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WARSZAWA – MIASTO WIELU KULTUR 

Autorski program adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
Warszawy finansowany z budżetu m. st Warszawy.Opracowano sześć scenariuszy 
zajęć poświęconych Ormianom, Żydom, Karaimom, Ukraińcom, Tatarom i 
Romom , żyjącym w Warszawie. W scenariuszach pokazane zostały miejsca 
ważne dla danej mniejszości. Wejdą one w skład przewodnika edukacyjnego, 
który zostanie opublikowany w całości na naszej stronie internetowej.Do 
współpracy oraz testowania naszego projektu i przygotowanych scenariuszy 
zaprosiliśmy młodzież z dwóch warszawskich liceów ogólnokształcących - XII 
LO im. Henryka Sienkiewicza oraz CXIX LO im Jacka Kuronia. 
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PUK,  PUK !  TU  LENIN 
 
Do niedawna napisalibyśmy, że jest to powieść autobiograficzna, ale KC WKP(b) 
poddał krytyce takie stanowisko i zadecydował słusznie, że bohaterem numer 
jeden książki jest Włodzimierz Ilicz Lenin. Bohater numer dwa "Zuzia" wchodzi 
w wiek istoty myślącej w czasach, gdy piedestał, na który wyniesiono bohatera 
nieśmiertelnego, polerowany jest pastą sporządzoną ze zbrodni stalinowskich. 
Nieomylny Włodzimierz Uljanow lśni nadal wskazując swym blaskiem również 
polską drogę do socjalizmu. Po drodze tej toczy się dzieciństwo i lata młodzieńcze 
autorki. Wprawdzie o jakości polskich dróg nikogo nie trzeba przekonywać, to 
jednak ich ocena z perspektywy dorastającej pannicy jest naprawdę ciekawa. 
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BIRD  ŻYJE 

Intrygująca proza Piotra Jagielskiego to opowieść o człowieku uwięzionym, 
Uwięzionym w tekstach kulturowych. Żyjącym w świecie, w którym żadnej 
emocji nie da się wyrazić wprost, bo wszystkie emocje dawno zostały zamienione 
w gotowe opowieści. I w którym zdarzenie w taką opowieść się niewpisujące 
wydaje się niewarte opowiedzenia. 
Z tego więzienia nie ma ucieczki, jedynie, co można to eufemistycznie nazwać je 
antykwariatem. I udawać, że jest w nim nawet fajnie, bo można sobie pogadać z 
Bobem Dylanem, Joe Lousiem czy tytułowym Charliem "Birdem" Parkerem. 
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CHCĘ  MIEĆ  PRZYJACIELA 
 
Mała dziewczynka, jak każde dziecko, szuka przyjaciela. Chciałaby zaprzyjaźnić 
się z miłym puchatym misiem koala, ale przypadkiem spotyka kogoś zupełnie 
innego – krokodyla o smutnych oczach. Zostaje jego przyjaciółką, bo on tego 
chce, i wydaje się, że potrzebuje pomocy. Co wyniknie z tej przyjaźni? Głównym 
przesłaniem książki jest ostrzeżenie: jeśli przypadkiem zaprzyjaźnisz się z 
krokodylem, nie czekaj, aż on się zmieni, i nie licz na to, że nauczysz go 
zachowywać się inaczej. Po prostu trzymaj się od niego z daleka i pozwól mu żyć 
tak jak chce. 
Dziecko nauczy się z tej książki, czym jest i na czym polega przyjaźń oraz czego 
można oczekiwać od prawdziwego przyjaciela.Książka dla dzieci od lat 3. 
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CIEŃ  NIEDŹWIEDZIA 
 
Pierwsza z trzech powieści Reginy Doman, które ukażą się nakładem Księgarni 
św. Jacka. Akcja powieści dzieje się w Nowym Jorku. Na progu spokojnego domu 
dwóch sióstr, Blanche i Rose, oraz ich matki, wdowy, staje pewnego zimowego 
wieczora tajemniczy młody mężczyzna. Pozwalają mu wejść do środka, mimo że 
nie wyjawia im swego prawdziwego imienia ani nie mówi, kim naprawdę jest. 
Przedstawia się jako ?Niedźwiedź? i wygląda na kogoś, kto dobrze zna ciemne 
zaułki Nowego Jorku i jego mroczne tajemnice. A jednak wpuszczają go do 
swego bezpiecznego świata i od tej chwili staje się ich przyjacielem, opiekunem i 
wiernym towarzyszem. Nie przypuszczają nawet, że ta przyjaźń może kosztować 
je kiedyś? życie. Cień Niedźwiedzia to pierwsza część trylogii Reginy Doman, w 
której poznajemy czworo głównych bohaterów: Blanche, Rose, Beara i Fisha ? 
jeszcze jako nastolatków. Ich losy niespodziewanie splotły się ze sobą i równie 
niespodziewanie się potoczą. Mimo swego młodego wieku, wszyscy oni są 
ludźmi, którzy wiele w życiu stracili i żadne z nich nie jest do końca tym, kim na 
początku się wydaje. Każde na swój sposób zmaga się z przeszłością, od której 
nie może się uwolnić (ten wątek będzie obecny na kartach wszystkich trzech 
części powieści). Jak to w Nowym Jorku, są tu i narkotyki, i zagadkowe 
morderstwo, i porwanie, i tajemniczy kolekcjoner? Tajemniczość otacza zresztą 
wszystkich bohaterów i obecna jest na kartach całej książki. W pełną napięcia i 
niespodziewanych zwrotów akcję autorka wplata niezwykle umiejętnie i 
dyskretnie przekaz wartości, które w dzisiejszym świecie są coraz mniej 
popularne i coraz bardziej zapomniane i niemodne. 

 
40527 
 

 
 

CIUMKOWIE  W  SZKOCK Ą  KRATĘ 
 
"Ciumkowie w szkocką kratę" to kolejna "podróżnicza" książka w cyklu o 
sympatycznej rodzinie z Warszawy. Tym razem tata, mama, Grzesiek i Kaśka 
przemierzają na swoich wiernych rumakach odludne połacie Szkocji. Nad 
brzegami tajemniczych jezior, wśród dzikich, smaganych wiatrem wzgórz czekają 
ich liczne niespodzianki i niejedna niebezpieczna przygoda. Czy uda się 
Ciumkom bezpiecznie wrócić do domu z krainy potwora z Loch Ness, krwawego 
Rob Roya i rudych facetów w spódniczkach? Cóż, mogę tylko obiecać, że będą 
się bardzo starali. 

40528 
 

 
 

CRESCENDO 
 
Kiedy nie wiesz, komu wierzyć, ufaj tylko sobie.  
Patch to wielka miłość Nory. To także jej Anioł Stróż. On uratował jej życie, ona 
wyrwała go z otchłani potępionych. Są sobie przeznaczeni. Jednak Patch wydaje 
się zamieszany w niewyjaśnioną śmierć ojca Nory. Dziewczynie grozi śmiertelne 
niebezpieczeństwo...  
Tajemnice budzą niepokój, niepewność przeradza się w strach.  
 
"Crescendo" to kontynuacja bestsellerowej powieści Becki Fitzpatrick "Szeptem", 
cz.3 – „Cisza”, cz. 4 „Finale”. 
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CYNAMON  I  TRUSIA  -  WIERSZYKI  NA  
OKRĄGŁY  ROK 
 
Nagle zaczęło silniej wiać, zrobiło się chłodno i zniknęła żółta plażowa piłka... 
Kochane lato, nie odchodź! 
Lecz na nic prośby i rozpalanie ogniska. Lato zniknęło. Cynamon i Trusia muszą 
je odnaleźć! Wyruszają w świat. Po drodze odkryją uroki jesieni, całkiem wesoło 
przetrwają zimę, cieszyć się będą wiosną, by w końcu powitać kolejne cudowane 
lato! 
Drugie spotkanie z Cynamonem i Trusią to fascynująca wędrówka w czasie i 
przestrzeni, wielka przygoda. A kto się przyjrzy cynamonowym bułeczkom, które 
zabierają ze sobą na wyprawę, i spojrzy na fryzurę Cynamona, ten odgadnie, skąd 
jego dziwaczne imię! 
Polecamy również "Cynamon i Trusia. Wierszyki od stóp do głów". 
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TESTAMENT  THUBANA 
 
Pierwszy tom nowej trylogii autorki bestsellerowych "Wojen Świata 
Wynurzonego". Bohaterką powieści jest 13-letnia wychowanka domu dziecka, 
która dowiaduje się, że nosi w sobie geny potężnego smoka Thubana. 
Adoptowana przez tajemniczego profesora dziewczynka musi podjąć dzieło 
swego przodka i stoczyć walkę z jego odwiecznym wrogiem Nidhoggrem, 
Strażnikiem Ciemności, który zagraża królestwu natury. 
 
Dziedziczka smoka: 1 – Testament Thubana, 2 – Drzewo Idhunn, 3 – Klepsydra 
Albidaha. 
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DRZEWO  IDHUNN 
 
Drugi tom trylogii o dzielnej dziewczynie, która nosi w sobie geny potężnego 
smoka Thubana. Adoptowana przez tajemniczego profesora Sofia dowiaduje się, 
że ma do spełnienia niebezpieczną misję. W czasie podróży z trupą cyrkową po 
kraju poznaje urodziwego chłopca z pieprzykiem na czole, podobnym do tego, 
który ma ona sama. Jednak wkrótce okazuje się, że Fabio nie jest jej przyjacielem. 
Przed tysiącami lat oszukał on smoki i jest gotów uczynić to znowu, by umożliwi ć 
powrót strasznemu wywernowi. 
 
Dziedziczka smoka: 1 – Testament Thubana, 2 – Drzewo Idhunn, 3 – Klepsydra 
Albidaha. 

40532 
 

 

EWCIA  I  DRZEWKO  SZCZ ĘŚCIA 
 
Pięcioletnia Ewcia uwielbia zabawy z babcią i dziadkiem. Wspólnie przeżywają 
niezwykłe przygody: jeżdżą na safari, zjeżdżają w wannie po śniegu, układają 
wierszyki... Poza tym babcia gotuje najlepszą na świecie kaszkę i piecze 
przepyszne ciasto drożdżowe z rodzynkami, na widok którego nawet panu 
policjantowi mięknie serce. 
Tylko żeby mamusia nie była taką ważną panią wiceburmistrz... 



40533 
 

 
 

FILIP  ENGEL  I  BŁ ĘKITNY   SMOK 
 
Kiedy Filip przeprowadza się na nowe osiedle, nic nie dzieje się tak, jakby chciał. 
Najlepsza przyjaciółka nie ma dla niego czasu, gdyż uczęszcza na dodatkowe 
zajęcia z języków obcych i dobrych manier, koledzy z szeregowców zadzierają 
nosa, a babcia jest coraz bardziej złośliwa. Do bloku wprowadza się malarz - 
właściciel obrazu przedstawiającego błękitnego smoka. Chłopiec odkrywa, że 
istnieje tajemnicza wyspa, gdzie żyją samotne smoki, bierze udział w niezwykłym 
wyścigu, stawia czoło strasznemu smokozbójcy i odważnie rzuca wyzwanie 
czerwonemu smokowi. 

40534 
 

 
 

FLORIAN  OGRODNIK 
 
Litewski artysta Kestutis Kasparavicius sam pisze i ilustruje swoje książki. Tym 
razem opowiedział historię o tym, że dążenie za wszelką cenę do celu może 
przynieść więcej szkody niż pożytku. 
...w kolorze tortu poziomkowego, wschodzącego słońca, owoców czerwonej 
jarzębiny. Florian potrafił wyhodować róże w najwspanialszych kolorach i 
rozmaitych odcieniach. Pewnego dnia jego spokój zmąciła uwaga niedźwiedzicy 
Królowej o czarnych różach. 
Czy warto było zaspokoić niebezpieczną zachciankę Królowej? 
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HAROLD  I  FIOLETOWA  KREDKA 
 
Ta krótka książeczka potrafi oczarować i rozbudzić wyobraźnię każdego. Harold 
to rezolutny czterolatek, który posiada magiczną kredką. Dzięki niej może wybrać 
się na spacer w blasku księżyca, mimo że ten wcale nie świeci. Dzięki kredce 
tworzy drzewo, smoka, piknik, a nawet całe miasto. Ale podczas swoich przygód 
Harold niespodziewanie gubi drogę do domu. Na szczęście jednak chłopiec ma 
głowę pełną pomysłów i bez trudu radzi sobie w takich sytuacjach. Zwłaszcza ze 
swoją fioletową kredką u boku. Harold i fioletowa kredka to prosta i bardzo 
zabawna historia, która od czasu swojej premiery w Stanach Zjednoczonych 
(przeszło 50 lat temu!) zdobyła niezliczone rzesze miłośników. 
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ILU  PRZYJACIÓŁ  POTRZEBUJE  
CZŁOWIEK 
 
Ekscytująca podróż w świat ewolucji, naukowych odkryć i psychologii .W 
przystępnie i atrakcyjnie napisanej książce znany antropolog opowiada m.in. o 
tym, ilu maksymalnie przyjaciół możemy zdobyć w ciągu naszego życia, o tym, 
jak poznać, czy "odziedziczyliśmy" mózg po matce, czy po ojcu, o tym, dlaczego 
Szekspir był geniuszem, a nawet odpowiada na pytanie: dlaczego się śmiejemy. 
 
Dunbar mówi o rzeczach czasem dla nas całkiem zaskakujących: wykazuje na 
przykład, że praktycznie każdy z nas ma sławnych przodków, analizuje rolę religii 
w ewolucji człowieka i próbuje wytłumaczyć, dlaczego mężczyźni i kobiety 
inaczej postrzegają barwy. Przekonuje także, że czasem lepiej na stanowisku 
wymagającym wysokiego IQ zatrudnić pracownika o... niezłej muskulaturze. 
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KRÓL  SNÓW 
 
Bezpośrednia kontynuacja tomów Czarnoksiężnicy Majipooru i Lord Prestimion. 
Kończy tzw. Trylogię Prestimiona, opowiadającą o powstaniu na planecie 
Majipoor kolejnej potęgi w systemie władzy. Po Koronalu, Pontifeksie i Pani z 
Wyspy będzie nim tytułowy Król Snów. 
Treścią "Króla..." jest kontynuacja buntu Dantiryi Sambaila, zmierzającego do 
oderwania Zimroelu ze "wspólnoty kontynentów" i uczynienia z niego odrębnego, 
dziedzicznego królestwa. Sam ogrom planety sprawia, że taki bunt ma jakieś, 
bliżej nieokreślone, szanse powodzenia pod warunkiem przejęcia kontroli nad 
nadbrzeżnym terytorium kontynentu, bowiem sama logistyka interwencji przy 
ograniczonych możliwościach technicznych i niewyobrażalnych odległościach 
jest koszmarem. 
Buntownicy mają zresztą podobny problem: bunt nie ma sensu, jeśli Koronal i 
Pontifex nie ugną się i nie zaakceptują żądań buntowników, a jak ich do tego 
zmusić? 
Kroniki Majipooru:  1.  Zamek lorda Valentine’a, 2. Kroniki Majipooru, 3. 
Valentine Pontifex, 4. Czarnoksiężnicy Majipooru, 5. Lord Prestimion, 6. Król 
snów. 
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KSIĘGA  JULII 
 
Księga Julii to opowieść o poszukiwaniu niezwykłości w codziennym życiu. O 
tym, że otaczające nas rzeczy wcale nie są takie zwyczajne, jeśli tylko umie się 
spojrzeć na nie z innej perspektywy. To książka opowiadająca o odkrywaniu 
piękna i radości w codziennych zmaganiach, a także o samotności, potrzebie 
przyjaźni i marzeniach. Księga Julii to poruszająca historia dziecka samotnego 
pośród rodziny. Julia pozostawiona bez wsparcia, ciepła i miłości ucieka przed 
cierpieniem w świat wyobraźni, bajek, baśni i odkrywanych cudów natury. Ten 
magiczny świat jest zawsze tuż obok, w nim znajduje odpowiedzi na trudne 
pytania. Mądrość płynąca z książek i obserwowanej wnikliwie przyrody staje się 
dla dziewczynki przewodnikiem po świecie wartości. Uczy, jak odróżnić dobro od 
zła, prawdę od fałszu, uczciwość od nieprawości. To bardzo osobliwa książka, 
przynosząca nadzieję na to, że nawet w najbardziej trudnych warunkach można 
odnaleźć w sobie siłę, aby wzrastać. Violetta Bieszczad - psycholog, specjalista w 
zakresie terapii uzależnień i przemocy w rodzinie. 
Księga Julii została nominowana do nagrody Książka roku 2010 Stowarzyszenia 
Ibby. 
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KUPA.  PRZYRODNICZA  WYCIECZKA  NA  
STRONĘ 
 
"Ta mała książeczka to przełom i rewolucja. Możecie kupować swoim dzieciom 
różne kolorowe atlasy i przyrodnicze encyklopedie, a i tak zapewniam was, że nie 
dowiedzą się z nich tyle na temat zwierząt, co z tego uroczego dziełka. Żadne 
ślady i tropy nie powiedzą tyle o zwierzęcym życiu, ile właśnie najbardziej 
przemilczana cząstka natury, czyli kupa. Ja sam po wielu latach spędzonych w 
lesie, wśród różnych dzikich stworzeń, wiem jedno na pewno: pokażcie mi kupę, 
a powiem wam, jak żyje to, co ją zrobiło" Adam Wajrak 
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MAŁA  KSI ĄŻKA  O  HOMOFOBII 
 
Autorka w przystępny sposób wyjaśnia pojęcia homofobii, dyskryminacji (m.in. 
ze względu na płeć i orientację seksualną) obcości i tolerancji. Na konkretnych 
przykładach wskazuje jakie zagrożenia powodować mogą wrogie stereotypy, 
uprzedzenia i wynikające z nich dyskryminacja oraz wykluczenie konkretnych 
osób i całych grup społecznych. Laszuk obala nie tylko stereotypy dotyczące osób 
nieheteroseksulanych, przywołuje również wyobrażenia o homofobach. Daje 
jasne wskazówki jak postępować, by w codziennym życiu nie ranić innych i by 
wzajemnie uczyć się tolerancji oraz życzliwych zachowań i postaw. Na końcu 
książki czytelnicy znajdą słowniczek trudnych pojęć, a także adresy organizacji 
pomagających osobom doświadczającym przemocy i dyskryminacji. 
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MOJA   BABCIA  KOCHA  CHOPINA 
 
Moja babcia kocha Chopina" to opowieść dla dzieci, które dopiero rozpoczynają 
swoją przygodę z Fryderykiem Chopinem. Historia nietypowej babci, która nie 
umie piec i gotować, ale z wielkim zaangażowaniem wprowadza swoją wnuczkę 
w tajniki gry na fortepianie, a także przybliża czasy i życie naszego największego 
kompozytora, urzeka swoją lekkością, humorem i ciepłem. Anna Czerwińska-
Rydel stworzyła kolejną książkę, która jest wspaniałą lekturą dla najmłodszych 
czytelników, ich rodziców i dziadków. Niezwykle oryginalne i sympatyczne 
ilustracje do książki wykonała Dorota Łoskot-Cichocka. 
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KŁOPOTY  Z  CZASEM  
 
Mój kucyk Pony. Zegar Tusi popsuł się. Zmartwiony kucyk szuka pomocy u 
tajemniczego zegarmistrza. 
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O  ZAJĄCU,  KTÓRY  SZUKAŁ  SWOJEGO  
MIEJSCA 
 
Historia o zabawce, która ma dość tkwienia na wystawie sklepu i postanawia 
wziąć sprawy w swoje ręce. Opowieść o tym, że choć czasem nie od razu 
odnajdujemy właściwe miejsce do "bycia", to warto go szukać. Że nie trzeba 
poddawać się przeciwnościom i żałować kolejnych prób, bo wszystkie te 
doświadczenia złożą się na naszą niepowtarzalną, a przez to bardzo cenną drogę. 
To pochwała aktywnej postawy w życiu i próba dodania dzieciom odwagi do 
działania w przyszłości, kiedy przyjdzie czas na podejmowanie przez nie 
życiowych decyzji. Nietypowe jak na literaturę dziecięcą tematy ilustracji (m.in. 
komin fabryczny, uliczne latarnie) rozbudzają w najmłodszych odbiorcach 
zainteresowanie różnymi motywami, co w przyszłości może zaprocentować ich 
większą otwartością na sztukę. 
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PIERWSZE   URODZINY  PROSIACZKA 
 
Urocza opowieść o prosiaczku, który obchodzi pierwsze urodziny. Z tej okazji 
postanowia urządzić przyjęcie, na które zaprasza swoich przyjaciół. Zaraz pojawią 
się dzik, pszczoła, żuk, kura, dżdżownica, niedźwiedź, suseł, mrówki. Niestety 
wśród gości nie ma borsuka - najlepszego przyjaciela prosiaczka... Prosiaczek 
zwiesza nos na kwintę, aż tu nagle...  
Pięknie napisana, brawurowo zilustrowana autorska książka Oli Woldańskiej - 
Płocińskiej. 
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PODRÓŻNIK  WC 
 
„Oto pierwsza podróżnicza książka Wojciecha Cejrowskiego. Wydaliśmy ją w 
roku 1997 i została bestsellerem. Chcieliśmy ją potem wznowić, ale WC się nie 
zgodził. Twierdził, że jest źle napisana, bo wtedy nie umiał jeszcze dobrze pisać. 
Ja twierdziłem inaczej. W końcu udało się go przekonać, by w takim razie 
poprawił i rozbudował tekst. I oto nowe wydanie - poprawione, uzupełnione, 
rozbudowane. Już wtedy czytało się dobrze, teraz czyta się jeszcze lepiej.” 
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POWIDOKI 
 
Pełna humoru historia niezwykłej kosmicznej eskapady w pierwszym tomie nowej 
serii łączącej malarstwo i literaturę 
W Okołoziemskim Ośrodku Szkoleniowym Promieni Słonecznych im. Tych, Co z 
Prędkością Światła Mkną ćwiczą wyłącznie najlepsi z najlepszych. Po katastrofie 
na sali gimnastycznej Dżo - otyły promień słoneczny - wie, że nie ma tam już 
czego szukać. Nim odleci w kosmos, chce po raz ostatni odwiedzić Ziemię. 
Razem z nim w drogę ruszają dwaj najlepsi koledzy: Zgięty i Zimny. 
"Powidoki" - książka zainspirowana obrazem "Powidok słońca" Władysława 
Strzemińskiego - to przezabawna, błyskotliwie napisana opowieść o pełnej 
przygód wyprawie trzech młodych promieni słonecznych na Ziemię. Wesołe 
ilustracje Oli Cieślak idealnie współgrają z charakterem opowiadania i pomagają 
młodym czytelnikom oswoić się z niezwykłym malarstwem Strzemińskiego. 
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GWIAZDA  ŚMIERCI 
 
Senator Palpatine, Mroczny Lord Sithów, przejął kontrolę nad galaktyką. Lecz 
wie, że tylko absolutny strach zapewni mu niekwestionowane panowanie. Nawet 
przerażająco okrutny Darth Vader nie jest w stanie stłumić ducha Rebelii. Tak 
rodzi się straszliwe marzenie Imperatora - budowa gigantycznej bojowej stacji 
kosmicznej. 
Najbardziej błyskotliwe umysły i niezwykłe osobowości, najbardziej ambitni i 
najbardziej zdeprawowani, żołnierze i niewolnicy, szpiedzy i mściciele – ich losy 
krzyżują się, gdy Gwiazda Śmierci przemierza drogę od dziewiczego lotu do 
ostatecznego unicestwienia w najmroczniejszym rozdziale historii Gwiezdnych 
Wojen. 
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WEKTOR 
 
Star Wars: Wektor to opowieść obejmująca wszystkie ery historii uniwersum Star 
Wars! Seria łączy cztery cykle Star Wars, rozgrywające się w różnych epokach: 
Rycerze Starej Republiki, Mroczne Czasy, Rebelia i Dziedzictwo. Cykl 
przeznaczony zarówno dla tych, którzy doskonale znają komiksy Star Wars, jak i 
dla tych, którzy dopiero chcieliby rozpocząć podróż do świata Gwiezdnych 
Wojen. Pierwszy tom składa się z dwóch rozdziałów: pierwszy jest piątym tomem 
serii Rycerze Starej Republiki, drugi jest trzecim tomem cyklu Mroczne Czasy. 
Rozdział pierwszy (Rycerze Starej Republiki, tom 5) To, co zaczęło się od wizji 
zagrożenia ze strony Sithów, sięgającej daleko w przyszłość, stało się 
niebezpieczną misją dla agentki Jedi, Celeste Morne. Wysłana w strefę działań 
wojennych Celeste nie może pozwolić, by przedmiot z wizji - sithański artefakt 
zwany Talizmanem Muura - wpadł w ręce mandaloriańskich najeźdźców. Gdy 
jednak spotyka Zayne'a Carricka, padawana Jedi, wrobionego w morderstwo 
przez własnych mistrzów, jej misja zmienia kierunek. Agentka musi zmierzyć się 
z mocą talizmanu i powstrzymać armię mandaloriańską, która szykuje się do 
ataku na Republikę! Rozdział drugi (Mroczne Czasy, tom 3) Niemal cztery tysiące 
lat później, wkrótce po przekształceniu Republiki w Imperium, potencjalna moc 
talizmanu zwraca uwagę Dartha Vadera. Zwabiwszy na odludny księżyc 
przemytników, którzy nie wiedzą, że są w posiadaniu artefaktu, Vader pragnie 
zdobyć go dla siebie. Ale talizman - wraz z żyjącym w nim, pełnym wrogości 
duchem starożytnego Sitha - nie przetrwał przez wieki sam. Chcąc zabrać 
zdobycz, Vader musi stawić czoło nie tylko potężnej magii Sithów, ale także 
wściekłości Jedi z czasów Starej Republiki! 
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TUNELE.  BLI ŻEJ 
 
W samym środku Ziemi Will wpada w kolejne kłopoty, przez które ma okazję 
odkryć zapomniane cywilizacje i ich tajemnice. Jego tropem nieustannie podążają 
Styksowie. W tym samym czasie w Górnoziemiu trwają przygotowania do walki, 
która przyniesie ludziom ocalenie albo śmierć. 
 
Tunele: 1. Tunele, 2. Tunele. Głębiej, 3. Tunele. Otchłań, 4. Tunele. Bliżej,   5. 
Tunele. Spirala 
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MISJA  NA  LANTEEB 
 
 
 
Sojusz Separatystów brutalnie podbija kolejne światy. Planeta za planetą 
galaktykę ogarnia mrok. W serca żołnierzy Republiki wkrada się zwątpienie.  
 
Anakina Skywalkera też dręczy niepokój. Wraz z Obi-Wanem Kenobim ma 
wyruszyć z tajną misją na zajętą przez Separatystów odległą planetę, gdzie - jak 
podejrzewa Yoda - dzieje się coś złego. Wkrótce Anakin i Obi-Wan odkryją jej 
niepokojący sekret. I będą musieli walczyć o przetrwanie za linią wroga... 
 
Wojny Klonów: 1. Wojny klonów,  2. Dzika przestrzeń, 3. Żadnych jeńców, 4. 
Misja na Lanteeb, 5. Oblężenie. 
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WRONIEC 
 
MAGICZNA BAŚŃ O STANIE WOJENNYM.  
Dawno, dawno temu był sobie chłopiec o imieniu Adaś. W tamtych czasach nie 
było komputerów. Nie było Internetu. Czarno-białe telewizory pokazywały dwa 
programy. Gadali na nich o nudnych sprawach brzydcy panowie. W kinach nie 
wyświetlano amerykańskich filmów. I nie było muzyki do słuchania z iPodów i 
komórek. I pewnej niedzieli - nie było Teleranka. Wroniec wpadł nocą przez okno 
do mieszkania w którym mieszkał Adaś z rodziną i porwał jego tatę. Życie 
zamieniło się w straszliwą bajkę. 
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ZŁAMANE  SERCA 
 
Trzy złamane serca. Cztery przyjaciółki. Dwadzieścia dziewięć zasad 
Chłopak Sydney niespodziewanie z nią zrywa i kończy ich dwuletni związek. 
Raven nie może wybrać między Calebem a Horace?em, więc oni decydują za nią i 
Raven zostaje bez żadnego chłopaka. Kelly kocha Willa. On już zaplanował 
walentynki, tylko że nie z nią. Gdy trzy najlepsze przyjaciółki Alexii przeżywają 
rozstania z chłopakami, ona postanawia pomóc im wyleczyć złamane serca.  
Czy można żyć bez chłopaka? Czy można czuć się wtedy pełnowartościową 
osobą? Czy można pozbierać się po rozstaniu, przestrzegając zbioru prostych 
zasad? Wydaje się, że wszystko idzie dobrze. Dziewczyny próbują zapomnieć o 
swoich eks. Na nowo odkrywają łączącą je przyjaźń i wspierają się wzajemnie. 
Starają się znaleźć nowe pasje i uwierzyć w siebie. Tylko że co chwila któraś 
łamie reguły ich "Kodeksu zerwań". A do tego wszystkie przyjaciółki znowu się 
zakochują. 
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ZAGUBIONY 
 
Drugi tom znakomitej trylogii o ulicznym złodziejaszku, który stawia pierwsze 
kroki w zawodzie czarodzieja. 
Conn, niegdyś drobny kieszonkowiec, a obecnie uczeń poważanego czarodzieja 
Nevery'ego, uratował magię w Wellmet. W trakcie bohaterskiej akcji stracił swój 
magiczny kamień, locus magicalicus, który pozwalał mu na komunikację z 
magiczną energią. Teraz miastu grożą kolejne kłopoty, a Conn nijak nie może 
znaleźć następnego kamienia... Zdesperowany, decyduje się na alternatywną 
metodę magiczną - wszystko dla dobra Wellmet! Niestety - eksperyment z 
zakazaną w Wellmet pirotechniką kończy się dla chłopaka wygnaniem. Conn 
będzie musiał opuścić miejsce, które stało się dlań domem, odbyć długą 
wędrówkę do nieznanych krain i zmierzyć się z mocami, które budzą się do życia 
i których nikt poza nim wydaje się nie dostrzegać. 
Złodziej magii: 1. Złodziej magii, 2. Zagubiony, 3. Odnaleziony. 
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A  NIECH  TO  CZYKOLADA 
 
Ta książka jest jak mistrzowski pokaz sztuki magicznej. Czytelnik (choć 
oczywiście ani trochę w magię nie wierzy!) jak dziecko daje się zwieść iluzji. 
Zafascynowany, ulega sprytnym sztuczkom autora, brnie coraz głębiej w 
kreowany przez niego świat, a potem? dziwi się, że tak łatwo dał się nabrać, i 
śmieje z własnej naiwności. Na koniec jednak zostaje z dziwnym poczuciem, że 
właściwie sam już nie wie, gdzie przebiega granica między rzeczywistością a 
iluzją. Bo czy świat, w którym żyjemy, nie jest tak naprawdę światem 
wyczarowanym z kapelusza przez zręcznego magika? Wyśmienita lektura dla 
starszych i młodszych opatrzona znakomitymi ilustracjami Piotra Fąfrowicza. 
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BIURO  ZAGUBIONYCH  ZABAWEK 
 
Ciepła opowieść z zaskakującym zakończeniem. Jej bohater, pan Hipolit 
Miotełka, z myślą o zasmuconych dzieciach, którym zagubiły się ukochane 
przedmioty, otwiera Biuro Zagubionych Zabawek. W poszukiwaniu skarbów 
pomaga mu Pajacek, pluszowy stary pajacyk. Przeczytajcie historię zielonego 
słonia, krokodyla Ogryzka oraz innych szczęśliwie odzyskanych zabawek. Ulica 
Rodzynkowa, przy której działa Biuro, to bardzo chętnie odwiedzane. Książka - 
jak wyżej - nagrodzona w II Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren. 
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CHAOS 
 
Coś się zbliża... Coś gigantycznego. Coś złego.Gruzy, woda, ogień, chaos... 
Prawdziwe piekło.1 stycznia 2027 roku w Londynie stanie się coś 
strasznego.Zniknie całe miasto. Zginą miliony ludzi. Adam to wie, bo jak jego 
mama Jem widzi w oczach ludzi datę śmierci.. A prawie wszyscy wokół mają ten 
sam numer: 1.1.2027. Co to będzie? I co Adam może zrobić? 
 
