bez ostrzeżenia. Wszystkie rodzaje 
broni, jakie mieli w swym arsenale najlepsi czarnoksiężnicy Ile-Rien okazały się 
bezużyteczne... te, w których wykorzystuje się magię zostają natychmiast wykryte 
przez wroga i pozbawione mocy, zaś konwencjonalne uzbrojenie ulega 
autodestrukcji. Ostatnią nadzieją oblężonego królestwa magii staje się dziecinna 
zabawka. 

 
42150 

 

SIEDEM  PIEŚNI 
 
Merlin przywrócił nadzieję mieszkańcom Fincayry, magicznej wyspy między 
ziemią a niebem. Ale krainie nadal grozi wielkie niebezpieczeństwo - a jego 
pierwszą ofiarą jest matka Merlina. Żeby ją uratować, chłopiec musi poznać 
tajniki Siedmiu Pieśni Mądrości. Jednak zanim tego dokona, czeka go starcie z 
ogrem, którego jedno spojrzenie może być zabójcze. 
`Urzekająca` czytelnicy będą się delektować nie tylko wartką fabułą i fachowo 
naszkicowanym tłem, ale również przemianą Merlina z żółtodzioba w 
mądrzejszego, bardziej troskliwego praktykanta nauk magicznych`. 
 

42151 

 

SKARB   FABRYKANTA  CZYLI  TUZIN TEATRÓW...  
 
„SKARB FABRYKANTA, czyli tuzin teatrów Felka Molierka” to zabawna 
książka autorstwa Kaliny Jerzykowskiej o przygodach Felka, który ma głowę 
pełną gotowych scenariuszy teatralnych. To tylko tak poważnie brzmi, ale zabawa 
w teatr to rewelacyjna przygoda. A co najważniejsze, mogą w niej wziąć udział 
wszyscy: dziewczynki i chłopcy, dorośli i dzieci, młodsi i starsi, i nikomu się nie 
nudzi! Na płycie CD całe mnóstwo piosenek oraz podkłady muzyczne. 
Rewelacyjna pomoc dla szkół, przedszkoli, teatrzyków! 
 

42152 

 

SZALEJĄCY  OGIEŃ 
 
Smok Ogniste Skrzydła zbudził się i teraz zagraża całej Fincayrze. Może go 
powstrzymać jedynie Merlin, mimo że nie panuje on jeszcze w pełni nad swoimi 
magicznymi mocami. Jednak zanim stawi czoło smoczemu ogniowi, młody 
czarodziej będzie musiał się zmierzyć z innymi żywiołami, również tymi 
drzemiącymi w nim samym. I co najważniejsze, będzie musiał odkryć moc - jak 
również źródło - własnej magii. Z każdą książką saga Barrona o nieznanych latach 
Merlina nabiera głębi, atmosfery i nasiąka klimatem celtyckich legend. Jej 
wielbiciele nie będą mogli się doczekać dalszego ciągu. 



42153 

 

365  EKSPERYMENTÓW  NA  KAŻDY  DZIEŃ  ROKU 
 
To źródło podstawowych informacji o wielu pasjonujących  zjawiskach 
przyrodniczych. Dlaczego rośliny rosną? Jak, za pomocą cytryny zapalić 
żarówkę? Dlaczego powstaje wiatr, grad, piorun?. 365 interesujących 
eksperymentów, dopasowanych do czterech pór roku, ciekawe opisy i 
komentarze, ponad 400 ilustracji wspomagających opisy wykonania doświadczeń. 

42154 

 

ZAKLINACZ  KONI 
 
Trace ma trzynaście lat i własnego konia. Wayne Tanner to typowy kierowca 
czterdziestotonowej ciężarówki, tzw. mrówkojada. Ich drogi nieszczęśliwe 
spotykają się pewnego śnieżnego poranka, czego wynikiem jest wypadek. Grace i 
Pielgrzym uchodzą z życiem z bliskiego spotkania z ciężarówką, ale dziewczynka 
musi mieć amputowaną nogę a koń zostaje ciężko poraniony. Matka Grace, Annie 
nie zgadza się mimo to na jego uśpienie, wiedząc, że w córce również coś wtedy 
umrze. Choć zwierzę powoli regeneruje się fizycznie na jego psychice tworzy się 
skaza - koń zaczyna bać się ludzi, a czasem wręcz ich nienawidzić.  

42155 

 

ŻYCIE  PI 
 
Chłopiec i tygrys bengalski w jednej łódce na środku oceanu – tak zazwyczaj 
streszcza się tę książkę. A ona jest tak bogata! Zawiera długie fragmenty 
poświęcone zoologii i trochę krótsze o religii, nawiązuje do „Przygód Robinsona 
Cruzoe”, jest fikcyjną biografią Pi Patela, jest parabolą, jest dwoma zupełnie 
różnymi opowieściami. A o najważniejszej poruszanej w niej sprawie, nie mogę 
wspomnieć, bo wychodzi na jaw dopiero w zakończeniu. 

42156 

 

101  SPOSOBÓW  NA  BYCIE  WSPANIAŁYM  TATĄ 
 
Nieważne, czy jesteś kierowcą, sprzedawcą, lekarzem, czy astronautą (choć w tym 
przypadku masz nieco ułatwione zadanie, jeśli chcesz zyskać miano "taty z 
kosmosu") -- w Twoim życiu jedna jedyna rola jest tą najważniejszą: jesteś 
ojcem! Od jakiegoś czasu przynajmni ej jedna para ufnych oczu wpatruje się w 
Ciebie z bezgranicznym uwielbieniem i z niecierpliwością czeka na wspólne 
chwile pełne śmie chu i odkrywania świata. Nie możesz dać plamy. To właśnie 
teraz stajesz się tatą-kumplem, tatą-nauczycielem, tatą-bohaterem. Nie pozwól, by 
cokolwiek stało s ię istotniejsze od tych pozornych drobnostek, które tworzą Wasz 
świat. 

42157 

 

ARCYDZIEŁA  ŚWIATOWEJ  ARCHITEKTURY T.1 
 
"Arcydzieła światowej architektury" to ponad 350 fotografii przedstawiających 
najdoskonalsze dzieła ludzkich rąk i umysłów, jak Hagia Sofia w Stambule, 
gotyckie i romańskie katedry Europy, arabskie meczety i pałace, indyjski Tadź 
Mahal czy oryginalny budynek Muzeum Guggenheima w Bilbao- łącznie ponad 
osiemdziesiąt wyjątkowych budowli, w tym niemal pięćdziesiąt ukazanych w 
zbliżeniu. Oprócz wyjątkowych, zapierających dech fotografii seria zawiera także 
syntetyczne wprowadzenie w zagadnienia historii architektury, ukazujące jej 
konteksty, ludzi i rozwój. 

42158 

 

ARCYDZIEŁA  ŚWIATOWEJ  ARCHITEKTURY T.2 
 
"Arcydzieła światowej architektury" to ponad 350 fotografii przedstawiających 
najdoskonalsze dzieła ludzkich rąk i umysłów. 



42159 

 

DZIEWCZYNY  DO  WYNAJ ĘCIA 
 
Zuzanna ma dyplom magistra, kochających rodziców, chłopaka-lekarza, który ją 
uwielbia, niedrogo wynajętą kawalerkę, a nawet pracę. Żyć, nie umierać! 
Zwłaszcza że i urody Zuzie nie brakuje, a także rozumu, zasad – nawet cnót. Ma 
też przyrodnią siostrę, Weronikę, z którą jednak nie bardzo się dogaduje. Niestety, 
los bywa przewrotny. Dziewczyna traci pracę, chłopaka... Kiedy siostra zaprasza 
ją do siebie, Zuzanna nie spodziewa się, że Weronika właśnie rozpoczęła perfidną 
grę.  

42160 

 

GRY   NIE  TYLKO  MIŁOSNE 
Julia Blenda, bohaterka nowej powieści Ireny Matuszkiewicz (znakomita 
debiutancka "Agencja Złamanych Serc"), jest dziewczyną stuprocentową. Bo i 
nowoczesną ? inżynier informatyk! ? i rozkosznie staroświecką zarazem: najlepiej 
by się czuła w silnych męskich ramionach, najchętniej sławnego i przystojnego 
aktora. Julia oczywiście na to jak najbardziej zasługuje ? jest śliczna, dowcipna i 
wrażliwa. Tyle że mieszka we Włocławku. To zaś oznacza pokój przy rodzicach, 
etat za 800 zł w szemranej firmie na krawędzi bankructwa i żadnych aktorów w 
zasięgu wzroku. Żadnych też komputerów, tylko pomaganie sekretarce i 
wyręczanie sprzątaczki... Słowem, życie w nieupiększonej rzeczywistości Polski 
współczesnej, przyprawionej zbrodnią, szantażem, dewiacjami, dobrze nam 
znanym brudem. W takich warunkach Julia, wyposażona w oręż wydawałoby się 
archaiczny ? wierność wartościom ? walczy o ocalenie tego, co najcenniejsze: 
przyjaźni i miłości. 

42161 

 

HISTORIA  WIERZE Ń  I  IDEI  RELIGIJNYCH  T.1 
 
Trzytomowa Historia wierzeń i idei religijnych to jedno z najwybitniejszych i 
najchętniej czytanych dzieł z zakresu historii religii i religioznawstwa. Jego autor, 
rumuńskiego pochodzenia badacz, pisarz, eseista i wykładowca akademicki, 
Mircea Eliade, należy do grona najwybitniejszych umysłów ubiegłego stulecia w 
dziedzinie humanistyki. Książka ta jest próbą opisu, analizy i typologii religijnych 
obrazów świata oraz związanych z nimi wierzeń, sposobów wartościowania i 
zachowania człowieka w różnych kulturach. Jest w istocie fenomenologicznym 
poszukiwaniem śladów manifestacji sacrum w niewyczerpanym bogactwie form 
ekspresji religijnej na przestrzeni dziejów – od paleolitu po epokę nowożytną. 
Książka zawiera obszerne materiały dodatkowe: bibliografię i literaturę 
uzupełniającą oraz cztery indeksy: 1) autorów współczesnych i postaci 
historycznych; 2) bogów, postaci biblijnych, mitologicznych i bohaterów 
utworów literackich; 3) nazw geograficznych i etnograficznych; 4) rzeczowy. 
Tom I: Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich 
1997, str. 405 

42162 

 

HISTORIA  WIERZE Ń  I  IDEI  RELIGIJNYCH  T.2 
 
Tom II. Od Gautamy Buddy do początków chrześcijaństwa 
1994, str. 473 

42163 

 

HISTORIA  WIERZE Ń  I  IDEI  RELIGIJNYCH  T.3 
 
Tom III: Od Mahometa do Wieku Reform 
1995, str. 274 



42164 

 

HOLY   BIBLE 
 
 

42165 

 

JA,  DAGO 
 
Zbigniew Nienacki - autor znanych czytelnikom bestsellerów dla młodzieży (np. 
cykl o Panu Samochodziku) i dla dorosłych (np. "Raz w roku w 
Minirozprawkach" i "Wielki las") - tym razem akcję swojej nowej powieści 
umieścił w IX wieku, aby ukazać własną wizję tworzenia Państwa Polskiego. Jak 
zwykle u Nienackiego, mamy tu do czynienia z wartką akcją o charakterze 
sensacyjnym, drastycznością obyczajową, a także przemocą, gdyż bez niej trudno 
sobie wyobrazić powstanie państwa. 
Bohater powieści - Dago, zwany potem Piastunem - wierzy, że jest synem 
olbrzyma i powinien dokonać czegoś niezwykłego. Przeżywa dziesiątki 
dramatycznych przygód, aby wreszcie osiągnąć swój cel: państwo, którego zostaje 
władcą. Czy jednak jeden człowiek może stworzyć coś tak wielkiego?  
Nienacki obnaża mechanizmy zdobywania władzy, manipulowania ludźmi i 
chwilami ma się nawet wrażenie, że opowiada o czasach współczesnych. Dlatego, 
mimo że autor starał się brać pod uwagę źródła naukowe, książka ta zapewne 
wywoła liczne polemiki i będzie przedmiotem publicznej dyskusji. 

42166 

 

JA,  DAGO  PIASTUN 
 
Tom 2 

42167 

 

JA,  DAGO   WŁADCA 
 
Tom 3 

42168 

 

KOBIECA  AGENCJA  DETEKTYWISTYCZNA  NR 1 
 
Za pieniądze zostawione jej w spadku przez ojca Precious Ramotswe zakłada 
pierwszą w Botswanie agencję detektywistyczną prowadzoną przez kobiety. 
Moim obowiązkiem jest pomóc im w rozwiązywaniu ich życiowych zagadek - 
deklaruje. Do tego zostałam powołana". Robi to z entuzjazmem, wstępując w 
świat zaginionych mężów, fałszywych krewnych, nieposłusznych córek i porwań. 
Od czasu publikacji w 1999 roku powieść Kobieca agencja detektywistyczna Nr 1 
otrzymała dwie specjalne rekomendacje jurorów Nagrody Bookera i zyskała tytuł 
jednej z ?międzynarodowych książek roku i milenium" przyznawany przez 
"Times Literary Supplement". Część druga, Mma Ramotswe i łzy żyrafy, znalazła 
się w dziesiątce najlepszych powieści 2000 roku w rankingu "Guardiana". 
Zarówno Kobieca agencja detektywistyczna Nr 1, jak i Mma Ramotswe i łzy 
żyrafy zostały przełożone na niemiecki, sprzedano też prawa filmowe do obu 
powieści. 



42169 

 

CONAN  KORSARZ 
 
Conan - Tom 6. Wydanie I. Przekład: Andrzej Porzuczek. 

42170 

 

KSIĄŻKA  PONIEK ĄD  KUCHARSKA 

"Książka poniekąd kucharska" to przede wszystkim zbiór zabawnych anegdot 
związanych z kuchnią i gotowaniem. Choć oczywiście samych przepisów również 
w niej nie brakuje. Zdecydowanie jednak siłą i zaletą książki jest niezawodne 
poczucie humoru Joanny Chmielewskiej. Oto próbki jej stylu:„Niniejszy wstęp 
należy przeczytać, żeby pozbyć się złudzeń. Niech nikt nie spodziewa się 
rzetelnych, porządnych przepisów ani też informacji, jak się, na przykład piecze 
chleb. Nikt mnie nigdy nie uczył gotować. Nie spędzam połowy życia w kuchni, 
nie mam na to czasu. Mam wyłącznie doświadczenia własne i cudze oraz jakieś 
coś tam w genach, bo moja matka gotowała znakomicie. Jeżeli powyższe zdania 
nie napełniły osoby czytającej lękiem, wstrętem i zgrozą, proszę bardzo, osoba 
może zaryzykować ciąg dalszy.” 

42171 

 

MEGUMI 
 
On November 15, 1977, 13 year-old Megumi Yokota disappeared without a trace 
while on her way home from school. Twenty years later a newspaper revealed she 
was abducted by North Korean operatives and was still in North Korea. Megumi 
and at least 13 others were taken from coastal cities in Japan during the 1970s and 
80s, shoved into holding cells on spy vessels, and shipped off to North Korea to 
train agents in Japanese culture and customs. Comics story 

42172 

 

POSKRAMIANIE  MAŁEGO  DZIECKA 
 
Klasyczny przewodnik doktora Christophera Greena po latach 
wczesnodziecięcych pomógł milionom rodziców przejść przez pełny wyzwań etap 
dzieciństwa. Ostatnie wydanie tego międzynarodowego bestselleru zostało 
poprawione i uaktualnione, aby zaoferować przyjazną i praktyczną pomoc 
zupełnie nowemu pokoleniu rodziców i dzieci. 