Numery: 1. Czas uciekać, 2. Chaos, 3. Przyszłość. 
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CYRK  PÓŁMROKU 
 
Dalsze przygody braci krwi: chłopaka Nata i wilkena Woody'ego. Książka dla 
jeszcze bardziej odważnych! 
 
- innowacyjna, oryginalna okładka z ruchomym, trójwymiarowym obrazkiem, 
który hipnotyzuje swym widokiem dzieci, młodzież i dorosłych 
- dreszcz emocji, groza, szybka akcja, niezwykłe przygody, odwaga, humor, 
przyjaźń - wszystko, czego młody czytelnik, zwłaszcza chłopak, szuka w lekturze, 
- kontynuacja bestsellerowej powieści Wilken.Bracia krwi 
 
Wilken: 1. Bracia krwi, 2. Cyrk półmroku, 3. Czas złego wilka. 
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CZARNY  MŁYN 
 
Książka zdobyła Grand Prix w drugiej edycji Konkursu Literackiego im. Astrid 
Lindgren organizowanego przez Fundację ABCXXI - Cała Polska Czyta 
Dzieciom, w kategorii wiekowej 10-14 lat. 
Ta doskonała, zakrawająca o horror, mroczna powieść trzyma w napięciu już od 
pierwszych zdań. Wszystko dzieje się w małej, zaniedbanej wiosce, w której 
zostało już tylko kilka upadających gospodarstw. Niczego się tu nie uprawia ani 
nie hoduje zwierząt, bo z niewiadomych przyczyn nic nie chce tu rosnąć. Wokół 
wyrastają jedynie słupy wysokiego napięcia, a w tle straszą ruiny kombinatu 
dawnej spółdzielni rolniczej. To ponure, nieprzyjazne miejsce, skąd wszędzie jest 
za daleko i gdzie nawet nie odbiera telewizja - to cały świat jedenastoletniego Iwo 
i grupki jego przyjaciół. Swoista izolacja i konieczność samodzielnego 
organizowania sobie zabaw, spowodowana brakiem dostępu do popularnych 
rozrywek, tworzą między dziećmi silną więź i poczucie wzajemnej 
odpowiedzialności. To właśnie ona pozwoli im razem przetrwać nadchodzący 
koszmar.  
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CZERWONA  PIRAMIDA 
 
Od śmierci matki Carter i Sadie są sobie niemal obcy. Dziewczyna mieszka z 
dziadkami w Londynie, jej brat natomiast podróżuje po świecie z ojcem, 
wybitnym egiptologiem doktorem Juliusem Kane. 
Pewnej nocy doktor Kane zabiera Cartera i Sadie na "eksperyment naukowy" do 
British Museum, w nadziei że uda mu się z powrotem połączyć rodzinę. Zamiast 
tego jednak uwalnia egipskiego boga Seta, który skazuje doktora na wygnanie, a 
jego dzieci zmusza do ucieczki. 
Wkrótce Sadie i Carter odkrywają, że budzą się wszyscy bogowie Egiptu, a 
najgorszy z nich - Set - chce zniszczyć rodzinę Kane. Aby go powstrzymać, dzieci 
muszą podjąć niebezpieczną podróż po całym świecie. Będzie to zadanie, które 
przybliży je do prawdy o rodzinie i ujawni jej powiązania z tajnym 
stowarzyszeniem istniejącym od czasów faraonów. 
 
Kroniki Rodu Kane : 1. Czerwona piramida, 2. Ognisty tron, 3. Cień węża. 
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DWIE  POŁÓWKI  POMIDORA 
 
Zuzanka ceni racjonalne myślenie i stroni od sentymentów. W przeciwieństwie do 
jej koleżanek, nie zamierza ulegać magii "Zmierzchu". Sięga po powieść dla 
zabicia czasu - aby wypełnić bezsenne, letnie noce w ogródku działkowym, na 
którym zaszywa się po kłótni z rodziną. Nieoczekiwanie - lektura hipnotyzuje ją, a 
Zuzanka odkrywa w sobie pokłady nieznanej impulsywności i romantyzmu. 
Kiedy w jej życiu pojawią się dwaj zupełnie różni chłopcy: odpowiedzialny 
Zielarz i postrzelony Carlito, Zuzanka stanie przed trudnym wyborem: kierować 
się sercem czy rozumem?... 
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DZIEWCZYNA  I  CHŁOPAK  -  WSZYSTKO  
NA  OPAK 
 
Niezwykła opowieść o poddawaniu w wątpliwość tego, w co się wierzy, i o 
wierze w to, co się czuje. Bryce zawsze wiedział, co czuje do Juli. Jest dziwaczką. 
I to niebezpieczną. Patrzy na niego w taki sposób, że odstrasza go od siebie od 
pierwszej chwili, gdy wpakowała się do jego życia. Juli już taka jest. Całym 
sercem oddaje się wszystkiemu, w co wierzy, czy są to ludzie czy szkolne 
projekty. Albo drzewa. 
Juli zawsze wiedziała, co czuje do Bryce'a. Przez tyle lat jest jej winien pierwszy 
pocałunek. Wszystko przez te jego niebieskie oczy. Byłaby zachwycona, gdyby 
okazywał jej choć minimalną cząstkę tego entuzjazmu, z jakim ona odnosi się do 
niego. Na szczęście i tak jest wiecznie zajęta - hoduje kurczaki, broni ukochanego 
drzewa, odwiedza wujka, sprząta podwórko. Nagle jednak przekonuje się, że 
Bryce nadużył jej zaufania i że jest tchórzem. Wtedy Juli zaczyna się zastanawiać 
nad swoimi uczuciami. Czy on naprawdę jest taki wspaniały? Jednocześnie 
wszystko, w co dotąd wierzył Bryce, powoli okazuje się złudne. To, co wcześniej 
go w Juli irytowało, teraz go fascynuje. Czy jest już za późno, czy może ich 
relacje jeszcze się odmienią? 
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DZIEWI ĄTY  LEGION 
 
I tom bestsellerowej trylogii ORZEŁ, na podstawie którego powstał film w 
reżyserii zdobywcy Oscara, Kevina Macdonalda.  
"Dziewiąty Legion" został okrzyknięty jedną z najwspanialszych książek 
młodzieżowych XX w. i sprzedał się na świecie w nakładzie przeszło miliona 
egzemplarzy.  
Dziewiąty Legion wyruszył ku mglistym rubieżom północnej Brytanii i więcej go 
nie widziano. Cztery tysiące żołnierzy przepadło bez wieści, a razem z nimi ich 
sztandar.  
Marek, rzymski centurion, postanawia zgłębić tajemnicę zaginionego legionu, 
którym przed laty dowodził jego ojciec. Udaje się więc na śmiertelnie 
niebezpieczną wyprawę w nieznane strony, zamieszkane przez wrogie plemiona. 
Nikt nie spodziewa się, że kiedykolwiek wróci... 
Orzeł: 1. Dziewiąty legion, 2. Srebrna gałąź, 3. Niosący latarnie. 
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EKODZIEWCZYNY 
 
W szkole pojawia się nowy nauczyciel geografii - zagorzały ekowojownik Guy 
"River" Trent - i natychmiast robi piorunujące wrażenie na wszystkich 
dziewczynach w klasie. Imponuje im swoim idealizmem, wzrostem metr 
osiemdziesiąt i długimi, ciemnymi włosami. 
 
Carrie, Rani i Chloe stają się "eko": jedzą gulasz z kiełkami fasoli mung, farbują 
stare koszulki na gnieciucha i rywalizują o uznanie pana Trenta. 
Za to w chłopakach coraz bardziej rośnie zazdrość. 
 
Dziewczyny  z klasą: 1. Pomysł na przyjaźń, 2. Paryskie księżniczki, 3. 
Ekodziewczyny, 4. Zaczęło się w Kalifornii. 
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ELA- SANELA 
 
Ela z pozoru jest zwyczajną nastolatką - jak każda dziewczyna ma swoje pasje, 
marzenia i problemy w rówieśnikami. Jednak jej pochodzenie i pełna znaków 
zapytania przeszłość wciąż o sobie przypominają, utrudniając poszukiwanie 
własnej tożsamości. Ela bowiem urodziła się w Bośni podczas wojny na 
Bałkanach, skąd wraz z grupą uchodźców, oddzielona od rodziny, jeszcze jako 
niemowlę trafiła do Polski i została tu adoptowana. Dziewczynka nie wie nic o 
swoich krewnych, nie wie nawet, czy żyją. Kiedy pewnego dnia niespodziewanie 
udaje się nawiązać z jednym z nich kontakt, Ela zaczyna powoli odkrywać swoje 
korzenie, a w sobie samej - Sanelę, której niewyraźny obraz przez całe 
dzieciństwo tak bardzo starała się wymazać ze świadomości. Ta ciepła, subtelna, 
wzruszająca opowieść nie wprowadza młodego czytelnika w polityczno-etniczne 
zawiłości konfliktu na Bałkanach, nie epatuje jej okrucieństwem, nie pokazuje też 
przeżyć bohaterki w kategoriach traumatycznego doświadczenia. Poprzez osobistą 
historię Eli pokazuje jedynie, jak wojna - każda, sama w sobie - bezlitośnie plącze 
ludzkie losy i jak trudno je potem rozplątać. 
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GENEZIS 
 
Na zgliszczach zrujnowanego świata, na wyspie dotychczas zwanej Nową 
Zelandią, zrealizowano platońskie marzenie - stworzono utopijną republikę. 
Jednak pewnego dnia pojawił się buntownik...Wiele lat później czternastoletnia 
Anaksymandra staje do czterogodzinnego egzaminu. Temat jest bliski jej sercu - 
Adam Forde, bohater z dzieciństwa. Jeśli egzamin zakończy się pomyślnie, 
Akademia przyjmie ją w swoje elitarne szeregi. W trakcie egzaminu Anax poznaje 
fakty, które nie są dostępne zwykłym obywatelom. Informacje te kwestionują 
wszystko to, co stanowiło dla niej świętość. Dlaczego Akademia pozwala 
Anaksymandrze dojrzeć źródło tajemnicy, na której zbudowano znany jej świat? 
Jaką rolę naprawdę odegrał Adam Forde? Czym tak naprawdę jest życie i gdzie 
zmierza nasz świat? Genezis to niezwykła książka, która w niespotykany sposób 
łączy w sobie to, co najlepsze w science fiction oraz filozofii. Stawia pytania o 
duszę, dalszą ewolucję człowieka, zapytuje o możliwość uświadomienia sztucznej 
inteligencji. Bernard Beckett odpowiedzi odnajduje u klasyków filozofii, po czym 
uaktualnia je i wykorzystuje w świecie galopujących współczesnych technologii. 
Książkę czyta się niczym najlepszy thriller - jednym tchem. 
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GRZECZNA 
 
Mała Lusia jest tak grzeczna, tak grzeczna. Tak grzeczna, że aż pewnego dnia 
znika. "Grzeczna" to kolejna, po "Włosach mamy", książka mistrzowskiej pary 
Gro Dahle i Sveina Nyhusa. Opowieść o dziewczynce, która staje się 
niewidoczna, ponieważ nie wolno jej, albo nie ma odwagi, robić nic innego niż to, 
o co jest proszona. A prosi się ją by była grzeczna, pilna, śliczna i czyściutka. Czy 
będąc grzeczną uda się Lusi znaleźć drogę do siebie samej? "Grzeczna" to 
poetycka, skłaniająca do refleksji, książka, którą łatwo zrozumieją małe dzieci 
wcielając się w postać Lusi, a starsze dzieci i dorośli dostrzegą symbolikę i 
przesłanie w tekście. Dahle wyczarowuje opowieść sugestywnym rytmem i 
poetyckimi obrazami, tworzy wyjątkowy nastrój za pomocą codziennych, 
rozpoznawalnych słów. Obrazy w książce jeszcze bardziej przemawiają, niż 
słowa. Ilustrator Svein Nyhus rysuje miękko i słodko, dziko i mocno. Podwójny 
efekt jest silny - i oryginalny. 
"Grzeczna" to ważna książka. Jest poza tym piękna i zabawna! Książka otrzymała 
nagrodę Brage w 2002 r. za najlepszą książkę dziecięcą. 

40567 
 

 

IDEALNA  MARTA 
 
Nowa seria książeczek `Marta mówi` to doskonała propozycja dla najmłodszych 
wielbicieli czworonogów! 
Książeczki opowiadają historie z życia sympatycznego psa, który po zjedzeniu 
karmy w kształcie literek, zaczął mówić ludzkim językiem.się niczym najlepszy 
thriller - jednym tchem. 

40568 
 

 

JAK  ZDOBY Ć  DZIEWCZYN Ę 
 
Czy zastanawiałaś się kiedykolwiek, co tak naprawdę siedzi w głowie faceta? 
Luke poznaje Ewę na pogrzebie swojego taty. Jest nadzwyczajna – i może być 
idealną szansą na oderwanie się od pokręconego życia w otoczeniu kochanej 
rodzinki. Jest tylko jeden mały problem – ona ma już faceta i zdaje się w ogóle nie 
zauważać Luke’a. Mimo to Luke nie zamierza odpuścić sobie tak łatwo. Kiedy na 
przyjęciu spotyka Ryana, dowiaduje się o sześciu gwarantowanych metodach na 
zdobycie każdej dziewczyny. Luke postanawia je wypróbować… Zabawna, 
trzymająca w napięciu… ma w sobie wszystko!  



40569 
 

 

JULEK  I   MAJA  W  LABIRYNCIE 
 
Julek i Maja przypadkowo wchodzą do gry komputerowej – i natychmiast 
orientują się, że toczy się ona we wnętrzu ludzkiego mózgu. Początkowo 
zafascynowani światem wirtualnym i spotkanymi tam intrygującymi bytami, nie 
chcą wracać do zwykłego życia. Napięcie rośnie, a decydująca bitwa przebiega 
dramatycznie. Czy uda im się znaleźć wyjście z gry i powrócić do zwykłego 
świata? Opowieść o 12-letnim Julku, chłopcu o niezwykłej wyobraźni i 
trudnościach szkolnych (dysleksja i nadruchliwość). Julek ponad wszystko 
uwielbia gry komputerowe. Pewnego razu, przez przypadek, trafia w sam środek 
gry. Początkowo zafascynowany światem wirtualnym, nie chce wracać do 
zwykłego życia. Stopniowo odkrywa jednak, że bycie w tym świecie nie jest tak 
przyjemne i bezpieczne, jak myślał. Próbuje powrócić do domu. Pomagają mu 
siostra, 8-letnia Maja, oraz mama Kasia, która za synem i córką wchodzi do 
świata gry. Mama i dzieci wędrują przez różne poziomy.. Książkę czyta się 
niczym najlepszy thriller - jednym tchem. 
Cz.2 – Julek i Maja powrót do gry. 

40570 
 

 

KLEPSYDRA  ALDIBAHA 
 
Sofia - dziewczyna, która nosi w sobie geny potężnego smoka Thubana – i jej 
sprzymierzeńcy próbują zapobiec zniszczeniu świata przez sojuszników 
Nidhoggra. 
Tymczasem w podziemiach willi profesora Schlafena coś złego dzieje się z 
Pączkiem Drzewa Świata, a to oznacza niebezpieczeństwo. By uratować świat i 
Smokończyków, trzeba znaleźć  starożytny artefakt - klepsydrę Aldibaha, zwaną 
Władczynią Czasów. Mimo że taka ingerencja w czas jest bardzo niebezpieczna, 
przyjaciele Sofii są gotowi podjąć to ryzyko. 
 
Dziedziczka smoka: 1 – Testament Thubana, 2 – Drzewo Idhunn, 3 – Klepsydra 
Albidaha. 

40571 
 

 

KOCHAM  PANA,  PANIE  TYGRYSIE ! 
 
„Kocham Pana, Panie Tygrysie!” to pełna humoru książka dla małych 
Czytelników, którzy marzą o niezwykłych przygodach i lubią dobrą zabawę, 
podobnie jak rezolutny Adaś, bohater tej opowieści. Ten dzielny chłopiec wyrusza 
wraz ze swoją energiczną Babcią na spotkanie z groźnym niedźwiedziem. 
Zaprzyjaźnia się także, pokonując strach, z prawdziwym tygrysem, który właśnie 
wprowadził się do jego domu i zaprasza go do wspólnego występu w cyrku „The 
Animals”. Okazuje się, że nie trzeba wyjeżdżać do dalekich krajów, by przeżyć 
coś wyjątkowego. Wystarczy tylko się odważyć, a przygoda jest tuż-tuż. 

40572 
 

 

KRÓL  WYRMÓW  
 
Ostatni tom znanej i lubianej serii Kroniki Spiderwick. Poszukiwania opisanych w 
poprzednich tomach stworów i tajemniczych mieszkańców naszego świata 
dobiegają końca. Rodzeństwo Grace'ów oraz ich kuzyni Vargasowie wychodzą 
cało z kolejnych tarapatów przy wydatnej pomocy dorosłych, którzy w końcu 
wierzą w to, o czym opowiadają dzieci. Na tym kończą się przygody opisane 
przez Holly Black i narysowane przez Tony'ego Di'Terlizzi'ego. 
Kroniki Spiderwick:  1. Przewodnik terenowy, 2. Kamienne oko, 3. Sekret 
Lucindy, 4. Żelazne drzewo, 5. Gniew Mulgarata. 
Kroniki Spiderwick – ci ąg dalszy: 1. Pieśń Niksy, 2. Olbrzymi problem, 3. Król 
wyrmów. 



40573 
 

 

KRÓLOWIE  CLONMELU 
 
Tym razem niebezpieczeństwo przychodzi ze Wschodu... 
Na corocznym konwencie Zwiadowców brakuje Halta, który wyruszył na 
Wschód, by zbadać pogłoski na temat niepokojących wydarzeń w Hibernii. Gdy 
powraca, przywozi ze sobą fatalne nowiny... Kult wyznawców fałszywego bóstwa 
panoszy się we wschodnich dominiach. Nazywający siebie Odszczepieńcami 
heretycy sieją niepokój i podburzają ludność Hibernii. Pięć z sześciu królestw 
znajduje się już pod ich kontrolą... Tylko Clonmel opiera się jeszcze heretyckim 
wpływom, ale, jeśli będzie walczył samotnie, upadnie. Will, Halt i Horace 
wyruszają na Wschód, by przywrócić dawny porządek. Klucz do powodzenia 
misji spoczywa w dłoni mistrza Zwiadowców. Jakie sekrety kryją się w 
przeszłości Halta i w jaki sposób wpłyną one na sytuację w Hibernii? 
Zwiadowcy: 1. Ruiny Gorlanu, 2. Płonący most, 3. Ziemia skuta lodem, 4. Bitwa 
o Skanię, 5. Czarnoksiężnik z północy, 6. Oblężenie Maindaw, 7. Okup za Eraka, 
8. Królowie Clonmelu, 9. Halt w niebezpieczeństwie,  
10. Cesarz Nihon-Ja. 

40574 
 

 

KRWIO ŻERCZA  BESTIA 
 
Trey ma dosyć wampirów, demonów i czarodziejów. Chce dołączyć do 
prawdziwego wilczego stada, a przy okazji poznać jedynego żyjącego członka 
rodziny. Wuj Frank jednak nie jest zachwycony jego widokiem i najwyraźniej 
skrywa jakiś mroczny sekret. Chłopak zaczyna podejrzewać, że grozi mu poważne 
niebezpieczeństwo. Jego przyjazd bardzo się nie podoba pewnemu wilkołakowi o 
instynkcie zabójcy… Czy Trey stanie się równie krwiożerczą bestią? 
Wilkołak : 1. Dlaczego ja?, 2. Czarny księżyc, 3. Krwiożercza bestia, 4. Igrzyska 
demonów. 

40575 
 

 

LENKA 
 
Lenka ukazuje jeden dzień z życia małej Lenki, która z powodu swego pulchnego 
wyglądu nie jest akceptowana przez rówieśników, a która bardzo pragnie 
przyjaźni i wytrwale jej szuka. Książka porusza ważny dla dziecka temat: co 
warto dostrzegać w drugim człowieku, a co jest zupełnie nieistotne. W oczywisty 
sposób przekłada się to na przeświadczenie o tym, co we mnie samym 
najważniejsze i najbardziej godne uwagi. W świecie pełnym nachalnej estetyzacji 
dzieci szczególnie łatwo nabierają fałszywego przekonania o konieczności 
dopasowania się do sztampowego wzorca piękna. "Lenka" mówi językiem emocji 
dziecka, pomaga mu odnaleźć odpowiedzi na ważne pytania w sobie samym, bez 
gotowych schematów myślenia. Ilustracje Katalin Szegedi są zarazem proste i 
wypracowane, pełne subtelnego humoru i ciekawych detali. Wiodącym kolorem 
jest czerwień - kolor serca i emocji. Książka może być podstawą pierwszych 
poważnych rozmów o akceptowaniu siebie i innych oraz o wartości przyjaźni i 
bliskości z drugim człowiekiem. 

40576 
 

 

LENKA,  FRYDERYK  I   PODRÓ ŻE 
 
Lenka i Fryderyk mieszkają w Dolinie, ale wola podróżować niż siedzieć na 
miejscu. Lenke pasjonują pociagi, nieznane krainy i ich mieszkańcy. Fryderyk 
podróżuje w... fotelu, czytajac, czy raczej pochłaniając książki. Jednak dziś 
postanowili się zamienić. Fryderyk wsiadł do pociagu, a Lenka zabrała sie za 
czytanie. Nawet bliźniaczki Euzebie zaniepokoiły się, co z tego wyniknie... 



40577 
 

 

MASŁO  PRZYGODOWE 
 
Kiedy człowiek wciąż musi zjadać kanapki z masłem, mierzyć sobie temperaturę i 
pilnować rapujących bliżniaków - na naprawianie świata zostaje mu tylko 
odrobinka czasu. A świat tak tego potrzebuje! Kasia Koniec wie o tym przecież 
najlepiej i nie przepuszcza żadnej okazji do ulepszeń i szalonych zmian ...  
I miejsce w konkursie im. Astrid Lindgren. Poruszająca, szalona i dowcipna 
opowieśś Kasi Koniec o jej zyciu, rodzinie, przyjaciołach i dojrzewaniu. 

40578 
 

 

MORGANA 
 
Nadchodzi koszmar. Słynna londyńska wizjonerka, pani Trelkovski, ostrzega 
Dylana Doga i błaga, by powstrzymał zło. Świat ma wkrótce wpaść w szpony 
żywych trupów, a normalni ludzie, osaczeni w oazach, będą się narkotyzować, by 
jakoś przetrwać wśród wszechobecnej grozy. Tymczasem jednak niewiele się 
dzieje. Dylan Dog nie ma nowych zleceń, a za tropienie wizji nikt nie zapłaci. 
Jedynym potwierdzeniem obaw pani Trelkovski są prace pewnego rysownika 
komiksowego, który również uczestniczy w seansach sędziwej damy. Nagle 
detektyw odkrywa, że dopadło go dziwne uczucie - intensywna jak nigdy dotąd 
miłość do nieznanej kobiety. To samo uczucie owładnęło Morganą, dziewczyną, 
którą dręczą koszmarne sny. Gdy zakochani przypadkiem się odnajdują, 
wyruszają do Szkocji, a tam na Dylana czeka jego dawny wróg doktor Xarabas. 
Co jest prawdą, a co zmyśleniem, gdzie leży granica między wyobraźnią a 
światem realnym? Kim są Morgana, Xarabas, Nikt? 
 

40579 
 

 
 

NIEBEZPIECZNA  MISJA 
 
Zwyczajny spacer w słoneczny dzień zamienia się w niebezpieczną podróż  
w czasie. Joe i Scarlett oraz ich ukochany pies Pippy wsiadają do tajemniczego 
pociągu, który zawozi ich prosto do... Londynu w sam środek nalotu bombowego. 
I mają do wykonania niezwykle ważną misję. Czy dadzą radę? Niebezpieczna 
misja Sophie McKenzie to trzymająca w napięciu, pełna nieoczekiwanych 
zwrotów akcji podróż w czasie. 320 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w Anglii! 
Dla czytelników 10+ 

40580 
 

 

NIESPODZIANKA  OWOCOWA 
 
Mój kucyk Pony. 
Tusia robi owocową sałatkę. Wybrała pyszne owoce, ale okazuje się, że nie są one 
zwyczajnymi owocami. 



40581 
 

 

NIOSĄCY  LATARNIE 
 
Trzymająca w napięciu i wzruszająca zarazem powieść, uhonorowana nagrodą 
Carnegie Medal. Trzeci tom bestsellerowej serii ORZEŁ.  
Ostatni żołnierze rzymskiej armii wsiadają na okręty i opuszczają na zawsze 
Brytanię, wydając ją na pastwę wojny domowej i saskich najeźdźców. Lecz jeden 
z nich, dekurion Akwila, dezerteruje i zostaje w ginącej prowincji.  
Wraca na rodzinną farmę, mimo iż jego dom i najbliższych czeka wkrótce 
dramatyczny koniec. Wraca - bo po latach walk i znojów jedyne, co mu pozostało, 
to pragnienie zemsty? 
 
Orzeł: 1. Dziewiąty legion, 2. Srebrna gałąź, 3. Niosący latarnie. 
 

40582 
 

 

O  ANIELCE,  W  KTÓR Ą  WSTĄPIŁ   DIABEŁ 
 
Kolejna wspaniała książeczka autorki "Nocnika nad nocnikami", tak samo 
życiowa i dowcipna. 

40583 
 

 

OGRÓD   POPIOŁU 
 
Zagubiona wyspa na oceanie czasu. Miejsce dzikie i niegościnne, z którego nie da 
się uciec. Miejsce, gdzie Ulysses Moore nigdy nie chciałby postawić stopy, ale nie 
ma wyboru, ponieważ to tam właśnie kryje się klucz do odnalezienia Penelopy. 
Jeszcze nie wie, że łańcuch zdarzeń już został wprawiony w ruch i że jego 
najgroźniejszy nieprzyjaciel powraca z przeszłości, by dokonać zemsty. Dla 
Podróżników w Wyobraźni nadszedł moment decydującego pojedynku... To 
jedenasty tom sagi Ulyssesa Moore'a. 
 
Ulysses Moore: 1. Wrota czasu, 2. Antykwariat ze starymi mapami, 3. Dom 
luster, 4. Wyspa masek, 5. Kamienni strażnicy, 6. Pierwszy klucz, 7. Ukryte 
miasto, 8. Mistrz piorunów, 9. Labirynt cienia, 10. Lodowa kraina, 11. Ogród 
popiołu, 12. Klub podróżników w wyobraźni. 

40584 
 

 

OGRYZEK  AURELIUSZA 
 
Sensacyjna historia gimnazjalisty, który... obalił rząd! Aureliusz ?Spidi? Szypki 
po wizycie premiera w gimnazjum w Ścichapękach zyskuje sławę 
najniegrzeczniejszego dziecka w Polsce. Uciekając przed dziennikarzami i 
gniewem rodziny, trafia pod opiekę nieznajomej ? pozornie troskliwej 
psycholożki, w rzeczywistości bezwzględnej oszustki. Pobyt Aureliusza poza 
domem niebezpiecznie się przedłuża, a medialna sława zamiast słabnąć, wzrasta. 
Jedynym ratunkiem jest ucieczka ? lecz jak to zrobić, będąc wciąż pod obstrzałem 
kamer?... Pokonać wroga jego własną bronią! 



40585 
 

 

OSACZONA 
 
Przyjaciele Zoey znów są przy niej, a Stevie Rae i czerwoni adepci przestali być 
tajemnicą Neferet. Zagrożenie pojawia się ze strony potężnego Kalony. Klucz do 
powstrzymania jego rozprzestrzeniającej się władzy leży w przeszłości - co 
jednak, jeśli odkrywając ją, Zoey dotrze do tajemnic, których wolałaby nie znać? 
Zoey czuje, że nie może w pełni ufać czerwonym adeptom. Musi także dokonać 
wyboru między byłym chłopakiem, Erikiem, a Starkiem - łucznikiem, który zmarł 
w jej ramionach pamiętnej nocy, by odrodzić się jako sługa Neferet. Dziewczyna 
postanawia za wszelką cenę go uwolnić. Ukryte w nim zło jest przerażające. 
 
Dom nocy: 1. Naznaczona, 2. Zdradzona, 3. Wybrana, 4. Nieposkromiona, 5. 
Osaczona, 6. Kuszona, 7. Spalona, 8. Przebudzona. 