42173 

 

PTAK  STRASZYDŁO  I  INNE  BA ŚNIE  BRACI  
GRIMM 
 
Wydanie z 1990 r. z ilustracjami Ewy Salamon 

42174 

 

SIEDEM  MATEK  EUROPY 
 
Każdy współczesny Europejczyk jest potomkiem jednej z siedmiu kobiet epoki 
kamiennej. Fascynująca relacja o genie przechodzącym z pokolenia na pokolenie 
w linii żeńskiej. Odnalezienie żyjących dziś genetycznych potomków "człowieka 
lodu" sprzed 5000 lat. Stworzenie precyzyjnej mapy genetycznej prehistorycznej 
Europy, opracowanej dzięki niezwykłym narzędziom antropologicznym jak 
analiza mitochondrialnego DNA. Ustalenie siedmiu rejonów, gdzie żyły pramatki 
wszystkich współczesnych Europejczyków. Jedyna w swoim rodzaju 
"rekonstrukcja wydarzeń" wiodąca z nowoczesnych laboratoriów wprost w 
ożywioną dzięki rozległej wiedzy autora prehistorię - w krainę pierwszych ludzi. 



42175 

 

SWITCH! 
 
"Switch” zyskał miano bestsellera na niemieckim rynku wydawniczym. Napisana 
z dużym humorem powieść wciąga młodego czytelnika od pierwszej strony. Jest 
też okazją do refleksji. Autor sprawnie buduje postaci nastolatków, ukazując ich 
problemy ze szkołą, rodziną, uczuciami. Jednak cała ta misternie zbudowana 
psychologia postaci jest dyskretnie drugoplanowa wobec wartkiej i przezabawnej 
akcji. Życie Marvina - głównego bohatera powieści - to początkowo dość 
rutynowy ciąg codziennych zdarzeń, a ulubione zajęcie to obserwowanie 
wskazówki sekundnika w zegarku. Do czasu. Pewnego spokojnego popołudnia 
bohater nagle znajduje się w ciele swojego nauczyciela historii, pana Webera. 

42176 

 

ARTEMIS  FOWL  FILES 
 
Artemis Fowl’s confidential files have been discovered in his safe at Fowl Manor. 
Ever since his first contact with the fairy people he has kept a locked dossier. Now 
you too can share the secrets: Two FABULOUS stories: ‘LEPrecon’ – The story 
of Captain Holly Short’s move from Traffic to Recon, and how she became the 
first female officer to serve under Commander Julius Root. ‘The Seventh Dwarf’ 
The World Book Day story, featuring Artemis, Butler, Holly, and everyone’s 
favourite kleptomaniac dwarf, 

42177 

 

TRACKS  OF  THE  TIGER 
 
Volcano eruption!  
Beck and his friend are on a relaxing holiday in Borneo, visiting orang-utan 
sanctuaries and hanging out by the pool. Except that when they spend the 
afternoon out in the jungle, things take an unexpected turn, and a volcano eruption 
leaves them stranded and alone. Beck must use all his skills to survive the dangers 
of the jungles and swamps of Borneo - can he get them to safety alive? 

42178 UPOWAŻNIENIE  DO  SZCZĘŚCIA 
 
Długotrwałe związki i przelotne romanse. Szalona namiętność i bezpieczna 
stabilizacja. Miłość prawdziwa i miłość urojona według Katarzyny Grocholi... 
"Czuła się taka samotna. Andrzej to wykorzystał. Pobrali się. I mieli żyć długo i 
szczęśliwie. Nie pamięta tych pierwszych miesięcy po ślubie. A zaraz potem 
przyszedł list. Pierwszy, drugi, trzeci... 
I wtedy przyszedł List Ostatni. W styczniu, pięć lat temu. 

42179 

 

WIECZÓR 
 
Ann Lord przeżyła sześćdziesiąt pięć lat, trzykrotnie wychodziła za mąż, ma trzy 
córki i syna. Umierając na raka, przez ostatnie dni wspomina swe życie i ważnych 
dla niej ludzi. W szczególności Harrisa Ardena, poznanego latem 1954 roku na 
ślubie przyjaciółki i będącego największą miłością Ann. Tamten weekend w 
Maine zmienił całą jej przyszłość... 

42180 Z  DZIENNIKA  PODRÓ ŻY 
Na tom składają się fragmenty dziennika pisanego we Francji w latach 
czterdziestych przed wyjazdem Bobkowskiego z Europy, w trakcie podróży przez 
Atlantyk oraz w Gwatemali w latach pięćdziesiątych. Tom zamykają poruszające 
notatki z 1958 roku, pisane w obliczu postępującej choroby nowotworowej. 
Był pod wielkim wrażeniem upadku i rozkładu Europy, nienawidził jej 
zmurszałych ideologii, widział tu przyszłość w bardzo czarnych barwach i chciał 
rozpocząć nowe życie w Ameryce Południowej. Miał pasję życia, z którego 
czerpał wielkimi garściami. Swoją śmiertelną, długotrwałą chorobę - raka - 
traktował z pogodnym stoicyzmem, oczekując śmierci z otwartymi oczami. Był to 
jego najważniejszy egzamin, pokazujący klasę człowieka. Jerzy Giedroyc 



42181 

 

ZEMSTA  CZARNEGO  VULMEI 
 
Terence Vulmea jest olbrzymim Irlandczykiem który został zmuszony przez 
angielskie prześladowania do ucieczki z Irlandii i zostania piratem. Poznajemy go 
gdy ścigany przez szczep czerwonych wojowników, natrafia na jaskinię ze 
stalowymi drzwiami, będącą dla tubylców tabu. Po wkroczeniu do środka czeka 
go mała niespodzianka. 
Kilka mil dalej, na wybrzeżu Peru, stoi fort dobrowolnego francuskiego 
wygnańca, hrabiego Henriego d'Chastillon. Do Zatoki d'Chastillon wpływa 
angielski piracki okręt Wojenny Jastrząb Harstona. 

 DARY  

42182 

 

PATKA  I  PEPE.  PIERWSZA  ZAGADKA 
 
Patka i Pepe, dwójka małych przyjaciół wpada na trop afery w domu wczasowym. 
Bez wahania wcielają się w rolę detektywów i ruszają śladem Szalonego Węża, 
Gieni i Zbyszka, Spoconego Włochacza, Grubego z volvo oraz innych 
podejrzanych postaci. Niebezpieczeństwo czyha na każdym kroku. Czy małym 
detektywom uda się rozwiązać tę zagadkę? Przekonajcie się sami :) 
 

42183 

 

PATKA  I  PEPE.  TAJEMNICA  MEDUZY 
 
Patka i Pepe podczas letnich wakacji w słonecznej Chorwacji wpadają na trop 
afery o międzynarodowym zasięgu!!! Nie mogą się nawet spokojnie wykąpać w 
Adriatyku, bo czycha na nich demoniczna Meduza ze swoimi ochroniarzami...? 

42184 

 

BARDZO  NOWE  SZATY  KRÓLA 
 
Nowa ksiażeczka o Gapiszonie została specjalnie przygotowana na Święto 
Wolności - rocznicę wyborów 4 czerwca 1989, w ramach wydarzeń Wyłacz 
system organizowanych przez Dom Spotkań z Historia. W kolejnych przygodach 
Gapiszon jak zwykle wpada w przeróżne tarapaty. „Solidarnościowa” opowieść 
inspirowana baśnia Andersena wprowadza najmłodszych czytelników w kwestie 
wyboru między życiem w kłamstwie i konformizmem, a prawda i odwaga. A 
wszystko to w dostosowanej do możliwości dziecka, lekkiej i zabawnej formie. 

42185 

 

BYĆ  CÓRKĄ  GWIAZDY 
 
Hollywood Bliss Winterman (dla przyjaciół Holly) jest zwykłą nastolatką. To 
znaczy była, dopóki jej mama, megagwiazda pop Kandhi, nie postanowiła 
zmienić jej w swoją kopię... 
Co zrobi dziewczyna? Czy będzie potulnie znosić pomysły swojej mamy, czy 
może się zbuntuje? 
Książka jest napisana przystępnym, młodzieżowym językiem. Autorka barwnie 
opisuje uczucia i przemyślenia Holly. Zawiera też opis problemu, z którym 
czasem borykają się dzieci: brakiem czasu ze strony zapracowanych rodziców.  

42186 

 

KAMILKA  MA  BRACISZKA 
 
`Rodzice ostatnio zachowują się bardzo dziwnie. Wciąż coś do siebie szepczą, 
uśmiechają się, czasami po cichu wzdychają... 
- To wszystko bardzo dziwne! - myśli Kamilka.` 
 
Kamilka dowiaduje się, że będzie starszą siostrą, lecz nie wie, czy sobie poradzi z 
tym obowiązkiem... 



42187 

 

TAJEMNICA  PŁYWALNI 
 
W święta Bożego Narodzenia w Valleby odbywają się zawody pływackie. 
Pływalnia pęka w szwach. Wszyscy chcą zdobyć odznakę pływacką oraz obejrzeć 
skoki do wody mistrza olimpijskiego Rackego Bolindera. Gdy jednak ten, po 
spektakularnym skoku z trampoliny, nie wynurza się z wody, a chwilę później 
okazuje się, że z szafek w holu poznikały kosztowności, Lasse i Maja rozumieją, 
że będą mieli pracowite święta... 
 

42188 

 

TURCJA.  KRAJ  CZTERECH  MÓRZ 
 
Podróż do Turcji to wyprawa do źródeł nowożytnej cywilizacji: mitycznej Troi, 
Efezu i Konstantynopola. Europa styka się tu z Azją a kultura chrześcijańskiego 
Zachodu z Orientem: tym kojarzonym z sułtańskimi skarbami i haremem oraz 
codziennym, kuszącym barwami i aromatami bazaru, spokojem herbaciarni, 
rozkoszą łaźni... To także kraina wysokich gór i czterech mórz - mekka 
plażowiczów, żeglarzy i nurków. Egzotyczna przyroda oraz kultura, której 
świadectwem są niezliczone zabytki i niezwykły folklor, czynią pobyt w Turcji 
niezapomnianym przeżyciem. 
Wydanie 5. 
 

 ZAKUP SFINANSOWANY   
Z  DOTACJI  MINISTRA KULTURY  
I  DZIEDZICTWA  NARODOWEGO  

42189 

 

A  GDZIE  TYTUŁ? 
 
Bohaterowie książki Hervé Tulleta są jakby trochę "niedorysowani". Co więcej 
nie znają jeszcze bajki, w której mają wystąpić. Mimo to zapraszają dzieci do 
wspólnej lektury, a nawet zabierają je do pracowni samego Autora... który właśnie 
tworzy zabawną historyjkę obrazkową nazwaną przewrotnie "A gdzie tytuł?" 
 
Uwielbiany przez dzieci na całym świecie Hervé Tullet, autor bestsellera 
"Naciśnij mnie" oraz książek o przygodach Turlututu, tym razem sam staje się 
bohaterem swojej opowieści... i jak zawsze wciąga do zabawy swoich dużych i 
małych czytelników! 
 

42190 

 

OSTATECZNA  ROZGRYWKA 
 
Armada to konwój tysięcy pojazdów kosmicznych - krążowniki, statki 
admiralskie, transportowce wojenne, moduły techniczne - 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... W tomie 14 łączy się 
kilka wątków znanych z wcześniejszych części tej historii. Navis dorosła i straciła 
złudzenia. Wie, że zadania wyznaczane jej przez władze Armady nie zawsze 
oznaczają walkę ze złem. Jednakże prawda okazuje się znacznie bardziej 
skomplikowana, niż agentka mogłaby sobie wyobrazić. Przekonamy się, że 
jednostka jest tylko trybikiem w maszynie państwa. Na szczęście posiada również 
wolną wolę... 
 
 



42191 

 

AUTO  FERDYNAND 
 
Takiego Janoscha jeszcze nie znacie! Ten wybitny pisarz niemieckojęzyczny, ur. 
w Zabrzu, na Śląsku, znany jest w Polsce głównie jako autor opowieści o Misiu i 
Tygrysku. Teraz poznajemy Janoscha z wczesnego okresu jego twórczości - 
poprzez zabawną serię książek dla najmłodszych, której bohaterem jest samochód 
o figlarnym imieniu Ferdynand. 
Oto auto z ambicjami! Chce wjechać na stromą górę, ale trudno mu będzie 
poradzić sobie samemu. Dlatego na pomoc przybywają przyjaciele: taksówka, 
samochód pocztowy, strażacki wóz i potężny traktor. Po mistrzowsku 
zrymowana, genialnie zilustrowana przezabawna historia z zaskakującą (nie tylko 
dla małych miłośników motoryzacji) puentą. 

42192 

 

BAŁAGAN 
 
Nikt z całej naszej rodziny, nawet dziadek, który ma świetną pamięć, nie pamięta, 
kiedy to się zdarzyło. 
Chyba przybłąkał się do nas z piwnicy. Tam go kiedyś widziałem. 
Był olbrzymi. 
Fragment książki 

42193 

 

BRANSOLETKA 
 
Weronika jest uczennicą ostatniej klasy gimnazjum. Jej rodzice to wykształceni 
ludzie na poziomie, tacy, którym uprzejmie kłaniają się sąsiedzi. Za piękną fasadą 
kryje się jednak prawdziwy dramat. Weronika i jej brat doświadczają ze strony 
ojca-tyrana przemocy psychicznej i fizycznej, a ich matka woli zdystansować się 
od rodzinnych problemów, udając, że ich nie dostrzega. 
 Zakochana w koledze Weronika liczy, że na warsztatach teatralnych spędzi z nim 
dużo czasu. Okazuje się jednak, że Łukasz oddał jej własne miejsce na 
warsztatach. Mimo początkowego rozczarowania, zajęcia teatralne pomagają 
Weronice poradzić sobie z sytuacją w domu i doświadczyć pierwszej prawdziwej 
miłości... 

42194 

   

CHRUPEK  I  MI ĘTUS -  WRAŻLIWCY 
 
Czy królik może zaprzyjaźnić się z wielką... żabą? Tak! Wystarczy spojrzeć na 
Chrupka i Miętusa, by się o tym przekonać. Nawet jeśli czasem się kłócą, to i tak 
nie mogą bez siebie żyć. Bo kto inny wyciągałby ich z tarapatów, w które ciągle 
wpadają przez swoje zwariowane pomysły? W drugim tomie serii o Chrupku i 
Miętusie znajdziecie cztery komiczne i wzruszające przygody. Czy Chrupek 
przezwycięży swój strach przed ciemnością? Czy w Miętusie drzemie talent 
poetycki? Jak nauczyć Chrupka pewności siebie? I jak zakończy się spacer obu 
przyjaciół w świetle księżyca? 
Książka nagrodzona prestiżowym francuskim wyróżnieniem Prix Sorcieres. 

42195 

   

CHUSTA  BABCI 
 
Poetycka opowieść o przyjaźni, o pożegnaniu i o szukaniu miejsca, w którym 
wszystko można sobie spokojnie przemyśleć.  
Kiedy babcia wraca ze szpitala, w domu zbiera się cała rodzina. Panuje napięta 
atmosfera, dorośli krzątają się nerwowo, ktoś na kogoś krzyczy, ktoś płacze, 
szczekają psy. W całym tym chaosie dwoje dzieci stara się znaleźć miejsce, w 
którym będą mogły spokojnie pomyśleć. Nie jest to łatwe - na balkonie jest za 
zimno, z łazienki zostają przegonione - w końcu znajdują kryjówkę w namiocie 
zrobionym z chusty babci. 



42196 

   

CÓRKA   MENDLA 
 
W 1989 roku Martin Lemelman nagrał opowieść swojej matki, Gusty, o jej 
dzieciństwie w Polsce w latach trzydziestych i ucieczce przed nazistowskimi 
prześladowaniami. Córka Mendla jest komiksową transkrypcją wstrząsającego 
świadectwa jego matki, przywracającą jej opowieść do życia za pomocą czarno-
białych rysunków splecionych z reprodukcjami zdjęć, dokumentów i innych 
pozostałości czasów. Rezultat tych zabiegów oryginalnie, autentycznie i 
poruszająco mówi o nadziei i przetrwaniu w czasach rozpaczy. 
"Córka Mendla" jest opowieścią prywatną, bardzo indywidualną, skupioną na 
głównej bohaterce oraz jej najbliższej rodzinie. Jest też opowieścią publiczną, 
świadectwem. Jest dziełem polifonicznym - opowieść Gusty Lemelman nagrano 
dla celów prywatnych, została jednak spisana i zilustrowana przez jej syna, 
Martina Lemelmana, dopiero po jej śmierci. Dwie warstwy &#8211; opowieść 
Gusty i jej transkrypcja zarówno literacka, jak i ikonograficzna &#8211; 
powodują, że nie można Córki Mendla traktować jako komiksu 
autobiograficznego, a plastyczno-narracyjną interpretację. Interpretację opartą o 
fakty historyczne czy wynikające z jej opowiadania, a także istniejące fotografie i 
dokumenty rodziny Gusty Lemelman. 
W czasach, gdy zaprzeczanie Holocaustowi staje się niesłychanie jadowitą bronią 
w rękach antysemitów, ta wzruszająca, sugestywna, naoczna i autentyczna relacja 
o drodze jednej rodziny przez doliny pokryte śmiertelnym zagrożeniem jest 
doskonałą przeciw-bronią. Powinna być czytana przez młodych i starszych, 
przekazywana z pokolenia na pokolenie, bo choć zbledną wspomnienia i umrą 
świadkowie, to nienawistnicy nadal będą próbować zasiać wątpliwości. - Alan 
Dershowitz, profesor prawa na Harwardzie. 
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CYNAMON  I  TRUSIA.  WIERSZYKI  O  ZŁO ŚCI   
I  RADOŚCI 
 
Trusia jest zła! Potknęła się o kamień i boli ją palec. Całe szczęście obok jest jej 
przyjaciel Cynamon, który współczuje i pociesza! Ale co to? Cynamon rozmawia 
z wiewiórką, daje jej orzech... Trusia jest zazdrosna! Cynamon zaczyna się 
martwić - gdzie zniknęła Trusia? Trusi wstyd, że obraziła się na Cynamona. 
Zaczyna za nim tęsknić. Czy się odnajdą? Czy się pogodzą? Ach, jaka by to była 
ulga i radość! 
Cynamon i Trusia odkrywają i nazywają uczucia - te gwałtowne i buzujące na 
powierzchni oraz te kryjące się gdzieś głęboko. 
Zgrabne i nieoczywiste wiersze Ulfa Starka oraz wyraziste i zabawne ilustracje 
Charlotte Ramel tworzą niepowtarzalny klimat książek o Cynamonie i Trusi. 
Polecamy również pozostałe tytuły: `Cynamon i Trusia. Wierszyki od stóp do 
głów` oraz `Cynamon i Trusia. Wierszyki na okrągły rok`. 
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CZARO-STATKI  I  PARO-DZIEJE 
 
Autorska książka Pawła Pawlaka. Książka opowiadająca obrazami. Czterdzieści 
osiem dużych stron wypełnionych ilustracjami i tylko kilka zdań 
najniezbędniejszego tekstu.O mieście nad rzeką, o Zosi patrzacej przez okno i o 
słodkiej wacie na patyku. O kocie, który zrobił to, co do niego należało, o 
zagubionej owieczce i o statkach płynących pod mostami. O złotych pałacach nad 
wodą, o samotnej skale na środku wzburzonego morza i o niebieskich tygrysach w 
tropikalnym lesie. O otulających Ziemię chmurach, o mieszkających w nich 
postaciach, o ich czarujących i parujących duszach.Książka-wędrówka, pełna 
historii, które dzieci mogą opowiedzieć sobie same. 
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CZTERY   STRONY  CZASU 
 
Na starym mieście, na środku rynku stoi ratuszowa wieża z czterema tarczami 
zegara Skierowanymi w cztery strony świata. Po czterech stronach rynku stoją 
kamienice, a w nich kuchnie i salony, pokoje dziecięce i pracownie, w których 
nieustannie toczy się życie, mimo upływu czasu. Przez stulecia przez miasto 
przetoczą się wojny, epidemie i powodzie, czasy urodzajów i czasy głodu, ale 
zwykli mieszkańcy kamienic będą dzielić te same troski i te same radości, co 
ludzie urodzeni 100, 200 i 600 lat po nich. 
 
Trzecia w Polsce książka dla dzieci znanej i nagradzanej na świecie autorki 
książek obrazkowych. Powstała najpierw w Korei, teraz mogą ją czytać i oglądać 
także dzieci polskie. Opowiada o barwnej, lecz zawiłej historii Torunia, jednego z 
najstarszych miast w Polsce. Radości i smutki jego mieszkańców są takie same 
jak ludzi na całym świecie, jest to więc opowieść uniwersalna. 
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CZTERY  ZWYKŁE  MISKI 
 
Książkę można wymyślić o wszystkim - mówi Iwona Chmielewska w pierwszych 
słowach swej ostatniej książki. I tak też sama czyni, bo pretekstem do jej 
powstania są najzwyklejsze przedmioty codziennego użytku - cztery małe miski. 
Naczynia są zwykłe, ale książka o nich - zupełnie niezwykła. Autorka (znana i 
nagradzana na świecie, m.in. w Korei Pd., Japonii, Chinach, Portugalii, Polsce i 
Niemczech) zachwyca wyważonym połączeniem minimalistycznego tekstu z 
piękną w swej prostocie ilustracją. I przekazuje głęboką refleksję: o 
niesprawiedliwości społecznej i sile tworzenia. Książka w całości powstała w 
duchu recyclingu - z używanych, nikomu już niepotrzebnych materiałów. 
 
`Pierwszoligowa literatura dla dzieci. W `Czterech zwykłych miskach` nie ma 
jednej przypadkowej kreski czy słowa - każdy postawiony tu znak graficzny 
pasuje jak guzik do pętelki. To lapidarna opowieść z głęboko humanistycznym 
przesłaniem - o nadmiarze i braku, a przede wszystkim o potędze kreacji`. 
Katarzyna Kubisiowska, Tygodnik Powszechny 
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CZY  WIESZ,  ŻE  CIĘ  KOCHAM ? 
 
Miłość to skomplikowana sprawa... 
Drugi tom `Piosenek dla Pauli`, pełnej intryg, miłości i rozterek współczesnej 
opowieści o dorastaniu, miłości i pierwszych trudnych wyborach. 
Koniec szkoły, wakacje. Ostatnie trzy miesiące nie były łatwe dla Pauli i jej 
przyjaciółek. Ale wyjazd do Francji otworzył nowe perspektywy, pozostawił po 
sobie sprzeczne odczucia i wewnętrzny niepokój. Gorące lato sprzyja 
zakochanym, a zakochani często popełniają mniejsze lub większe pomyłki. Czy 
Paula zwiąże się z Alanem, Francuzem, który wyraźnie coś do niej czuje? Czy 
Miriam i Diana odnajdą miłość, o której marzą? A może prawdziwe szczęście jest 
tuż, tuż, tylko trudno je dostrzec? 
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DARTH   PAPER  KONTRATAKUJE 
 
Jest to drugi tom książki o papierowym Yodzie. W pewnym gimnazjum ożyły 
niespodziewanie postaci z Gwiezdnych wojen - jako papierowe figurki do 
nakładania na palec. W poprzednim tomie, Dziwny przypadek papierowego Yody, 
w szóstej klasie tegoż gimnazjum działy się dziwne rzeczy - właśnie za sprawą 
papierowego Yody. Minął rok, Dwight, chłopiec, który stworzył Yodę, ma 
poważne kłopoty, w dodatku do akcji wkroczył papierowy Darth Vader... Czy 
koledzy pomogą Dwightowi i przekonają władze z Kuratorium, że jego działania 
nikomu nie zaszkodziły? Dowcipna, zabawnie ilustrowana powieść o problemach 
wieku dojrzewania. 
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DZICY 
 
Komiksowa opowieść biograficzna oparta na autentycznych wydarzeniach, 
które przedstawił w swoich zapiskach młody czeski podróżnik i botanik Alberto 
Vojtěch Frič. Zimą 1908 roku przywozi on z Paragwaju do Europy indianina 
Czerwiusza, którego plemię dziesiątkuje nieznana choroba. 
Ujmująca historia o spotkaniu dwóch ludzi z zupełnie innych światów i kultur. 
Komiks "Dzicy" zdobył dwie główne nagrody na praskim festiwalu Komiksfest 
2011: 
- najlepszy czeski komiks 2011, 
- najlepszy scenariusz 2011, 
oraz nominację do Prix Artemisia 2012, nagrody, która od 2007 roku jest 
przyznawana artystkom komiksowym przez francuskie stowarzyszenie Artémisia. 
Komiks "Dzicy" został też nominowany jako najlepszy projekt na festiwalu w 
Algierze w 2012 roku. 
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DZIEDZIC   CZARODZIEJÓW 
 
Szesnastoletni Seph McCauley w ciągu ostatnich trzech lat był nieustannie 
wyrzucany z kolejnych szkół. Powodem był szereg magicznych wypadków - a 
ostatnio tragedii - które zdają się go prześladować. Seph jest czarodziejem, sierotą 
bez żadnej wiedzy o swojej mocy, która staje się coraz większa i coraz częściej 
wymyka się spod kontroli. 
Po spowodowaniu pożaru w nocnym klubie Seph zostaje odesłany do Szkolnej 
Przystani, szkoły męskiej na odludziu w Maine. Z początku wydaje się, że to 
będzie spełnienie jego marzeń. Gregory Leicester, dyrektor szkoły, obiecuje uczyć 
go czarodziejstwa i przyjąć do tajemniczego zgrupowania czarodziejów. Radość 
Sepha gaśnie, gdy chłopiec dowiaduje się, że ta nauka ma wysoką cenę, a 
Leicester pragnie wykorzystać moc swoich uczniów do własnych celów. 
Kontynuacja pasjonującej książki fantasy Dziedzic wojowników. 
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DZIEDZIC   WOJOWNIKÓW 
 
Pewnego marcowego dnia Jack Swift, gimnazjalista z niewielkiego miasteczka, 
zapomina zażyć specyfik, który bierze codziennie od najmłodszych lat. Następuje 
szereg zdarzeń, które sprowadzają na niego śmiertelne niebezpieczeństwo. 
Niebawem Jack ujawnia długo skrywaną tajemnicę, a to sprawia, że zaczynają go 
poszukiwać bezwzględniczarodzieje z rodów Białej i Czerwonej Róży. Jack jest 
potomkiem Wojowników, ostatnim przedstawicielem ginącego gatunku, 
poszukiwanym przez Różowców do walki w turniejach rozstrzygających o 
rozdziale wadzy między rodami czarodziejów. Dotąd nie zdawał sobie sprawy, że 
zawsze otaczali go przedstawiciele Magicznych Gildii: czarodzieje, zaklinacze, 
wróżbici i guślarze. Wszyscy oni są zdecydowani chronić go przed Różowcami.  
Ciąg dalszy w Dziedzicu Czarodziejów. 
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DZIEWCZYNKA   Z   ZOO 
 
Jest to książeczka dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, 
która taktownie i niebanalnie przedstawia problem adopcji. Książeczka, pełna 
empatii w podejściu do tematu, jest pięknie ilustrowana, dając sugestywny 
przekaz idei zarówno słowem, jak i obrazem. Dla rodziców i nauczycieli 
poszukujących tematów, które rozbudzają emocjonalnie i społecznie, będzie z 
pewnością stanowić impuls do realizacji twórczych i wartościowych pomysłów 
edukacyjno-wychowawczych, wartościowych, głębokich rozmów czy 
inspirujących zajęć z dziećmi. 
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DZIEDZICTWO 
 

Naczelni Czarnoksiężnicy nie zgadzają się, aby Amanda została zaprzysiężona i 
stała się jedną z nich. Cofają zaklęcie, dzięki któremu dorosła, i odsyłają ją do 
Oazy Szkolnej. Jednak dziewczyna buntuje się i ucieka. Tymczasem wąwóz za 
Kamieniołomami Demonów zaczyna się otwierać. Uwięzieni w nim 
Rozpaczający tylko czekają na to, by móc się z niego wydostać. Jeśli im się uda, 
świat Dziewięciu Miast czeka zagłada... Czy pozbawiona pamięci Ariel zdoła 
pomóc córce i uratować czarodziejską cywilizację? Jaką tajemnicę kryje Morren 
City? Kim są Sheridan, Yermin i dlaczego poszukują istoty, którą określają 
mianem "cyborium"?To i wiele więcej w długo oczekiwanej ostatniej części 
trylogii "Dziewiąty Mag"! 
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ELF  WSZECHMOG ĄCY 

Duży, Młody i ich czworonożny przyjaciel Elf wyruszają wreszcie na upragniony 
urlop. I już pierwszego dnia zaczynają się kłopoty, bo okazuje się, że ktoś 
ukradł... pensjonat! Bohaterowie wpadają w wir kryminalnych wydarzeń, Młody 
znowu się zakochuje, a Elf, znany z instynktu tropicielskiego, niespodziewanie 
ujawni nowy, terapeutyczny talent. Latający husky, znikające bursztyny, elfozaury 
i dziwny sąsiad - to tylko kilka z mnóstwa zagadek, z którymi przyjdzie się 
zmierzyć Elfowi i jego ludziom. 
Trzecia część bestsellerowej serii powieści przygodowych Marcina Pałasza 
sprawi, że będziecie zrywać boki ze śmiechu! Dawka humoru zwiększona o sto 
procent, fantastyczne dialogi, wciągająca fabuła i absolutnie zaskakujące 
zakończenie. Takiego Elfa nie znaliście! 
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ELMER  I  CIOCIA  ZELDA 

Elmer - słoń w kratkę - ulubieniec przedszkolaków na całym świecie. Światowy 
bestseller, klasyka literatury dziecięcej już w Polsce! Razem z Elmerem dziecko 
odkrywa swoje indywidualne talenty, uczy sie tolerancji i otwartości, buduje 
poczucie własnej wartości i przekonuje się, że warto poznawać świat i zdobywać 
przyjaciół. Seria książek z Elmerem prostymi środkami chwali subtelność, 
inteligencję i wyrozumiałość. I przede wszystkim bawi dzieci. W tym tomiku: 
Elmer i jego kuzyn Wilbur odwiedzają ciocię Zeldę. Może i starzeje się i 
głuchnie, ale nadal jest zabawna i można z nią ciekawie spędzać czas. Ciepła 
opowieść o zaletach międzypokoleniowych relacji. 
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ELMER  I  MOTYLEK 

Pewnego dnia podczas spaceru Elmer słyszy wołanie o pomoc. To motylek utknął 
w szczelinie uwięziony przez zwalone drzewo. Słoń w kratkę rusza na ratunek i 
uwalnia go. Wdzięczny motylek obiecuje wybawcy swoją pomoc, kiedy tylko ten 
znajdzie się w potrzebie. Ale w jaki sposób motylek mógłby pomóc słoniowi? 
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ELMER  I  W ĄŻ 

Słonie chcą zrobić Elmerowi psikusa, ale nie mają pomysłu, jak się do tego 
zabrać. Proszą więc o pomoc starego węża. Odkryjcie, kto komu płata figla 
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ELMER  NA   SZCZUDŁACH 

Myśliwi, podążający tropem słoni, mącą spokój przyjaciół Elmera. Słoń w kratkę 
wpada na pomysł, jak ich przechytrzyć. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z 
planem... 
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GABRYŚ,  NIE  KAPRYŚ ! 