40586 
 

 

OSTATNI  LAMPART 
 
W Sawubonie nadeszły wakacje i jedenastoletnia Martine nareszcie może cieszyć 
się towarzystwem Jemmy'ego, swojej ukochanej białej żyrafy. Spokój zakłóca 
jednak telefon od dawnej przyjaciółki babci. Martine czeka największe w jej 
dotychczasowym życiu wyzwanie - trzeba ocalić legendarnego lamparta. W jego 
kryjowce, gdzieś wysoko na wzgórzach Mapoto, podobno spoczywa skarb króla 
Ndebele... 
 
Afryka ńskie przygody Martine: 1. Biała żyrafa, 2. Pieśń delfina, 3. Ostatni 
lampart, 4. Opowieść słonia. 

40587 
 

 

PAMI ĘTNIK  GRZECZNEGO  PSA 
 
Ciągle słyszę od moich państwa, że mam być grzeczny. Ale czy można mieć 
pretensje do psa, że wytrzepał się w jadalni i zachlapał ściany? Przecież byłem 
cały mokry! Jestem bardzo grzecznym psem i w dodatku - uważnym 
obserwatorem rzeczywistości. I widzę, że to ludzi można by nauczyć tego i 
owego. Na przykład taplania się w kałuży! Albo szaleńczego biegu! Przecież 
życie jest za krótkie na ciagłe podawanie łapy i chodzenie przy nodze, prawda? 

40588 
 

 

PIEŚŃ  OGNIA 
 
Nadszedł czas okrucieństw. Czas zimy, głodu i zła. To nie jest dobra pora na 
podróż, ale Manthanie nie mają wyjścia. Jeśli chcą dotrzeć do swojej ojczyzny, 
muszą zdążyć, nim nadejdzie ognisty wiatr. Oto nadeszła chwila, na którą 
Bowman czekał całe swoje życie. Nadszedł czas, by dołączył do Pieśniarzy, 
poznał ich tajemnice, stanął u ich boku i poświęcił się, tak jak przepowiedział jego 
przodek. Ale nawet poświęcenie nie jest tak proste, jakby się wydawało ? nim 
Bowman ruszy ku Syrenie, czekają go nauki samego Albarda, najwspanialszego z 
Pieśniarzy i najtrudniejsza lekcja ze wszystkich ? pożegnanie z najbliższymi. 
 
Ognisty wiatr: 1. Pieśniarz wiatru, 2. Niewolni, 3. Pieśń ognia. 



40589 
 

 

PODWIECZOREK  U  FLEJKA 
 
Flejek postanowił zaprosić na podwieczorek Superjulkę, która po prostu nie znosi 
bałaganu. Czy razem z SamSamem zdążą posprzątać mieszkanie? I kto się w tym 
czasie zaopiekuje FujFujami? 

40590 
 

 

PUNKT  ZEROWY 
 
Josh sądzi, że rozwiązał zagadkę podróży w czasie... ale teraz staje przed 
kolejnym trudnym wyzwaniem. Jego mama i najlepszy przyjaciel zostali porwani, 
a porywacze chcą zdobyć coś, co ma Josh. Ale co? Chłopak musi jak najszybciej 
dowiedzieć się, o co im chodzi. Czas ucieka... 
 
Z archiwum Josha: 1. Niewidzialne miasto, 2. W okowach lodu, 3. Punkt 
zerowy. 

40591 
 

 

RAZ  CZTEREJ  M ĘDRCY… 
 
Raz czterej mędrcy..." to wesoła mieszanka absurdalnego poczucia humoru, 
wpada-jących w ucho rymów, pełnej wdzięku zabawy słowem i świetnych 
ilustracji wielkiego Janusza Stannego. Jednym słowem - gwarancja dobrej zabawy 
dla małych i dużych czytelników.  
 
Raz maleńki Karaluszek, 
Jadąc z Muszką do Koluszek,  
Tak na uszko 
Rzekł do Muszki: 
"Patrzaj, Muszko, 
Już Ko- 
luszki".  
Zła niezmiernie 
Rzekła: "Pleciesz! 
To są Skiernie- 
wice przecież". 

40592 
 

 

ROZMOWY  ZE  ŚWINK Ą  HALINK Ą 
 
Świnka Halinka to ukochany pluszak małego Filipa. Co prawda koledzy w 
przedszkolu twierdzą, że chłopaki nie bawią się pluszakami, ale przecież Halinka 
to nie jakaś tam zwykła maskotka! Halinka jest z Filipem od początku świata. Z 
Halinką można poważnie porozmawiać na każdy temat, zwłaszcza że rodzice nie 
zawsze mają czas... Halinka ma pełne humoru spojrzenie na najzwyklejsze 
codzienne zdarzenia. I jak nikt potrafi pokazać chłopcu zabawne strony każdej 
sytuacji. I pocieszyć w nieszczęściu, jeśli trzeba. Bo świnka widzi świat na 
różowo. Może dlatego, że niczym się nie przejmuje? I mówi to, czego Filip sam 
nigdy nie odważyłby się powiedzieć. I nie musi być zawsze grzeczna tak jak on. 
Dzięki rozmowom ze świnką Filip nigdy się nie nudzi i jest coraz mądrzejszy. Już 
wie, że to, co ważne, wcale nie musi być poważne. Rozmowy Filipa i świnki są 
jak podróże. Nigdy nie wiadomo, dokąd nas zaprowadzą... Książka dla dzieci od 
lat 4. 



40593 
 

 

SAMOTNOŚĆ  NA  PEŁNYM  MORZU 
 
Na statku było nas mnóstwo. Dziewczęta i chłopcy w różnym wieku (...). 
Zakonnice powiedziały nam, że wyruszamy do Australii, ale równie dobrze 
mogliby nas wieźć na Księżyc.  
Mały Arthur po stracie rodziców zostaje rozdzielony ze starszą siostrą Kitty i wraz 
z innymi sierotami wysłany do Australii, na farmę nowych opiekunów. Mija dużo 
czasu, nim udaje mu się zadomowić w zielonej krainie, w której dzika przyroda 
bywa bardziej przyjazna od ludzi. Na szczęście spotyka kogoś, kto pomaga mu 
rozwinąć talent do projektowania łodzi... i odnaleźć właściwą życiową drogę.  
Niespełna sześćdziesiąt lat później, tuż po śmierci Arthura, jego córka Allie płynie 
w samotny rejs do Anglii. Czy nastoletnia żeglarka zdoła przemierzyć przestwór 
oceanu na jachcie zbudowanym przez ojca? Czy w jego rodzinnych stronach 
spotka zaginioną przed laty Kitty? 
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SKARB  SALOMONA 
 
Drugi tom z cyklu sześciu książek, w których fantastyczne wydarzenia fabuły 
rozgrywają się na tle wydarzeń historycznych. W poszukiwaniu drugiego 
fragmentu talizmanu, Manail zjawia się w Jerozolimie w czasach wypraw 
krzyżowych i templariuszy. Fragment talizmanu znajduje się najprawdopodobniej 
w ruinach świątyni Salomona. Ale jak do niego dotrzeć przed wysłannikami 
Nergala? W mrocznej atmosferze tajemnicy i zdrady, Manail musi nauczyć się 
odróżniać wrogów od sojuszników. 
 
Talizman Nergala: 1. Wybraniec z Babilonu, 2. Skarb Salomona. 
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SŁONECZNE   JAJO 
 
Pewnego dnia w środku lasu córka elfów znajduje coś dużego, złocistego i 
okrągłego. Po dokładnych oględzinach stwierdza, że musi to być jajo zniesione 
przez słońce! Wkrótce ona i jej leśni przyjaciele poznają prawdę, a córka elfów 
przeżyje największą przygodę swojego życia. Elsa Beskow oczarowuje czytelnika 
niezwykłym wyczuciem przyrody, prowadzi go przez baśniowe światy 
skandynawskich lasów, jednocześnie nie stroniąc od realizmu. Ciekawostką jest 
fakt, że zaliczany do klasyki polskiej literatury dziecięcej poemat Marii 
Konopnickiej "Na jagody", powstał właśnie do ilustracji z książki Elsy Beskow i 
tymi ilustracjami opatrzone były jego pierwsze wydania. Czy Maria Konopnicka 
znała również tekst Elsy Beskow? Specjaliści wielokrotnie spierali się, na ile 
polska pisarka popełniła plagiat. Jednego możemy być pewni - i ją urzekły 
niezwykłe ilustracje Elsy Beskow. 
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SREBRNA  GAŁĄŹ 
 
Rzymską Brytanią wstrząsają zamieszki i krwawe walki. Dwaj młodzi Rzymianie, 
Justyn i Flawiusz, trafiają na trop spisku, którego celem jest obalenie cesarza 
Karauzjusza.  
Wplątani w wir epokowych wydarzeń, w obawie o swoje życie i losy prowincji, 
gromadzą wokół siebie drużynę społecznych wyrzutków, którą prowadzą do boju 
o honor Rzymu. Tylko czy zdołają stawić czoła bezlitosnym barbarzyńcom?  
"Srebrna Gałąź" to książka wyjątkowa i wciągająca. 
 
Orzeł: 1. Dziewiąty legion, 2. Srebrna gałąź, 3. Niosący latarnie. 
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ŚCIANA  PEŁNA  JERZYKÓW  
 
Powieść o ponadczasowej sportowej pasji, z romantycznym wątkiem i szczyptą 
humoru.  
Licealista Paweł Syrokomla przyjeżdża ze stolicy do małej miejscowości, by na 
prośbę swojego dziadka-pisarza zebrać materiały na temat jego szkolnej młodości, 
potrzebne mu do nowej książki.  
Wiedząc, że dziadek przed laty był członkiem podwórkowej drużyny piłkarskiej, 
nastolatek dociera do jej założyciela - niegdyś świetnego sportowca, dziś 
zgorzkniałego samotnika, którego niełatwo namówić do zwierzeń.  
Niespodziewanie Pawłowi udaje się nie tylko nawiązać porozumienie z byłym 
piłkarzem, ale też nakłonić go do opieki nad amatorską drużyną miejscowych 
gimnazjalistów. On sam wiernie kibicuje młodym sportowcom i niestrudzenie 
podąża tropem wskazanym przez dziadka, nie spodziewając się nawet, jak wielki 
czeka go sukces! 
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TAJEMNICA  SMOKA 
 
Nowi bogowie pragną pokonać boga Torvala i przejąć władzę nad światem. 
Powstrzymać ich może tylko Pięć Smoków Vektii - prasmoków, które się 
narodziły podczas stworzenia świata. Poszukujący ich Skylan Ivorson, dzielny 
Wódz Wodzów Vindrasów, jest w niewoli, a smok Kahg zniknął bez śladu. 
Skylan zapobiegnie katastrofie tylko wtedy, gdy na czas odkryje tajemnicę smoka. 
Ma jednak potężnego przeciwnika - wśród starych bogów Vindrasów czai się 
zdrajca... 
 
Dragonships: 1. Smocze kości, 2. Tajemnica smoka. 
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ULICA  ŚWIĘTEGO  WAWRZY ŃCA 
 
Córce swojej Kirze, tancerce, zapisał niebiosa siódme. A swojej Smagłej, swojej 
Smukłej, swojej Pochmurnej, zapisał łzy. A Wojtek Jary, siedząc na niewysokim 
kamiennym murku, otaczającym pękatą świątynkę pod wezwaniem Świętego 
Wawrzyńca, przywołuje z pamięci testament Konstantego Ildefonsa i zwyczajnie 
ma ochotę płakać. Wszystkie wiersze, które chciałby napisać, przez innych 
zostały napisane. Chłopcy, którymi chciałby być, nie żyją, tylko ramiona ich 
brzozowych krzyży witają go przyjaźnie. Zostały mu gry komputerowe. I raz, 
dwa, trzy, raz, dwa, trzy, kroki na kursie tańca towarzyskiego. I kosz, kiedy 
czasami udaje mu się wrzucić do niego piłkę. Nawet dziewczynę, którą chciałby 
poznać i którą, jak sądził, mógłby pokochać, widział jedynie raz. Na zatłoczonym 
peronie. Nadjechał pociąg, wsiadła i nie ma dziewczyny. Myślał o niej Wianka. 
Nie, nie wiadomo dlaczego, może dlatego, że nie ma takiego imienia... 
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W  SOBOTĘ  WRACA  SOBEK 
 
Ponieważ w niedzielę nic się nie dzieje, w poniedziałek przychodzi kolega (tym 
razem) bez bukietu z działek, we wtorek pan Piwko ma roboty cały worek, w 
środę tygodnia środek, w czwartek czwarty raz błyska i grzmi, a w piątek koniec 
stawiania pieczątek i pan Piwko nie musi pracować - dlatego, ale to wyłącznie 
dlatego Sobek wraca, owe małe stworzonko z ryjkiem i czerwonymi sterczącymi 
jak szczotka włosami, które nieśmiały pan Piwko już przy pierwszych jego 
odwiedzinach tak pokochał. Na szczęście Sobek wcale się nie zmienił, tyle że 
teraz okazuje się być specjalistą od skomplikowanych maszynach do spełniania 
życzeń. Na dodatek troszczy się o spełnianie życzeń swojego tatusia - pana Piwki. 
Stanowi kontynuację Tygodnia pełnego sobót; cz.3 – Nowe piegi dla Sobka 
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WINTERCRAFT 
 
Albion to jedyny kraj na świecie, w którym rodzą się Utalentowani - ludzie 
obdarzeni różnymi nadprzyrodzonymi zdolnościami. Najpotężniejszą z nich jest 
umiejętność posługiwania się zasłoną dzielącą świat żywych i zaświaty. Wiedza 
na temat tego Talentu została zgromadzona w księdze "Wintercraft ", której 
poszukuje żądna władzy, okrutna członkini Wielkiej Rady - Da'ru. Sama nie ma 
wystarczającej mocy, więc do realizacji swoich celów chce się posłużyć Kate 
Winters, której wielki Talent właśnie się objawił. W ślad za dziewczyną wysyła 
groźnego, niezmordowanego poborcę, Silasa. Nieumarły ma jednak wobec 
dziewczyny własne plany. Czy Kate umknie pościgowi? Czy odnajdzie zaginioną 
księgę, której mroczny sekret jest jedyną szansą na ocalenie? 
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WŁASNY   POKÓJ 
 
Przemoc w szkole, konflikty rodzinne, przyjaźnie i rozstania to problemy 
poruszane w świetnie napisanej powieści Barbary Ciwoniuk dla nastolatków. 
Zach jest wrażliwym, spokojnym chłopakiem, który musi zmierzyć się z trudnymi 
sytuacjami życiowymi zarówno w domu, jak i w szkole. Ciwoniuk posiadła  dar 
pisania o problemach młodych ludzi z ogromną empatią, tworząc jednocześnie 
trzymającą w napięciu narrację.  
W przygotowaniu następna część książki, w której poznamy losy Jacka, 
przyjaciela Zacha. 
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WSZYSTKO  SIĘ  ZMIENIA 
 
Heartland to wtulone między wzgórza Virginii schronisko dla koni, ale i coś 
więcej. To miejsce gdzie leczone są blizny przeszłości, gdzie przerażone i źle 
traktowane konie uczą się od nowa ufać ludziom. 
Do Heartlandu trafia Dziki Błysk, piękny, narowisty mustang. Amy próbuje 
dotrzeć do tego niezależnego, dumnego zwierzęcia, ale koń najwyraźniej nie chce 
mieć do czynienia z ludźmi. Amy nie wie, co robić. Potrzebuje Trega, ale chłopak 
leży w śpiączce i nie wiadomo czy kiedykolwiek się obudzi. A jeśli tak, czy 
będzie ją pamiętał? Czy nadal będzie chciał być częścią jej życia i częścią 
Heartlandu? 
Heartland: 1. Powroty, 2. Po burzy, 3. Własna droga, 4. Trudne decyzje, 5. Co 
ma być, to będzie, 6. Kiedyś zrozumiesz, 7. Blizny przeszłości, 8. Więzy krwi, 9. 
Z każdym nowym dniem, 10. Obietnica, 11. Szczera prawda, 12. Prędzej czy 
później, 13. Czarna godzina, 14. Wszystko się zmienia, 15. Miłość jest darem, 16. 
Nic nie przychodzi łatwo. 
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WYSPA  MOJEJ  SIOSTRY 
 
Ta piękna, wzruszająca książka jest próbą wniknięcia w świat osoby z zespołem 
Downa ? świat dla nas niedostępny i niezrozumiały, choć istniejący tuż obok, na 
wyciągnięcie ręki. To opowieść o trudnej miłości, bezgranicznej akceptacji i więzi 
opartej na obustronnym poświęceniu. Taka szczególna wieź łączy nastoletnią 
Marysię z jej starszą, upośledzoną siostrą, która przez całe dzieciństwo dzielnie 
zastępowała jej matkę, dawała niezawodne oparcie i poczucie bezpieczeństwa. W 
miarę jak Marysia dorasta, ich role powoli się odwracają. Niepełnosprawna Pippi 
nie potrafi jednak zrozumieć, że jej mała ukochana siostrzyczka jest już 
samodzielna i zaczyna żyć własnym życiem. Gdy omal nie dochodzi do tragedii, 
rodzina staje przed trudną decyzją? Snując swoją opowieść, Marysia z niezwykłą 
czułością tworzy barwny, wyrazisty, choć miejscami utkany zaledwie z mglistych 
wspomnień portret siostry ? silnej, odważnej, energicznej dziewczyny z genialną 
pamięcią i wrażliwością dziecka. Tym samym wprowadza nas w jej wyjątkowy, 
fascynujący, pełen tajemnic świat, choć wie, że pewnie nigdy nikomu nie uda się 
dotrzeć na jej wyspę. 
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WYSTRZAŁOWA  MATURZYSTKA 
 
Melania Korzeniowska, lat 18, agentka nr 772 tajnej, międzynarodowej agencji 
IST do walki z terroryzmem, musi zmierzyć się z najtrudniejszym wrogiem - 
maturą oraz odnaleźć odpowiedź na pytanie, które zaważy nad jej losem - ,,Co 
dalej??. 
Kontynuacja Wystrzałowej licealistki. 
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ZEMSTA  SYRENY 
 
Piąty tom serii o Septimusie Heap, zdaniem czytelników, najlepszy jaki do tej 
pory udało się autorce popełnić. Magia, przygoda, humor oraz znani i lubiani 
bohaterowie po raz kolejny muszą stawić czoła śmiertelnemu niebezpieczeństwu. 
W pełnym zanurzeniu się w barwny i nietuzinkowy świat wykreowany przez 
autorkę niestrudzenie pomaga Mark Zug, znakomity ilustrator, którego prace 
rozpoczynają każdy kolejny rozdział powieści.  
Po zakończonej sukcesem wyprawie, życie Septimusa, który awansował wreszcie 
na Starszego Ucznia, toczyło się niespiesznie i spokojnie... Do czasu. Gdy smoczy 
wierzchowiec młodego czarodzieja - Ogniopluj - spada ranny na nieznaną i 
otoczoną nimbem tajemnicy wyspę, trzeba działać! W cieniu wygasłej latarni 
morskiej w kształcie ogromnego kota rozegrają się wydarzenia, które 
niezwykłością przyćmią to, czego dotąd doświadczył Septimus. Tym razem na 
bohaterów czekają zaginiona przed wiekami czarodziejka, kotoczłowiek, okrutny 
żeglarz oraz całe stada uzbrojonych po zęby dżinów! Będzie ciężko, ale od czego 
jest potężna magia? 
 
Septimus Heap: 1. Zakazana magia, 2. Smoczy lot, 3. Duch królowej, 4. 
Tajemnicza wyprawa, 5. Zemsta syreny. 
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ZWIERZAKI  CUDAKI 
 
Pasjonująca książka o najciekawszych i najbardziej zadziwiających zwierzętach 
żyjących na ziemi. 
Oto Zwierzaki cudaki - fascynujący przegląd 40 najbardziej niesamowitych 
zwierząt świata! Bibi Dumon Tak opisała je z lekkością, werwą i poczuciem 
humoru, zamienia-jąc solidną porcję przyrodniczej wiedzy w pasjonujący zbiór 
barwnych zwierzęcych portretów. 
 
"Co taka ryba latająca sobie wyobraża? Że pofrunie? Czy nie może jak inne ryby 
po prostu zostać w wodzie? Myśli, że jest ptakiem? Może powinna pójść do 
lekarza? Czyżby brakowało jej piątej klepki? Latająca ryba ma wszystkie klepki w 
najlepszym porządku! 
Gdy jakiś delfin rusza za nią w pogoń, ryba może oczywiście dać się pożreć. 
Byłoby to najwygodniejsze rozwiązanie. Dla delfina. Ale dla latającej ryby w 
żadnym razie nie byłoby to wygodne. Więc zaczyna płynąć tak szybko, że 
wyskakuje ponad po-wierzchnię wody. A gdy już znajdzie się nad wodą, rozwija 
swoje duże płetwy i szy-buje, szybuje, szybuje ponad falami (...)" 
Fragment 
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ALCHEMIK 
 
Książka otwiera te drzwi w naszej duszy, o których istnieniu wolelibyśmy 
czasami zapomnieć. Każe marzyć, podążać za własnym powołaniem, 
podejmować ryzyko, pójść w świat i wrócić wystarczająco śmiałym by stawić 
czoła wszelkim przeszkodom. Baśniowa, alegoryczna powieść o wędrówce 
andaluzyjskiego pasterza, jest tłem do medytacji nad tym, jak ominąć życiowe 
pułapki by dotrzeć do samego siebie. 
Alchemia Paula Coelho to tajemna wiedza o prawdzie i jej dwu obliczach. Autor 
burzy wszelkie bariery bojaźni, które powstrzymują strumień naszych pragnień. 
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BAŚNIOBÓR 
 
Pierwsze miejsce na liście bestsellerów dla dzieci "The New York Timesa"! 
Ponad 2 miliony egzemplarzy sprzedanych w Stanach Zjednoczonych! 
Gdzie podziały się wróżki, chochliki, olbrzymy i złe czarownice? 
Ukrywają się w Baśnioborze! 
Przez wiele wieków czarodziejskie istoty ukrywały się w tajemnym miejscu 
zwanym Baśnioborem, który jest dziś jedną z ostatnich przystani prawdziwej 
magii.  
W otoczonym murami lesie pradawne reguły wprowadzają porządek między 
chciwymi trollami, złośliwymi satyrami, kłótliwymi wiedźmami, psotnymi 
chochlikami i zazdrosnymi wróżkami. Gdy jednak zasady te zostają złamane, 
ujawniają się potężne moce zła. Czy uda się uratować Baśniobór?  
Baśniobór: 1. Baśniobór, 2. Gwiazda wieczorna wschodzi. 3. Plaga cieni. 
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BITWA  O  ASGARD 
 
Thorgal wyrusza na poszukiwanie swego młodszego syna Aniela, którego po 
śmierci matki - Kriss de Valnor - wychowuje wspólnie z żoną Aaricią. Chłopiec 
został porwany przez władających magią obcych i wywieziony do nieznanej 
krainy na wschodzie. Thorgal początkowo trafia do wioski rybaków i kupców, 
którzy widzieli porywaczy Aniela i mogą udzielić jego ojcu rad na dalszą drogę... 
Thorgalowi udaje się odnaleźć statek porywaczy, ale zamiast syna znajduje na 
nim tylko kupca, który sugeruje, że chłopca mogli porwać Czerwoni Magowie i 
uprowadzić do dalekiego Bad Dadhu... Tymczasem przebywający w 
Międzyświecie Jolan podejmuje kolejne wyzwanie. Na prośbę Manthora, syna 
bogini Vilnii, pozbawionej przez Odyna atrybutu nieśmiertelności za związek z 
człowiekiem, syn Thorgala ma odmienić los bogini. W tym celu musi zdobyć 
jabłko wiecznej młodości z sadu w Asgardzie. Misja jest niebezpieczna, toteż syn 
Vilnii przekazuje Jolanowi dowództwo nad "żyjącą armią". Młody bohater 
wyposażony w tarczę Thora pokonuje potok ognia i lawy i wkracza do krainy 
bogów. Odnajduje strażniczkę jabłoni - boginię Idunę i próbuje skłonić ją, by dała 
mu jedno jabłko dla Vilnii. Plan ten jednak niweczy Loki, który zabiera jabłko i 
chce je wymienić na tarczę Thora. Jolan odrzuca warunek i wkrótce przyjdzie mu 
zmierzyć się z armią olbrzymów pod wodzą Lokiego... Czy bitwa o jabłko będzie 
jednocześnie walką o sprawiedliwy, boski Asgard? Jakie będą wyroki sądu 
Odyna? 
Thorgal:  1. Zdradzona czarodziejka, 2. Wyspa wśród lodów, 3. Nad jeziorem bez 
dna (Trzech starców z Krainy Aran), 4. Czarna galera, 5. Ponad Krainą Cieni, 6. 
Upadek Brek Zarith, 7. Gwiezdne dziecko, 8. Alinoe, 9. Łucznicy,  
10. Kraina Qa, 11. Oczy Tanatloca, 12. Miasto Zaginionego Boga, 13. Między 
ziemią a światłem, 14. Aaricia, 15. Władca Gór, 16. Wilczyca, 17. Strażniczka 
kluczy, 18. Słoneczny miecz, 19. Niewidzialna forteca, 20. Piętno Wygnańców, 
21. Korona Ogotaia, 22. Giganci, 23. Klatka, 24. Arachnea, 25. Błękitna zaraza, 
26. Królestwo pod piaskiem, 27. Barbarzyńca, 28. Kriss de Valnor, 29. Ofiara, 30. 
Ja, Jolan, 31. Tarcza Thora, 32. Bitwa o Asgard, 33. Statek miecz. 
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BLADE  RUNNER 
 

Przełom wieku XX i XXI. Na wyniszczonej Ziemi pozostały tylko niedobitki 
populacji ludzkiej. Żywe zwierzę jest cenne niby dzieło sztuki. Policjant Rick 
Deckart dostaje zadanie zlikwidowania grupy zbuntowanych androidów typu 
Nexux-6. Ich moduły mózgowe mają dwa tryliony składowych i są w stanie 
dokonać wyboru spośród dziesięciu milionów możliwości działania. Ale 
najważniejsze to, że roboty mają również wolę życia i przetrwania… 

Dicka prześladowały przez całe życie dwa pytania: „Co to jest rzeczywistość?” 
oraz”Co znaczy być prawdziwym człowiekiem?”. W powieści „Czy androidy 
marzą o elektrycznych owcach” pokazał androidy, które wyglądają jak ludzie i 
ludzi, którzy zachowują się jak maszyny. Człowiek, wierzy Dick, musi być zdolny 
do miłości i zrozumienia każdej formy życia.” 
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BLONDYNKA  W   HIMALAJACH 
 
BLONDYNKA W HIMALAJACH  - morderczy trekking w okolicach 
Annapurny, bajkowe lasy kwitnących rododendronów, pierożki momo, kamienne 
wioski, buddyjskie świątynie i mądrość niebiańskiego spokoju gór na Dachu 
Świata. 
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CHARLIE  BONE  I   TAJEMNICZE  ZDJ ĘCIA 
 
Do czasu, kiedy w jego ręce trafia pewna fotografia... Wtedy okazuje się, że 
chłopiec posiada niezwykłą umiejętność, która całkowicie zmienia jego 
dotychczasowe życie. Charlie wchodzi w świat magii, by rozwiązać tajemnicę 
zniknięcia pewnej małej dziewczynki. 
 
Dzieci Czerwonego Króla: 1. Charlie Bone i tajemnicze zdjęcia, 2. Charlie Bone i 
magiczna kula, 3. Charlie Bone i niebieski wąż, 4. Charlie Bone i zamek 
zwierciadeł, 5. Charlie Bone i zaklęty król. 
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CHORY  KOTEK 
 
Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku, I przyszedł pan doktor: "Jak się masz, 
koteczku"!... Jeden z najpopularniejszych polskich wierszy dla dzieci w 
znakomitej oprawie graficznej. Ilustracje Katarzyny Boguckiej - wysmakowane, a 
przy tym lekkie i zabawne - nadają klasycznemu tekstowi nową świeżość i blask. 
Poręczna książeczka w zgrabnym, kieszonkowym formacie.  
Katarzyna Bogucka (ur. 1985) - graficzka, ilustratorka, malarka. Absolwentka 
Wydziału Malarstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 



40615 
 

 

CO  MA  PIERNIK  DO  WIATRAKA ? 
 