Przewrotny wiersz o kapryśnym chłopcu zilustrowany przez wielkiego artystę 
plakatu - Henryka Tomaszewskiego. Gabrysiowi nic się nie podoba. Mam prosi, 
tata prosi, babcia prosi, dziadek prosi. A Gabryś? Kaprysi! 
 
Reprint jednej z najbardziej niesfornych książek w historii polskiej literatury 
dziecięcej. Po mistrzowsku prosty, a jednocześnie finezyjny wiersz z równie 
mistrzowskimi ilustracjami. Rarytas nie tylko dla kapryśnych dzieci, ale także dla 
wybrednych literacko i estetycznie dorosłych. 
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GDZIE  JEST  WYDRA ?  CZYLI  ŚLEDZTWO   
W  WILANOWIE 

W pałacu w Wilanowie szykuje się wielka uczta: król Jan III Sobieski obchodzi 
imieniny. Ale zamiast się cieszyć, rozpacza! Jego ulubienica - oswojona wydra - 
zniknęła bez śladu. Pomóż królowi ją odnaleźć! Dołącz do czwórki młodych 
detektywów i pokieruj śledztwem. Czy zdołasz rozwiązać zagadkę, nim zjadą się 
imieninowi goście? 
Gdzie jest wydra? to pasjonująca książkowa gra osadzona w czasach króla Jana III 
Sobieskiego. Jej fabuła została zainspirowana autentyczną historią słynnej 
oswojonej wydry, znanej z pamiętników Jana Chryzostoma Paska. Interaktywna 
opowieść wciąga, bawi i w atrakcyjny sposób przekazuje dzieciom wiedzę o 
królewskiej rezydencji w Wilanowie, jej mieszkańcach i gościach oraz ich 
zwyczajach. 
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ŚWIATŁO 

Od chwili, gdy wszyscy dorośli zniknęli z Perdido Beach, minął już prawie rok. 
Pozbawieni kontroli i opieki młodzi ludzie przeżyli głód, zarazę, bezpardonową 
walkę o władzę. Przetrwali. Przynajmniej część z nich. Powrót do normalności 
był ich marzeniem.Teraz to marzenie może się ziścić i nagle zewnętrzny świat 
napawa mieszkańców ETAPu lękiem. W obrębie bariery wydarzyło się wiele 
rzeczy, które nie znajdą usprawiedliwienia w nieświadomym niczego 
społeczeństwie. Śmierć, okrucieństwo, błędne decyzje, złe wybory... Co czeka na 
tych, którzy złamali wszystkie prawa rządzące w normalnym społeczeństwie? 
Może ETAP jest jedynym miejscem, w którym mogą czuć się bezpieczni? 
Ostatni tom bestsellerowej, kochanej przez polskich czytelników serii GONE 
Michaela Granta - cyklu, który poleca sam Stephen King! 
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HUMANUS 

Humanus to historia zaczynająca się od powstania pewnej pracy domowej, którą 
Toskan, uczeń czarodzieja, oddaje przed wyznaczonym terminem. Historia 
wypracowania, w którym zawarte są losy Twoje, moje i tych, którzy przyjdą po 
nas. Jedno szkolne zadanie, zabierze czytelnika w podróż, z której – jeśli będzie 
miał trochę szczęścia – być może wróci odmieniony.  
Podwodne głębiny, zielone lasy, skalne pustkowia i długa wędrówka w 
towarzystwie czworonożnego starszego brata, jak samo życie, może być 
porywającą przygodą. 



42217 

    

PO  DRUGIEJ  STRONIE  ŚWITU 

Ostatni tom niezwykle popularnej serii. 
Kto okaże się prawdziwym przywódcą grupy? Czy Ellie uda się odnaleźć 
rodzinę? Czy wśród przyjaciół jest jeszcze miejsce na miłość? 
"Jutro 7. Po drugiej stronie świtu" to ostatnia część bestsellerowej serii, która 
zdobyła czytelników na całym świecie. W USA znalazła się ona na liście 
najlepszych książek dla młodzieży, a w Szwecji na pierwszym miejscu na liście 
książek polecanych przez nastolatków. W Polsce również stały się bestsellerami. 
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JUTRO 

Walka między Podziemiem a producentem długowieczności trwa. Wydaje się, że 
nic nie jest w stanie osłabić władzy Richarda Pincenta. Tymczasem światem 
wstrząsają pogłoski o masowych zaginięciach ludzi. Londyn pogrąża się 
stopniowo w fali zamieszek i demonstracji. Rośnie nienawiść mieszkańców do 
"terrorystów" z ruchu oporu, podsycana niepewnością jutra i celowymi 
oskarżeniami Władz. 
Jak potoczą się dalsze losy Petera i Anny? 
Ostatni tom bestsellerowej serii Deklaracja! 
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KASZTAN,  TAPCZAN,  TRALALA 
 
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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KIJEM  I  MIECZEM 
 
"Kijem i mieczem" autorstwa Kevina Hearne to już piąta powieść fantasy z 
cyklu KRONIKI ŻELAZNEGO DRUIDA - serii o Atticusie O’Sullivanie, 
ostatnim driudzie, najśmieszniejszym, najbardziej zwariowanym i najbardziej 
zapadającym w pamięć bohaterze od czasów Harry’ego Dresdena! 
Po dwunastu latach nauki Granuaile jest wreszcie gotowa. Ma podwoić światową 
populację druidów. Wystarczy tylko, że Atticus splecie ją z ziemią! Tymczasem 
jednak nie wszyscy są z tego powodu uradowani. Mimo że niektórzy bogowie 
szykują z tej okazji cenne podarunki i wyprawiają wielkie uczty, inni nie cofną się 
przed niczym, by druidzi stali się gatunkiem wymarłym... 
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WOJNA  SIĘ  SKOŃCZYŁA,  WALKA  WCI ĄŻ  
TRWA 
 
Główna bohaterka serii Jutro powraca! 
Wojna się skończyła, ale walka trwa nadal. 
Liczyliśmy na spokój. Ale kiedy opadł bitewny kurz okazało się, że teraz o wiele 
trudniej rozpoznać, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem. Przekonałam się też na 
własnej skórze, że nasze czyny przynoszą czasem konsekwencje, których nie da 
się przewidzieć – i którym nie jesteśmy w stanie zapobiec… 
Acha. Jest jeszcze Lee. Coś się między nami wydarzyło. Coś, co zmieniło mnie na 
zawsze… 
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ZŁOTA  LILIA 
 
Drugi tom „Kronik krwi”, sagi osadzonej w świecie znanym z „Akademii 
wampirów”...  
 Sydney sądziła, że zaprowadziła względny spokój w Palm Springs. Jednak gdy 
ma się pod opieką morojską księżniczkę i jej nieumarłych przyjaciół, nic nie jest 
proste. Zwłaszcza że do alchemiczki dołącza również Dymitr Bielikow. Adrian 
nie jest tym zachwycony. Nie przepuszcza też żadnej okazji, by dogryźć 
Braydenowi, który wydaje się wręcz stworzony dla Sydney.  
 Dziewczyna ma jednak większy kłopot. Nauczycielka pod pozorem pracy 
semestralnej nakłania ją do eksperymentowania z magią. A posługiwanie się 
czarami jest wbrew wszelkim zasadom, jakie jej wpojono. Poza tym Sydney nie 
wie, na jaką zażyłość może sobie pozwolić względem nowych przyjaciół, a 
szczególnie Adriana. Komu powinna zaufać – zwierzchnikom czy własnemu 
sercu? 
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KROWA  MATYLDA  NA  CZATACH 
 
Codziennie rano już przy dojeniu Matylda niecierpliwie wyglądała na podwórze. 
Było bowiem coś, co krowa Matylda kochała nad życie...Ciekawa książka o 
zawadiackiej krowie, przeganianym listonoszu i gospodyni, która chciałaby 
dostawać niezniszczone paczki. Książka autorstwa ilustratora znanego z serii 
"Mądra Mysz", Alexandra Steffensmeiera, przypadnie do gustu nie tylko 
wielbicielom sympatycznych krów :) 
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KRZYK 
 
Patricia niedługo kończy siedemnaście lat i czuje się zagubiona, wściekła, ma 
ochotę to płakać, to podbijać świat. Lubi muzykę i książki, a ponadto komponuje, 
gra na gitarze i chce zostać pisarką. Patricia pozna Jordiego w momencie, gdy 
będzie potrzebować osoby, która jej pomoże, zrozumie ją i pokocha taką, jaka 
jest. 
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KSIĄŻĘ   W   CUKIERNI 
 
Dwójka znakomitych bohaterów, szczypta humoru i wdzięk stylu - Marek 
Bieńczyk, laureat nagrody literackiej Nike, podsuwa nam z pozoru tylko 
żartobliwą powiastkę o szczęściu. Bo `ze szczęściem są same kłopoty` - mówi 
Duży Książę, jeden z bohaterów Bieńczyka. I mnoży przykłady owych kłopotów, 
analizując powody ulotności szczęścia. Jego rozmówczynią jest Kaktusica, dla 
której szczęście ma smak napoleonki, bajaderki albo szarlotki. 
Za sprawą niezwykłych ilustracji Joanny Concejo i oryginalnego projektu 
(książka ma formę ponad 6-metrowej harmonijki) świat cukierni przechodzi w 
nowy wymiar - na pogranicze najpiękniejszego snu i jawy. To świat pełen 
lekkości, ciepła, z nutą marzycielstwa i poezji. Książka-majstersztyk, książka-
dzieło sztuki. 
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DALTONOWIE  WCI ĄŻ  UCIEKAJ Ą,... 
 
Piąty tom przygód Lucky Luke’a – kowboja, który strzela szybciej niż jego 
własny cień. Składające się na ten album komiksy René Goscinnego z rysunkami 
Morrisa nie były dotąd publikowane  w Polsce. 
Zawiera: Daltonowie wciąż uciekają, Miasto duchów, Daltonowie odkupują winy 
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MAGIA  INDYGO 
 
Richelle Mead w książce pt."Kroniki krwi 3. Magia indygo" ukazuje kolejne 
przygody głównej bohaterki Sydney, która nie potrafi wybrać między naukami 
alchemików, a tym, co podpowiada jej własna intuicja, doświadczenie i... serce. 
Zżyta z podopiecznymi z Palm Springs nie potrafi spojrzeć na swoich przyjaciół 
jak na wynaturzone i złe istoty. Szczególnie, gdy jeden z nich posiadł jej serce, a 
ona nie potrafi przestać o nim myśleć. Mimo iż wie, że ich związek z Adrianem 
nie jest możliwy i z góry skazany na porażkę, to nawet sama przed sobą nie może 
zaprzeczyć, jak się czuje, gdy jest blisko niej. Na domiar złego uczennicom 
pobliskiego college’u zagraża wyjątkowo potężna czarownica. Jeśli Sydney w 
porę nie opanuje zaklęć obronnych, sama może paść jej ofiarą. Jakby tego było 
mało, pojawia się zaginiony i tajemniczy rebeliant Marcus, który opuścił szeregi 
alchemików. Twierdzi, że zwierzchnicy Sydney mają konszachty z wojownikami 
światła. Dziewczyna musi rozpocząć śledztwo… 
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MIGOTNIK 
 
Sakumata, słynnego w całej Turcji malarza, odwiedza wysłannik lokalnego 
władcy, wzywając do pałacu swego Pana. Ma on dlań niezwykłe zlecenie: trzeba 
udekorować malowidłami komnaty synka władcy, Madurera, któremu tajemnicza 
choroba odbiera możliwość kontaktu ze światem za murami. Dla obu - malarza i 
chłopca - będzie to początek niezwykłej przyjaźni i podróży w głąb siebie... 
Piękna, utrzymana w konwencji orientalnych baśni, opowieść o potędze 
wyobraźni, istocie sztuki i sile przyjaźni. 
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MYSI   DOMEK  - SAM  I  JULIA  W  TEATRZE 
 
W kolejnej odsłonie Mysiego domku dwie małe myszki, przyjaciele Sam i Julia, 
przeżyją nowe, wspaniałe przygody. Przede wszystkim wybiorą się do 
zapierającego dech w piersiach teatru, gdzie Sam da prawdziwy koncert. 
Zorganizują przyjęcie urodzinowe, zajrzą do pracowni malarskiej, sklepu z 
torebkami i do fabryki. Julia natomiast na własnej skórze przekona się, dlaczego 
nie warto zjeżdżać po schodach na hulajnodze.Trudno nie ulec urokowi pięknych 
ilustracji, które w tym tomie odkryją przed czytelnikami nowe, niesamowite 
pokoje misternej makiety stworzonej przez Karinę Schaapman. 
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NIECHCIANA 
 
Kasia to zwyczajna dziewczyna. Ma, jak każda nastolatka, swoje marzenia 
i plany. Ale pewnego dnia musi zmierzyć się z problemem tak bardzo własnym, 
że trudno jej liczyć na pomoc najbliższych czy przyjaciół. Zanim rozpocznie 
przyspieszone dojrzewanie, a jej tajemnica stanie się własnością wszystkich 
wokół, pozna gorycz samotności i smak przerażenia. Czy wystarczy powiedzieć: 
"Sama jesteś sobie winna"? Opowieść o niechcianej ciąży. O tym, jak niełatwo 
być wrażliwą nastolatką w "przyjaznym" świecie. 
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NIEDOPARKI 
 
Niedoparki to domowe stworki żywiące się Twoimi skarpetkami. 
Zawsze biorą tylko po jednej sztuce, zostawiając Ci drugą, nie do pary - stąd ich 
nazwa. 
Na świecie jest ich mniej więcej tyle samo co ludzi. Mieszkają w każdym domu. 
Twoim także. Bo chyba nie chcesz powiedzieć, że nigdy w życiu nie zginęła Ci 
skarpetka? 
Autor, Pavel Šrut, oraz ilustratorka, Galina Miklínová w książce Niedoparki nie 
tylko odkrywają odwieczną tajemnicę zaginionych skarpetek. Opowiadają 
również emocjonującą, zabawną i zarazem piękną historię o przyjaźni, lojalności, 
odwadze i o tym, że każdy z nas chciałby mieć kogoś "do pary". 
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NIEDŹWIEDŹ  ŁOWCA  MOTYLI 
 
Niedźwiedź mieszkał w lesie. Najbardziej lubił spacerować, 
ucinać sobie poobiednią drzemkę na brzegu jeziora i zbierać rzeczy, 
które znajdował w gęstwinie drzew. Pewnego dnia znalazł siatkę na motyle 
wiszącą wysoko na gałęzi. - Co mógłbym z tym zrobić? - zastanawiał się 
Niedźwiedź. Wbrew pozorom motyle nie muszą się niczego obawiać: ani siatki, 
która służy kolekcjonerom do chwytania motyli, ani tego, że trafiła ona w 
niedźwiedzie łapy. Bohater tej opowieści nie powiększy swojej kolekcji 
znalezionych przedmiotów o złowione motyle, ani nie włączy ich do swojej diety. 
Przeciwnie - z wielką determinacją będzie je ratował z jeziora. Wkrótce okaże się 
jednak, że i on nie jest najlepszym pływakiem. Kto wyratuje tonącego 
Niedźwiedzia z niebezpiecznej kipieli? "Niedźwiedź łowca motyli" to opowieść o 
bezinteresownej dobroci oraz o potędze przyjaźni, która przenosi góry i leczy z 
samotności. 
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NIEULECZALNA 
 
Nastoletnia Ellie i jej przyjaciele próbują poukładać sobie życie po zakończeniu 
wojny. Dziewczyna stara się otoczyć opieką małego osieroconego Gavina. Mimo 
zawartego pokoju w kraju nie jest spokojnie i marzenie o bezpiecznym domu 
nadal nie chce się ziścić. 
  Czy Ellie, która podczas wojny nieustannie ryzykowała życie, nie wykorzystała 
już całego limitu szczęścia? Czy pozwoli sobie wreszcie na miłość, która 
nieoczekiwanie na nią spłynie? 
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NIEZWYKŁY  ŚWIĘTY   MIKOŁAJ 
 
Pettson obiecał swojemu kotu Findusowi, że w Wigilię przyjdzie do niego 
Mikołaj. Szybko jednak pomyślał, że nie należy wiele obiecywać, bo przecież 
Mikołaj nie istnieje. W tajemnicy postanowił więc zbudować Mikołaja, który 
mógłby ruszać się i mówić. Tygodnie poprzedzające Wigilię były dość nietypowe, 
jako że Pettson prawie cały czas spędzał w stolarni, gdzie rozmyślał nad swoim 
wynalazkiem i konstruował go. A Findus czuł się opuszczony. No i do tego ci 
niezwykli mali goście? W końcu jednak Findus dostał swojego Mikołaja, choć 
Pettson z pewnością nie spodziewał się, że jego maszyna aż tak dobrze zadziała. 
Pozostaje tylko pytanie - co tak naprawdę się wydarzyło? 
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O  TYCH,  KTÓRZY  SI Ę  ROZWIJALI 
 
Książka - zagadka. Kim są `ci, którzy się rozwijają`? Każdy z nas poczuł kiedyś 
działanie tajemniczych, niewidzialnych nici łączących ludzi i ich sprawy w czasie 
i przestrzeni. I każdy - dziecko i dorosły - może odczytać tę książkę po swojemu. 
Iwona Chmielewska tworzy książki obrazkowe dla ludzi w każdym wieku. 
Zdobywa za najważniejsze międzynarodowe nagrody (np. Złote Jabłko w 
Bratysławie i dwukrotnie Bologna Ragazzi Award). Jej książki znane są 
czytelnikom w Korei Południowej, Japonii, na Tajwanie, w Niemczech, Francji, 
Meksyku, Hiszpanii i Izraelu... a ostatnio na szczęście także w Polsce. 
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OTO   JEST  PARYŻ 
 
Pierwszy tom kultowej serii książek dla dzieci o miastach świata - po raz pierwszy 
w Polsce! Esencja dawnego Paryża w urzekająco zilustrowanym albumie w stylu 
retro. Ta książka przeniesie Was do magicznego Paryża lat 60. Zobaczycie tam 
słynne budowle, kawiarnie i ogrody. Spotkacie artystów, kwiaciarki, konsjerżki, 
bukinistów i... całe mnóstwo kotów. Wybierzecie się na spacer brzegiem 
Sekwany, odwiedzicie Luwr i wdrapiecie się na szczyt wieży Eiffla. A wszystko 
to dzięki czarującym ilustracjom Miroslava Saska, które podbiły świat w latach 
60., a dziś triumfalnie powracają jako perełka stylowej grafiki książkowej sprzed 
lat. 
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PATROL 
 
Dziewczyna urodzona w ciemności musiała uciekać z podziemnej enklawy - żeby 
przeżyć. 
Teraz przekona się, że na Powierzchni może stracić coś więcej, niż życie... 
Świat Karo się zmienił, odkąd wraz z Cieniem wyszła na Powierzchnię. Tam na 
dole, w enklawie pośród podziemnych tuneli, była Łowczynią, doświadczoną, 
niebezpieczną wojowniczką. Dla mieszkańców osady, w której teraz znaleźli 
schronienie, jest zwykłą nastolatką i musi się uczyć - szyć i gotować jak inne 
dziewczęta. Ona, która potrafi tylko walczyć... 
Ale nie to jest najgorsze. Cień - tajemniczy chłopak, z którym połączyło ją tak 
wiele podczas niebezpiecznej wędrówki - odsuwa się od niej coraz bardziej. 
Samotna i nieszczęśliwa Karo zgłasza się do patrolu, który sprawdza, czy Dzicy - 
krwiożercze potwory polujące na ludzi - nie zagrażają pracującym na polach za 
murem enklawy. To było zawsze łatwe, rutynowe zadanie. Ale na górze, tak jak i 
na dole, wszystko się zmieniło. Dzicy stali się sprytniejsi. Obserwują. Czekają. I 
planują atak, którego ma nie przeżyć nikt w nowej enklawie Karo... 
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PODRÓŻE  NA  PIÓRZE 
 
"Podróże na piórze" to znakomity zbiór wierszy Wandy Chotomskiej, Mistrzyni 
Mowy Polskiej, okraszony zabawnymi ilustracjami Marty Kurczewskiej. To 
zabawa słowem, przysłowiami i idiomami na najwyższym poziomie. W zbiorku 
znajdziecie wiersze całkiem nowe, napisane specjalnie, by przenieść was w krainę 
fantazji, i te starsze, najbardziej znane i cenione. 
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POLOWANIE 
 

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, po rozpracowaniu spisku w 
łonie Rady Armady, postanawia odejść ze służby. Szybko przekonuje się, że 
zarabianie na życie jako najemny ochroniarz nie jest proste ani dochodowe. 
Wspierana przez silnego Bobo i wiernego robota Snivela, podejmuje się prostego 
z pozoru zlecenia: razem mają oczyścić z groźnych zwierząt asteroidę należącą do 
pewnego miliardera. Zaczyna się polowanie, w którym nie wiadomo, kto jest 
myśliwym, a kto ofiarą… Tymczasem przypominający człowieka wychowanek 
konsula Atsukau ściga ostatnich przedstawicieli rasy najlepszych w kosmosie 
płatnych zabójców. 
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ŚWIAT  BEZ  BOHATERÓW 

Jason Walker często marzy, żeby życie stało się odrobinę mniej przewidywalne – 
aż do dnia, kiedy codzienne obowiązki w zoo sprawiają, że chłopiec przenosi się z 
basenu hipopotama do dziwnego świata, któremu grozi niebezpieczeństwo.Lyrian 
to miejsce pełne niebezpieczeństw i wyzwań – nie przypomina niczego, z czym 
Jason zetknął się do tej pory. Ludzie żyją tu w strachu przed nikczemnym 
czarnoksiężnikiem i cesarzem w jednej osobie, Maldorem. Dzielni ludzie, którzy 
kiedyś przeciwstawiali się Maldorowi, zostali przekupieni lub złamani, 
zostawiając po sobie królestwo, w którym górę wziął strach i podejrzliwość.W 
poszukiwaniu drogi do domu Jason spotyka Rachel, która także została w 
tajemniczy sposób ściągnięta z naszego świata do Lyrianu. Jason i Rachel 
wplątują się w misję, mającą na celu złożenie w całość słowa mocy, które może 
zniszczyć cesarza i dowiadują się, że muszą uratować ten świat pozbawiony 
bohaterów, jeżeli chcą mieć jakąś szansę powrotu do domu. 
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PROSZĘ  MNIE  PRZYTULI Ć ! 

Czy wiecie, jaki jest najlepszy sposób na udany dzień? 
Niedźwiadek nie wiedział, dopóki Tata Niedźwiedź pewnego dnia nie zdradził mu 
w sekrecie, że wystarczy się mocno do kogoś przytulić. I tak zaczyna się 
niezwykła przygoda ojca i syna.  
Wędrują razem przez las i przytulają każdego, kogo spotkają na swojej drodze – 
czy jest to malutka Gąsienica czy wielka Anakonda.  
Pełna humoru a zarazem wzruszająca opowieść o tym, że jeden mały, ale płynący 
z głębi serca gest, może zmienić w naszym życiu bardzo wiele. 
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PRZYBYSZ 

Mężczyzna po raz ostatni czule całuję swoją żonę i córkę, by za chwilę wejść na 
pokład statku, którym przemierzy ocean. To bolesne rozstanie jest początkiem 
najważniejszej podróży w jego życiu – opuszcza dom w poszukiwaniu nowego, 
lepszego miejsca dla swojej rodziny. Kiedy w końcu zejdzie na ląd jego oczom 
ukaże się absolutnie niezwykły świat. Zamieszkały przez mówiących w dziwnym 
języku ludzi, pełen fantastycznych stworzeń i zapierających dech w piersiach 
budowli. I choć często towarzyszyć będzie mu uczucie zagubienia, w końcu 
obudzi się w nim nadzieja. Shaun Tan, przy pomocy zachwycających ilustracji i 
wyjątkowego daru opowiadania wyłącznie obrazem, potrafił w przekonujący 
sposób oddać uczucia towarzyszące emigrantom – obcym w obcym kraju. Co 
pcha tak wielu ludzi do porzucenia wszystkiego i podjęcia samotnej wyprawy do 
nowego, tajemniczego kraju; miejsca, gdzie brak rodziny i przyjaciół, gdzie 
wszystko jest bezimienne, a przyszłość - niepewna? Ta niema powieść graficzna 
opowiada historię każdego takiego migranta, uchodźcy, czy wysiedleńca i 
zarazem stanowi hołd wobec wszystkich, którzy podjęli to wyzwanie. 

Komiks Shauna Tana obywa się bez słów i trudno też znaleźć słowa, które w pełni 
oddałyby jak piękną, pod każdym względem, jest opowieścią. Aktualne wydanie 
jest drugim wydaniem tej pięknej książki w Polsce. Lista wybranych nagród i 
wyróżnień, które otrzymał „Przybysz”: Bologna Ragazzi Award – Specjalne 
Wyróżnienie World Fantasy Award – Artysta Roku Publishers Weekly – 
Najlepsza książka roku 2007 New York Times – Najlepsza ilustrowana książka 
roku 2007 Amazon.com's – Najlepsza książka dla młodego czytelnika 2007  i 
wiele innych. 
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PRZYCIĄGAJĄC   BURZE 

`Przyciągając burze` to finałowa odsłona losów bohaterów bestsellerowej serii 
Jutro. Ellie i jej przyjaciół czeka ostateczna rozgrywka, w której stawka jest 
wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. Czy ich przyjaźń przetrwa największą próbę? 
Czy Ellie najważniejszą bitwę będzie musiała stoczyć sama? Książki Johna 
Marsdena to fenomen. Powieści z serii `Jutro` otrzymały kilkadziesiąt nagród w 
Australii, Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Niemczech. W USA znalazły się na 
liście najlepszych książek dla młodzieży. W Polsce również stały się 
bestsellerami. 
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DOBRANOC 

Książki z tej serii są stworzone na podstawie jednej z najbardziej znanych i 
rozpoznawalnych na świecie licencji - Sesame Street. Przygody bohaterów Ulicy 
Sezamkowej znane są polskim dzieciom z TVP 1 oraz z kanału MiniMini. 
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SPRYCIARZ   Z   LONDYNU 

Londynie (alternatywnej rzeczywistości), rządzonym przez młodą królową 
Victorię, przedsiębiorczy młodzieniec może przeżyć przygodę i złapać za nogi 
Pana Boga - o ile jest dość sprytny i ma bardzo dużo szczęścia. Dodger ma dość 
rozumu, szczęścia i tupetu by przeżyć samodzielnie, jest powszechnie znany 
i lubiany. To dobrze, gdyż życie na ulicy nie jest łatwe dla osieroconego chłopca. 
A może się jeszcze skomplikować, kiedy zwyczajna wizyta u fryzjera staje się 
punktem zwrotnym w jego krótkim życiu. Dodger nieświadomie zatrzymuje 
bowiem krwawego fryzjera-psychopatę Sweeney'a Todda. Od potyczek Dodgera 
ze zwykłymi zbirami do jego spotkań z Darwinem, Disraelim i Dickensem - 
historia i fikcja przeplatają się w zapierającej dech w piersiach opowieści pełnej 
przygód i tajemnic i jednego niezwykłego chłopca zmuszonego nagle dorosnąć 
w złożonym i fascynującym świecie. 
Powieść Terrego Pratchetta spoza "Świata Dysku". Dodger zawsze wychodzi z 
twarzą... 

42246 

    

CIRCUS  MAXIMUS 

Strażnicy historii ponownie są w wielkim niebezpieczeństwie. Zasoby atomium, 
dzięki któremu mogą podróżować w czasie, jeszcze nigdy nie były tak niskie. Jake 
zostaje wybrany do odpowiedzialnej misji - ma przenieść się do XVIII-wiecznej 
Szwecji, aby odebrać nową partię tej cennej substancji. Jednak to dopiero 
początek... Demoniczna Agata Zeldt planuje przejąć kontrolę nad legionami 
rzymskimi i zawładnąć całym starożytnym światem. Aby pokrzyżować jej plany 
strażnicy muszą przenieść się w czasy, w których nigdy dotąd nie byli - do 27 
roku naszej ery, do pełnego przepychu Rzymu czasów cesarza Tyberiusza. Jednak 
Jake ma jeszcze jeden cel - odnaleźć swoją ukochaną Topaz. 

 

42247 

    

TRZY  SIOSTRY  MINKELSONN 

"Trzy siostry Minkelsönn" to album otwierający nowy cykl w rozszerzającym się 
świecie opowieści o dzielnym i prawym wikingu z gwiazd. Tym razem opowieść 
o Thorgalu przenosi nas w przeszłość, w czasy poprzedzające wydarzenia znane 
z albumów pierwotnej serii.  
Nastoletni skald Thorgal uważany jest przez wikingów za przybłędę i darmozjada. 
Kiedy podczas srogiej zimy mieszkańcy wioski zaczynają głodować, szybko 
przestają się dzielić z chłopcem jedzeniem, a gdy czują, że wkrótce czeka ich 
śmierć głodowa, planują złożyć Thorgala w przebłagalnej ofierze bogom. Tylko 
zakochana Aaricia próbuje pomóc chłopakowi... 
Twórcami tego komiksu są znani już z serii Louve autorzy: scenarzysta Yann le 
Pennetier i rysownik Roman Surżenko. 

 

42248 

    

TO  ZWIERZ Ę  MNIE  BIERZE 

Bywają dziwne, niezwykle fascynujące i są bliżej, niż myślisz - wystarczy się 
tylko dokładnie rozejrzeć i ruszyć śladem dzikich zwierząt razem z Adamem 
Wajrakiem! 
Adam Wajrak na tropie tajemnic zwierząt dużych, małych i najmniejszych. 
Dlaczego ślimak pokazuje rogi, a dzierzba nosi maskę? Po co dzięciołkom tylu 
mężów? Jak zaganiacz radzi sobie z kukułczym jajem? Dlaczego niedźwiedź to 
też człowiek? Co stresuje świstaka? Po co drą się rzekotki? 
Felietony Adama Wajraka, które ukazały się wcześniej na stronach naukowych 
"Gazety Wyborczej" w ramach cyklów "Poczta Teremiski" i "To Zwierzę Mnie 
Bierze", a także w "Dużym Formacie", zabiorą wszystkich zainteresowanych 
sekretami przyrody w fascynującą podróż po królestwie zwierząt... i nie tylko. 