Tych dwoje nigdy nie miało się spotkać: Fo - wyjątkowo niechętna dzieciom, 
zgorzkniała jak spalony piernik Wiedźma ze młyna i bardzo zdolny i równie 
samotny mały cukiernik Pim, którego całym światem była cukiernia Słodko i 
Jeszcze Słodziej. Tymczasem jedna partia tałapaja odmieniła ich losy, gdy przy 
stoliku w karczmie Pod Nietoperzem zasiadły czarodziejki - słodka Ma, pełna 
optymizmu Be oraz piękna Czereśniowa Wróżka Dżi. Bo na tajemniczej 
Mirbibelii sąsiedztwo wróżek, czarodziejek i wiedźm to nic nadzwyczajnego. Nie 
można tej wyspy znaleźć na żadnej mapie... A jednak istnieje! Poruszająca 
opowieść o wielkiej przyjaźni pomimo wielkich różnic; baśń fantasy z 
malowniczą, utopijną krainą w tle... Dla starszych dzieci i wszystkich, którzy 
kochają magiczne historie. 
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DZIECKO   REKLAMY 
 
Co lubi, co chce mieć i na co reaguje pozytywnie twoje dziecko? Bez odpowiedzi 
na te pytania nie zrozumiemy naszych dzieci, a zatem i nie porozumiemy się z 
nimi. Tymczasem wyobraźnią maluchów i młodzieży zawładnęli specjaliści od 
marketingu i reklamy, twórcy filmów i gier komputerowych, producenci 
słodyczy, zabawek i sprzętu sportowego. Autor, jeden z najwybitniejszych na 
świecie znawców "świata opakowań" i marek, w niezwykle ciekawej i ważnej 
książce wyjaśnia mechanizmy działania techniki marketingu i tłumaczy, jak na 
dzieci oddziałuje wszechwładna reklama. Ten świat może być ładny i przyjazny, 
wcale nie musi ogłupiać. Przeciwnie: może służyć nam i naszym dzieciom do 
nauki, kulturalnej rozrywki, zdrowego życia. Lecz, aby nie stracić wpływu na 
dziecko, musimy go poznać. 
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JOANNA  SIERKO   FILIPOWSKA 
 
Album 
Joanna Sierko-Filipowska Urodzona 13 lutego 1960 roku w Białymstoku. 
W 1985 roku ukończyła z wyróżnieniem wydział Grafiki Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. 
- dyplom w pracowni grafiki warsztatowej prof. Haliny Chrostowskiej 
- aneks do dyplomu w pracowni prof. Jerzego Tchórzewskiego 
W 1986 roku otrzymała stypendium twórcze przyznane przez Ministra Kultury i 
Sztuki. 
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KUKURYK 
 
Kukuryk jest beztroskim kurczakiem, który mieszka ze swoją mamą. Pewnego 
dnia Mama Kura postanawia upiec babkę, a kurczaczek proponuje, że poszuka 
chrustu do rozpalenia ognia w piecu. Kiedy zaaferowany pracą spotyka na swej 
drodze wielkiego, złego kota, udaje mu się wymknąć - obiecuje oddać kocurowi 
połowę gotowej babki. Niestety, gdy niebezpieczeństwo mija, Kukuryk zapomina 
o umowie i zjada całe ciasto. 
Mama gniewa się na niego: teraz przyjdzie kot i połknie cię w lot! Po chwili Kot 
Huncwot rzeczywiście przychodzi po swoją część babki i.../Kukuryk/ jest 
adaptacją tradycyjnego opowiadania birmańskiego, które mówi o potrzebie 
słuchania dobrych rad, o tym jak ważne jest dotrzymywanie obietnic i o trudach 
nauki dzielenia się z innymi. Tekst książki nie koncentruje się jednak na 
moralizowaniu, wprost przeciwnie. 
Marisa Núnez z lekkością i humorem opowiada prostą lecz trzymającą w napięciu 
historię, która w połączeniu z ilustracjami Helgi Bansch, zgodnymi z rytmem 
tekstu, tworzy wrażenie spektaklu teatralnego. 
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MICHAŁ  STROGOW  -  KURIER  CARSKI 
 
"Michał Strogow" to powieść przygodowa osadzona w realiach 
dziewiętnastowiecznej Rosji carskiej. Opowiada o przygodach niezwykle 
odważnego, inteligentnego i silnego kuriera carskiego, który musi przebyć całą 
Rosję, aby ostrzec brata cara przed zemstą buntownika Michała Ogarewa. Nie 
będzie to jednak zadanie łatwe, ponieważ Syberia jest opanowana przez Tatarów, 
co wywoła wiele komplikacji w podróży. Jednak kurier nie będzie sam. W drodze 
będzie mu pomagać życzliwa ludność, a także piękna Nadia 
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NAUKA   NURKOWANIA  W  WEEKEND 
 
W przewodniku opis działania i używania automatu oddechowego oraz 
wszelkiego sprzętu do nurkowania. Kurs opracowany przez instruktora pozwoli 
zdobyć umiejętności, które umożliwi ą pierwsze nurkowanie, a może zachęcą też 
do dalszego uprawiania tego sportu. 
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OBLĘŻENIE 
 
Piąty tom cyklu WOJNY KLONÓW 
Odległa planeta w Zewnętrznych Rubieżach nie ma znaczenia strategicznego ani 
politycznego, a jednak została zaatakowana przez Separatystów.  Wysłani na 
Lanteeb Obi-Wan Kenobi i Anakin Skywalker odkrywają jej sekret – lecz mogą 
nie zdążyć go ujawnić. Ścigani przez roboty bojowe Separatystów chronią się w 
górniczej wiosce, która staje się pułapką… 
 
Wojny Klonów: 1. Wojny klonów,  2. Dzika przestrzeń, 3. Żadnych jeńców, 4. 
Misja na Lanteeb, 5. Oblężenie. 
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OD  STAROŻYTNOŚCI  DO  OŚWIECENIA 
 
Niniejsza, pierwsza część cyklu obejmuje utwory okresu od Starożytności do 
Oświecenia. Książka zawiera streszczenia i problematykę lektury szkolnej. 
Pomoże licealistom w przygotowaniu się do dyskusji na lekcjach poświęconych 
analizie poszczególnych utworów literackich, w pisaniu wypracowań i przy 
semestralnych powtórkach materiału oraz przed maturą z całej literatury. 
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OPOWIEŚCI   KRASNOLUDKÓW  
 
Dawno, dawno temu (a może wcale nie tak dawno) i bardzo, bardzo daleko (ale 
czasami całkiem blisko) zdarzyły się rzeczy niezwykłe: gdzie W krainie 
Krasnoludków! W tym fantastycznym świecie spotkacie najprawdziwsze 
krasnoludki. Dowiecie się jak zginęła czapka dziadka Bimbały i jak krasnale 
budowały wyścigówkę. A także, na czym polega święto psot i co się działo 
podczas Nocy Wielkiej Podróży. I jak zakochany krasnal Ptyś poślubił piękną 
Bzdurkę. No i odwiedzicie fabrykę krasnali, w której to dzieją się rzeczy 
niesamowite Zapraszamy do Krainy krasnoludków! Książka bawi i zachwyca, 
dziecko, dziadków i rodzica! 
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PIOSENKA   DLA   KARLA 
 
Świetna, chwilami troszkę czarna, absurdalna komedia - barwnych postaci i nie 
zawsze przypadkowych pomyłek. Występują między innymi: chór śpiewających 
opryszków i policjant bez czapki! A także: sentymentalni drukarze i wyjątkowo 
tajny radca! Były komendant gwardii pałacowej i błazen premier! A jakby tego 
było mało, jest i przebogata ciotka z Bełc... Będą ucieczki, porwania i pogonie. 
Czy ktokolwiek zdoła powstrzymać lawinę wywołaną przez wymarzony błąd 
drukarski? Jak zakończy się wielka przygoda Karla i Karla, i Karli? I kto ułoży 
piosenkę wartą milion? Tej książki nie da się streścić w paru słowach! Trzeba ją 
przeczytać! Znakomita lektura dla starszych dzieci i wszystkich, którzy kochają 
niebanalne historie, opowiedziane z biglem i humorem. 
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POEZJE / JULIAN  TUWIM  
 
Obszerny wybór poezji Tuwima powstał głównie z myślą o odbiorcy, który sięga 
po tom poetycki dla bezinteresownej przyjemności obcowania z poezją. Obejmuje 
on teksty z okresu dwudziestolecia międzywojennego, w którym zasadniczo 
zamyka się twórczość poety. Dla dopełnienia obrazu całości dodano najciekawsze 
utwory powstałe już po powrocie do kraju. W układzie tekstów został zachowany 
chronologiczny porządek ukazywania się tomów poetyckich, a w obrębie tomów 
poetyckich kolejność, jaką nadał im sam poeta. Teksty nieobjęte osobnym 
wydaniem wzorem wcześniejszych wydawców umieszczono w cyklach Z wierszy 
ocalałych (teksty z lat 1937-1947) i Z wierszy nowych (wiersze powojenne). 
Ostatni dział Poematy zwiera dwa teksty powstałe w różnych okresach: 
pochodzący z roku 1936 Bal w operze (w okresie międzywojennym w całości 
niepublikowany), a z Kwiatów polskich kilka fragmentów o charakterze 
dygresyjnym dobranych tak, by odzwierciedlały bogactwo tematyczne i 
stylistyczne poematu. 
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SKAŻONE  WODY 
 
Sensacyjny komiks z motywem ekologicznym, wydany przez Biuro Parlamentu 
Europejskiego. 
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SPOKO !  TO  TYLKO  RODZINKA 
 
Jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej. Tacie uciekły dżdżownice kalifornijskie, 
na które babcia Sabina pożyczyła tysiąc dolarów, i spłacamy nową pralkę, tysiąc 
obrotów na sekundę czy coś takiego, w każdym razie bardzo dużo. Mama jest 
nauczycielką a tata ratownikiem w pogotowiu. Jeździ karetką z panem Zenkiem, 
równym gościem, który ma żonę Andżelikę i działkę.  
Raz o mało nie znaleźliśmy się w bardzo dobrej sytuacji materialnej, bo tata trafił 
szóstkę, ale zgubił kupony. 
Zwariowaną rodzinkę Wesołowskich czeka wiele fajnych niespodzianek i 
przygód. I to właśnie o nich przeczytacie w tej sympatycznej książeczce. 
Zaprzyjaźnicie się w niej z trzynastoletnim Szymkiem, poznacie jego tatę, 
Augustyna i mamę nauczycielkę oraz twardo stąpającą po ziemi babcię z groźną 
miną sowy. 
Barwny język, zaskakujące zwroty akcji, sympatyczne, wyraziste postaci, świetne 
ilustracje, dużo śmiesznych sytuacji i trochę wzruszeń sprawiają, że Spoko! To 
tylko rodzinka jest prawdziwą literaturą familijną, wciągającą zarówno 
młodszych, jak i starszych czytelników. 
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WIELKANOC  W ŚRÓD  PRZYJACIÓŁ 
 
Zabawne przygody bohaterów programu "Sezamkowy Zakątek" na kartach 
książeczek z serii o tym samym tytule. Odkrywają oni zadziwiający świat wokół 
nich. Codziennie rozwiązują nowe problemy i stawiają czoła różnym przygodom - 
tym najdziwniejszym i tym zupełnie zwyczajnym. 
 
Nadeszła wiosna a z nią Wielkanoc! Na ulicy Sezamkowej śpiewały ptaki i 
rozkwitały kwiaty. Tym razem przyjaciele z Sezamkowego Zakątka spotykają się 
na wielkanocnym pikniku. Każdy przyniósł coś specjalnego. Przeczytaj 
koniecznie, co za niespodzianki ukryte były w świątecznym koszu! 
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CZARNY   MACIEK  I  WIE ŻA  ŚMIERCI 
 
Czarny Maciek znowu w akcji! Tajemniczy list od starego kumpla z poprzedniej 
szkoły naprowadza na ślad kryminalnej afery z przeszłości.  
Lato zbliża się wielkimi krokami, a tajna grupa detektywistyczna Herkules spędza 
leniwe popołudnia głównie na kopaniu piłki na okolicznym podwórku. Wieje 
nudą!  Wszystko zmienia jedna wyprawa do ruin - tam na Maćka, Kisiela i siostry 
Góreckie czeka zagadka z przeszłości. Zdani tylko na siebie, młodzi detektywi 
muszą połączyć elementy układanki: dziwny list, kosmiczne wskazówki i 
łacińskie napisy na murach kościoła. Sprawa przestaje być niewinną zabawą, gdy 
trop prowadzi do starej wieży na wyspie, stawką okazują się wielkie pieniądze, a 
za śledczymi amatorami podąża ubrany na czarno osobnik o podejrzanych 
intencjach.  I kto by przypuszczał, że pozornie małe miasto może kryć tyle 
tajemnic, które tylko czekają, aby je odkryć? 
 
Kontynuacja Maćka i weneckiego starodruku. 
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JONAS 
 
Nie żyją, ale też nie umarli. Istnieją zawieszeni między życiem a śmiercią. 
Nie(Umarli). Coś dziwnego i groźnego dzieje się w szkole w Ellerton. W ciągu 
jednego roku zginęło tragicznie czworo uczniów: Jonas, Arizona, Summer i 
Phoenix. Jonas Jonson był pierwszy, zginął w wypadku motocyklowym, którego 
przyczyny wciąż wywołują wiele wątpliwości. Inni ponieśli śmierć w równie 
zagadkowych okolicznościach. Darina nie potrafi uporać się z cierpieniem po 
stracie swojego chłopaka Phoeniksa ani uciec od wizji, w których pojawia się on i 
troje pozostałych. Przez cały czas w jej uszach rozlega się trzepot skrzydeł... Czy 
to tylko wizje, czy rzeczywistość? Czy (Nie)Umarli istnieją naprawdę, czy też są 
wytworem wyobraźni zrozpaczonej dziewczyny? 
 
Nieumarli:  1. Jonas, 2. Arizona 
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ARIZONA 
 
Nie(Umarli) to dusze zatrzymane między światami, wybrańcy, którzy mają szansę 
rozwikłać zagadkę swojej śmierci. Bohaterowie dostają rok na śledztwo.... 
Nie(Umarłym) w rozwikłaniu zagadek pomaga ukochana jednego z zombie. By 
móc widywać się z Phoenixem, Darina składa obietnicę pomocy jemu i jego 
pobratymcom. Staje się śledczą, detektywem na usługach martwych istot. 
Dźwigając ciężar tajemnicy stara się rozwikłać zagadkowe morderstwa, nim 
skończy się czas ofiary na odkrycie tajemnicy... Jeżeli tego nie zrobi, Nie(Umarli) 
na zawsze już pogrążą się w otchłani, a ich dusze nie zaznają spokoju. 
Minął już prawie rok, odkąd Arizona utonęła w jeziorze Hartmann. Oficjalnie 
przyjęta wersja samobójstwa wciąż budzi zbyt wiele wątpliwości. 
 
Nieumarli:  1. Jonas, 2. Arizona 
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ASIUNIA 
 
Historia małej Asiuni, dla której wojna zaczęła się tuż po jej piątych urodzinach, 
gdy pewnej nocy znikła mama i cały dom. Trzeba było iść spać do cudzego domu, 
gdzie zamiast mamy była obca pani, obce meble i trzeba było pić mleko z 
cudzego kubeczka, zamiast z tego co zawsze. Asiunia bardzo uważnie obserwuje 
świat i stara się jak najwięcej zrozumieć, choć przecież dla tak małej dziewczynki 
jest to strasznie trudne. Wzruszająca literatura faktu dla najmłodszych wydana w 
koedycji z Muzeum Powstania Warszawskiego. 
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BASIA  I  KOLEGA   Z   HAITI 
 
W przedszkolu Basi pojawia się nowy chłopiec. Ma na imię Titi, brązową skórę i 
mało mówi. Wzruszająca historia o polubieniu odmienności.  
Basia ma dwóch braci, żółwia i tak zwany charakterek. Czy znasz już wszystkie 
przygody Basi? 
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BLONDYNKA  W   PERU 
 
Nowa seria książek przygodowych znanej podróżniczki i pisarki, Beaty 
Pawlikowskiej. Najbardziej niezwykłe zakątki świata, zaskakujące obserwacje, 
zabawne rysunki i kolorowe fotografie. Na Wyspie Wielkanocnej polinezyjski 
mistrz zrobił mi nowy tatuaż. Na Zanzibarze odkryłam tajemnicę szczęścia. W 
Himalajach spotkało mnie przeznaczenie, a w Tybecie zrozumiałam sens życia po 
życiu. W Peru piłam herbatę z koki, w Brazylii ścigałam pająki, a na Sri Lance 
buddyjski mnich odprawił nade mną rytuał z wachlarzem. W Tanzanii leciałam 
spadającym balonem, a w Indiach spotkałam białego szczura. W Kambodży 
dowiedziałam się, że mam na imię Mały Wiatr, w Meksyku jadłam pieczone 
świerszcze, a w Amazonii tropiłam jaguara? 
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BUM !  BUM !!  BUM !!! 
 
BUM! BUM!! BUM!!! 
 
Nietuzinkowi bohaterowie i afrykańskie klimaty. 
BUM! BUM!! BUM!!! Wibruj ące rytmy i śmiałe kolory. 
 
BUM! BUM!! BUM!!! Zrywanie boków ze śmiechu i pierwszorzędna zabawa. 
BUM! BUM!! BUM!!! Dla małych, trochę większych i tych największych. BUM! 
BUM!! BUM!!! 
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BANDYCI 
 
Dantego Scotta wciąż nękają koszmary po tym, jak bandyci wymordowali całą 
jego rodzinę. Kiedy więc dostaje szansę zostania znakomicie wyszkolonym 
szpiegiem – członkiem CHERUBA – nie waha się ani chwili. Gdy wraz z 
Jamesem i Laurą Adams otrzymuje zadanie zdobycia informacji o klubie 
motocyklowym Bryganci MC, jest gotów wykorzystać wszystko, czego się 
nauczył, by zemścić się na ludziach, którzy odebrali mu bliskich.Agenci 
CHERUBA są skuteczni, ponieważ kryminaliści nie przypuszczają, że mogą być 
szpiegowani przez dzieci. Oficjalnie nieletni agenci nie istnieją. 
 
Cherub:1. Rekrut, 2, Ucieczka, 3. Kurier, 4. Świadek, 5. Sekta, 6. Bojownicy, 7. 
Wpada, 8. Gangster, 9. Lunatyk, 10. Generał, 11. Bandyci, 12. Fala, 13. 
Republika. 
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CIOCIA  JADZIA - T ĘCZA 
 
Ciąg dalszy przygód cioci Jadzi i jej niezależnie myślącej siostrzenicy. 
Ciocia Jadzia jest zawsze zadowolona i uśmiechnięta. Ma też niekonwencjonalne 
pomysły i oryginalnych znajomych, a przepisy na potrawy po prostu wymyśla. Z 
ciocią Jadzią wszystko jest ciekawe, zabawne, ale też pouczające – nawet 
oglądanie telewizji, wyprawa do kina czy zwykły spacer.  
Książka przeznaczona jest dla starszych przedszkolaków, ale czytający ją dziecku 
dorosły też nie powinien się nudzić. 
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CZWORO  I   KO ŚCI 
 
Powieść dla nastolatków o próbie dogadania się z otoczeniem i o wyzwaniach, 
jakie stawia przed wszystkimi niewdzięczny okres dojrzewania. 
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DAM_RADĘ.BLOG 
 
Dla miłośników blogów! Wasza_Wszystko_Wiedząca to pseudonim blogerki, 
która chętnie udziela dobrych rad innym w specjalnej rubryce na swojej stronce. 
Dlaczego więc sama miewa problemy z poukładaniem własnych spraw? 
Kłopotów nie brakuje: jej matka przechodzi kryzys wieku średniego, najlepsza 
przyjaciółka okazuje się zołzunią, a na dodatek sama WWW alias Anya Buxton 
durzy się od dawna w beznadziejnym związkofobie, który pojawia się i znika... 
 
W cyklu:  1. dam_radę.blog, 2. lato_w_mieście.blog. 
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DAWNO  TEMU  W  MAMOKO 
 
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. 
 
Kontynuacja Miasteczka Mamoko. 
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DOBRANI 
 
Urzekający romans rozgrywający się w świecie, gdzie każdy wybór jest z góry 
przewidziany, gdzie nawet miłość jest pod kontrolą. 
 
Pierwszy tom nowej serii dla fanów „Zmierzchu” i „Igrzysk śmierci”. 
Cassia zawsze była przekonana, że Społeczeństwo wybiera dla niej to, co 
najlepsze: co powinna czytać, co oglądać, w co wierzyć. Kiedy więc podczas 
uroczystości Doboru na ekranie pojawia się twarz Xandera, Cassia nie ma 
żadnych wątpliwości, że to właśnie jest jej idealny partner… do chwili gdy 
następnego dnia w miejsce Xandera na ekranie wyświetla się przez moment twarz 
Ky’a Markhama. 
 
Społeczeństwo mówi jej, że to drobna usterka, odosobniony przypadek, i że 
powinna się skupić na szczęśliwym życiu, które przyjdzie jej wieść z Xanderem. 
Lecz Cassia nie może przestać myśleć o Ky’u, a gdy oboje powoli zakochują się 
w sobie, zaczyna powątpiewać w nieomylność Społeczeństwa i staje przed trudną 
decyzją: musi wybrać pomiędzy Xanderem i Ky’em, pomiędzy życiem, jakie do 
tej pory znała, a drogą, którą nikt dotąd nie ośmielił się pójść. 
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DOBRE  MANIERY  CECYLKI  KNEDELEK 
 
Dobre maniery Cecylki Knedelek czyli o tym, że wypada wiedzieć, co wypada. 
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DOTYK  MROKU 
 
Jacek ma 15 lat, mieszka w Gdańsku i dałby wiele, żeby być zwykłym 
gimnazjalistą? Wcale nie chce zostać czarodziejem, jednak jako siostrzeniec 
jednego z największych magów musi wprawiać się w tym fachu. Nie chce też 
widzieć mroków ? ukrytych przed wzrokiem zwykłych ludzi ? ani tym bardziej z 
nimi walczyć. Chłopak posiada jednak ogromną, niezrozumiałą dla niego i 
otoczenia moc, która początkowo objawia się wywoływaniem burz czy 
nieprzewidzianych eksplozji, a z czasem wciąga go w wir dramatycznych 
wydarzeń. Jacek będzie musiał stanąć do walki z mrokami ? złowrogimi sługami 
zagadkowej siły nazywającej siebie Ciemnością, rosnącej w potęgę w 
podziemiach Góry Gradowej, gdzie wydobywana jest najpotężniejsza magiczna 
substancja na Ziemi i gdzie kryje się rozwiązanie zagadki Wielkich Czarodziejów, 
legendarnych kosmicznych wędrowców i przodków wszystkich magów. A gra 
toczy się o najwyższą stawkę? 
 
Kontynuacja w Statku magów. 
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DWA   WYBORY 
 
Elisabeth musi podjąć bardzo trudną decyzję. Ma siedemnaście lat i właśnie się 
dowiedziała, że jest w ciąży. Zagubiona, niepewna siebie, czuje, jakby żyły w niej 
dwie dziewczyny - Libby, skłonna poświęcić marzenia, aby urodzić dziecko, i 
Beth, dla której najważniejsza jest wolność.  
Obie połówki Elisabeth przeżywają dramatyczne chwile. Libby zastanawia się, 
czy zostać matką - samotną matką, bo nie kocha swojego niedojrzałego chłopaka. 
Beth bije się z myślami, rozważając aborcję.  
Ta wzruszająca i odważna książka z wielką delikatnością i bez moralizowania 
opowiada o byciu sobą, nieuleganiu presji otoczenia i odpowiedzialności za 
dokonane wybory. 
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DZIECIAKI   W   OPAŁACH 
 
Vicky i Rhianna są bliźniaczkami. Na czternaste urodziny Vicky marzy o kartce z 
życzeniami od najatrakcyjniejszego chłopaka w szkole, zaś niepełnosprawna Re 
najbardziej pragnie dostać Furby. Wkrótce rodzeństwo dowiaduje się, że ich 
przybrani rodzice nie mogą się już dłużej nimi zajmować, i wygląda na to, że 
rodzeństwo zostanie rozdzielone. 
Czy uda im się pozostać razem? 
Trudne czasy wymagają środków nadzwyczajnych! 
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PRZYKRA   PRAWDA 
 
Kolejny tom bestsellerowej serii!  
 
Gregowi Heffleyowi zawsze okropnie się spieszyło do tego całego dojrzewania. 
Dobra, ale czy dojrzałość naprawdę ma jakiś sens? Raz że dziewczyny robią się 
nie do zniesienia, a dwa że Rowley, najlepszy kumpel Grega, jak zwykle 
kompletnie nie jest w temacie. Co gorsza, on chyba nigdy nie zrozumie, o co 
chodzi w byciu nastolatkiem. No i taka jest właśnie przykra prawda. 
 
Dziennik cwaniaczka: 1. Dziennik cwaniaczka, 2. Rodrick rządzi, 3. Szczyt 
wszystkiego, 4. Ubaw po pachy, 5. Przykra prawda, 6. Biała gorączka. 
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DZIEWCZYNKA  O   DŁUGICH   STOPACH 
 
Marta na osiem lat i bardzo dłuuuugie stopy. Podobne do łyżew albo nawet do 
niedużych nart. Z takimi stopami nie można robić niektórych rzeczy, na przykład 
tańczyć, ale można ich używać na wiele innych sposobów, o czym dowiedziała się 
podczas swojej ucieczki. A wszystko przez rodziców, którzy nierozważnie 
zdecydowali, że należy skrócić jej stopy? 
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ELMER   I  HIPOPOTAMY 
 
Klasyka literatury dziecięcej, światowy bestseller przetłumaczony na ponad 30 
języków. Elmer, słonik w kratkę zabawiający całą dżunglę, ma kłopot: być innym 
w stadzie to przywilej czy utrapienie? 
 
Seria książek o Elmerze, przeznaczona dla najmłodszych dzieci, sprawiła, że 
twórczość Davida McKee dotarła do ponad 30 krajów, Elmer powstał w 1989 
roku i od tej pory jego perypetie ciągle się mnożą, a rodzina rozrasta. 
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ELMER  I  NIEZNAJOMY 
 
Klasyka literatury dziecięcej, światowy bestseller przetłumaczony na ponad 30 
języków. Elmer, słonik w kratkę zabawiający całą dżunglę, ma kłopot: być innym 
w stadzie to przywilej czy utrapienie? 
 
Seria książek o Elmerze, przeznaczona dla najmłodszych dzieci, sprawiła, że 
twórczość Davida McKee dotarła do ponad 30 krajów, Elmer powstał w 1989 
roku i od tej pory jego perypetie ciągle się mnożą, a rodzina rozrasta. 
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ELMER  I  RÓ ŻA 
 
Klasyka literatury dziecięcej, światowy bestseller przetłumaczony na ponad 30 
języków. Elmer, słonik w kratkę zabawiający całą dżunglę, ma kłopot: być innym 
w stadzie to przywilej czy utrapienie? 
 
Seria książek o Elmerze, przeznaczona dla najmłodszych dzieci, sprawiła, że 
twórczość Davida McKee dotarła do ponad 30 krajów, Elmer powstał w 1989 
roku i od tej pory jego perypetie ciągle się mnożą, a rodzina rozrasta. 
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GDYBY  JAJKO  MOGŁO  MÓWI Ć  I  INNE  
OPOWIEŚCI 
 
Renata Piątkowska pisała już o przysłowiach i przesądach, a teraz napisała 
książkę o zwyczajach. Wszystkie dzieci malują pisanki ale czy wiedzą, dlaczego 
malują właśnie jajka? I skąd się wziął prima-aprilis? A lanie wosku w andrzejki? 
Dobrze wiedzieć dlaczego topimy w rzece Marzannę i jak dawniej wyglądało 
polewanie wodą w śmigus-dyngus. Będzie też wiele o wigilijnych zwyczajach, 
skąd się wzięły i co z nich przetrwało do dziś. Na przykład po co wkładamy 
wigilijne sianko pod obrus i skąd to dodatkowe nakrycie na stole. 
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GRA 
 
Gdzieś w ciemności w samym środku pustkowia skrywa się mroczna tajemnica... 
Odjazdowe otrzęsiny w domku nad jeziorem. Tak studenci świętują swoje 
przybycie do college?u w Grace ? położonej w Kanadyjskich Górach Skalistych 
elitarnej uczelni dla wybitnie uzdolnionych. Julia wraz z przyjaciółmi wkrótce ma 
się przekonać, że w zapomnianej przez Boga i ludzi dolinie dzieją się dziwne 
rzeczy... Skąd tyle tabliczek ostrzegawczych wokół uczelni? I dlaczego Google 
Earth nie lokalizuje tego miejsca na mapie? Gdy Robert ? brat Julii ? widzi 
dziewczynę samotnie skaczącą ze skały do jeziora Lake Mirror, nikt mu nie 
wierzy, nawet siostra. Mimo to rusza na ratunek. Nie ma pojęcia, że oto, chcąc nie 
chcąc, staje się pionkiem w grze 
 
Dolina: 1. Gra, 2. Katastrofa. 
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ISTOTY   CIEMNO ŚCI 
 
Istoty Ciemności, druga po Pięknych istotach zgłębia ukryte oblicze fikcyjnego 
południowego miasteczka. Jest to historia Leny Duchaness, magicznej 
Obdarzonej, dziewczyny, na której ciąży rodzinna klątwa, i Ethana Wate`a, 
młodego chłopaka, który pragnie za wszelką cenę wyrwać się z prowincjonalnego, 
monotonnego życia. Ethan jest zupełnie zwyczajnym nastolatkiem, ale skrywa 
pewną tajemnicę - od wielu miesięcy śni o dziewczynie, którą później spotyka na 
szkolnym korytarzu. Tą dziewczyną jest Lena - osoba, która swoim pojawieniem 
się zmienia życie Ethana i wielu mieszkańców Gatlin. Inspiracją dla silnej postaci 
Leny była 15-letnia córka Stohl. To ona ośmieliła matkę do napisania książki, 
której bohaterka nie będzie słabą kobietką, `której jedyna siła polega na 
zakochaniu się w pięknym, wyjątkowym chłopaku` 
 
Kroniki Obdarzonych:  1. Piękne istoty, 2. Istoty ciemności, 3. Istoty chaosu. 
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IZA  BUNTOWNICZKA 
 
Jeszcze pół roku temu byłam pewna, że muszę zwyciężyć, zaimponować, wygrać, 
odnieść sukces, bo dzięki temu zjednam sobie przyjaciół. Wystarczyło nie 
szczerzyć zębów, nie podstawiać nóg, być sobą. Nie jestem na tyle naiwna, by 
znajomych ze szkoły od razu nazywać przyjaciółmi, ale widzę, że jak tylko 
schowałam kolce, to zmniejszył się dystans między nami. Nie zabiegam o niczyją 
sympatię, nikomu się nie przypochlebiam, a jednak ludzie podchodzą do mnie, 
odzywają się. Myślę, że Borys przełamał lody. Nazywając mnie Anoreczką, 
sprawił, że zaczęłam należeć do klasowej społeczności. Łatwiej przyjąć do 
swojego grona Anoreczkę niż Wredniarę. 
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JESTEM  NUMEREM  CZTERY 
 
Troje zginęło, jestem Numerem Cztery. 
Przybyło nas tu dziewięcioro. Wyglądamy tak jak wy. Mówimy jak wy. Żyjemy 
pośród was. Ale nie jesteśmy wami. Umiemy robić rzeczy, o jakich wy możecie 
tylko pomarzyć. Posiadamy moce, o jakich wy możecie tylko pomarzyć. Jesteśmy 
silniejsi i szybsi niż cokolwiek, co zdarzyło wam się widzieć. Jesteśmy 
superbohaterami, jakich wielbicie i oglądacie w filmach i komiksach - ale my 
jesteśmy prawdziwi. Naszym zadaniem było dorastać, szkolić się, zdobyć siłę i 
zjednoczyć się, by pokonać ich w walce. Ale oni wykryli nas pierwsi i zaczęli nas 
tropić. Teraz my wszyscy uciekamy. Spędzamy życie w ukryciu, w miejscach, do 
których nikt by nie zajrzał, wtapiając się w otoczenie. Żyjemy pośród was, o czym 
wy nie wiecie. Lecz oni wiedzą. Dopadli Numer Jeden w Malezji. Numer Dwa w 
Anglii. I Numer Trzy w Kenii. Zabili tę trójkę. Ja jestem Numerem Cztery. 
Jestem następny w kolejce. 
Dziedzictwa planety Lorien: 1. Jestem numerem cztery, 2. Moc sześciorga. Poza 
numeracją Zaginiona kartoteka. 
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KIEDY  ZACZ ĘŁA  SIĘ  WOJNA 
 
Mam na imię Ellie. Kilka dni temu wybraliśmy się w siedem osób na wyprawę do 
samego Piekła. Tak nazywa się niedostępne miejsce w górach. Wycieczka była 
próbą naszej przyjaźni. Niektórych z nas połączyło nawet coś więcej. Szczęśliwi 
wróciliśmy do domu. Ale to był powrót do piekła. Znaleźliśmy martwe zwierzęta, 
a nasi rodzice i wszyscy mieszkańcy miasta zniknęli. 
Okazało się, że naszego świata już nie ma. Że nie ma już żadnych zasad. 
A jutro musimy stworzyć własne. 
 