42249 

    

TSATSIKI  I  RETZINA 

Tsatsiki rozpoczyna drugi semestr czwartej klasy. To dziwny wiek, kiedy z 
pewnych rzeczy powoli się wyrasta, a do innych jeszcze się nie dorosło. 
Choć Tsatsiki uwielbia swoją nowo narodzoną siostrę, to czuje się odstawiony na 
boczny tor. Sytuacji nie polepsza fakt, że zamieszkał z nimi Morten. Tsatsiki nie 
jest już w centrum domowego wszechświata i musi stawić czoła uczuciu 
zazdrości. 
W dodatku znudziło mu się całowanie z Sarą i pokłócił się z Perem Hammarem. 
Samotność jest ciężka, tylko że ktoś musi pierwszy wyciągnąć rękę na zgodę. A 
jeśli Tsatsiki i Per Hammar się nie pogodzą, to co będzie z wakacjami, które mają 
razem spędzić w Grecji? 
Ostatnia z pięciu książek o Tsatsikim - przetłumaczonych na kilkanaście języków 
i wielokrotnie nagradzanych, m.in. przez szwedzkie Jury Dziecięce oraz polski 
Komitet Ochrony Praw Dziecka. 

42250 

    

TURLUTUTU:  A  KUKU,  TO  JA !   

Herve Tullet, autor bestselleru `Naciśnij mnie`, zaprasza Was w podróż po 
magicznym świecie wyobraźni! `Turlututu. A kuku, to ja!` to jego kolejna 
niezwykła książka, która wciąga dzieci oraz rodziców do wspólnej zabawy. Tym 
razem udamy się w podróż po krainie wyobraźni z przesympatycznym bohaterem 
Turlututu, z którym m.in. polecimy statkiem kosmicznym na Księżyc, będziemy 
razem malować, potrząsać książką oraz wspólnie śpiewać, a nawet krzyczeć! 

42251 

    

UCIESZKI   CIESZKA 

Zbiór opowiadań o przygodach najbardziej pogodnego chłopca na świecie. Czeski 
humor w najlepszym wydaniu!W małym domku na przedmieściach mieszka 
Cieszko - pomysłowy synek ogrodnika. Odwiedźcie go, a wnet poprawi wam 
humor - bo Cieszko potrafi cieszyć się światem jak nikt. I nie przeszkodzi mu w 
tym nawet łobuzisko Hugo ze swymi niecnymi intrygami!Opowiadania o 
codziennych przygodach wesołego chłopca urzekają prostotą i ciepłym poczuciem 
humoru. W Czechach perypetie Cieszka od lat bawią dzieci również w wersji 
filmowej, za sprawą popularnej dobranocki, zrealizowanej według scenariusza 
Zdenka Svěráka. 

42252 

    

UKRYTA 

Najwyższa Rada Wampirów poznała wreszcie prawdziwą naturę Neferet, dzięki 
czemu Zoey i jej przyjaciele nie są już osamotnieni w konfrontacji z rosnącym 
w siłę złem. Będą jednak potrzebowali wsparcia, bo Neferet nie zamierza poddać 
się bez walki, a zwarcie szyków okazuje się trudniejsze, niż mogli się spodziewać. 
Nieodłączne dotąd Bliźniaczki prawie ze sobą nie rozmawiają, a dawny wróg 
szkoły, Kalona, mimo nieufności wielu osób został mianowany wojownikiem 
Tanatos. Na domiar złego Zoey traci pewność, czy może ufać swym zmysłom: 
spojrzawszy przez kamień proroczy na Auroksa, narzędzie w rękach Neferet, 
zobaczyła coś, czego nie potrafi wyjaśnić samej sobie, a tym bardziej 
przyjaciołom. Czuje, że zawierzając intuicji, może pokonać zło. Lecz jeśli się 
pomyli, sprowadzi na Dom Nocy śmiertelne zagrożenie... 

42253 

    

W  KRAINIE  ZBUNTOWANYCH  LUSTER 

Kleks spędza deszczowe lato w mieście. Pewnego razu, kiedy przymierza w 
sklepie pelerynę przeciwdeszczową, poznaje Skelka, swoje lustrzane odbicie. 
Kleks sobowtór jest znudzony, ponieważ nie znalazł w dotychczasowych 
przygodach naszego Kleksa żadnej uciechy. By się zabawić, postanawiają 
wspólnie wymyślić czarodziejską krainę, o której każdy marzył w dzieciństwie. 
Okazuje się, że ta baśniowa rzeczywistość ma swoje tajemne oblicze - mieszkańcy 
obawiają się luster, szyb, błyszczących naczyń, rzek, jezior, a nawet kałuż. 
Wszystkiego, w czym mogliby ujrzeć swoje odbicia. 



42254 

    

WYJAZD  Z  MORGANVILLE 

Morganville staje się zbyt niebezpieczne, by być domem dla śmiertelnej 
osiemnastolatki. Lecz to nie jedyne miasto, którym rządzą nieumarli... Claire 
nigdy nie myślała, że mogłaby wyjechać z Morganville. Ale kiedy dostaje się na 
wymarzone studia, nie może zmarnować szansy. Zwłaszcza że pomiędzy nią a jej 
chłopakiem Shane`em nie układa się najlepiej... Nowa uczelnia jest ekscytująca, 
lecz Claire wciąż myśli o Shanie i przyjaciołach. Tym bardziej że jest studentką 
ambitnej doktor Anderson, która mieszkała w Morganville. I bardzo się interesuje 
wynalazkiem Claire, dzięki któremu można bardzo się interesuje wynalazkiem 
Claire, dzięki któremu można zneutralizować instynkty wampirów. . Lecz 
eksperymenty przeprowadzane przez doktor Anderson na żywych obiektach 
przynoszą przerażający efekt. Program wymyka się spod kontroli, a Claire 
zaczyna się zastanawiać, czy wyjazd z Morganville nie był ostatnim błędem, jaki 
popełniła w życiu... 

42255 

    

ZAGADKOWA  KOPERTA  LISTONOSZA  ARTURA 

W ogromnej torbie listonosza Artura wśród wielu przesyłek i kart pocztowych jest 
jeden szczególny list. Tajemniczy. Zagadkowy. List zjawa! Kto go nadał? Do 
kogo? W jakim celu? Artur musi się dowiedzieć. Chce rozwiązać tę niezwykłą 
zagadkę. 
Francusko-polski duet Moncomble - Pawlak to w przypadku literatury dla dzieci 
gwarancja najwyższej jakości. Pawlak, jeden z najbardziej `eksportowych` 
ilustratorów (łącznie zilustrował ponad 60 książek we Francji, Anglii, Korei i w 
Polsce), zachwyca kunsztem, dążeniem do doskonałości w najmniejszym detalu i 
zjawiskową wprost precyzją. A w przypadku tej książki to szczególnie ważne, bo 
`zrobiona` została w całości ręcznie, techniką przestrzennej wycinanki i kolażu, z 
wykorzystaniem autentycznych znaczków pocztowych, oryginalnych druków i 
pieczęci. Moncomble to z kolei jeden z najsłynniejszych francuskich autorów 
książek dla dzieci. 

42256 

    

ZIELONY,  NIKT  I  KTO Ś 

Każdy chciałby mieć takiego przyjaciela jak Zielony. Wrażliwego, empatycznego, 
gotowego na każde wezwanie. To dzięki niemu Nikt odważył się wyjść ze swej 
bezpiecznej, choć nudnej kryjówki w starej wyschniętej studni. Zielony nie 
opuścił przyjaciela, gdy przyszło Niktowi wyruszyć na poszukiwanie swego 
miejsca na ziemi. Teraz ich przyjaźń zostanie poddana kolejnej próbie. Nikta 
paraliżuje strach, który odbiera mu sen i całą radość życia. Co zrobi Zielony...? 
`Zielony, Nikt i ktoś` to niezwykle piękna i poruszająca, uniwersalna opowieść o 
zmaganiu się z lękiem i pokonywaniu własnych słabości, a zarazem ostatnia już 
część genialnego tryptyku o Zielonym i Nikcie autorstwa Małgorzaty 
Strzałkowskiej z ilustracjami Piotra Fąfrowicza. 

42257 

    

ZRÓBMY  SOBIE  ARCYDZIEŁKO 

"Zróbmy sobie arcydziełko" to 224 strony pełne inspirujących pomysłów, ćwiczeń 
i informacji, które wciągają młodych czytelników do pasjonującej zabawy 
w sztukę. Twórcze zadania inspirowane dorobkiem wielkich artystów - od 
Leonarda da Vinci, przez Picassa, Van Gogha i Matisse`a, po Jacksona Pollocka 
i Andy`ego Warhola - oswajają dzieci z niezliczonymi technikami artystycznymi 
i historią sztuki, a przede wszystkim - rozwijają ich kreatywność i twórczą 
wyobraźnię. 
Rysuj, maluj, wycinaj, wklejaj i odbijaj! Dorysuj uśmiech Monie Lizie, złap tęczę 
za pomocą kartki, a potem - zabierz linię na spacer. Stwórz kubistyczny portret 
jak Picasso, zrób kolaż w stylu Matisse`a i narysuj coś tak tajemniczego, jak 
obrazy Magritte`a. Uruchom wyobraźnię i przekonaj się, że sztuka jest świetną 
przygodą! 
Interaktywna książka do rysowania i uzupełniania, która w każdym dziecku 
obudzi młodego artystę. 



42258 

    

KRÓL  ORKÓW 

Niepewny pokój zawarty pomiędzy krasnoludami z Mithrillowej Hali a orkami z 
nowo utworzonego Królestwa Wielu Strzał chwieje się. Plemiona orków 
zjednoczone władzą Króla Oboulda, przyzwyczajone do ciągłych zatargów, 
zaczynają walczyć między sobą. Krasnoludy zgrupowane wokół Bruenora są 
zdecydowane dokończyć wojnę, która prawie ich zniszczyła. Ustanowienie 
trwałego pokoju dla Grzbietu Świata będzie wymagało czegoś więcej niż mieczy i 
toporów. Może to oznaczać, że nawet Drizzt Do'Urden będzie zmuszony nauczyć 
się postrzegać swój świat w odmiennym świetle. 

42259 

    

AUTO 

Wesoła kartonowa książeczka o pewnym wyjątkowym aucie. Gratka dla 
najmłodszych miłośników motoryzacji!Nasze auto jest wspaniałe! Ma 
truskawkowy kolor, rozkładany dach i silnik, który skrzeczy jak dziki zwierz! Nie 
wierzysz? Jedź z nami! Usiądź wygodnie, zapnij pasy - i w drogę. Gazu - od deski 
do deski!Prosty, zwięzły tekst z wyróżnionymi kluczowymi słowami i zabawne 
ilustracje wprowadzają dzieci w codzienne sytuacje związane z używaniem 
samochodu. 

42260 

    

DZIEWCZYNKA  ZE  ŚWIATŁA 

Dziewczynka ze światła to bajka o pewnej niezwykłej dziewczynce, która lubiła 
zwierzęta, ale bardzo bała się nietoperzy i o tym, co z tego wszystkiego wynikło. 
Do książki dołączony jest audiobook. 

Seria Małego Klubu Bunkra Sztuki to cykl książek dla dzieci powstający 
w wyniku współpracy zaproszonych autorów i artystów wizualnych. Książki 
wpisują się w tradycję tak zwanych picture books, w których ilustracje i tekst są 
równie ważne i pozostają ze sobą w dialogu. 

 

42261 

    

MARCIN  I  PEŁNIA  W  ZOO 

Marcin i pełnia w Zoo to bajka o chłopcu, który miał taki kłopot, że często mylił 
ludzi z innymi ludźmi. Seria Małego Klubu Bunkra Sztuki to cykl książek dla 
dzieci powstających w wyniku współpracy zaproszonych autorów i artystów 
wizualnych. Do książki dołączony jest audiobook. 

Seria Małego Klubu Bunkra Sztuki to cykl książek dla dzieci powstający 
w wyniku współpracy zaproszonych autorów i artystów wizualnych. Książki 
wpisują się w tradycję tak zwanych picture books, w których ilustracje i tekst są 
równie ważne i pozostają ze sobą w dialogu. 

 

 CZWARTY    ZAKUP   
42262 

    

BIGOS   Z   MAMUTKA 

To trzypoziomowy program wspierania nauki czytania dla dzieci w wieku 5-7 lat. 
Poziom 2 - składam zdania: 800-900 wyrazów w tekście, dłuższe zdania, także 
złożone, elementy dialogu, 23 podstawowe głoski oraz "h", ćwiczenia 
sylabizowania. 



42263 

    

CZARNY  PIĄTEK 

Czternastoletni agent CHERUBA Ryan Sharma bierze udział w prowokacji 
przygotowanej przez wywiad amerykański. Leci do Stanów Zjednoczonych jako 
przedstawiciel klanu Aramowów. Ma pomóc w przechwyceniu dużej ilości 
materiałów wybuchowych i ujęciu terrorystów, planujących wysadzenie w 
powietrze centrów handlowych w dzień najgorętszego zakupowego szaleństwa w 
roku. W tej akcji agenci CHERUBA będą pracować ramię w ramię z FBI. Dla 
Ryana, Jamesa, Ning i Ethana to będzie misja życia. Młodzi agenci. Prowokacja 
na wielką skalę. Śmiertelne niebezpieczeństwo. 

42264 

    

DOKTOR  PROKTOR  I  WIELKI  NAPAD  NA  BANK  

Najlepiej zabezpieczony bank na świecie znajduje się w Londynie i już teraz 
powinieneś zrozumieć, o czym jest ta książka. No właśnie: o największym na 
świecie napadzie na bank. A może zrozumiałeś już także, kto planuje 
obrabowanie największego banku na świecie? Zgadza się. Wysoki, chudy i prawie 
szalony profesor, bystra dziewczynka z mysimi ogonkami i malusieńki chłopczyk 
z ogniście rudą czupryną.  
Ale dlaczego oni, do licha, napadają na bank? I jaki ma to związek z finałem 
Pucharu Anglii w piłce nożnej? 

42265 

    

DOM  HADESA 

 HAZEL STOI NA ROZDROŻU. Ona i cała załoga Argo II mogą powrócić do 
domu z posągiem Ateny Partenos i zapobiec wojnie między Obozem Herosów 
i Obozem Jupiter. Mogą też kontynuować wyprawę do Domu Hadesa, gdzie mają 
nadzieję otworzyć Wrota Śmierci, uwolnić Percy`ego i Annabeth z Tartaru 
i udaremnić potworom odradzanie się w świecie śmiertelników. Bez względu, 
jaką decyzję podejmą, muszą się spieszyć, bo czas ucieka. Gaja, krwiożercza 
Matka Ziemia, wyznaczyła 1 sierpnia na swój powrót do władzy. 
 ANNABETH I PERCY SĄ W ROZPACZLIWYM POŁOŻENIU. Jak przejdą 
przez cały Tartar? Głodni, spragnieni i obolali, wloką się w mroku przez trujące 
pustkowia, gdzie napotykają wciąż nowe potworności. Nie wiedzą, jak odnaleźć 
Wrota Śmierci, wiedzą tylko, że po stronie Tartaru strzeże ich legion 
najpotężniejszych potworów Gai. Sami, we dwoje, nie zdołają ich pokonać. 

42266 

    

DZIEDZICTWO 

  Wielka polityka i szkolne troski. 
 Drugi tom bestsellerowej sagi "Wybrani" zabierze Was ponownie do najbardziej 
ekskluzywnej szkoły w Wielkiej Brytanii i odkryje jej kolejne sekrety. 
 Czy Allie pozna wreszcie największą tajemnicę swojego życia i rozwiąże 
zagadkę Nocnej Szkoły? Kim jest tajemniczy szpieg działający w Akademii 
Cimmeria? Czy szkoła jest gotowa na kolejny atak Nathaniela? 

42267 

    

ITCH 

Niezwykłe przygody poszukiwacza pierwiastków... 
Itchingham Lofte, znany jako Itch, to zafascynowany chemią 14-latek. Jego celem 
jest skompletowanie wszystkich elementów układu okresowego pierwiastków. 
Pewnego dnia, w swoim pokoju przekształconym w laboratorium, Itch dokonuje 
niesamowitego odkrycia kolejnego pierwiastka. Początkowo nikt w to nie wierzy. 
Jednak z czasem pewien nieznajomy zechce pozyskać ten bezcenny element, a 
Itch znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie...  
Debiutancka powieść jednego z najpopularniejszych brytyjskich prezenterów 
radiowych Simon Mayo. To zwariowana i fantastyczna, pełna ekscytujących 
intryg i mrożących krew w żyłach zwrotów akcji powieść dla dzieci i młodzieży. 



42268 

    

KLUB  LATAJ ĄCYCH  CIOTEK 

Zero internetu. Jedna przemądrzała kuzynka. Dwa miesiące na wsi. Trzy stare 
ciotki do towarzystwa. A do tego chmary komarów, rower bez przerzutek i dieta 
warzywno-owocowa. Brzmi jak przepis na koszmar, prawda? Emil też tak 
uważał... dopóki wydarzenia nie potoczyły się w zupełnie nieprzewidzianym 
kierunku! 

42269 

    

KRÓLEWSKI   ZWIADOWCA 

Dwunasty i (podobno) ostatni tom bestsellerowej serii. Polska premiera jest 
równocześnie z premierą światową. 
 
Dokładny zarys fabuły utrzymywany jest w tajemnicy, wiadomo jednak, że akcja 
rozgrywa się kilkanaście lat po wydarzeniach opisanych w "Cesarzu Nihon-Ja". 
Centralną postacią tomu jest dorosły już Will oraz jego uczeń, a właściwie 
uczennica - pierwsza w historii korpusu kobieta-zwiadowca.  
Dwunasty i (podobno) ostatni tom bestsellerowej serii. Polska premiera jest 
jednocześnie premierą światową. 

42270 

    

LASZLO  BOI  SI Ę  CIEMNOŚCI 

`Lemony Snicket i Jon Klassen stworzyli razem książkę, którą śmiało można 
określić mianem horroru dla dzieci. To historia chłopca, który bał się ciemności. I 
ciemności, która nie bała się chłopca. Staromodne ilustracje i powściągliwy styl 
opowieści tworzą mroczny klimat tej książki - o zaskakującym (jak to bywa w 
horrorach) zakończeniu. Polecam!` Michał Rusinek 
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SKRZYDŁA  CZARODZIEJA 

Żeby spełniło się przeznaczenie Merlina, musi odzyskać skrzydła... 
Nadciąga najdłuższa noc zimy i Merlina czeka najtrudniejsze wyzwanie jego 
życia - zjednoczyć całą Fincayrę, żeby stawić czoło złemu duchowi Rhicie 
Gawrowi. W tle tych zmagań pojawia się tajemniczy Mieczoręki, który ściga 
i zabija dzieci. Czy Merlinowi uda się ukoić szalejącą w jego duszy burzę 
namiętności, zjednoczyć Fincayran i odzyskać utracone dawno temu skrzydła, 
które pozwolą jemu - i wszystkim mieszkańcom wyspy skutecznie odeprzeć 
zmasowany atak wroga? 
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NIEZNANE  LATA 

Merlin: Nieznane lata to idealna książka dla młodzieży będącej pasjonatami 
fantastycznego świata. Ta książka wciągnie cię aż do ostatniej strony. Przeżyj 
niezapomnianą podóż do świata fantasy. 
Pewnego dnia zostanie najpotężniejszym czarodziejem wszech czasów... 
Chłopiec wyrzucony na skały przez wzburzone morze nie wie, kim jest, ani nie 
pamięta, jak się nazywa. Tak jak zrządził los, mieszka na wybrzeżu dawnej Walii. 
Pewnego dnia odkrywa, że posiada niezwykłe moce, ale kiedy używa ich 
wiedziony nienawiścią, oślepiają go płomienie. Uczy się wtedy postrzegać 
otoczenie, rozwijając dar magicznego wzroku. W końcu jako dwunastolatek 
postanawia poznać swoje pochodzenie i prawdziwe imię i własnoręcznie 
wykonaną tratwą wyprawia się przez ocean. Podróż prowadzi go do mitycznej 
zaczarowanej krainy, w której żyją niezwykłe stworzenia. Tam rozpoczyna 
niebezpieczną misję, podczas której będzie musiał ratować wyspę od 
niszczycielskiej plagi wywołanej przymierzem między królem i złą mocą. 



42273 

    

KRĄG  OGNIA 

Jack Fletcher staje wobec najtrudniejszego jak dotąd wyzwania. Zmuszony szukać 
schronienia przed burzą śnieżną, napotyka wieśniaków nękanych przez bandę 
rozbójników. Mimo pewnych wątpliwości młody Anglik zgadza się walczyć 
w ich sprawie. Teraz musi zwerbować innych śmiałków, nim bandyci powrócą, 
by splądrować pola. To niełatwe zadanie dla cudzoziemca z dala od wszystkich 
przyjaciół... Czy dzięki kręgowi ognia Jackowi uda się zwyciężyć? 
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NIM  PRZYJD Ą  SŁONIE 

To trzypoziomowy program wspierania nauki czytania dla dzieci w wieku 5-7 lat. 
Poziom 3 - połykam strony: 2500-2800 wyrazów w tekście, użyte wszystkie 
głoski, dłuższe i bardziej złożone zdania, alfabetyczny słownik trudnych 
wyrazów. 

42275 

    

OKO  W  OKO  Z  DIPLODOKIEM 

To trzypoziomowy program wspierania nauki czytania dla dzieci w wieku 5-7 lat. 
Poziom 2 - składam zdania: 800-900 wyrazów w tekście, dłuższe zdania, także 
złożone, elementy dialogu, 23 podstawowe głoski oraz "h", ćwiczenia 
sylabizowania. 

42276 

    

PAN  FORTEPIANEK 

To trzypoziomowy program wspierania nauki czytania dla dzieci w wieku 5-7 lat. 
Poziom 3 - połykam strony: 2500-2800 wyrazów w tekście, użyte wszystkie 
głoski, dłuższe i bardziej złożone zdania, alfabetyczny słownik trudnych 
wyrazów. 

42277 

    

TATA  TRENUJE 

Cykl zabawnych książeczek dla miłośników sympatycznej świnki Peppy i jej 
rodzinki. Książeczki opisujące wesołe przygody Peppy nawiązują do serialu, 
emitowanego na kanale MiniMini. Ale to nie tylko zabawa. Tematy poruszane w 
książeczkach są naprawdę ważne.Na pięknie ilustrowanych stronach młodzi 
czytelnicy przeczytają o wielu zaskakujących przygodach wesołej rodzinki oraz 
dowiedzą się wielu pożytecznych rzeczy. Książeczki kładą nacisk na 
propagowanie wśród dzieci idei społecznych i ekologicznych, poruszają ciekawe 
istotne zagadnienia w prosty i przyjazny sposób, wyjaśniają i podpowiadają 
maluchom, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. 

 

 



42278 

    

TUNELE.  FINAŁ 

 Szósty i ostatni tom bestsellerowej serii "Tunele". 
 Poznaj sekret Armagów i dalsze losy bohaterów serii. Kto przeżył wybuch 
bomby atomowej we wnętrzu Ziemi? Jak na wieść o inwazji Styksów zareagują 
wielcy tego świata? Jakie jeszcze tajemnice skrywają podziemne krainy? I czym 
naprawdę jest cały świat? 
 Styksowie opanowują Wielką Brytanię. Armagi pustoszą państwo, niosąc za sobą 
śmierć i zniszczenie. Wydaje się, że nic ich nie powstrzyma. Jednak gdzieś 
głęboko w środku Ziemi Will i Elliott próbują znaleźć rozwiązanie i ocalić świat. 
Stykają się z tajemniczą siłą, której nie potrafią się oprzeć. Poznają starożytne 
tajemnice, które mają fundamentalne znaczenie dla życia wszystkich ludzi oraz 
Styksów. Elliott odkrywa w sobie niezwykłą moc i doprowadza do ostatecznego 
starcia Górnoziemców ze Styksami. Jego skutki odczują wszyscy. I to na skalę 
kosmiczną... 

42279 

    

W  NASZYM  DOMU  JEST... 

 Ta pomysłowa książka jest jak okno, przez które podglądamy życie rodziny. 
Licząc palce, nosy albo piegi domowników, uczymy się nie tylko matematyki czy 
anatomii, ale przede wszystkim spędzania wspólnie czasu. Radosne ilustracje 
doskonale współgrają z pełnymi humoru komentarzami do sytuacji codziennych, 
tworząc razem humorystyczny obraz rodziny. 
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WIERZCIE  W  MIKOŁAJA ! 

 Bożonarodzeniowa opowieść z dreszczykiem w 24 rozdziałach do czytania w 
każdy grudniowy wieczór aż do Wigilii! W tym roku przygotowania do świąt 
Bożego Narodzenia od samego początku nie przebiegają tak jak zawsze. Gwiazdy 
betlejemskie w oknach gasną i nie pomaga wymiana kolejnych żarówek, choinki 
gubią igły, zanim zdąży się je donieść do domu, adwentowe wypieki nie 
wychodzą najbardziej wprawnym gospodyniom, a z okien wystawowych znikają 
świąteczne dekoracje. Coś jest nie tak, choć ludzie chcą wierzyć, że wszystkie te 
zdarzenia to zwykły zbieg okoliczności. A może ktoś z premedytacją stara się, by 
w tym roku nie było świąt? Tylko kto to może być i dlaczego tak mu na tym 
zależy? I najważniejsze: czy uda się go powstrzymać?! Lotta Olsson, znana 
polskim czytelnikom z książek `Dziwne zwierzęta` oraz `Inna podróż` potrafi po 
mistrzowsku budować napięcie i wciąż zaskakiwać czytelnika. Benjamin Chaud, 
znany m.in. z książek o Pomelo, Bincie i Yeti, świetnie oddaje to napięcie w 
ilustracjach, również stopniowo uchylając rąbka tajemnicy. 

 DARY   
42281 

    

ANIOŁY 

 Artyści zawsze lubili malować anioły, ponieważ mogli je umieszczać je 
umieszczać na obrazie w dowolnym miejscu, a także dlatego, że mogli malować 
dowolną ich liczbę. W niebie anioły grają na instrumentach, śpiewają i tańczą. 
Gdy dorosną, stają się posłańcami. Na przykład przekazują Dziewicy wiadomość, 
że urodzi dziecko, które zostanie Chrystusem, albo informują pasterzy i Trzech 
Króli, kiedy się ono narodzi. Gdy osiągną już pewnien status i staną się 
archaniołami, mogą dostać się do specjalnych sił niebiańskich, żeby za pomocą 
włóczni wyrzucać z nieba demony [ze wstępu] 



42282 

    

FELIX,  NET  I  NIKA  ORAZ  SEKRET  CZERWONEJ  
HAŃCZY 

 Co dorośli ukrywają przed gimnazjalistami? Jak godnie przyjąć zagranicznych 
gości? I co skrywa tajemnica Czerwonej Hańczy? 
 
Przeczytaj o szkolnej wycieczce, która zamieniła się w coś zupełnie innego, 
romansach i niespodziewanych flirtach oraz zagadce kryminalnej, z którą muszą 
się zmierzyć warszawscy gimnazjaliści. 

 

42283 

    

JEŻYNKA  I  SMOK 

Jeżynka zgładzi każdego smoka z gier komputerowych - jest w tym doskonała! 
Gdy nagle zostaje wessana w otchłań komputera, żądny zemsty smok tylko czeka, 
aby ją dopaść... 

42284 

    

LEKKIE  ŻYCIE  BARNABY’EGO  BROCKETA 

Spójrzcie w niebo! Czy widzicie tę małą czarną kropkę, która wznosi się wyżej i 
wyżej? To Barnaby Brocket, jedyny chłopiec na świecie, który nie podlega prawu 
grawitacji. Właśnie wyruszył w wielką podróż, podczas której przekona się, że nie 
on jeden jest inny niż wszyscy. 
 
Pełna humoru, wzruszająca powieść o inności, normalności i wierności samemu 
sobie. 
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MECHANICZNA  KSI ĘŻNICZKA 

  Mroczna sieć zaczyna się zaciskać wokół Nocnych Łowców z Instytutu 
Londyńskiego. Mortmain planuje wykorzystać swoje Piekielne Maszyny, armię 
bezlitosnych automatów, żeby zniszczyć Nocnych Łowców. Potrzebuje jeszcze 
tylko ostatniego elementu, żeby zrealizować swój plan. Potrzebuje Tessy Gray, 
Charlotte Branwell, szefowa Instytutu Londyńskiego, rozpaczliwie stara się 
znaleźć Mortmaina, zanim ten zaatakuje. Ale kiedy Mortmain porywa Tessę, 
chłopcy, którzy roszczą sobie równe prawa do jej serca, Jem i Will, zrobią 
wszystko, żeby ją uratować. Bo choć Tessa i Jem są zaręczeni, Will jest 
zakochany w niej jak zawsze.  
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NOWE   PRZYGODY  BOLKA  I  LOLKA 

Przepis jest prosty: dwóch kultowych bohaterów, ulubieńców dzieci i rodziców, i 
plejada najwybitniejszych polskich pisarzy dla dzieci. Mnóstwo czytania i 
kolorowe bajkowe ilustracje. Bolek i Lolek lubią się dobrze bawić, ale ciągle 
wpadają w tarapaty. Internetowy kolega okazuje się hrabią Drakulą, w pobliskim 
domu pojawiają się duchy, a gra komputerowa zamienia się w pułapkę. Na 
szczęście bracia mają mnóstwo pomysłów i (prawie) niczego się nie boją. Ich 
niesamowite przygody, ciągłe przekomarzanie się i nieskończona fantazja 
rozbawią dużych i małych. 

 

 



 PIĄTY   ZAKUP   
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CHICKENS  CAN’T  SEE  IN  THE  DARK 

Little Pippa is no headless chicken. Quite the opposite, in fact. So when Mr 
Benedict tells his class on Sunnyside Farm that chickens can't see in the dark, 
Pippa sets out to discover the secrets of night vision. After visiting the library - 
and then the farm shop - Pippa takes a wheelbarrow of carrots to Mother Hen's 
Pantry where she cooks up the most delicious carroty banquet ever seen. She then 
invites her feathered friends to share it. They're all sceptical about what difference 
eating so many carrots will make but everything is so tasty that they soon gobble 
down every last mouthful. Then, on a starry, moonlit evening, the chickens 
discover the delights of seeing in the dark and Little Pippa's plucky determination 
is celebrated all night long. A quirky tale that will make you giggle and guarantee 
that you'll never see chickens in the same way again! 
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GOAT  AND  DONKEY  IN  STRAWBERRY  
SUNGLASSES 

When Goat offers to do the grocery shopping, Donkey knows that things might 
just get a little muddled! He writes out a list so that Goat will know exactly what 
to buy. But the market is such a dazzling place and Goat sees so many lovely 
things. Instead of apples, carrots, cabbages and ice cream, Goat buys a sun hat, an 
inflatable octopus, a trumpet and a pair of sunglasses decorated with strawberries! 
What ever will Donkey make of all the surprises that Goat has in his basket when 
he trots triumphantly back home? Goodness knows!  
 
A delightful duo - Goat and Donkey are ready to entertain children and parents 
everywhere. 
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HAPPY   BIRTHDAY,  WINNIE ! 