Jutro: 1. Kiedy zaczęła się wojna, 2. W pułapce nocy, 3. W objęciach chłodu, 4. 
Przyjaciele, 5. Gorączka. 
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KAZIO  I  SKRZYNIA  PEŁNA  WAMPIRÓW  
 
Na skraju miasteczka stał dom. W domu mieszkali: mama, tata i siostra Kazia - 
Baśka, Kazio, młodszy brat Kazia - Staś, jamnik Wampir oraz .... rodzina 
WAMPIRÓW! Babcia Fibrycukella, która umie czytać w myślach. Dziadek 
Hengogard - niepoprawny łakomczuch. I Zuzulina - przesympatyczna wampirka, 
przyjaciółka Kazia. Oj, będzie się działo w tym domu! 
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KIEDY  B ĘDĘ  DUŻY,  TO  ZOSTANĘ  
DZIECKIEM  
 
Ładne halo! - wykrzyknął Maciek Blaźniak, kiedy postanowił otworzyć 
wydawnictwo i wydać własną książkę dla dzieci. Do tej pory jego ilustracje 
można było znaleźć w prasie, internecie i na korytarzach Wyższej Szkoły Sztuki i 
Projektowania w Łodzi, ale jeszcze nigdy na półkach księgarni. Pomysły, które 
powstają, gdy nie można zasnąć, Maciek zapisywał w swoim kieszonkowym 
"pomysłowniku". Książka, pt. "Kiedy będę duży, to zostanę dzieckiem" jest 
świetnym przykładem realizacji jednego z nich. Ciekawe, jak Wam się spodoba... 
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KLEMENS  I  KAPITAN  SAMO  ZŁO 
 
Rok szkolny zbliżał się właśnie ku końcowi, kiedy na boisku gimnazjum 
wylądował statek międzywymiarowych piratów. Teraz Klemens, jego kuzyn 
Walenty oraz ich dwie koleżanki, Kama i Lila, muszą rozwiązać kosmiczną 
zagadkę. Ilustracje Tomek Lew Leśniak (Jeż Jerzy) 
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BEZIMIENNE  MIASTO 
 
Drugi tom popularnej serii Kod Lyoko. Jeremy, Aelita, Odd, Ulrich i Yumi myślą, 
że pokonali Xanę i raz na zawsze wyłączyli superkomputer… ale się mylą. Zła 
istota, która zamieszkiwała Lyoko, dostała się do realnego świata i opanowała Evę 
Skinner, ich nową koleżankę ze szkoły. Podejrzany osobnik z dwoma groźnymi 
psami śledzi każdy ich ruch. Agent pracuje dla grupy terrorystycznej o nazwie 
Green Phoenix, która chciała dostać superkomputer w swoje ręce… 
 
Kod Lyoko:  1. Podziemny zamek, 2. Bezimienne miasto. 
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ŻYCIE  I  CZASY   SKNERUSA  MCKWACZA 
 
Komiks ten doskonale nadaje się dla tych, którzy nie znają przygód Sknerusa i 
chcieliby rozpocząć znajomość od poznania historii tego bohatera. Główny wątek 
tego komiksu jest bardzo ciekawy, kreska może odrobinę dziecinna, ale za to 
dialogi są pełne humoru i lekkości. Zdecydowanie polecam dla dzieci, które 
niedawno nauczyły się czytać i chciałby poćwiczyć, gdyż "dymki" są całkiem 
spore i łatwo się z nich czyta. 
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KOSZMARNY  KAROLEK  JEDZIE  NA  
WAKACJE 
 
Opowiadanie o wakacjach Karolka, który raczej wolałby zostać w domu i oglądać 
telewizję. Trafia jednak z rodzicami i Doskonałym Damiankiem na pole 
namiotowe i wtedy dopiero się zaczyna... Prosta lektura dla tych, którzy świeżo 
poznali litery, wiele śmiesznych, kolorowych ilustracji. 
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KRÓL  NA  WAGARACH 
 
Zbiór zabawnych wierszy dla dzieci. 
Prztyczek w nos, psikus i klops!  
W tych wierszach trybiki chodzą nie w tę stronę!  
Rym i żart! Rozumiesz? Masz fart!  
Trzeba taaakiej głowy na te dzikie pomysły.  
Przekrętałki, niedorzeczki, niedorymki, odpałeczki...  
Po prostu wierszyki dla normalnych dzieci, wszystkich, jak leci. 
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KRWAWY  FIOLET 
 
W Portero, niewielkiej, z pozoru sennej mieścinie dzieje się coś niepokojącego... 
A Hanna liczyła, że właśnie tu znajdzie bezpieczny dom... Tymczasem odkryje 
mroczne sekrety, które każdego normalnego człowieka śmiertelnie by przeraziły. 
Jej jednak na szczęście daleko do normalności.  
 
Jeśli szalona dziewczyna trafia do jeszcze bardziej szalonego miejsca tylko dwie 
rzeczy są pewne: wszystko się może zdarzyć, a bezpieczeństwo jest złudne. 
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LEGENDY  POLSKIE  NA  SCENĘ 
 
Bazyliszek, Wars i Sawa, Smok Wawelski - to znane każdemu postaci z polskich 
legend każdy. Wanda Chotomska w swoich sztukach dodaje im nieco rumieńców 
i współczesnego wizerunku. Żeby grało się całość jeszcze przyjemniej - w książce 
znajdziecie nuty i teksty piosenek do wykorzystania w inscenizacji. 
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LEWIATAN 
 
Alek, syn arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i Zofii Chotek, pada ofiarą intryg 
politycznych i po śmierci rodziców w Sarajewie musi uciekać z Austro-Węgier. 
Deryn Sharp, która po ojcu baloniarzu odziedziczyła miłość do latania, robi 
wszystko, aby - nawet podstępem - dostać się do brytyjskich Sił Powietrznych. 
Gdy wybucha I wojna światowa, Alek zmierza właśnie uzbrojoną machiną 
kroczącą do Szwajcarii, a Deryn leci niesamowitym, żywym statkiem 
powietrznym do Konstantynopola. Ich losy przecinają się niespodziewanie, a 
następnie splatają nierozerwalnie w serii wspaniałych przygód. 
 
Lewiatan: 1. Lewiatan, 2. Behemot, 3. Goliat. 
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LUKA  I  OGIE Ń  ŻYCIA 
 
Pierwszy zbiór opowiadań dla dzieci Harun i morze opowieści, opublikowany po 
raz pierwszy w 1990 roku, Rushdie zadedykował swemu starszemu synowi 
Zafarowi; niniejszy sequel to prezent dla jego młodszego syna Milana, który 
urodził się w 1999 roku. W tym drugim zbiorze bohaterem jest Luka, młodszy 
brat Haruna; tym razem ich ojciec Raszid jest bardzo chory. Żeby go uratować, 
Luka rusza na awanturniczą wyprawę obfitującą w najrozmaitsze 
niebezpieczeństwa, której celem będzie znalezienie ognia życia. 
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ŁOTR 
 
Żyjąc wśród sachakańskich buntowników, Lorkin stara się dowiedzieć o nich i ich 
wyjątkowej magii jak najwięcej. Zdrajcy nie są jednak chętni, by podzielić się nią 
w zamian za wiedzę uzdrowicielską, którą tak desperacko pragną poznać. Choć 
Lorkin przypuszcza, że obawiają się ujawnić przed światem swoje istnienie, 
pojawiają się pewne przesłanki, że ich plany są bardziej ambitne. 
Sonea szuka dzikiego maga, mając świadomość, że Cery nie może w 
nieskończoność uciekać przed zamachami na swoje życie, mag jednak ma 
znacznie większy wpływ na półświatek, niż się obawiała. Jego jedynym słabym 
punktem jest więziona w Strażnicy matka. 
W Sachace Dannyl utracił poważanie wśród elity, po tym jak pozwolił Lorkinowi 
dołączyć do Zdrajców. Uwaga ashakich natomiast skupia się na nowym 
Ambasadorze Elyne, którego Dannyl zna aż za dobrze. 
Tymczasem na Uniwersytecie dwie nowicjuszki przypominają magom Gildii, że 
czasami największy wróg kryje się wśród nich samych. 
 
Trylogia Zdrajcy:  1. Misja Ambasadora, 2. Łotr, 3. Królowa zdrajców. 
Trylogia Czarnego Maga: 1. Gildia magów, 2. Nowicjuszka, 3. Wielki mistrz. 
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MAGICZNA   TRZYNASTKA 
 
Rodzina Beaumontów z pozoru jest dość zwyczajna, lecz wystarczy przyjrzeć się 
jej bliżej, by zauważyć, że towarzyszy jej niezwykła aura. Każdy z Beaumontów 
posiada pewną szczególną umiejętność, która ujawnia się w dniu jego trzynastych 
urodzin. Dziewczynka nazywana przez wszystkich Miś wkrótce skończy 
trzynaście lat. Jaką niespodziankę szykuje dla niej los? Autorka porywa 
czytelników w zwariowaną podróż zdezelowanym pomarańczowym autobusem. 
Wraz z rodzeństwem Beaumontów i ich przypadkowymi towarzyszami przeżyją 
niezapomniane przygody i przekonają się, że każdy kryje w sobie jakiś talent. 
Dowiedzą się też, jak wiele można dokonać dzięki sile przyjaźni i milości. 
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MAJKA  WKRACZA  DO  AKCJI 
 
Majka to najszczęśliwsza dziewczyna na świecie! Hm, czy aby na pewno? No 
cóż, starszy brat jest od niej ładniejszy, młodsza siostra bystrzejsza, a najlepsza 
przyjaciółka, Justyna, ma już piersi, podczas gdy Majka może tylko o nich 
pomarzyć... Ale nie to jest najgorsze: pamiętnik Majki zniknął w tajemniczych 
okolicznościach! Ten sam, w którym wymądrzała się na temat wszystkich 
znajomych! Nawet Justyny... 
 
Majka:  1. Majka wkracza do akcji, 2. Majka i dziewczyna z innej planety, 3. 
Majka i książę dla babci. 
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MAŁA  KSI ĄŻKA   O  RASIZMIE 
 
Kolejny "trudny temat" poruszony w rewelacyjnej serii Bez tabu. Tym razem o 
rasizmie.  
W naszych rozmowach pojawia się bardzo często słowo "tolerancja". Ogólnie 
miało znaczyć wykluczenie dyskryminacji ludzi. W praktyce jednak chodziło o to, 
by znosić lub przecierpieć czyjąś obecność. Co zostało z tego w miarę 
szlachetnego celu? Niewiele chyba.  
Dziś termin "tolerancja" odnosi się do dystansu, do obojętności bardziej, niż do 
współdziałania. Sugeruje, że postępowanie, wygląd, myśli drugiej osoby są 
odstępstwem od (mojej) normy.  
Moja religia, twoje obyczaje, jego poglądy, jej zachowanie, nasze wolne słowo! 
Moralność i zasady współżycia mówią, że społeczeństwo musi być życzliwe 
wobec swoich i gości. Samoobrona nie jest potrzebna tam, gdzie istnieje szacunek 
do drugiego człowieka.  
Dorosłych gnębią różne problemy życiowe. Po co wymyślają nowe? To 
tajemnica. Napisali nawet wiele książek o rasizmie. Sami chyba tego nie czytają, 
bo jak mawiał ktoś, dorośli stali się niereformowalni. Dlatego powstała ta książka. 
Adresowana jest do dzieci, bo mają wyobraźnię i wrażliwość. Na pewno będą ją 
czytać i wytłumaczą rodzicom, jak postąpić. Dlatego ta książka proponuje 
zastąpić termin "tolerancja" - pięknym polskim słowem, czyli życzliwością. 
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MAŁY   ASMODEUSZ 
 
Jest to historia małego diabełka, któremu nic się nie udaje - po prostu nie potrafi 
być zły i perfidny jak na prawdziwego sługę piekieł przystało. Za karę zostaje 
wysłany na ziemię, gdzie ma za zadanie upolować choć jedną duszę. Czy mu się 
to uda? Ta pełna humoru i ciepła opowieść spodoba się nie tylko dzieciom, do 
których jest adresowana - czytelnik dorosły zapewne także doceni jej mądrość i 
urok. 
Rarytasem polskiego wydania są sugestywne ilustracje Józefa Wilkonia. 
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MIASTO   UPADŁYCH   ANIOŁÓW  
 
Miłość. Krew. Zdrada. Zemsta. Kto przejdzie na stronę mroku? Kogo dopadnie 
miłość, a czyj związek nie przetrwa próby czasu? I kto zdradzi wszystko w co do 
tej pory wierzył? Czwarta część ekscytującej serii Dary anioła, jeszcze lepsza niż 
poprzednie. 
 
Dary anioła: 1. Miasto kości, 2. Miasto popiołów, 3. Miasto szkła, 4. Miasto 
upadłych aniołów. 
Prequel – Diabelskie maszyny: 1. Mechaniczny anioł, 2. Mechaniczny książę. 
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MIŁO ŚĆ  NIEJEDNĄ  MA  MIN Ę 
 
Julianna po pierwsze kocha zwierzęta i chciałaby zostać obrończynią ginących 
gatunków, po drugie kocha Barcelonę i marzy, aby tam kiedyś pojechać, po 
trzecie nie czuje się kochana przez swoich rodziców. Nigdy nie potrafiła znaleźć z 
nimi wspólnego języka. Ale teraz się rozwodzą i w dość niespodziewany sposób 
informują córkę o swoich nowych planach na życie. Julianna jest przerażona. 
Wszystko dzieje się za szybko. Dlatego decyduje się na desperacki krok... 
 
"Miło ść niejedną ma minę" to książka o różnych miłościach - miłościach 
niespełnionych, miłościach, które umarły, o nowo narodzonych, o takich, o 
których dopiero się marzy, i tych, które przychodzą niespodziewanie. 
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DROGA  SMOKA 
 
Trzeci tom bestsellerowej trylogii o przygodach Jacka!  
Jest rok 1613. Nastały niespokojne czasy. Szczególnie dla cudzoziemców. Japonia 
stoi u progu wojny i każdy samuraj musi się opowiedzieć po którejś ze stron. A 
gdy zacznie się prawdziwa walka, umiejętności bojowe Jacka Fletchera zostaną 
wystawione na ostateczną próbę.  
Przetrwanie Jacka - i jego przyjaciół - zależy od tego, czy chłopak opanuje 
tajemną technikę Dwojga Niebios, której naucza Masamoto. Tymczasem gdzieś w 
pobliżu wciąż czai się śmiertelny wróg, ninja Smocze Oko... 
 
Młody samuraj:  1. Droga wojownika, 2. Droga miecza, 3. Sroga smoka, 4. Krąg 
ziemi. 
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MOJA  PRAWIE  SIOSTRA 
 
Hanna nieoczekiwanie dowiaduje się, że we Francji mieszka jej przyrodnia 
siostra. Jest zachwycona i trochę zdenerwowana, bo dziewczyna ma wkrótce 
zamieszkać w jej domu w Anglii. Hanna zawsze chciała mieć siostrę: marzyła o 
wspólnych sekretach, o wymienianiu się ciuchami i wyprawach do sklepów. 
Wydaje się, że po przyjeździe ładnej i pewnej siebie Ellie spełnią się wszystkie jej 
oczekiwania. Ale Hanna zaczyna powoli dostrzegać ciemne strony charakteru 
swojej (prawie) siostry. Jej świat o mało nie wali się w gruzy. 
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NA  POKŁADZIE  TITANICA 
 
"Jack poczuł na karku dreszcze strachu. Nagle to, o czym wiedział od godziny, 
zrobiło się bardzo realne. Nigdy nie uda im się wsiąść do szalupy. Po prostu nie 
ma wystarczającej liczby łodzi". Oto noc, podczas której zatonął ogromny 
transatlantyk, widziana oczyma dwóch młodych ludzi, którzy przeżyli katastrofę. 
Zapierające dech w piersiach ilustracje przywołują obraz luksusowych wnętrz 
statku oraz ukazują chwile największej grozy. 
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NARODZINY  KSI ĘŻNICZKI 
 
Za każdym razem, kiedy rodzi się dziewczynka, niebiańskie księżniczki 
przybywają, by obdarzyć ją bezcennymi skarbami. Dary te pozostają na zawsze 
głęboko w sercu dziecka, ale z biegiem lat pamięć o nich zaciera się. W książce 
autorka przypomina małym i dużym kobietom o tym, co dla nich najcenniejsze. 
Książka wpisana na listę Białych Kruków - White Ravens 2010. 
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O  KSIĘŻNICZCE,  KTÓRA  BEZ  PRZERWY  
ZIEWAŁA 
 
Księżniczka nie robiła nic innego tylko ziewała, a ponieważ ziewanie jest 
zaraźliwe, cały pałac chodził z otwartą buzią: ziewała królowa, ziewał król, ziewał 
cały dwór... a nawet kot i pies ziewały, owszem też!  
Król próbował rozwiązać problem wszelkimi możliwymi sposobami, ale jego 
wysiłki okazały się nieskuteczne. Pewnego dnia syn służącego z pałacu zbliżył się 
do księżniczki podczas jej przechadzki po ogrodzie i... 
Jest to zabawna, dynamiczna historia, która z liryczną delikatnością mówi o 
dziecięcej beztrosce i znaczeniu przyjaźni (bo ani lody, ani puchowe kołdry, ani 
żółte słonie nie cieszą serc księżniczek tak bardzo jak dobry przyjaciel). W 
świecie zdominowanym przez konsumpcję przypomina o potrzebie pielęgnowania 
relacji międzyludzkich, o tradycyjnych zabawach i o twórczej aktywności, 
słowem: o rzeczach niezbędnych do poznawania rzeczywistości i nawiązywania 
przyjaźni. 
Ilustracje do książki przygotowała Elena Odriozola. Wyróżniają się one delikatną 
kreską oraz spokojną i powściągliwą paletą barw. Łącząc przenikliwość 
obserwacji z subtelnością formy, ilustratorka dopełniła opowieść doskonałą 
interpretacją plastyczną. W 2006 roku album otrzymał drugą nagrodę 
przyznawaną przez Ministerstwo Kultury Hiszpanii w konkursie na najlepsze 
ilustracje w kategorii książka dla dzieci i młodzieży (Premio a las mejores 
ilustraciones infantiles juveniles). 
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O  ŻÓŁWIU,  KTÓRY  CHCIAŁ  SPA Ć 
 
Żółw jest bardzo śpiący i zamierza przespać całą zimę. Gdy leży w łóżku po 
dokonaniu całego szeregu rytualnych czynności, jak mycie zębów, włożenie 
piżamy i ułożenie poduchy, słyszy pukanie do drzwi. To jego przyjaciele 
przynoszą prezenty, specjalnie przed jego długim snem. Przyjaźń jest dla żółwia 
ważna, z wdzięcznością przyjmuje więc kolejne podarki. Jednocześnie czuje się 
coraz bardziej zmęczony, marzy tylko o tym, by pozwolono mu zasnąć...  
Lęk przed nocą, ciemnościami czy niepokój podczas snu są częste w dzieciństwie, 
dlatego nie bez znaczenia jest identyfikowanie się dzieci  
z postaciami, które doświadczając podobnych uczuć, zachowują spokój.  
W ten sposób mali czytelnicy uświadamiają sobie, że wypoczynek i cisza są 
potrzebne, naturalne i przyjemne.  
Historia opowiedziana jest prostym językiem, składa się z rymów, powtórzeń  
i wyliczeń. Zabawa słowem nadaje jej tradycyjny charakter i rytm, w którym 
mogą uczestniczyć słuchacze. Wszystko to powoduje, że tekst jest świetnie 
odbierany nawet przez najmłodsze dzieci.  
Pełne humoru i czułości ilustracje przygotowała Alessandra Cimatoribus. 
Wyróżniają się one swoistym nastrojem i charakterystyczną dla artystki fakturą. 
Dzięki nim nasz zaspany żółw otrzymuje wyrazisty, ekspresyjny charakterek, 
wzbudzając powszechną sympatię i uśmiech.  
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ODWET 
 
Chloe Saunders ma piętnaście lat i gorąco pragnęłaby być normalna, tymczasem 
jest genetycznie zmodyfikowaną nekromantką, która potrafi ożywiać zmarłych 
nawet bezwiednie. Ratując życie, ona i jej równie "upośledzeni" przyjaciele 
uciekają przed złowrogą korporacją, która uczyniła ich takimi, jakimi są. Jakby 
tego było jeszcze mało, Chloe musi się zmagać ze swoimi uczuciami do Simona, 
uroczego czarownika, i Dereka, zdecydowanie mniej uroczego wilkołaka. A ma 
niepokojące wrażenie, iż skłania się ku temu drugiemu... Czy to normalne? 
 
Najmroczniejsze moce: 1. Wezwanie, 2. Przebudzenie, 3. Odwet. 
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OPOWIEŚCI  GROZY  WUJA  MORTIMERA 
 
Wuj Edgara mieszka w starym domu za lasem. Chłopiec jest pewien, że gdy 
biegnie do niego ścieżką przez zarośla, wiejskie dzieciaki obserwują go ukryte 
wśród drzew, ale nie zamierza okazywać strachu. Pewnego dnia wuj Edgara 
opowiada mu kilka niesamowitych historii, a na dowód, że każda z nich zdarzyła 
się naprawdę, pokazuje niezwykłe eksponaty: maleńką laleczkę, pozłacaną ramę, 
stary mosiężny teleskop? Jak wuj Mortimer wszedł w posiadanie tak ponurej 
kolekcji przedmiotów, na których ciąży straszliwa klątwa? Nie ma czasu na 
odpowiedź. Edgar musi wrócić do domu przed zapadnięciem zmroku? ale może 
odpowiedzi czają się właśnie W CIEMNYM LESIE? 
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OPOWIEŚĆ  SŁONIA 
 
Do Sawubony zbliża się czarny samochód, zwiastun niebezpieczeństwa. Za dwa 
tygodnie rezerwat dostanie się w niepowołane ręce. Żeby temu zapobiec, Martine 
i jej bliscy gotowi są podjąć każde wyzwanie, nawet jeśli wi ąże się to z odległymi 
podróżami i zagrożeniem życia... Czy dziewczynce uda się ocalić najukochańsze 
miejsce na ziemi, a przy okazji poznać tajemnicę swego losu, zapisaną przez 
przodków zagadkowymi znakami? I czy pomocy może oczekiwać jedynie od 
ludzi? 
W ostatnim tomie przygód Martine spotkamy się nie tylko z ulubieńcami 
dziewczynki - białą żyrafą i lampartem - ale także z jej nowymi przyjaciółmi, 
słoniami, zwierzętami niezwykłymi, inteligentnymi i wrażliwymi. 
 
Afryka ńskie przygody Martine: 1. Biała żyrafa, 2. Pieśń delfina, 3. Ostatni 
lampart, 4. Opowieść słonia. 
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OSTATNIE  ZAKL ĘCIA 
 
Kolejna książka z cyklu Ostatni... tym razem jest opowieścią wielogłosową, w 
której splatają się historie różnych postaci. Magicznemu światu, opisanemu przez 
De Mari, grozi niebezpieczeństwo. Jego mieszkańcy to najczęściej istoty małe, 
brzydkie, słabe i nijakie. Razem mają jednak siłę, której nic nie może pokonać. 
Odważają się walczyć o swoje prawa i niespodziewanie zostają bohaterami. W 
Ostatnich zaklęciach, tak jak i w poprzednich książkach, De Mari mówi o 
sprawach najistotniejszych - o wolności, godności i radości życia. O wojnie i 
pokoju. O cywilizacji i barbarzyńcach. Czasem porywa wartką akcją, czasem 
wzrusza, rozbawia czy wręcz ironizuje. Udowadnia, że o zwycięstwie nie zawsze 
decyduje siła. Że najważniejsze jest, by znaleźć innych, którzy tak samo mocno 
chcą walczyć po stronie dobra. I wygrać. 
 
W cyklu:  1. Ostatni elf, 2/1 Ostatni ork, 2/2 Ostatni smok, 3/1 Ostatnie zaklęcia, 
3/2 Powrót królów. 
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OSTROŻNIE   Z   OGNIEM  
 
Poznajcie Majkę i Tomka. To bardzo fajne dzieciaki - takie jak wy, prawda? 
Historie o ich przygodach napisała dla was psycholog dziecięcy Justyna 
Święcicka. 
To bardzo ważne opowieści, bo jeśli je przeczytacie i zapamiętacie, będziecie 
bezpieczni w wielu sytuacjach. Właśnie na tym zależało autorce jak je pisała. 
W tej książce Majka i Tomek uczą się jak radzić sobie podczas pożaru. 
Znajdziecie w niej także: wykaz telefonów alarmowych, informację o tym, jak 
skutecznie wezwać strażaków, ciekawostki o strażakach, 10 przykazań 
pożarowych i Legitymację Klubu Bystrych Dzieciaków ze znaczkami! 
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W  POTRZASKU 
 
Siedemnastoletni Alex Sawyer zostaje wrobiony w morderstwo i skazany na 
dożywocie w Otchłani. To więzienie dla młodocianych przestępców, prawdziwa 
podziemna twierdza, w której czai się czyste zło. Alex ma tylko dwie opcje: 
ulegnie okrutnym regułom więziennego życia, nieludzkim strażnikom i 
bezlitosnym gangom skazańców albo spróbuje uciec, choć nikomu to się jeszcze 
nie udało. Chłopak wraz z grupą przyjaciół decyduje się na niemożliwe. "Otchłań. 
W potrzasku" to pierwsza część bestsellerowej serii o więzieniu dla nastolatków, 
w którym śmierć jest najmniejszą z trosk. Opowieść o przyjaźni i odwadze 
trzymająca w napięciu jak "Prison Break". 
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OTTO.  AUTOBIOGRAFIA  PLUSZOWEGO  
MISIA 
 
olejny wydany w Polsce - obok "Trzech Zbójców", "Przygód rodziny Mellopsów" 
i "Człowieka z Księżyca" - tytuł laureata nagrody zwanej Noblem literatury 
dziecięcej (Prix Hans Christian Andersen, 1998) Tomiego Ungerera.Otto to 
pluszowy miś, który opowiada nam wzruszającą historię swojego życia - pełnego 
zabawnych, ale i tragicznych zdarzeń. Otto należy do Dawida, żydowskiego 
chłopca mieszkającego w niemieckim miasteczku.Podczas jednej ze szczęśliwych 
zabaw chłopców z misiem, idyllę brutalnie przerywają zmiany polityczne. W tej 
niezwykłej opowieści o pluszowym niedźwiadku, której osnową jest II wojna 
światowa i Holokaust, Tomi Ungerer znów wraca do najistotniejszych dla niego 
tematów: różnic, jakie dzielą ludzi, wojny, przemocy społecznej. W historii misia 
bardzo ważne są także kwestie tolerancji, przyjaźni, a także ocalającej mocy 
pamięci. 
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PAŁAC  PÓŁNOCY 
 

Następna, po debiutanckim Księciu Mgły, powieść Zafóna dla młodzieży. Jakie 
złowrogie zagadki kryje Kalkuta lat trzydziestych? Kalkuta, 1932. Ben, 
wychowanek sierocińca St. Patrick, skończył już 16 lat - podobnie jak jego 
przyjaciele, będzie musiał opuścić dom dziecka i się usamodzielnić. W dniu 
pożegnalnej imprezy poznaje swoją rówieśniczkę Sheere i zabiera ją do Pałacu 
Północy na spotkanie tajnego stowarzyszenia, które założył wraz z przyjaciółmi. 
Gdy dziewczyna opowiada im tragiczną historię swojej rodziny, członkowie 
stowarzyszenia postanawiają jej pomóc w odnalezieniu legendarnego domu, który 
pojawia się w opowieści. Nie wiedzą, że właśnie natrafili na trop jednej z 
najpotworniejszych tajemnic Kalkuty. Płonący pociąg, dworzec widmo, ognista 
zjawa - to tylko niektóre elementy makabrycznej łamigłówki, którą przyjdzie im 
rozwiązać... Misja, która miała być niecodzienną przygodą, niebawem okazuje się 
śmiertelnie niebezpiecznym wyzwaniem. 
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PAN  BRUMM  TEGO  NIE  ROZUMIE 
 
PSTRYK! i mecz nagle zniknął z ekranu! Tego Pan Brumm nie rozumiał! Mimo 
że stukał i pukał w telewizor, nic się nie pojawiło. Czy Pan Brumm zobaczy 
jeszcze swój mecz? Zabawna, znakomicie ilustrowana seria dla młodszych 
czytelników oraz ich rodziców. To idealny sposób na spędzenie czasu z dziećmi: 
rezolutne maluchy z pewnością pokochają nierozgarniętego niedźwiedzia, który 
mimo małego rozumku pokonuje codzienne przeciwności losu z wyobraźnią i 
humorem. Już niedługo prześmieszne przygody niedźwiedzia i jego przyjaciół 
będzie można całą rodziną obejrzeć na ekranie! Wielka popularność serii o Panu 
Brummie na całym świecie zainspirowała niemieckie studio animacji Trikk17 do 
nakręcenia filmu animowanego w 26 odcinkach.  
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PLUSZOWE  BESTIE 
 
Dorotka wyprowadziła się i porzuciła swoich najdroższych przyjaciół z 
dzieciństwa - pluszowe zwierzątka. Nie chcąc ich wyrzucać, rodzice postanowili 
podarować zabawki dzieciom krewnych. Tak właśnie pluszaki Dorotki znalazły 
się w domu pełnym grozy. W domu, który milutkie zwierzątka zamienił w 
pluszowe bestie!  
Fascynująca książka dla dzieci i młodzieży o tolerancji, różnorodności, odwadze i 
nauce samodzielności. 
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PRZYMIERZE   TROJGA 
 
Matt i Tobias przyjaźnią się od dzieciństwa. Obaj są zapalonymi miłośnikami 
RPG-ów i gier video. Pewnego dnia nad Nowym Jorkiem zaczyna szaleć 
potworna zamieć. Niebieskie błyskawice przeszukują budynki wspinając się po 
ścianach, a po ich przejściu istoty ludzkie wyparowują albo zamieniają się w 
odrażające mutanty. Chłopcom udaje się uciec na wyspę Carmichael, gdzie 
dołączają do wspólnoty dzieci, które także ocalały. Mają od 9 do 17 lat i zwą się 
Piotrusiami (na cześć Piotrusia Pana). Tworzą zorganizowaną społeczność, aby 
przetrwać w nowym świecie. Niektóre z nich rozwinęły w sobie nadzwyczajne 
zdolności, jak np. krzesanie iskier czy telekineza. Matt, Tobias oraz ich 
przyjaciółka Amber zawiązują Przymierze Trojga, aby walczyć ze zdrajcą, który 
zamierza oddać wyspę w ręce wrogich Cyników. 
 