It's Winnie's birthday and she's celebrating in style with a garden party. She uses 
all sorts of magic to invite the guests and transform her garden into the perfect 
party venue. There are presents to unwrap and games to play but then things start 
to go wrong when Winnie toots on the magic trumpet that cousin Cuthbert has 
given her. All her guests disappear! Winnie's party is suddenly in danger of being 
a rather bothersome occasion but, true to form, Winnie soon has everything back 
under control and she ends the party with a stunning edible surprise for all her 
guests to enjoy. 

with CD 
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HUGH  SHAMPOO 

Hairier than Hairy Maclary, dirtier than Dirty Bertie, more shocking than Shock-
headed Peter, Hugh Shampoo is a boy who will make you gasp, laugh, and wish 
for a hair-care regime to rival Justin Bieber's!  
 
Hugh Shampoo won't go near scissors, brushes, or shower attachments. He simply 
hates having his hair washed or combed or tampered with in any way. So he's not 
a particularly unusual little boy. What's more unusual is that his parents are both 
hairdressers. Poor Hugh! But then, when his parents decide to enter the 'scissor 
showdown' contest, things are about to change for Hugh . . . and his messy head of 
hair. A story told with humour and energy and one that tackles the familiar tussle 
over hair-washing faced by parents and children everywhere. 
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LITTLE  BY  LITTLE 

Scramble is a little otter who can't swim. At the beginning of the story, we find 
him in the middle of writing a list. It's his Can-do and Can't-do List. The Can't-do 
side just says 'Swimming'. One small word. But not being able to swim is a big 
deal for Scramble. It means he's teased by some of the riverbank animals. It means 
he feels left out when everyone else is in the water. And it means he spends hours 
and hours sitting on his own on the slippery rock wishing and wishing and 
wishing that he could. But something is going round in Scramble's head. 
Something his mummy has said. Something his older sister has said. 'You've got 
to start small' And so, slowly, slowly, Scramble builds his confidence in the water 
- overcoming each new incremental goal that he sets himself. Until, finally, 
Scramble really can swim! 

 

42292 
   

 

PIGEON  PIE,  OH  MY ! 

When one greedy goat strips a scarecrow bare, leaving a cornfield unprotected 
from five passing pigeons, it takes the gumption of Tiny Chick to save the day. 
She may be small but she's super smart and, with the help of her farmyard friends, 
she persuades those silly pigeons that they're about to be baked into a pie - it's 
enough to send them packing! Well, how would you like it if you turned up for an 
eat-as-much-as-you-like meal only to discover that you were on the menu? This 
funny farmyard drama shows that heroes can come in all shapes and sizes. 
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PROFESSOR  PUFFENDORF’S  SECRET  POTIONS 

Professor Puffendorf is a world-class inventor: where would any of us be without 
her Unburnable Toast or her Smell-o-Telephone? She shares her laboratory with 
her much-loved guinea pig, Chip, and Enzo, her rather lazy assistant. One day, 
when the professor goes out to address a conference, Enzo opens her 'top secret' 
cabinet. Inside he discovers an array of potions promising to deliver anything 
from curly, luxuriant hair to a beautiful singing voice. Enzo realizes the secret 
formulas for these potions could make him unbelievably rich but first he decides 
to test them on poor Chip. However his devious plan does not quite go as he 
imagined and it is the villainous Enzo who ends up as the guinea pig - quite 
literally - in this entertaining cautionary tale of role reversal. 

 

42294 
   

SNOW  WHITE  IN  NEW  YORK 

This is the tale of Snow White, transposed to New York in the 1920s. Snow 
White's wicked stepmother uses her position of influence in the city's underworld 
to contract the killing of Snow White. But the hired gun cannot shoot Snow White 
and abandons her instead to wander the streets. She stumbles into a club where the 
seven jazz-men take pity on her and she joins their band. A reporter who hears her 
sing propels her into the headlines . . . but her fame puts her once again in the 
sights of her evil stepmother. She is poisoned with a cocktail cherry. A shocked 
city mourns the death of the beautiful and talented Snow White but as her coffin is 
carried up the church steps by the grief-stricken jazz-men, Snow White's eyes 
open and her gaze is met by the reporter. They fall in love and live happily ever 
after.  
 
Fiona French's iconic re-imagining of a classic fairy tale, with stunning Art Deco 
illustrations, won the Kate Greenaway Medal in 1986. 
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THE  DUCK  WITH  NO  LUCK 

When Dizzy the duck oversleeps and misses the flight South, he knows that he 
must, somehow, catch his friends up. Unfortunately, Dizzy doesn't have a good 
sense of direction. Can anyone help him on his way? Join him as he encounters a 
mischievous pigeon, a well-meaning parrot, and a hungry vulture ...not to mention 
swampy jungles and a chase into space! This amusing, quirky tale is perfectly 
paired with Korky Paul's exuberant illustrations. 

42296 
   

 

THIS  BOOK  BELONGS  TO  AYE-AYE 

Aye-Aye has just joined Miss Deer's Academy for Aspiring Picture-Book 
Animals. His classmates all look rather more conventionally cute and fluffy than 
he does. They are the sorts of animals you'd expect to find in a picture book. But 
Aye-Aye would love to be in a picture book-it's his absolute dream. His naturally 
kind and cheerful disposition endears him to the other animals, except the rather 
mean Rabbit Twins. When Miss Deer announces a class competition to find the 
most helpful animal with the promise of a special prize, Aye-Aye wonders if it 
might even be the fulfilment of his dream. But skulduggery is afoot. The Rabbit 
Twins want the prize for themselves and they're prepared to use all sorts of 
dastardly means to improve their chances of winning. As the plot unfolds, their 
deceitful ways in fact do the opposite as, each time, they act as the stimulus for 
Aye-Aye's kindness to shine through.  
 
So will Aye-Aye be the winner? And will the prize turn out to be just what he's 
always dreamed of? All will be revealed in this story about being hopeful, being 
helpful, and, above all, being yourself. 
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WINNIE  AT  THE  SEASIDE 

Winnie decides she needs a seaside break, so she and Wilbur zoom off to the 
coast. Winnie makes a beeline for the sea to cool down. Wilbur makes a beeline 
for anywhere other than the sea - he hates water, and can't bear getting wet. 
Winnie is having so much fun in the water that she doesn't notice her broomstick 
being washed out to sea. She waves her magic wand in an attempt to get the 
broomstick back but it doesn't really go according to plan. The mix of magic and 
mayhem that follows involves a surfer and a whale and, predictably, it's poor 
Wilbur who gets the worst of things... 

with CD 

42298 
   

 

WINNIE  IN  SPACE 

Winnie decides she needs a seaside break, so she and Wilbur zoom off to the 
coast. Winnie makes a beeline for the sea to cool down. Wilbur makes a beeline 
for anywhere other than the sea - he hates water, and can't bear getting wet. 
Winnie is having so much fun in the water that she doesn't notice her broomstick 
being washed out to sea. She waves her magic wand in an attempt to get the 
broomstick back but it doesn't really go according to plan. The mix of magic and 
mayhem that follows involves a surfer and a whale and, predictably, it's poor 
Wilbur who gets the worst of things... 

with CD 
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WINNIE  IN  WINTER  ( with CD) 

Winnie the Witch is tired of winter. She's tired of shivering in the cold and 
looking out at her garden covered in snow. And Wilbur is tired of frozen fur and 
whiskers. So Winnie uses a little magic to bring summer and sunshine to her 
house. But just as she settles down in her deckchair . . . hordes of people arrive. 
With the unruly crowd comes noise, and mess, and chaos! Maybe winter isn't so 
bad, after all? 

42300 

    

WINNIE  THE  WITCH   ( with CD) 

Winnie the Witch lives in a black house. She has black chairs and black stairs, 
black floors and black doors. The trouble is that Winnie's cat, Wilbur, is also 
black. After sitting on him and tripping over him, Winnie decides to turn Wilbur 
into a green cat. But then he goes out into the long grass! Winnie is going to need 
a little magic to make sure she can always see Wilbur . . . A beautifully-crafted 
story with a colourful final twist 
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WINNIE  UNDER  THE  SEA   (with CD) 

Winnie and Wilbur whizz off for a holiday at the seaside. Winnie can't wait to 
dive in and explore life under the sea but Wilbur isn't so sure. Water is very wet 
after all and he feels quite at home dozing on land. But Winnie has an idea. 
ABRACADABRA! Wilbur has been turned into a cat-fish! Suddenly Wilbur 
doesn't mind getting wet and he's having so much fun that Winnie decides to turn 
herself into an octopus so they can swim with the fishes together. But oh no! 
Winnie drops her wand and it sinks out of sight. They must find the wand or risk 
being sea creatures forever. After a thorough search of the ocean they find it in a 
shipwreck at the bottom of the sea and Winnie uses her magic so they can enjoy 
the ocean safely, as a witch and a cat.  
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WINNIE’S  AMAZING  PUMPKIN   ( with CD) 

Winnie and Wilbur love their vegetables. They are regulars at the weekly farmers' 
market to stock up on their greens, but bringing them back home on a broomstick 
proves to be rather hazardous. So Winnie decides to grow her own and digs a 
vegetable patch in her garden. Not having the patience of a true gardener, she uses 
a little magic to speed up the growing process . . . only to end up with a garden 
overrun by enormous vegetables. She uses her giant pumpkin to make pumpkin 
pies, pumpkin scones, creamy pumpkin soup for Wilbur, and dish after dish of 
roast pumpkin. She invites all her neighbours to help themselves to pumpkin, too. 
Eventually the yummy orange flesh is all gone but the shell remains. What can 
Winnie do with it? She waves her wand, shouts 'Abracadabra!', and something 
amazing happens . . . 
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WINNIE’S  FLYING  CARPET   ( with CD) 

Winnie's sisters have given her a flying carpet but Winnie is struggling to find 
something nice to say about it in her thank-you letter as the carpet has been more 
than a little wayward. Winnie decides to give the carpet one last chance but then 
disaster strikes. The carpet swoops off with poor Wilbur as its unwilling 
passenger. Winnie tries to catch it but the carpet is too fast for her and it heads 
straight for a funfair where it subjects Wilbur to a string of crazy rides. Winnie 
has to resort to magic to stop the carpet in its tracks and rescue her beloved 
moggy. Then she takes Wilbur home and, ever the resourceful witch, she has an 
idea for a wonderful way to enjoy the carpet in the safety of her own garden. 



42304 

    

WINNIE’S  MAGIC  WAND   ( with CD) 

Winnie the Witch is getting ready for the Witches' Magic Show. She can't wait to 
show off her favourite spells with her magic wand. But when Winnie 
inadvertently puts her wand in the washing machine with her party dress it comes 
out crumpled, soggy, and certainly not in working order! How is Winnie going to 
wow her friends at the show? Perhaps Wilbur has just the thing to bring a little 
magic into her act? 

42305 

    

WINNIE’S  NEW  COMPUTER   ( with CD) 

Winnie the Witch is very pleased with her new computer. She decides to throw 
away her book of spells and her wand - from now on all her magic will be at the 
click of a mouse! When Wilbur tries to pounce on the mouse, things start to go 
wrong. Winnie wakes up to discover she has no cat . . . and no computer. She 
could really use a little magic but just where is it going to come from? This is a 
hilarious Winnie story for the digital age! 

42306 

    

WOULD  YOU  BELIEVE... IN  1400,  READING  
COULD  SAVE  YOUR  LIFE ? 

Would You Believe...in 1400, Reading Could Save Your Life?! Young people can 
explore the extraordinary teaching practices and the types of schools that existed 
in the past in this fabulous exploration of education throughout history. Readers 
will learn about the often painful and frequently distasteful educational practices 
that our ancestors employed. Full description 

42307 
   

 

WOULD  YOU  BELIEVE... IN  MEXICO,  PEOPLE  
PICNIC  AT  GRANNY’S   GRAVE ? 

Would You Believe in Mexico people picnic at granny's grave?! is a wonderful 
account of family life, throughout history and all over the world. Welcoming a 
new child into a family, growing-up and leaving home, marriage and death, are all 
covered in this book. What makes a family a family? We learn that family can 
mean all kinds of things to different people around the world. A family can have 
one, two, three or more parents - some might have no parents at all, like the 
founders of Rome who were raised by a wolf! Some families are large with lots of 
step-relations and others are small, like in China where parents are restricted to 
having only one child. Family can mean much more than simply being related by 
blood for children adopted or for step-families.  

42308 
   

 

WOULD  YOU  BELIEVE... A  CIRCUS  HORSE  
COULD   COUNT ? 

Find out how people all over the world have been entertained in this fascinating 
exploration into all kinds of entertainment from puppetry to plays and music. 
Marvel at the amazing, hilarious and sometimes unbelievable ways that people 
have entertained each other throughout history. 



42309 

    

WOULD  YOU  BELIEVE... IN  1500,  PLATFORM   
SHOES  WERE  OUTLAWED  ? 

Fashion lovers and young historians can discover the amazing stories behind the 
clothes we wear as we examine the amazing peculiarities of international fashions 
past and present. Readers will learn about the often ridiculous clothes our 
ancestors wore such as tighter than tight herringbone corsets or posing tricorne 
hats, as well as a nod to equally ridiculous fashion influences and personalities of 
the present day. 

42310 
   

 

WOULD  YOU  BELIEVE... MARZIPAN  CONTAINS  
CYANIDE  ? 

Young historians and chefs get a real taste of the stories behind food we eat as we 
examine the amazing peculiarities of international cuisine past and present. 
Readers will learn about the often disgusting yet utterly fascinating foods that our 
ancestors ate such as maggot cake or rotten fish, as well as those that are still 
eaten around the world today - grasshopper stew anyone? Includes food myths, 
eating taboos and how archaeologists discover what Neolithic man ate. 

42311 
   

 

WOULD  YOU  BELIEVE... BED  TESTERS  GET  
PAID  FOR  SLEEP ? 

A fascinating account of the world of work from prehistoric times to the present 
day. Covering so much more than the 9 to 5 this book looks at all kinds of work 
from child labour and slavery to high powered or highly dangerous jobs. Learn 
about the machines replacing humans in the workplace and the communities who 
don't even have a concept of what work is. What happens when work is scarce or 
people are forced to work against their will? And how many people's dreams of 
leaving work behind come true. 

42312 
   

 

WOULD  YOU  BELIEVE... COBWEBS  STOP  
WOUNDS  BLEEDING ? 

Young scientists get a real taste of the story behind the medicine as we examine 
the amazing practices used in medicine past and present. Readers will learn about 
the often painful and frequently distasteful medical practices that our ancestors 
employed such as using leeches, eating snail shells or body snatching, as well as 
those that are still used around the world today - who needs an anaesthetic 
anyway?! Includes alternative therapies and major medical discoveries that 
changed the face of medical practice. 

42313 
   

 

WOULD  YOU  BELIEVE... VATICAN  CITY  IS   
A  COUNTRY ? 

Young readers will get a real sense of how towns and cities have developed all 
over the world from medieval towns and the extreme cities in the jungle and polar 
regions. What is suburban bliss and why are some of our cities dying?  
Read this book from start to finish for a riveting social history or dip in and out for 
some fascinating and often hilarious facts. The informal style of writing is 
supported by wonderful illustrations and photographs throughout; this is a book 
that will engage and inform children of 8 years and above. 



42314 
   

 

WOULD  YOU  BELIEVE... THE  LOSERS  WERE  
KILLED  IN  MAYAN   FOOTBALL ? 

Young learners can discover the story behind the games we play like never before 
as we examine the amazing peculiarities of international sport and leisure 
activities past and present. Readers will learn about the wacky and often 
bloodthirsty games that our ancestors liked such as fierce gladiatorial contests, as 
well as the even wackier that are still used around the world today - such as bog 
snorkelling and bungee jumping! 

 