Inny świat:  1. Przymierze trojga, 2. Królowa Malroncja, 3. Jądro ziemi. 
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PRZYSIĘGA  KRWI 
 
Niedawny atak na Akademię Świętego Władimira zatrząsł całym światem 
morojów. Wielu zginęło. Ale los niektórych uprowadzonych okazał się gorszy niż 
śmierć... 
Szyję Rose zdobi teraz tatuaż doświadczonej zabójczyni strzyg. Ona myśli jednak 
tylko o Dymitrze Bielikowie. Musi zawędrować na koniec świata, żeby go 
odnaleźć i dotrzymać złożonej mu przysięgi. Nie wie jednak, czy ukochany nadal 
pragnie, by go ocaliła...  
Czy znajdzie w sobie siłę, by zabić Dymitra? A może poświęci samą siebie w 
imię wiecznej miłości? Jak pod jej nieobecność poradzi sobie Lissa? 
 
Akademia wampirów: 1. Akademia wampirów, 2. W szponach mrozu, 3. 
Pocałunek cienia, 4. Przysięga krwi, 5. W mocy ducha, 6. Ostatnie poświęcenie. 
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ROMANS  PALCE  LIZA Ć 
 
Grzegorz Kasdepke, autor bestsellerów dla dzieci, dokonał tym razem 
niemożliwego. Napisał romans, który z równym zainteresowaniem przeczytają 
dziewczyny i chłopaki, dorośli i dzieci - a zwłaszcza głodomory! Bowiem jest to 
nie tylko historia trzech zakochanych panów w różnym wieku: Felka, taty 
Felicjana i dziadzia Felusia. "Romans palce lizać" to także książka kucharska. 
Czytelnicy znajdą tu efektowne, ale i proste w wykonaniu przepisy przyjaciół 
autora. Chłopaki, pamiętajcie - przez żołądek do serca! Chcecie poderwać 
dziewczynę? Poczęstujcie ją czymś smacznym. A jeśli dziewczyna poderwać się 
nie da, to na pociechę pozostaną przygotowane przez Was smakołyki. I 
przezabawna książka, do której będziecie wracać co chwila! Książka 
przeznaczona dla osób od lat 8 do 108! 
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SAMOTNI.PL 
 
Joanna ma pudełko z listami do mamy, których nigdy nie wyśle; Kaja - kilka 
kilogramów nadwagi i wiele kompleksów; Wiktor - schorowaną babcię, 
podejrzanych kumpli i bezużyteczną kolekcję modeli samolotów. Czy kiedy 
przetną się ich ścieżki, łatwiej będzie pożegnać czas rzekomej beztroski 
dzieciństwa i wkroczyć w brutalny świat dorosłych? Cała trójka musi uważać, by 
w pośpiechu nie stracić z oczu tego, co najważniejsze - prawdziwej przyjaźni i 
miłości. Poruszająca i ciepła historia o wrażliwości, uśmiechu przez łzy, o 
poznaniu i akceptacji samego siebie oraz problemach, z którymi boryka się każdy 
młody człowiek. 
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SZKOŁA,  MIŁO ŚĆ  I  INNE  DIETY 
 
Cat jest bystra, przebojowa i zabawna. Ale nie jest szczupła. To się jednak 
zmienia, kiedy dziewczyna realizuje naukowy projekt - "powrót do prehistorii". 
Teraz Cat żyje i odżywia się jak człekokształtne, czyli zero chipsów, telefonów, 
telewizji czy samochodów. Życie prehistorycznej dziewczyny nie jest łatwe, choć 
ma też niewątpliwe plusy. Kiedy waga Cat spada, na horyzoncie pojawiają się 
chłopcy, randki, pierwsze pocałunki i Matt McKinney - kiedyś najlepszy 
przyjaciel, obecnie największy wróg. 
Pełna humoru książka dla młodzieży. Odchudzanie i ekologia na wesoło! 
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ŚWIETLISTE  CIENIE 
 
Ani, pół wróżka, pół śmiertelniczka, jak i inni poddani Mrocznego Dworu, musi 
zaspokajać głód - głód dotyku i emocji. Ma przy tym niespotykaną zdolność, 
może sięgać bezpośrednio po ludzkie uczucia. Tą niezwykłą cechą przyciągnie 
uwagę potężnych wrogów Mrocznego Dworu i niepewnych sojuszników... 
związanego z Wysokim Dworem Devlina. Właśnie z nim Ani połączy 
przeznaczenie. Jednak w pełnym pokus świecie wróżek żadna relacja nie jest 
prosta. 
Czy Ani i Devlin będą musieli się rozstać, żeby ocalić królestwo wróżek? 
Kolejna książka o mrocznym i zmysłowym świecie wróżek. To lektura dla tych, 
którzy potrafią poddać się wyobraźni. 
 
W cyklu: 1. Królowa lata, 2. Król mroku, 3. Krucha wieczność, 4. Świetliste 
cienie, 5. Mroczna łaska. 
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TAJEMNE  BRACTWO  PANA  BENEDYKTA  
 I  DYLEMAT  WI ĘŹNIA 
 
Powieść uhonorowano nagrodami ALA Notable Book oraz E. B. White Read 
Aloud Award. Bestseller New York Timesa. 
Reynie, Kate, Sticky i Constance wyruszają na nową śmiałą przygodę, która grozi 
rozłąką z rodziną, przyjaciółmi, a nawet rozdzieleniem ich samych. Gdy 
niewyjaśniona przerwa w dostawie prądu pogrąża w mroku całe Stonetown, 
czwórka przyjaciół musi rozwikłać zagadkę nowego nikczemnego spisku, a w 
trakcie poszukiwań ociera się o niebezpieczeństwo tak blisko jak nigdy dotąd... 
Czy to koniec Tajemnego Bractwa Pana Benedykta? 
 
Tajemne bractwo Pana Benedykta:  1. Tajemne bractwo Pana Benedykta, 2. 
Tajemne bractwo Pana Benedykta i niebezpieczna podróż, 3. Tajemne bractwo 
Pana Benedykta i dylemat więźnia. 
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ZACZAROWANE  DOMOSTWO 
 
Wakacje przyniosły dziewczętom biwak z ogniskiem na polanie i bardzo dużo 
swobody. Znajdują klucz do zagadki, związanej z wieżami Sprite'ów i wydaje się, 
że są już o krok od jej rozwiązania... Ale tuż obok czai się niebezpieczeństwo. 
Czy siostry okażą się wystarczająco silne, by stawić czoło ciemnej stronie historii 
rodu? 
 
Tajemnica sióstr Sprite: 1. Krąg mocy, 2. Magiczne wtajemniczenia, 3. 
Zaczarowane domostwo. 
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TALIZMAN  Z  JEZIORA 
 
Talizman z jeziora to baśń ery internetowej. Dla młodych, którym spieszno do 
dojrzałości, i dla starszych, którzy patrzą na świat oczami dzieci. Grupa przyjaciół 
uruchamia tajemny mechanizm czasu. Po wielu nadzwyczajnych przygodach 
odszukają Emmę i Thomasa. Tych dwoje przed laty bardzo się kochało, ale ich 
drogi poplątał los. Czy uda się połączyć ich na nowo? Przyjaźń, ciekawość i żądza 
przygody prowadzą naszych bohaterów z biblioteki rosyjskiej w Paryżu do 
klasztoru buddyjskiego w górach Japonii, a stamtąd do Edynburga i Warszawy. 
Szczypta magii otworzy przed nimi drzwi, których istnienia nawet nie 
podejrzewali...  
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TATO,  POPŁYŃMY  NA  WYSPĘ ! 
 
Gdy tata wraca do domu w rozchełstanej kurtce i z torbą, z której sterczą papiery i 
skarpetki na zmianę, czeka na niego trójka dzieci żądnych czynu: Olaf, Konstanty 
i Anna Maria. Tata obiecał, że gdzieś ich zabierze, a co słowo, to słowo! Czas 
spakować wszystko, co najpotrzebniejsze i skierować się w stronę portu , bo 
zdaniem taty właśnie tam mają swój początek wszystkie największe przygody? 
Markus Majaluoma jest popularnym skandynawskim pisarzem i ilustratorem 
książek, w których z humorem portretuje życie współczesnej rodziny. Jeszcze w 
żadnej książce dla dzieci rodzice nie był TAK zapracowani a dzieci TAK pełne 
energii i wyobraźni. Znana i lubiana na świecie seria książek o rodzinie 
Różyczków jest idealną lekturą dla nie mogących usiedzieć w miejscu 
kilkulatków oraz ich zabieganych, ale zawsze skorych do zabawy z pociechami 
rodziców.  
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TOMEK  MA  ADHD 
 
Tomek ma ADHD, może Ty też, a może Twój brat albo kolega. Albo zwyczajnie 
tylko słyszałeś o czymś takim. Byłoby fajnie, gdybyś przeczytał ten komiks. 
Dzięki temu zrozumiesz czym jest ADHD. 
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TROJE  TO  JUŻ  TŁUM  
 
 
Luke i Ewa przygotowują się do pierwszych wspólnych wakacji w Hiszpanii. 
Problem w tym, że spędzą je w towarzystwie ojca Ewy, który jest właścicielem 
pensjonatu, w którym się zatrzymają. Już od pierwszych chwil Luke uświadamia 
sobie, że niekoniecznie wszystko będzie szło według jego planu... Ojciec Ewy 
traktuje swoją córkę jak małą księżniczkę - i jeśli Luke miał nadzieję na jakieś 
letnie szaleństwo z Ewą, to jej ojciec z pewnością je uniemożliwi. Luke i Ewa 
coraz więcej czasu spędzają osobno niż razem - z fatalnymi konsekwencjami dla 
nich obojga... 
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USZY  DO  GÓRY 
 
 
Opowieść o nipełnosprawnej dziewczynce. Maję czeka kilka miesiecy 
rehabilitacji i nie wiadomo, czy kiedykolwiek stanie na nogi. Ale od czego są bunt 
i przekora? Życie jest naprawdę genialnym wynalazkiem 
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VACLAV  I   LENA 
 
 
Miłość i iluzja, rzeczywistość i magia codzienności. Jakiej sztuki potrzeba, by 
stawić czoła ponurym sekretom z przeszłości?... Piękna opowieść o emocjach i o 
sprawach, od których czasami uciekamy, gdy brak nam pokory i akceptacji. 
Brooklyn, Nowy Jork, ponura dzielnica rosyjskich emigrantów.  
Vaclav ma dziesięć lat, Lena dziewięć. On ma normalną rodzinę, ona jest sierotą 
przygarniętą przez ciotkę. Łączy ich rosyjskie pochodzenie, brak przyjaciół i 
fascynacja magicznymi sztuczkami. We dwójkę przygotowują się w tajemnicy do 
niezwykłego przedstawienia. 
Gdy w przeddzień pierwszego pokazu Lena nagle znika, młodziutki magik amator 
wierzy, że aby ją odzyskać, wystarczy cierpliwie wypowiadać co wieczór 
odpowiednie zaklęcie.  
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W  CIENIU  KL ĄTWY 
 
Ever i Damen towarzyszyli sobie w poprzednich niezliczonych wcieleniach: 
wspólnie zwalczyli najpotężniejszych wrogów, by zawsze móc być razem. I kiedy 
już szczęście jest w zasięgu ręki, na Damena spada okrutna klątwa. Teraz każdy 
dotyk czy muśnięcie ust może oznaczać jego nagłą śmierć i wtrącenie do 
Shadowlandu - krainy cieni. Pragnąc ocalić ukochanego, Ever zaczyna 
interesować się magią. Pomaga jej nieoczekiwany sprzymierzeniec - surfer o 
imieniu Jude. Mimo że ci dwoje dopiero się poznali, czują, że spotkali się już 
wcześniej, dużo wcześniej. Choć Ever jest lojalna wobec Damena, coś przyciąga 
ją do Jude'a - zielonookiego blondyna o złotych włosach, z talentem do magii i 
tajemniczą przeszłością. Ever zawsze wierzyła, że to Damen jest jej bratnią duszą, 
jej przeznaczeniem. A jeśli los miał wobec tej dwójki inne plany?  
Nieśmiertelni:  1. Ever, 2. Błękitna godzina, 3. W cieniu klatwy, 4. Mroczny 
płomień. 
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W   CZEPKU  URODZONE 
 
 
Było sobie raz dziecko w czepku urodzone. Oprócz szczęścia i rozumu posiadało 
też apetyt, więc szybko opuściło swój czepek i udało się w świat. Najpierw do 
przedszkola, gdzie bardzo się starało. Starało się malować na kartce, a nie na 
stoliku. Starało się śpiewać i tańczyć. Tak jak chciała pani, choć ręce i nogi 
dziecka chciały zupełnie inaczej. Za to w leżakowaniu podobało mu się absolutnie 
wszystko! Oprócz leżenia. Dziecko rosło, aż wyrosło z przedszkola i musiało udać 
się do szkoły. W tornistrze miało jedzenie i picie, a także latarkę i linę na 
wypadek, gdyby szkoła okazała się szkołą przetrwania. A dziecko postanowiło 
przetrwać. I nawet odniosło sporo edukacyjnych sukcesów! O czym z wielką 
radością przekona się każdy, kto sięgnie po nową książkę Doroty Gellner z 
ilustracjami Kacpra Dudka! 
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W  POGONI  ZA  MARZENIEM  
 
 
Cassidy czuje się zagubiona i osamotniona, brakuje jej prawdziwej przyjaźni. 
Wszystko się zmienia, kiedy poznaje nieco starszego od siebie licealistę Jonasa. 
Spędza czas z nim i z jego kolegami - imponuje jej to, że włączyli ją do swoich 
poważnych dyskusji. Jonas jest miły i wrażliwy, a ona nigdy jeszcze nie czuła się 
tak szczęśliwa. 
Niespodziewanie jednak zaczynają docierać do Cassidy niepokojące opinie na 
temat Jonasa, które podkopują jej zaufanie do niego. Cassidy nie wie już, czy 
może wierzyć własnym ocenom i uczuciom. 
Jeśli kochasz kogoś - jak daleko wolno ci się posunąć w ignorowaniu jego 
błędów? 
Powieść o bolesnych procesach dojrzewania i odkrywania własnego "ja". 
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W  PÓŁNOC  SIĘ  ODZIEJĘ 
 
 
Tiffany Obolała jest czarownicą. Bardzo się stara, pomagając mieszkańcom 
Kredy. Nawet jeśli jej praca obejmuje głównie bandażowanie nóg i ma niewiele 
wspólnego z... no... magią. I utrudnia sen.  
Ale gdzieś, kiedyś istniał splątany kłąb zła i pogardy, nienawiści i wrogości. Teraz 
się przebudził. Budzi też dawne opowieści, te o złych, starych czarownicach. I 
nagle Tiffany nie jest już taka pewna, czy postępuje słusznie. A jej mali 
sprzymierzeńcy - waleczni Nac Mac Feeglowie - tylko wszystko komplikują. 
Sytuacja powinna się poprawić, kiedy Tiffany wreszcie porządnie się wyśpi. Ale 
wcale się nie poprawia. 
I wkrótce stanie się o wiele, wiele gorsza... 
 
Świat Dysku: 1. Kolor magii, 2. Blask fantastyczny, 3. Równoumagicznienie, 4. 
Mort, 5. Czarodzicielstwo, 6. Eryk, 7. Trzy wiedźmy, 8. Piramidy, 9. Straż! 
Straż!, 10. Ruchome obrazki, 11. Kosiarz, 12. Wyprawa czarownic, 13. 
Pomniejsze bóstwa, 14. Panowie i damy, 15. Zbrojni, 16. Muzyka duszy, 17. 
Ciekawe czasy, 18. Maskarada, 19. Na glinianych nogach, 20. Wiedźmikołaj, 21. 
Bogowie, honor, Ankh-Morpork, 22. Ostatni kontynent, 23. Carpe Jugulum, 24. 
Piąty elegant, 25. Prawda, 26. Złodziej czasu, 27. Zimistrz, 28. Straż nocna, 29. 
Potworny regiment, 30. Piekło pocztowe, 31. Łups!, 32. Świat finansjery, 33. 
Niewidoczni akademicy, 34. W północ się odzieję, 35. Niuch. 
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WAKACJE  DETEKTYWA  POZYTYWKI 
 
 
Hurra! Wakacje! W kamienicy ruch jak nigdy. Dominik jedzie na obóz, Zuzia na 
kolonie, Asia do babci. Wszyscy obładowani bagażami spieszą się na upragniony 
wypoczynek. Tylko detektyw Pozytywka nie... No bo jak tu zamknąć agencję 
detektywistyczną "Różowe Okulary" na całe dwa miesiące? Zresztą czy naszemu 
sympatycznemu bohaterowi rzeczywiście udałoby się odpocząć? Detektyw 
Pozytywka jest osobą wyjątkową, dlatego i jego wakacje należą do nietypowych i 
prawdę mówiąc, zapowiadają się pracowicie. Zadba o to sławny podróżnik 
Waskodegamski, niezwykle skuteczny wróżbita, a nawet ksiądz chodzący po 
kolędzie... 
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ROZWIANE  CIENIE;  POCAŁUNEK  ŚMIERCI  
 
 
W Morganville zapanował spokój. Claire może wrócić na uniwersytet i spędzać 
czas ze swoim chłopakiem, a Eve dostaje rolę w sztuce teatralnej. Lecz porządek 
zaprowadzony przez nieśmiertelną władczynię miasta nie trwa długo. Mnożą się 
tajemnicze ataki na jej poddanych. Wkrótce pojawia się nowa groza - bunt i 
szaleństwo. Czy żeby przeżyć kolejną noc, Claire i jej przyjaciele będą musieli 
porzucić miasto wampirów? 
 
Wampiry z Morganville : 1. Przeklęty dom, 2. Bal umarłych dziewczyn, 3. 
Nocna aleja, 4. Maskarada szaleńców, 5. Pan ciemności, 6. Godzina łowów, 7. 
Rozwiane cienie, 8. Pocałunek śmierci, 9. Miasto widmo, 10. Pojedynek. 
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MIASTO WIDMO 
 
Morganville ogarnia tajemnicze szaleństwo. Tylko śmiertelna siedemnastolatka 
może znów uczynić miasto bezpiecznym - dla ludzi i wampirów... 
Claire wróciła do Morganville, lecz złamała obowiązujące tu prawo. Musi ponieść 
karę i na rozkaz nieśmiertelnej królowej miasta przeprowadzić ryzykowny 
eksperyment. Jego skutki okażą się fatalne: śmiertelni i nieśmiertelni mieszkańcy 
zaczynają tracić pamięć i zmieniają się w istoty, których lepiej nie spotkać po 
zmroku. Claire musi działać szybko - zanim zapomni, że musi uratować 
Morganville i siebie samą... 
 
Wampiry z Morganville : 1. Przeklęty dom, 2. Bal umarłych dziewczyn, 3. 
Nocna aleja, 4. Maskarada szaleńców, 5. Pan ciemności, 6. Godzina łowów, 7. 
Rozwiane cienie, 8. Pocałunek śmierci, 9. Miasto widmo, 10. Pojedynek. 
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WIELKA  KSI ĘGA  CIPEK 
 
 
Ogromny sukces Wielkiej księgi siusiaków pokazał, że w temacie edukacji 
seksualnej dzieci i młodzieży panuje ogromna pustka. Tym razem oswajamy 
tematy trudne dla dojrzewających dziewcząt, ich rodziców i nauczycieli - od 
anatomii poprzez miesiączkę na masturbacji skończywszy. Książka będąca 
wynikiem szczerych o otwartych rozmów autorów z uczennicami, może stać się 
nieocenioną pomocą w rozmowach dorosłych z dziećmi a także na lekcjach 
Przysposobienia do Życia w Rodzinie. 
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UCZEŃ  DIABŁA 
 
 
Pierwszy tom znakomitej, nagrodzonej prestiżową nagrodą Orla serii duńskiego 
króla fantastyki, Kennetha B. Andersena o wielkiej wojnie na samym dnie piekieł. 
Pełna czarnego humoru, wyrazistych bohaterów, przewrotna opowieść o tym, jak 
przerobić anioła na diabła i dlaczego nie da się tego zrobić.  
Filip Engell był tak miły, uczynny i dobry, że nawet starszym paniom zbierało się 
na mdłości. Tym bardziej nigdy nie powinien był trafić do piekła... A jednak. Gdy 
paskudny kolega ze szkoły wpycha Filipa pod samochód, chłopak nie trafia do 
nieba. Trafia do otchłani, przed tron samego Lucyfera. Władca piekieł nie czuje 
się ostatnio najlepiej i pilnie potrzebuje następcy. Wybrał Filipa...  
Filipa?! Lucyfer szybko zdaje sobie sprawę, że musiała zajść jakaś koszmarna 
pomyłka, bo Engell kompletnie się do przewidzianej roli nie nadaje. Nie ma 
jednak czasu na kombinacje. Czas nagli, więc zdesperowany Lucyfer ze 
wszystkich sił stara się przeciągnąć chłopaka na stronę zła. Nie wiadomo tylko, 
czy szybciej wykończy go postępująca choroba, czy nieznośnie słodkie 
zachowanie podopiecznego. 
 
Wielka wojna diabłów: 1. Uczeń diabła, 2. Kostka śmierci, 3. Śmierć w pigułce, 
4. Zły anioł. 
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WIELORYB 
 
 
"Czy w szkolnej ławce może siedzieć wieloryb? Okazuje się, że tak. Czy wiecie, 
jak to jest nosić takie przezwisko, a do tego mieć wielką ciotkę z małym wąsem i 
grać na fl ecie? Julka wie i chętnie wam o tym opowie. A ja gwarantuję, że nie 
będzie to nudna opowieść." 
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WYBRAŃCY 
 
 
Pierwsza część przygodowego cyklu Zaginieni w czasie. W samych Stanach 
Zjednoczonych sprzedano ponad milion egzemplarzy tej książki. Dwójka 
adoptowanych trzynastolatków, Jonasz i Chip, znajduje w skrzynce pocztowej 
tajemniczy list, zawierający zaledwie cztery słowa: "Jesteś jednym z 
zaginionych". Wkrótce nadchodzą kolejne, coraz bardziej zagadkowe 
wiadomości... Przestraszeni, a jednocześnie zaintrygowani, Jonasz, jego siostra 
Katherine oraz Chip starają się rozwiązać tę łamigłówkę, łącząc jej kolejne 
elementy: pojawienie się agenta FBI, przemyt dzieci, niezidentyfikowany 
samolot, który trzynaście lat wcześniej wylądował bez personelu z 36 
noworodkami na pokładzie. Dokąd zaprowadzą bohaterów te poszukiwania? Jak 
zachowają się w krytycznym momencie? Czy będą mogli dokonać wyboru? 
 
Zaginieni  w czasie: 1. Wybrańcy, 2. Podróż, 3. Misja. 
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WYPRAWA  DUSZKOLUDKA 
 
 
W powieści "Misja duszkoludka" Brennan powraca do świata duszków, 
wprowadzając nową postać - Mellę Jakie miejsce może ci się wydać egzotyczne, 
kiedy jesteś księżniczką z Krainy Duszków? Oczywiście świat ludzi. I właśnie 
tam udaje się Mella. Wadliwie działający portal przenosi ją jednak w zupełnie 
inne miejsce, gdzie będzie musiała stawić czoło spiskującym przeciwko cesarstwu 
wrogom. W Wyprawie duszkoludka miłośnicy cyklu spotkają wszystkich swoich 
ulubieńców - Brimstone'a, Holly Blue, Pyrgusa i Henry'ego - ale z pewnością 
natychmiast utożsamią się z Mellą, której upór i odwaga zostaną wystawione na 
ciężką próbę. Henry Brennan mieszka i pracuje w okręgu Carlow w Irlandii. Jest 
autorem wielu doskonałych książek dla dorosłych i dla dzieci, w tym 
bestsellerowego według notowań "New York Timesa" cyklu Kroniki Wojen 
Duszków oraz powieści The Shadow Project. 
 
Kroniki wojen duszków:  1. Wojny duszków, 2. Purpurowy cesarz, 3. Władca 
krainy, 4. Lord duszek, 5. Wyprawa duszkoludka. 
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WYSPA  NA  ULICY  PTASIEJ 
 
 
Jedenastoletni Alek mieszka wraz z rodzicami w getcie warszawskim w czasie II 
wojny światowej. Kiedy hitlerowski okupant rozpoczyna akcję likwidacyjną 
dzielnicy, chłopcu udaje się ukryć w starym, zrujnowanym domu. Ten dom staje 
się dla niego bezludną wyspą, na której zmuszony jest spędzić samotnie kilka 
miesięcy. Alek czeka jednak na powrót ojca i to dodaje mu sił, by przetrwać w 
niezmiernie ciężkich warunkach, w obliczu śmiertelnego zagrożenia.  
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ZAJĄC 
 
 
Nowość w serii "Mały Koneser"! "Zając" to efektowne połączenie dowcipnego 
tekstu Grzegorza Kasdepke, wdzięcznych rysunków Oli Cieślak i klasycznej 
sztuki mistrza niemieckiego renesansu Albrechta Dürera.  
 
Co to znaczy, że pan Stefek ma plecy? Dlaczego nie wolno bawić się białym 
misiem? I po co chodzi się na polowania? Gdy jest się dzieckiem, niełatwo 
zrozumieć niektóre sprawy dorosłych. Ale zawsze można spróbować - i zobaczyć, 
co z tego wyniknie... Słynny rysunek Albrechta Dürera zainspirował Grzegorza 
Kasdepke do stworzenia dowcipnej historii o chłopcu, który zrozumiał więcej, niż 
mu się wydawało.  
 
Serię "Mały Koneser" tworzą opowiadania inspirowane wybitnymi dziełami 
polskiego i światowego malarstwa. Każdy tom zawiera jedną historię pomysłowo 
nawiązującą do konkretnego obrazu, który - jako motyw przewodni ilustracji - 
łączy się z fabułą w intrygującą całość. 
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ZATRUTY   TRON 
 
 
Pierwsza część przygodowej trylogii dla młodzieży osadzona w średniowiecznych 
realiach. Piętnastoletnia Wynter Moorehawke, córka Obrońcy Tronu, powraca z 
ponurych Krain Północy w rodzinne strony i z przerażeniem odkrywa, że w dotąd 
spokojnym i tolerancyjnym królestwie nastały mroczne czasy. Intrygi, tortury i 
bezpardonowa walka o władzę stały się stałym elementem dworskiego życia, a 
wszelki opór wobec króla jest brutalnie tłumiony. Wynter staje przed trudnym 
wyborem - poddać się królewskiej woli czy z narażeniem życia walczyć o 
przywrócenie ładu w królestwie? Wciągająca powieść przygodowa o dworskich 
intrygach, polityce i miłości, osadzona w średniowiecznej Europie. 
 
Trylogia Moorehawke: 1. Zatruty tron, 2. Królestwo cieni, 3. Zbuntowany 
książę. 
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ZDRADA 
 
 
Dziewczyna inna niż wszystkie: niebezpieczna, wrażliwa i samotna, znów porwie 
cię w mroczny romantyczny świat  
Ostra, zamknięta w sobie szesnastoletnia łowczyni demonów nie może ufać 
nikomu. Czuje się coraz bardziej samotna, ukryta w szkole atakowanej przez 
potwory przenikające do współczesnego świata. 
Świat Dru Anderson runął, gdy zginął jej ojciec. I gdy odkryła, że krew, która 
płynie w jej żyłach nie jest tylko ludzka. I choć schroniła się w tajemniczej szkole 
dla takich jak ona, wciąż nie czuje się bezpieczna. Zwłaszcza że jest jedyną 
dziewczyną wśród samych chłopców. A instynkt podpowiada jej, że jeden z nich 
pragnie jej śmierci. Jeden z dwóch, których pokochała... 
 
Inne anioły: 1. Inne anioły, 2. Zdrada, 3. Zazdrość, 4. Bunt. 
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ZENEK  I  MRÓWKI 
 
 
Zenek, jak każdy dziesięciolatek, lubi gry komputerowe i zabawy z kolegami. 
Nadeszły wakacje - czas przygód i swobody. Ale jak to w życiu czasem bywa - 
nieoczekiwane zdarzenia psują najpiękniejsze plany. Okazuje się, że mama Zenka 
będzie opiekować się chorą babcią, więc chłopiec musi towarzyszyć ojcu na 
kilkudniowym... buddyjskim obozie. Początkowo Zenek buntuje się przeciwko 
decyzji rodziców. Jednak z czasem przekonuje się, że kilka dni bez telefonu 
komórkowego, telewizora, z dala od zgiełku i chaosu wielkiego miasta, nie tylko 
nie jest końcem świata, ale może przynieść mnóstwo nowych, ciekawych 
doświadczeń. Chłopiec ma okazję lepiej poznać zainteresowania swojego taty, a 
przy okazji może wreszcie rozwikłać zagadkę: co łączy jego imię, mrówki, 
niezwykłą podróż prapradziadka oraz Japonię? 
Zenek i mrówki to mądra i niebanalna powieść Andrzeja Grabowskiego - nie 
tylko o buddyzmie, ale przede wszystkim o akceptacji trudności, jakie niesie los. 
Znakomita książka rodzinna - lektura dla młodszych, starszych i dorosłych. 
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ZMOROJEWO 
 
 
Nieopodal Zmorojewa rozpoczęła się wojna. Nie była głośna; nie rozbrzmiewały 
wystrzały, krzyk żołnierzy, huk spadających bomb. Nikt nie zakłócał spokoju 
lasu. Zapadał zmrok. Nad lasem rozlała się krwista czerwień zachodu słońca. 
Purpura oblewała korony drzew, spływała po ich pniach, ściekała na krzaki, 
paprocie i poszycie. Wojny nie było widać, ani słychać, co nie zmieniało faktu, że 
zaczęła się właśnie w tym momencie.  
Zmorojewo, zaginione miasto, jest w największym niebezpieczeństwie od 
początku swojego istnienia. Leszy wysłał dwoje agentów - Strzępowatego i 
Gangrenę - aby utorowali złu drogę do naszego świata...  
Tymczasem Tytus Grójecki, fanatyk horrorów, gier komputerowych i zjawisk 
nadprzyrodzonych, wiedzie zwyczajne życie. Właśnie wyrusza na Warmię, aby 
odwiedzić rodzinę. Początkowo nie sądzi, by zabita dechami wieś Głuszyce 
oferowała jakiekolwiek atrakcje. Do czasu kiedy na forum internetowym 
poświęconym nadnaturalnym wydarzeniom trafia na intrygującą informację. 
Nieopodal Głuszyc znajduje się opuszczone miasto, a dwójka eksplorujących je 
"łowców tajemnic" zaginęła bez wieści... 
 
W cyklu : 1. Zmorojewo, 2. światynia. 
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ŻELAZNY  KRÓL 
 
 
Meghan zawsze czuła się obca: w domu, odkąd zaginął jej ojciec, i w szkole, 
gdzie nie ma żadnych przyjaciół poza Robem. Zna go od zawsze, ale nie wie, że 
jej wesoły kumpel nie jest zwykłym chłopakiem... 
 
W dniu jej szesnastych urodzin - w dniu, w którym stanie się coś strasznego - Rob 
wyjawi jej prawdę, która odkryje przed nią świat, którego istnienia nie 
przeczuwała, i miłość, o jakiej nie śniła. Bo przeznaczeniem Meghan jest odegrać 
rolę w wojnie magicznych królestw, powstrzymać zło, jakiemu nie odważy się 
sprzeciwić żaden elf, i dokonać wyboru pomiędzy dwoma śmiertelnymi wrogami: 
swoim najlepszym przyjacielem a mrocznym księciem, który może wolałby 
widzieć ją martwą, niż pozwolić jej dotknąć swego lodowatego serca... 
 
Żelazny Dwór: 1. Żelazna córka, 2. Żelazny król 
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ANARION 
 
 
Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak to jest stracić pamięć, a wraz z nią istotną 
część swojej osobowości? 
Anarion przekonała się o tym na własnej skórze. Elfka stanęła przed kluczowym 
wyborem: uciec od przeszłości, którą jej odebrano, czy spróbować ją odzyskać? 
Nie wiedziała jeszcze, że przeszłość sama odnajduje tych, którzy przed nią 
uciekają.  
Przybywszy do ludzkiej wioski, Darckastlehill, nieświadomie uruchomiła lawinę 
wydarzeń mającą porwać ją w zawiłości świata i życia, które zostawiła za sobą. 
Prosty wybór nagle się skomplikował – to nie była już kwestia tego, czy ucieknie, 
czy zostanie, ale tego, czy przeżyje i po czyjej stronie stanie w toczącej się wśród 
elfich wiosek wojnie. 
Prawda jeszcze nigdy nie była tak trudna, a decyzje tak niejednoznaczne. Anarion 
zostanie zmuszona stawić czoła nie tylko problemom świata, z którego została 
wyrwana, ale również słabościom swoim i swoich przyjaciół. Pytanie brzmi – 
które z nich wyjdzie z tego obronną ręką, a które będzie zmuszone się poddać? 
I gdzie, tak naprawdę, leży rozwiązanie zagadki pochodzenia młodej elfki?. 
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ZBŁĄKANY  ANIOŁ;  KRWAWE  
WALENTYNKI 
 
 
Kolejna odsłona bestsellerowej serii "Błękitnokrwiści" amerykańskiej pisarki 
Melissy de la Cruz - kompilacja dwóch tomów opowieści o wampirach, 
"Zbłąkanego anioła", czyli bezpośredniej kontynuacji cyklu, oraz trzech 
opowiadań zawartych w tomie "Krwawe walentynki". 
 
Błękitnokrwi ści: 1. Błekitnokrwiści, 2. Maskarada, 3. Objawienie, 4. 
Dziedzictwo, 5. Zbłąkany anioł. Krwawe walentynki, 6. Zagubieni w czasie. 
Towarzyszący tom opowiadań – Klucze do Repozytorium 
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CELNY  STRZAŁ 
 
 
Po wielu niebezpiecznych przygodach Jade i Rich mają nadzieję, że pod 
nieobecność swojego ojca, który jest tajnym agentem, w końcu znajdą czas na 
odpoczynek, przyjemności i dobrą zabawę. 
Jednak wcale nie mają na myśli spotkania z bezwzględnymi bandytami i 
porwania, a właśnie taką niespodziankę szykuje im los... 
Nastolatki znowu zostają wplątane w międzynarodową intrygę, której początkiem 
jest wydobyty na światło dzienne sekret z czasów pierwszej wojny w Zatoce 
Perskiej... 
 
W cyklu: 1. Próba ognia, 2. Nagła śmierć, 3. Celny strzał. 
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PLAGA 
 
 
Czwarty tom bestsellerowej serii GONE: Zniknęli Michaela Granta, współczesny, 
postapokaliptyczny thriller dla młodzieży. Nie ma już nadziei w Perdido Beach. 
Ulice zamieniły się areną, na której rosnąca armia mutantów walczy o panowanie 
nad ETAPem z tymi, których pozbawiono nadnaturalnych mocy. Ale prawdziwa 
bitwa toczy się niezauważenie w niewielkim pokoju, w domu na granicy Perdido 
Beach... Mały Pete, autystyczny brat Astrid, śni w morderczej gorączce. Jednak 
jego upiorne wizje, to nie majaki szaleńca ? gdy rozum śpi, budzą się upiory... 
Coś szuka dostępu do miasta, coś bardzo, bardzo złego, coś, czego nie można 
zobaczyć ani pokonać na jawie. 
 
Znikn ęli:  1. Niepokój, 2. Głód, 3. Kłamstwa, 4. Plaga, 5. Ciemność. 
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ZAZDRO ŚĆ 
 
Całe jej życie to niebezpieczeństwo. Lecz teraz twarda łowczyni demonów zostaje 
uwięziona w sieci kłamstw bardziej brutalnych i mrocznych niż mordercze 
potwory, które przenikają do współczesnego świata Życie Dru Anderson nigdy 
nie było normalne. Bo która dziewczyna wędruje od miasta do miasta z ojcem 
zabijającym demony? Potem jej tata zginął, a ona musiała uciekać... 
I wciąż ucieka. Prześladowca wytropił ją nawet tu, w najstarszej i najlepiej 
chronionej szkole dla łowców wampirów. Kto ją wydał? Kim naprawdę są dwaj 
chłopcy, pomiędzy którymi wciąż nie potrafi wybrać? I czy nawiedzające ją wizje 
to wspomnienia z przeszłości? 
Jedno jest pewne: ten, kto ją ściga, chce dowiedzieć się, co Dru pamięta z pewnej 
straszliwej nocy sprzed lat. I nie spocznie, dopóki nie zasmakuje jej krwi i nie 
uciszy serca... 
Inne anioły: 1. Inne anioły, 2. Zdrada, 3. Zazdrość, 4. Bunt. 
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KOPNIĘTE  KRÓLESTWO 
 
 
Król-dziwak rządzi królestwem, sprzątaczka – królem, wszędzie czają się pułapki 
i katastrofy, wróżki są gorsze od szarańczy, a kucharz zakochuje się w wigilijnym 
karpiu… Nawet pies jest wariatem i agentem obcego wywiadu! A że przy okazji 
trzeba policzyć to i owo, komu to przeszkadza? 
 
Kopnięte Królestwo zaprasza na pokolejki, nakrapianki, domalunki, porządeczki i 
najdziwniejsze bajeczki matematyczne na świecie. 
 
Jak się zastanowić, może matma nie jest aż taka straszna? 
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MIASTO  POŻERACZY  DESZCZU 
 
 
Młody i sprtytny berliński złodziejaszek niespodziewanie staje się uczestnikiem 
awantirniczej wyprawy jakby żywcem wziętej z pasjonujących go powieści 
przygodowych. W doborowym towarzystwie wyrusza w emocjonującą podróż w 
głąb peruwiańskich Andów, której celem jest odnalezienie legendarnego ludu 
Pożeraczy Deszczu, któremu może grozić śmiertelne niebezpieczeństwo. 
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OD  SASA  DO  LASA.  ZAGADKI  NIE  TYLKO 
O  ZWIERZ ĘTACH 
 
 
Obszerny zbiór niełatwych zagadek i odpowiedzi rebusów. A kto się boi, że ich 
nie odgadnie - niech poszuka podpowiedzi na kolorowych, szmatkowych 
ilustracjach 
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TAJEMNICA  MECZU 
 
 
Jak co roku w Valleby rozgrywany jest bardzo ważny mecz. Czy drużynie 
Valleby tym razem uda się pokonać drużynę miasta Sandby? Srebrny puchar 
błyszczy w słońcu, czekając na zwycięzcę. Lasse i Maja wytrwale kibicują swojej 
drużynie. Nagle dokonują zaskakującego odkrycia... 
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.  
Akcja książek rozgrywa się w małym szwedzkim miasteczku Valleby i jego 
okolicach. Główni bohaterowie, Lasse i Maja, chodzą do tej samej klasy i 
wspólnie prowadzą małe biuro detektywistyczne.  
Tajemnica meczu to jedenasta część serii - dotąd w Szwecji ukazało się 18 
tytułów! Książki można czytać w dowolnej kolejności. 
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FELIX,  NET  I  NIKA  ORAZ  BUNT  MASZYN 
 
 
Co się stanie, jeżeli roboty uznają, że należą im się takie same prawa jak ludziom? 
Jak Felix, Net i Nika poradzą sobie z buntem maszyn?  
Jak zwykle w serii "Felix, Net i Nika" czekają na Was: megadawka humoru, 
absolutnie szalone przygody i... nowe pomysły dyrektora gimnazjum - magistra 
inżyniera Juliusza Stokrotki. Przeczytajcie, a dowiecie się, kto odwiedzi Nikę, 
jaką tajemnicę próbuje odkryć Net i z kim umawia się Felix. Będzie się działo! 
 
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 
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CZERWIE Ń  RUBINU 
 
 
"Podróże w czasie, niebezpieczeństwa czyhające w najmniej spodziewanym 
momencie, miłość, która nie zna granic czasu - ta książka Cię pochłonie. Dla 
Ciebie również czas przestanie mieć znaczenie. "Absolutnie wciągający miks 
tajemniczego thrilleru, romantycznej przygody i scince-fiction, który czytelniczki 
najprawdopodobniej połkną na raz." Augsburger Allgemeine Zeitung" 
 
Trylogia czasu: 1. Czerwień rubinu, 2. Błękit szafiru, 3. Zieleń szmaragdu. 
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DZIEŃ  CUKIERKA  BEZ  PAQPIERKA  CZYLI  
EKOZOSIA  SPRZĄTA  ŚWIAT 
 
 
Nieziemsko zabawna eko-powieść o przygodach dziewczynki, która postanowiła 
posprzątać cały świat. 
Zosia ma 9 lat, bujną fantazję i ulubiony kolor: zielony. Marzy o własnym psie, 
ale cóż - na razie hoduje pod łóżkiem szybko rosnący bałagan. Nie z lenistwa, o 
nie! Po prostu w tym wieku człowiek ma na głowie tyle ważniejszych spraw... 
Zwłaszcza gdy postanowił wypowiedzieć wojnę śmieciom i posprzątać cały 
świat! A w dodatku musi chodzić do szkoły i odrabiać lekcje. 
Zabawna minipowieść o przygodach przejętej ekologią dziewczynki wywołuje 
szeroki uśmiech i zachęca do namysłu nad tym, jak każdy z nas może zadbać o 
czystość naszej planety. 
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FALA 
 
 
Fala tsunami zdewastowała wyspę tropikalną. Jej gubernator wysyła buldożery, 
które mają zrównać z ziemią to,co pozostało po wioskach, by na ich miejsce 
wyrosły luksusowe hotele. Dla Jamesa Adamsa ochrona rodziny gubernatora nie 
jest tym, co nazwałby misją idealną. W dodatku jego przyjaciel, emerytowany 
agent Kyle Blueman pojawia się z własnym, nieoficjalnym i szalenie 
niebezpiecznym planem. James musi wybrać między Cherubem a przyjacielem - 
może pozostać lojalny tylko w stosunku do jednej ze stron... 
 
Cherub: 1. Rekrut, 2, Ucieczka, 3. Kurier, 4. Świadek, 5. Sekta, 6. Bojownicy, 7. 
Wpada, 8. Gangster, 9. Lunatyk, 10. Generał, 11. Bandyci, 12. Fala. 
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HALT  W  NIEBEZPIECZE ŃSTWIE 
 
 
alt, Will i Horace śledzą drogę Tennyson'a do Picty. Muszą zatrzymać proroka 
Oudsider'ów i pozostałych wyznawców kultu, zanim ci przekroczą granicę 
Araluenu. Will pokonał jednego zabójcę z grupy Tennyson w Clonmelu, ale 
jeszcze dwóch zostało przy życiu. Czy nadzwyczajne zdolności łucznicze Willa i 
Halta wystarczą, by uratować ocalić ich życia w starciu z zabójcami, czy będzie to 
ostatnia bitwa Halta? 
 
Zwiadowcy: 1. Ruiny Gorlanu, 2. Płonący most, 3. Ziemia skuta lodem, 4. Bitwa 
o Skanię, 5. Czarnoksiężnik z północy, 6. Oblężenie Maindaw, 7. Okup za Eraka, 
8. Królowie Clonmelu, 9. Halt w niebezpieczeństwie,  
10. Cesarz Nihon-Ja. 
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KOLCZYKI  SELMY 
 
 
Ciąg dalszy losów Natalki i jej przyjaciół - zaskakujące niespodzianki, 
nieprzewidziane kłopoty, pierwszy pocałunek i - jak to u Natalki - dużo tańca!  
 
Od razu wrócił mi zły humor. Przez dwa tygodnie czekałam na znak od Matsa. To 
strasznie dziwny chłopak. Najpierw ze mną walczył. Nie cierpiałam go, jego 
głupich żartów, czepiania się, dokuczania. Potem nastąpił cud. Przyszłam na 
próbę do Rabarbaru. Tańcem przekonałam do siebie Matsa. W szkole przestał się 
mnie czepiać, poza szkołą kilka razy się spotkaliśmy, bo moi rodzice pracowali z 
jego mamą. Ale najlepiej było nam razem w Rabarbarze. Teraz odezwał się raz na 
Gadu-Gadu, raz zadzwonił i tyle. Cisza. 
 
W cyklu:  1. Moje Bullerbyn, 2. Kolczyki Selmy, 3. Dziewczynka z fotografii. 
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KOLORY  LUDZI 
 
 
Ojczulek-Niebo i Księżycowa Matula pochylają się nad swoim ostatnim dziełem - 
człowiekiem. Jednak coś z nim jest nie tak... 
Dlaczego jest taki nudny? 
 
Pełna humoru baśniowa opowieść o powstaniu człowieka oraz potrzebie 
różnorodności i zrozumienia. 
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KOMPLEMENTY 
 
 
Oto krótka historia przedziwnej przyjaźni Wilka i Zająca! Jak to możliwe, że ta 
para odwiecznych wrogów nagle się zaprzyjaźniła? Nie, to w ogóle nie jest 
możliwe. A jednak... chyba że... No właśnie. Zdarzają się czasem sytuacje 
niezwykłe. Ta zaś jest na pewno niezwykła, niemożliwa, zdumiewająca, a przede 
wszystkim nieprawdopodobnie zabawna. A jak się ta historia skończy...? Oj, nie 
wyprzedzajmy faktów. Krew się tu, co prawda, nie leje, ale zwroty akcji 
przyprawiają o zawrót głowy. Trzeba koniecznie poznać dzieje tej niecodziennej, 
z nagła rozkwitłej sympatii. Dodatkowym walorem książki są znakomite, 
niezwykle wysmakowane i dobrane ilustracje. 
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KSIĘŻYCOLUD 
 
 
Kolejny wydany w Polsce tytuł Tomiego Ungerera - laureata nagrody zwanej 
Noblem literaury dziecięcej (im. Hansa Christiana Andersena). Pewnego dnia 
Księżycolud postanawia przenieść się do świata ludzi i przyłączyć się do ich 
zabawy. Jednak zamiast dostojnego gościa serdecznie powitać, ludzie widzą w 
nim tylko obcego... Co więcej, traktują go jak wroga i skazują na więzienie!  
Samotny, w celi, Księżycolud wykorzysta jednak swe specjalne moce, by 
wymknąć się z rąk prawa (użyje fortelu, który jest zbyt oryginalny i sprytny, by 
można go było tutaj ujawnić). Jego dalsze przygody w lesie, i - najważniejsze - 
spotkanie z dziwacznym trzystuletnim naukowcem składają się na pełną humoru, 
mądrą opowieść o przyjaźni, tolerancji i otwartości, która zachwyci dzieci w 
każdym wieku i da do myślenia nie tylko młodym czytelnikom, ale i tym całkiem 
dorosłym. 
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LAS  ZĘBÓW  I  RĄK 
 
 
Las Zębów i Rąk to jeden z największych bestsellerów gatunku literatury Young 
Adult ostatnich lat, porównywany popularnością do cyklu Zmierzch Stephenie 
Meyer, Dary Anioła Cassandry Clare czy Igrzyska Śmierci Suzanne Collins.  
Las Zębów i Rąk przedstawia bardzo mroczną, a jednocześnie niezwykle 
wciągającą wizję świata po zagładzie, w którym młoda dziewczyna musi dokonać 
trudnych wyborów między tym w co wierzy, a tym w co każą jej wierzyć, między 
światem swoich marzeń, który zna tylko z opowieści matki, a krwawym ale 
znanym światem, który ją otacza. Musi też wybrać między tym, który ofiarowuje 
jej swoją miłość, a tym, któremu ona chce ją ofiarować.  
W świecie, w którym nie ma nadziei, każdy wybór musi zostać okupiony dużą 
ofiarą. Tylko czy droga do spełnienia własnych marzeń okaże się warta 
poniesionych ofiar...? 
 
Las Zębów i Rąk: 1. Las Zębów i Rąk, 2. Śmiercionośne fale. 
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LUCIAN 
 
 
Lucian nie ma przeszłości. Ma za to niepokojące sny - o nieznanej, ale bardzo mu 
drogiej dziewczynie. Rebeka od pierwszego spotkania czuje, że coś ją ciągnie do 
tego dziwnego chłopaka. Oboje rozpaczliwie próbują uwolnić się od siebie, lecz 
łącząca ich więź okazuje się zbyt silna. Zresztą czy na pewno tego właśnie 
pragną?  
 
Przejmująca opowieść o przeznaczeniu, miłości i poświęceniu. Po prostu 
magiczna. 
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MYSZ  JAK  NIE  MYSZ 
 
 
Piękna bajka o Myszce marzycielce, wietrze, księżycu, wiatraku i babim lecie. 
Pełna poezji proza Joanny Kulmowej dla małych, wrażliwych czytelników. 
Ukazuje się w serii "Perełki Mili".. 
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NESKA  I  SREBRNY  TALIZMAN 
 
 
Tytułowa Neska nie czuje się szczęśliwa: z powodu częstych przeprowadzek 
rodziców musi wciąż zmieniać szkołę, nie ma przyjaciół, a na domiar utrapień nie 
lubi swego prawdziwego imienia (jakiego, dowiecie się z książki). Z codzienności 
nieoczekiwanie wyrywa ją przypadek: Neska otwiera magiczny parasol, który 
czasowym tunelem przenosi ją do Ailarips, w sam środek dziejowej zawieruchy. 
Przezwyciężając swe lęki, dzielna dziewczyna rusza na pomoc tęczowcom. Misja 
jest niebezpieczna, a jej wynik niepewny. Neska jest silna i inteligentna. Ale czy 
to wystarczy? Jeśli się podda i zrezygnuje z wykonania zadania, zachwieje się 
równowaga pomiędzy naszym światem a krainą Ailarips, a w ludzkich sercach 
zamieszka zło. Podczas wędrówki Neska zdobędzie przyjaciół: fruwającego 
kucharza Hanaka, Książniczki opiekujące się biblioteką żywych ksiąg, 
enigmatyczną, mądrą Sofiję, Kota Otwierającego Drzwi, tęczowce i wielu innych. 
Czytając o nich, będziecie mieli świat Ailarips na wyciągnięcie ręki i weźmiecie 
udział w tej niezwykłej misji. Uważny czytelnik rozpozna w Nesce jedną z 
bohaterek powieści Historia srebrnego talizmanu. Pamiętacie przygody Michała w 
Mieście Zapomnienia i dziewczynę, którą tam spotkał? Gdyby nie ona, 
prawdopodobnie nie udałoby mu się wypełnić powierzonego mu zadania. Drodzy 
Czytelnicy, Neska potrzebuje także Waszej energii. Wkroczyła właśnie do 
bezkresnego Lasu Szeptów... 
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NOWE  PIEGI  DLA  SOBKA 
 
 
Pan Piwko wcale nie jest przekonany, czy jego życzenie, by Sobek został na 
zawsze, było najlepszym pomysłem. Sobek nie ma już przecież niebieskich 
piegów, dzięki którym spełniał życzenia. Jest za to przemądrzały i żarłoczny. A 
to, że pan Piwko się zakochał, zupełnie nie przypada mu do gustu. Gdyby 
przynajmniej miał znowu czarodziejskie piegi... Tym razem więc, nic nie jest ani 
łatwe ani proste - jeśli chodzi o piegi i tak i w ogóle - tak że w końcu wszystko 
układa się zupełnie niespodziewanie.  
Oznacza to, że pan Piwko przeżywa całkiem zwariowane, burzliwe przygody. Na 
szczęście życzenie jego serca w końcu spełnia się. Z pomocą Sobka udaje mu się 
też zrobić ostatni, milowy krok do dzielności.  
 
Stanowi kontynuację; cz.1 Tydzień pełen sobót, cz.2 W sobotę wraca Sobek, cz.3 
Nowe piegi dla Sobka. 
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PAN  BRUMM   UTKN ĄŁ  NA  DOBRE 
 
 
Pan Brumm utknął na dobre. I to gdzie? W słoju ze złotą rybką! Kaszalot, 
najmniejszy wieloryb świata i największy przyjaciel Pana Brumma, zabulgotał z 
oburzenia i zaczął pływać w kółko w swoim słoju. Od tego niedźwiedziowi 
zakręciło się w głowie i - TRRRACH!!! - jego noga utknęła. I to gdzie? W 
konewce! Co robić? Jak się uwolnić z kolejnych pułapek? Spokojnie, Pan Brumm 
i Kaszalot z pewnością sobie z nimi poradzą... 
 
Prezentowana pozycja to druga z serii książek o przygodach niezbyt rozgarniętego 
niedźwiedzia i jego przyjaciela Kaszalota. Wszystko zaczęło się - jak w każdą 
niedzielę - od porannej porcji miodu... 
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PAN  TOTI   I   POWÓDŹ 
 
 
Pan Toti to człowiek tak mały jak paluszek, ale przygody, które przeżywa są 
niezwykłe i bardzo śmieszne. Zapraszamy do zabawy. 
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PIELGRZYMI  Z  RAYNE 
 
 
Wyobraź sobie, że odkrywasz, iż nie jesteś osobą, za którą się uważałeś! 
Pielgrzymi z Rayne to kolejny tom pasjonującego i pobudzającego wyobraźnię 
cyklu dla młodzieży "Pendragon". 
Kiedy Bobby Pendragon pojawia się na tropikalnej Ibarze, zastaje tam raj. Stara 
się odnaleźć wskazówki co do punktu zwrotnego, w którym wkrótce ma się 
znaleźć ta idylliczna strefa, lecz udaje mu się jedynie ustalić, że mieszkańcy są 
bezgranicznie szczęśliwi. Szybko jednak odkrywa, że są także kompletnie 
nieświadomi? Władcy Ibary ukrywają przed swoimi poddanymi straszliwą 
tajemnicę, która zapewni demonicznemu Saint Dane'owi upragnioną sposobność 
ostatecznego ataku na Hallę i wszystko, co żyje? 
 
Pendragon: 1. Wędrowiec, 2. Zaginione miasto Faar, 3. Wojna, której miało nie 
być, 4. Wirus rzeczywistości, 5. Czarna woda, 6. Rzeki Zadaa, 7. Quillańskie 
igrzyska, 8. Pielgrzymi z Rayne, 9. Panowanie kruka, 10. Żołnierze Halli. 
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PIĄTKA  Z   ZAK ĄTKA  ZNOWU  W  AKCJI 
 
Nowe szkolne sprawy, od błahych do zupełnie poważnych, zabawne rodzinne 
perypetie i podwórkowe przygody są kanwą kolejnego zbioru historyjek. 
Świeże, autentyczne, a przede wszystkim pełne ciepłego humoru spojrzenie na 
świat dzieci i dorosłych to wielka zaleta tej uroczej książki. 
Czwarta część przygód bohaterów Piątki z Zakątka. 
1. Piątka z Zakątka, 2. Banda z Uroczyska, 3. Nowe przygody Piątki  z Zakątka, 
4. Piątka z Zakątka znowu w akcji. 
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RÓŻOWE   ŻYCIE 
 
 
Nigdy nie zapomnę tego RÓŻOWEGO samochodu. Uważałam, że jest 
prześliczny! Na pewno należał do KSIĘŻNICZKI. Zapragnęłam, by w moim 
życiu pojawił się RÓŻOWY kolor. Ale nie miałam pieniędzy, a mama nie miała 
czasu. Zadzwoniłam więc do dziadka. ? Będę w sobotę ? obiecał. 
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TATO,  ZBUDUJMY  DOMEK ! 
 
 
Paweł Różyczko jest zapracowanym ojcem trójki dzieciaków. Niestety - za 
każdym razem, gdy tylko ma ochotę odpocząć po wyczerpującym dniu, jego 
pociechy bez skrępowania burzą mu plany. A trzeba przyznać, że Paweł 
Różyczko jest według swych dzieci "najwspanialszym tatą na świecie". Nic 
dziwnego: wszak ze stoickim spokojem przyjmuje najdziwniejsze propozycje 
swoich pociech. Nie straszna mu nawet budowa domku na drzewie wespół z 
szalonym sąsiadem. Najwyraźniej wychował się na szalonych przygodach "Pippi 
Langstrumpf"... 
Tym razem najwspanialszy tata na świecie wrócił z pracy później niż zwykle. 
Marzył o odpoczynku. "Jak tu czysto i przestronnie... - pomyślał - ale gdzie są 
dzieci? I gdzie są wszystkie meble?". Tata mało nie dostał zawału na widok sterty 
drogocennych antyków i innych domowych sprzętów na samym środku ogrodu. 
"To jest nasze wysypisko Bździąg!" - zawołały z dumą dzieci: Olaf, Konstanty i 
Anna Maria. Wtedy sąsiad, Pan Rurka, wpadł na znakomity pomysł, który urwisy 
natychmiast podchwyciły: "TATO, ZBUDUJMY DOMEK!" - krzyknęły z 
zapałem. 
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ODNALEZIONY 
 
 
Ostatnia część trylogii "Złodziej magii" Sarah Prineas, fantastyczna, zabawna i 
wzruszająca podróż do świata czarodziejów i złodziejaszków.  
Nigdy nie odwracaj się plecami do smoka - tę naukę Conn dopiero będzie musiał 
sobie przyswoić! Byłemu złodziejaszkowi i uczniowi czarodzieja Nevery'ego, 
udało się wreszcie powrócić z wygnania. Przynajmniej teoretycznie... Niestety, 
pozbawiony locus magicalicus, Conn nie jest w stanie stawić czoła kolejnemu 
zagrożeniu i musi wyruszyć na poszukiwanie magicznego kamienia akurat wtedy, 
gdy jest najbardziej potrzebny miastu. Tym razem desperacka wyprawa zawiedzie 
go dalej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać, aż do mitycznej krainy smoków. 
Które podobno nie istnieją... I w jakiś sposób połączone są z żywą magią 
Wellmet. 
 
Złodziej magii: 1. Złodziej magii, 2. Zagubiony, 3. Odnaleziony. 
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ALFABET  HERALDYCZNY  
 
 
Jest to rzetelnie i szczegółowo opracowana publikacja zawierająca informacje 
dotyczące: elementów herbu, znaczenia pól tarczy herbowej, znaczenia barw, 
praktycznego wykorzystania symboli, pochodzenia najstarszych herbów polskich, 
systemów analogicznych, godła. Do książki dołączono bibliografię oraz wiele 
ilustracji.  
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STRATY  WARSZAWY  1939-1945 
 
 
Raport z prac nad opisaniem i oszacowaniem strat Warszawy i jej mieszkańców 
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PRZEMIANY  WI ĘZI  SPOŁECZNYCH 
 
 
Przedmiotem tej książki są przemiany więzi społecznej, tego najbardziej 
podstawowego pojęcia socjologii. Usiłuje ona odpowiedzieć na pytanie, jak 
powstają więzi, w jaki sposób ulegają rozbiciu i jak na nowo są zawiązywane. 
Traktujemy ją jako wstęp do rozważań nad tym, co nas wszystkich obecnie dotyka 
? niezależnie od tego, w jakich specyficznych warunkach żyjemy ? nad 
przebiegiem i skutkami globalnej zmiany społecznej. Stanowi zarazem 
zaproszenie do dyskusji nad podstawami myślenia socjologicznego. 
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BILLBOARD !  REKLAMA   OTWARTEJ  
PRZESTRZENI 
 
 
Billboard! Reklama otwartej przestrzeni to nieoceniona książka dla twórców 
reklamy i wszystkich innych związanych zawodowo z tą branżą. Opisuje jak 
powstawała "komercyjna sztuka" i jak przebiega jej rozwój jako dyscypliny sztuki 
i gałęzi przemysłu zarazem. Pokazuje jaką rolę pełni we współczesnym świecie, 
podając przykłady przeprowadzonych z sukcesem kampanii reklamowych. W 
poszczególnych rozdziałach zostały omówione tak różnorodne tematy, jak:  
- "reguły" tworzenia plakatu i specyfika reklamy zewnętrznej. 
- budowanie i utrwalanie tożsamości marki. 
- współdziałanie tekstu i obrazu. 
- rola żartu i kalamburu stylistycznego. 
- przyszłość plakatu w dobie kampanii multimedialnych. 
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PODSTAWY   PRAWA  KULTURY 
 
 
Przedmiotowe ujęcie działalności kulturalnej Podmiotowe aspekty prawa kultury 
Specyfika zatrudnienia w sferze kultury Szczególne uwarunkowania finansowe 
kulturalnej działalności Omówienie wybranych dziedzin prawa kultury 
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KODEKS   ETYKI  BIBLIOTEKARZA  I  
PRACOWNIKA  INFORMACJI  NAUKOWEJ 
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FAIR  TRADE  -  SZANSA  DLA  WSZYSTKICH 
 
Joseph E. Stiglitz, laureat Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii (2001 r.), wraz z 
Andrew Charltonem, podejmuje jedno z kluczowych wyzwań, wobec których 
stoją światowi przywódcy. Autorzy proponują nowy radykalny i realistyczny, 
model ułożenia stosunków handlowych między najbogatszymi i najuboższymi 
krajami. Ich koncepcja zmierza do otwarcia rynków w interesie wszystkich 
gospodarek, a nie tylko tych najpotężniejszych, tak aby handel sprzyjał rozwojowi 
i minimalizował koszty procesów dostosowawczych. Książka dla szerokiego 
kręgu odbiorców, a jej publicystyczny charakter sprawia, że jest to obowiązkowa 
lektura dla każdego, kto interesuje się handlem światowym i rozwojem. 
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PODSTAWY   STRATEGII 
 
 
Książka Podstawy strategii, została oparta na ósmym wydaniu Exploring 
Corporate Strategy. 
Autorzy starają się pomóc w odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące 
rozwoju firmy, wdrażania innowacji oraz kierunku i sposobu zarządzania firmą. 
Odpowiedzi na te pytania dotyczą tak korporacji, jak i małych przedsiębiorstw, 
czy instytucji państwowych. W publikacji zawarte są przykładowe koncepcje 
strategii. 
Podstawy strategii to książka skierowana do studentów zarządzania w wyższych 
uczelni różnych typów. 
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ALA  MAKOTA.  JACEK 
 
 
Zupełnie NOWA książka, której bohaterem jest brat Ali – Jacek. 
Masz dość natrętnej siostry, śledzącej każdy twój krok? Marzysz o wyprowadzce i 
upragnionej wolności? Chcesz odciąć się od domowego chaosu? W takim razie 
UWAŻAJ, bo to, o czym do tej pory tylko śniłeś, ma szansę się ziścić na jawie. 
Tak było w przypadku Jacka! Jednak nowe samodzielne życie może oznaczać 
kłopoty. Zwłaszcza gdy jest się skazanym na mieszkanie pod jednym dachem z 
czeskim kolegą i jego dziewczyną w ciąży. Kompletny brak wiedzy na temat 
zajmowania się dziećmi, tłumy niechcianych gości odwiedzających mieszkanie 
Jacka i noworodek, który nadzwyczaj szybko pojawił się na świecie, wcale nie 
ułatwiają sytuacji. 
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AMBICJA 
 
 
Reed Brennan stoi przed nie lada wyzwaniem. Po ostatniej szalonej imprezie 
dyrekcja zagroziła zamknięciem Billings. Jako prezeska, Reed nie może do tego 
dopuścić. Jedynym rozwiązaniem jest zbiórka pięciu milionów dolarów dla 
szkoły. Tylko jak to zrobić? Zwłaszcza gdy ktoś notorycznie jej w tym 
przeszkadza, a w dodatku rzuca ją chłopak. Wszystko wydaje się sprzysięgać 
przeciwko Reed. Czy dziewczynom uda się uratować ukochany internat i 
przyjaźń? Czy Reed uda się odzyskać zaufanie Josha? Czy ujdzie z życiem? 
 
W cyklu:  1. Tylko dla wybranych, 2. Impreza zamknięta, 3. Poza zasięgiem, 4. 
Kto się przyzna?, 5. W wąskim gronie, 6. Impreza musi trwać, 7. Ambicja. 

40764 
 

 

POŚLIZG   KONTROLOWANY 
 
Na planetach skolonizowanych przez Armadę odbywają się nielegalne wyścigi. 
Jednym z rajdowców jest Navis. Musi wygrać, w przeciwnym wypadku jej 
adwokat zostanie zabity przez terrorystów, którzy przetrzymują go jako 
zakładnika. Złoczyńcy ci należeli niegdyś do grupy kierowanej przez Kerhe-
Dizzo, istoty dziś osadzonej w więzieniu. Navis czeka bezwzględna rywalizacja. 
Istny poślizg kontrolowany! Krążowniki, statki admiralskie, transportowce 
wojenne, moduły techniczne... 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... 
 
Armada:  1. Ogień i popiół, 2. Kolekcjoner, 3. W trybach rewolucji, 4. Talizman 
demonów, 5. […], 6. Gra pozorów, 7. Strefa nadzoru, 8. Ludzka natura, 9. 
Pułapka, 10. Odzyskane wspomnienia, 11. Niestały świat, 12. Wolna strefa, 13. 
Poślizg kontrolowany. 
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ATROFIA 
 
Dzieci poczęte naturalnie są niedoskonałe. Dlatego - żeby stworzyć idealnych 
ludzi - ruszyła produkcja embrionów bez najmniejszych wad genetycznych. Ale 
tylko pierwsze pokolenie to okazy zdrowia; potomkowie perfekcyjnych ludzi 
umierają w wieku dwudziestu paru lat. W tym ponurym świecie dziewczęta 
zmuszane są do poligamicznych małżeństw, by zapewnić przetrwanie gatunku. 
Rhine, Jenna i Cecily trafiają do ekskluzywnej rezydencji w gaju 
pomarańczowym, gdzie wszystkie poślubia młody syn właściciela. Serce Rhine 
bije jednak dla Gabriela, młodego Służącego, który zaryzykuje wszystko, by 
pomóc jej odzyskać wolność. Dziwaczny świat luksusu i piękna, skrywający 
mroczne sekrety, rozciąga swoje macki, wabi dziewczęta iluzją. Lecz widmo 
śmierci wciąż krąży wokół nich, niepogodzonych z losem. Liczą na cud, a 
każdemu z czymś innym się kojarzy prawdziwe życie. 
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ZŁUDZENIE 
 
"Złudzenie" to trzecia część bestsellerowego cyklu A. Pike o nastolatce, która 
odkrywa, że jest wróżką. Laurel postanawia opuścić Avalon, wrócić na Ziemię do 
rodziny i ukochanego Dawida. Jest pewna, że podjęła słuszną decyzję, jednak 
nowe życie, którego zdążyła już zaznać, nie daje jej spokoju. Zwłaszcza gdy 
niespodziewane wypadki sprawią, że Avalon znajdzie się w niebezpieczeństwie. 
Czy magiczna kraina zostanie uratowana? Jaką rolę odegra w tym bohaterka? Czy 
Tamani, tajemniczy wartownik, który od początku przygody wzbudza jej 
fascynację, pospieszy z pomocą? Laurel stanie przed koniecznością wyboru 
pomiędzy tym, co pewne i bezpieczne, a tym, co tajemnicze i inspirujące... 
 
W cyklu:  1. Skrzydła Laurel, 2. Magia Avalonu, 3. Złudzenie, 4. Moc 
przeznaczenia.  
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EONA 
 
 
Długo wyczekiwana, zamykająca powieść kontynuacja I tomu: "EON. Powrót 
Lustrzanego Smoka". Imperium Niebiańskich Smoków ? od prawieków chronione 
przymierzem z dwunastoma duchowymi bestiami ? chwieje się w posadach, gdy 
krwawy zamach stanu wynosi na tron fałszywego cesarza Sethona. Eona, 
zrzuciwszy przebranie chłopca, staje w obliczu najważniejszej próby. Jako 
pierwsza od pięciuset lat kobieta w statusie lorda Smocze Oko dzięki więzi z 
Lustrzanym Smokiem musi ocalić kraj przed zagładą. Jednakże moc płynąca ze 
zjednoczenia z niebiańskim zwierzęciem niesie ze sobą śmiertelne ryzyko, gdy 
dawny wróg zmienia się w sojusznika, a do głosu dochodzi czysto ludzka żądza 
władzy, kłamstwo, zdrada oraz... miłość. "Eona" stanowi znakomite dopełnienie 
pierwszego tomu i zarazem prawdziwy popis kunsztu pisarskiego autorki, która 
eksponując w fabule to, co dotąd było tajemnicą, jednocześnie przesuwa w sferę 
zagadek sprawy pozornie dla czytelnika oczywiste...  

40768 
 

 

GAŁGANKOWY  SKARB 
 
 
UKOCHANA KSIĄŻKA Z DZIECIŃSTWA KILKU POKOLEŃ POLAKÓW!  
 
Zbigniew Lengren (1919-2003), autor kultowego Profesora Filutka z "Przekroju", 
jeden z najwybitniejszych polskich rysowników, pisał też bajki dla dzieci. 
"Gałgankowy skarb" to wzruszająca, przepięknie narysowana, historia małej Kasi, 
która zgubiła "ukochaną, szmacianą laleczkę - małego Murzynka". Bajka ta, 
czytana i kochana przez pokolenia, dziś wraca do nas w ekskluzywnym, 
kartonikowym wydaniu. 
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GRA  O   JULIANA 
 
Powieść dla pokolenia Facebooka 
...i ostrzeżenie dla tych, którzy marzą, żeby być kimś innym 
Gra o Juliana pokazuje niebezpieczeństwa wirtualnej rzeczywistości, która dla 
milionów młodych ludzi stała się jedyną rzeczywistością. 
Sieć daje możliwości, o jakich się nawet nie marzyło. Można być każdym - 
wystarczy stworzyć fałszywy profi l na Facebooku i już można fl irtować z 
najprzystojniejszym chłopakiem w szkole. 
Właśnie tak robi Raye, która chciałaby być popularna, pewna siebie, 
uwodzicielska. Ale to co miało być fajną zabawą, wymyka się spod kontroli i 
zaczyna żyć własnym życiem... Co sprawia, że w Internecie jesteśmy odważniejsi 
niż w rzeczywistości? Skąd w nas chęć wykreowania swojego fikcyjnego 
wizerunku? Ile z nas jest w tworzonych przez nas na portalach społecznościowych 
naszych awatarach? A co jeśli ktoś zechce wykorzystać je przeciwko nam? 
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JULKA,   KULKA  I   G ĄSKA 
 
 
Julka i Kulka, dziewczynka i jej psina, dwie przyjaciółki na zabój, mieszkają na 
barce wraz z Mamą a na podwieczorek do Babci przeprawiają się motorówką 
przez zatokę, w której (prawdopodobnie) mieszka Potwór Morski. Wkrótce, 
nieoczekiwanie, zamieszka z nimi Ptak. Czy przyjaźń Julki i Kulki otworzy się na 
sympatycznego, ale nieco zaborczego współmieszkańca? W końcu dotychczas w 
kole ratunkowym było miejsca tylko na psa, a tu nagle trzeba spać w dwójkę... 
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W  PUŁAPCE  NOCY 
 
Mam na imię Ellie. Coś wam opowiem. 
To były nasze najlepsze wakacje. Ale po powrocie zastaliśmy coś, co na zawsze 
zmieniło nasze życie. Jeszcze nigdy nie mieliśmy takich kłopotów. 
Na początku było nas ośmioro, teraz została szóstka. Nie wiemy, co się dzieje z 
dwójką naszych najlepszych przyjaciół. Umieramy ze strachu i bardzo za nimi 
tęsknimy. I dlatego, chociaż to niebezpieczne, a nasz plan nie jest idealny, 
spróbujemy ich odbić, nawet jeśli nie mamy pojęcia, co przyniesie jutro. 
Jutro to fenomen. Seria otrzymała kilkadziesiąt nagród w Australii, Stanach 
Zjednoczonych, Szwecji i Niemczech. W USA znalazła się na liście najlepszych 
książek dla młodzieży, a w Szwecji na pierwszym miejscu na liście książek 
polecanych przez nastolatków. Jutro.  
 
Jutro: 1. Kiedy zaczęła się wojna, 2. W pułapce nocy, 3. W objęciach chłodu, 4. 
Przyjaciele, 5. Gorączka. 

40772 
 

 

KATASTROFA 
 
Jedynym celem Katie jest wejście na szczyt góry Ghost, legendarnego 
trzytysięcznika, wznoszącego się nad doliną Grace. Wokół masywu nieustannie 
krążą mity, odkąd w latach siedemdziesiątych zaginęła tam bez śladu grupa 
studentów. Katie, Julia, David oraz kilku innych członków ekipy wyruszają w 
drogę, jednak sprawy wymykają się spod kontroli niemal od samego początku. 
Jakie zamiary ma zagadkowy Paul Forster, który w ostatniej chwili dołącza do 
grupy? Co naprawdę oznacza poruszające odkrycie w górskiej chacie? 
Wyjątkowo kapryśna pogoda naraża uczestników wyprawy na śmiertelne 
niebezpieczeństwo. Wkrótce okaże się, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem. 
 
Dolina: 1. Gra, 2. Katastrofa. 
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KRÓL   DEMON 
 
W Fellsmarchu nastały ciężkie czasy. Han Alister, do niedawna złodziej, zrobi 
niemal wszystko, by utrzymać siebie, matkę i siostrę Mari. Jak na ironię, jedyna 
wartościowa rzecz, jaką posiada, nie nadaje się do sprzedaży. Odkąd Han pamięta, 
zawsze miał na rękach grube srebrne bransolety z wygrawerowanymi runami. 
Wszystko wskazuje na to, że są magiczne - rosną wraz z nim i nie da się ich zdjąć. 
Życie Hana komplikuje się jeszcze bardziej po tym, jak chłopak zabiera potężny 
amulet Micahowi Bayarowi, synowi Wielkiego Maga. Amulet ten niegdyś należał 
do Króla Demona - czarownika, który przed tysiącem lat omal nie zniszczył 
świata. Bayarowie nie powstrzymają się przed niczym, by odzyskać tak potężny 
przedmiot. 
 
Siedem królestw: 1. Wygnana królowa, 2. Król demon, 3. Tron szarych wilków. 
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KRUCZOBÓR 
 
Czternastoletni Ark ma najgorszą pracę w Arborium, ostatniej leśnej enklawie w 
świecie z przyszłości. Biedny pomocnik hydraulika czyści rury kanalizacyjne, bo 
nawet w mieście zbudowanym kilometr nad ziemią, wśród konarów 
gigantycznych drzew, potrzebne są sprawne toalety. Chłopak uważa swe leśne 
królestwo za najnudniejsze, a zarazem najbezpieczniejsze miejsce na ziemi - do 
czasu, gdy przez przypadek dowiaduje się o spisku, który może pozbawić 
Arborium jego cenniejszego od złota bogactwa: drzew. Wplątany w groźną 
intrygę musi walczyć o życie w szaleńczej pogoni od podniebnych szczytów 
drzew po najmroczniejsze zakamarki wśród ich korzeni, próbując ochronić przed 
wrogami swój dom i naród, z którego pochodzi. 
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KUPA,  KUPA,  KUPA 
 
Nikki, bystra i dowcipna bohaterka książki, jest niemowlęciem, które jak dorosły 
mówi pełnymi zdaniami i dyskutuje z ojcem. 
Pewnego dnia tata zauważa, że Nikki nie zrobiła kupy. Gdy mijają kolejne dni, a 
kupy nie ma, tata pyta córeczkę dlaczego tak się dzieje. Otrzymuje odpowiedź: 
oszczędzam!  
-Po co?- pyta tata, ale Nikki milczy. 
Brzuszek Nikki rośnie i wkrótce już przypomina twardą piłkę, aż w końcu 
nadchodzi Święto Kupy- dzień, na który Nikki czekała. 
Trudno sobie wyobrazić książkę, w której byłoby tyle kupy. Ale to jest to co 
dzieci lubią! 
Książka ma nie tylko dowcipny tekst, ale także świetne ilustracje! 
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KUSZONA 
 
Wydawałoby się, że po wygnaniu z Tulsy Kalony i Neferet Zoey Redbird i jej 
przyjaciele mogą wreszcie odetchnąć.  
Kiedy Zoey i jej przystojny wojownik Stark dochodzą do siebie po bliskim 
spotkaniu ze śmiercią, adepci próbują się otrząsnąć z terroru Neferet. Zoey 
doświadcza jednak poczucia niepokojącej, niezwykłej więzi z A-yą, dziewczyną 
stworzoną przed wiekami, by uwieść Kalonę.  
Tymczasem Stevie Rae, obdarzona teraz dodatkowymi mocami, ukrywa przed 
przyjaciółką pewne obawy. Mroczne sekrety i niewypowiedziane podejrzenia 
oddalają dziewczyny od siebie, zagrażając nie tylko ich przyjaźni, ale i całemu 
Domowi Nocy. 
Wejdź do mrocznego Domu Nocy i poznaj tajemnice świata wampirów. 
 
Dom nocy: 1. Naznaczona, 2. Zdradzona, 3. Wybrana, 4. Nieposkromiona, 5. 
Osaczona, 6. Kuszona, 7. Spalona, 8. Przebudzona. 
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LIVRIA  KRAINA  ARTYSTÓW  
 
Janek Zegarlicki mieszkał w małym, sennym miasteczku, które niewiele miało do 
zaoferowania nastoletniemu chłopcu. Nudne życie gimnazjalisty zmieniało się 
tylko w świece fantazji i marzeń. Kto wie jakim torem potoczyłyby się losy Janka, 
gdyby nie rodzinna tajemnica. Za sprawą dziadka Antoniego, chłopiec poznał 
niezwykły świat, piękniejszy nawet niż te, które powstawały w jego bujnej 
wyobraźni. Odtąd pragnął tylko jednego – dostać się do Livrii. 
 
Pierwszy tom powieści przygodowej, która przenosi czytelnika w świat 
starożytnej krainy artystów. 
Zafascynowany tym niezwykłym miejscem bohater, z czasem odkrywa mroczne 
tajemnice i prawdziwą naturę Livrii. 
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LODOWY  SMOK 
 
„Lodowy smok” jest od dawna oczekiwaną pierwszą książką dla dzieci w dorobku 
George’a R.R. Martina, zdobywcy wielu nagród i autora bestsellerowej sagi 
„Pieśń lodu i ognia”. Ozdobiony pięknymi rysunkami sławnej artystki Yvonne 
Gilbert „Lodowy smok” jest niezapomnianą opowieścią o odwadze, miłości i 
poświęceniu, stworzoną przez jednego z najsławniejszych pisarzy fantasy na 
świecie. 
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M.O.D.A.  METKI,  OBCASY,  D ŻINSY,  
ADIDASY 
 
Nowość w przebojowej serii edukacyjnej Dwóch Sióstr. „D.O.M.E.K.” opowiadał 
o architekturze, „D.E.S.I.G.N.” – o wzornictwie. Czas na porywającą opowieść o 
modzie! 
Pasjonująca książka o tym, co najciekawsze w modzie ostatnich 100 lat. Dowiecie 
się z niej, co to jest moda i do czego służy. Przeczytacie o związanych z nią 
miejscach, osobach i wydarzeniach. Poznacie najciekawsze i najbardziej 
zwariowane pomysły projektantów mody. Dowiecie się, skąd wzięły się ubrania, 
bez których dziś nie wyobrażamy sobie życia: dżinsy, spódniczka mini czy buty 
na obcasie. I przekonacie się, że o ubraniach i ubieraniu się można myśleć na 
tysiąc różnych sposobów. 
Katarzyna Świeżak  - z wykształcenia historyk sztuki, z zawodu dziennikarka. 
Szefowa działów Moda i Styl Życia w „Wysokich Obcasach”. Współautorka 
książki o młodym pokoleniu polskich malarzy z przełomu wieków zatytułowanej 
„Najgroźniejsze pędzle” i współkuratorka wystawy o tym samym tytule, jurorka 
konkursu Nowy Folk Design. Prywatnie – miłośniczka tańca i egzotycznych 
podróży. 
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MAG  NIEZALE ŻNY  FLOSSIA  NAREN  cz.1 
 
"Nie daj się zwieść… Początkowo może wydawać się zimną, arogancką, 
cyniczną, złośliwą zołzą której wrażliwość bez większego problemu zmieściłaby 
się w łyżeczce do herbaty. Zołzą, która z uśmiechem na ustach splunie Ci w twarz 
i bez mrugnięcia okiem pośle Cię na śmierć… Nie daj się zwieść... Gdy 
przyjrzysz się dokładniej okaże się… jeszcze gorsza. Królowa lodu to przy niej 
pikuś, ""cynizm"" to jej drugie imię, a gdyby niechcący ugryzła się w język to 
istnieje spore prawdopodobieństwo że zatruje się własnym jadem. Jej wrażliwość 
spokojnie zmieści się na główce od szpilki. Twoje życie? Cóż, poza nielicznymi 
chwilami słabości absolutnie jej zwisa… Nie daj się zwieść... Zakochasz się w 
niej od pierwszej strony! Ola Szwed, aktorka " 
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MAG  NIEZALE ŻNY  FLOSSIA  NAREN  cz.2 
 
Dawno dawno temu. Za górami... Za lasami... Bla, bla, bla... Pewnie liczyliście na 
rzewną opowieść o bezbronnej, wiotkiej księżniczce i wybawiającym ją z opresji i 
potwornych łap, mężnym rycerzu? ?To się przeliczyliście! Zamiast księżniczki: 
Mag Niezależny Flossia Naren. Dama bynajmniej nie bezbronna, ani wiotka! W 
roli mężnego rycerza: Porucznik Laurienne. Mdlejący na widok zwłok żółtodziób 
wątpliwego pochodzenia, który sam bez przerwy jest w opresji... Potwora też nie 
uświadczycie. W zamian funt dworskich intryg, kopa tajemnic, dwa tuziny 
sekretów, stara czarownica, tajni agenci, jeden mag bojowy, starożytna magiczna 
księga i tajemniczy, potężny wróg. Na dokładkę mendel dobrego humoru, a do 
smaku porządna porcja błyskotliwej ironii... Smakujcie i trzymajcie się poręczy, 
bo fabuła wciąga! Aleksandra Szwed 
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MAŁA  KSI ĄŻKA  O  ŻYCIU 
 
Życie może być duże i bardzo małe. 
Radosne lub bardzo nudne. Długie albo czasem za krótkie. 
Ta książka opowiada o życiu. 
O tym, że się rodzimy, że umieramy i o tym wszystkim co jest pomiędzy. 
Jak biegnie czas i co robimy kiedy żyjemy, np. całujemy się, łapiemy motyle, 
czekamy na czerwonym świetle. 
Ale skąd wiemy, że rzeczywiście żyjemy? I dlaczego jedzenie jest ważne po to 
aby żyć? 
W Książce o życiu nie znajdziecie gotowych prawd czy rozwiązań, ale 
przekonujące wyjaśnienia. 
Rozważania o życiu w tej książce są wesołe, smutne, a czasami bardzo osobiste. 
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MAŁE  INSTRUMENTY  GRAJ Ą  CHOPINA 
 
Muzyka współczesna nie straszy, jeśli nie boisz się otworzyć na dźwięk. Książka i 
płyta „Małe Instrumenty grają Chopina”, pokazują, że wchodząc w świat 
dźwiękowych eksperymentów – bez względu na to, ile masz lat – każdorazowo 
dajesz sobie sposobność do odkrywania tego, co jeszcze nieznane i przeżywania 
coraz to nowych wrażeń. 
Kluczem jest toy piano - przedmiot zaskakujący, wciąż zabawka, a jednocześnie 
poważny instrument wykorzystywany przez współczesnych muzyków i 
kompozytorów. To właśnie małe fortepiany i pianina, w pokaźnej liczbie 
dwudziestu różnych egzemplarzy, rozbrzmiewają na płycie grupy Małe 
Instrumenty, która zagrała utwory Chopina w sposób tak nowatorski i  
odkrywczy, jak nikt dotąd. 
Instrument jest też bohaterem książki – pierwszej na świecie prezentacji kultury 
muzycznej toy piano, będącej zarazem niezobowiązującym przewodnikiem po 
przestrzeni eksperymentu we współczesnej muzyce. 
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MAŁY   DUSZEK 
 
Mały Duszek, przemiły mieszkaniec Sowiego Zamku nieopodal Puchaczowa, jak 
każdy duch, budzi się wraz z nastaniem nocy i błąka po budowli, hałasując 
pękiem kluczy. Ale poza tym nie ma w nim nic, czego można by się bać: kicha od 
nadmiaru kurzu, sypia w drewnianej skrzyni na strychu i przyjaźni się z 
puchaczem Uhu-Szuhu. W przeszłości udało mu się obronić zamek przed 
najazdem wrogów, a dziś jego marzeniem jest zobaczyć świat za dnia. Jedna 
pomyłka miejskiego zegarmistrza i… Duszek ukazuje się całemu miastu w samo 
południe. To tylko początek przygód i perypetii, bo Duszek znów zdecyduje się 
ochronić miasto.  Historia o Małym Duszku spodoba się zarówno dzieciom, jak i 
rodzicom – świetnie sprawdzi się w roli książki czytanej do poduszki, a tytułowy 
bohater szybko stanie się przyjacielem każdego czytelnika. 
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ZGUBIONE  BALONY 
 
Mój kucyk Pony  
Przeczytaj wciągającą historię o swoich ulubionych bohaterach. Dowiedz się jak 
kucykom udało się rozwiązać zagadkę zgubionych balonów. 
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MÓJ  SĄSIAD  CELEBRYTA 
 
Rosie przez całe życie mieszkała na Paradise Avenue w londyńskiej dzielnicy 
Camden Town. Miała pod nosem słynny pchli targ, kluby, w których odbywały 
się najlepsze koncerty rockowe. Na ulicy często widywała znane postacie, a 
niedaleko znajdowały się studia telewizyjne, więc zawsze była taka możliwość, że 
ktoś z telewizji zwróci uwagę na nią i na jej przyjaciółki Sky i Vix. Kiedy Rosie 
odkryła, że do sąsiedniego domu wprowadził się perkusista jednego z najbardziej 
znanych zespołów rockowych, postanowiła za wszelką cenę się z nim 
zaprzyjaźnić. Ale sprawy zaczęły przybierać nieoczekiwany obrót... 
Camden Town ożywa w tej zabawnej i ciekawej historii o przyjaźni i pragnieniu 
sławy.  
 
Opowieści z Camden Town: 1. Mój sąsiad celebryta, 2. Kompleks Pinokio. 
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NAMI ĘTNOŚĆ 
 
Luce była gotowa umrzeć dla Daniela. I to właśnie robiła. Raz za razem. Luce i 
Daniel stale odnajdywali się, po czym wkrótce zostawali boleśnie rozdzieleni - 
Luce umierała, a Daniel pozostawał samotny i nieszczęśliwy. Może wcale nie 
musi tak być... Luce jest pewna, że coś - lub ktoś - w jednym z jej wcześniejszych 
wcieleń może jej pomóc w obecnym. Dlatego wyrusza na najważniejszą podróż 
swojego życia... powraca w przeszłość, by na własne oczy zobaczyć swoje 
romanse z Danielem... i odnaleźć klucz, dzięki któremu ich miłość mogłaby 
przetrwać. Daniel goni za Luce przez ich wspólne przeszłości, przerażony tym, co 
mogłoby się wydarzyć, gdyby zmieniła historię.  Wtedy bowiem ich 
ponadczasowa miłość mogłaby zginąć... na zawsze. 
  
Upadli: 1. Upadli, 2. Udręka, 3. Namiętność, 4. Zakochani. 
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SFERA  ARMILARNA 
 
Ostatni tom bestsellerowego cyklu, w którym kozacka fantazja autora ożywia 
magię minionych epok. Gdzie na cios szablą odpowiada się chińskim granatem!  
Maj, Anno Domini 1560. Gdańsk.Okaleczona, stojąca nad grobem Hanza walczy 
o przetrwanie, jednak jest jeszcze w stanie ująć i ukarać tego, kto złamał jej 
prawa.  
Staszek czuwa nad śmiertelnie ranną Helą. Nie widzi zaciskającej się pętli. 
Niebawem kolejny wilczy ogon zaznaczy śmierć kolejnego przyjaciela. Pomoc 
nie nadejdzie - Marek strzeżony przez hanzeatyckich zabójców podejmuje 
desperacką decyzję... Już za późno na intrygi. Rozbitkowie z innych czasów są w 
tym świecie anomalią. Los się ich nie ima i nie będą mieli przyszłości. Uczepieni 
nadziei na przetrwanie desperacko poszukują mitycznego Oka Jelenia - artefaktu z 
zapisem duszy Obcego. Jest ceną za ich życie i istnienie świata! 
Wstęgi ludzkich losów łączą się jak w sferze armilarnej: Ty trzymasz w ręce swój 
świat i ja trzymam świat w ręce. Jak mówi stare kozackie przysłowie - kto jest 
durniem, niech umrze jako niewolnik. 
 
Oko Jelenia: 1. Droga do Nidaros, 2. Srebrna Łania z Visy, 3. Drewniana 
twierdza, 4. Pan Wilków, 5. Triumf Lisa Reinicke, 6. Sfera armilarna. 
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PORZUCENI 
 
Współczesna dziewczyna porwana w mityczne zaświaty w jednej z najbardziej 
oczekiwanych powieści roku ulubionej pisarki wszystkich dziewczyn świata, 
autorki światowych bestsellerów nr 1 
Mit o Persefonie fascynował mnie już w liceum. Każdy z nas ma czasem poczucie, 
że jest inny, że nie pasuje do otoczenia. Marzysz, żeby spotkać kogoś 
wyjątkowego, kto zabierze cię do miejsca, do którego naprawdę przynależysz. O 
tym właśnie jest ta książka - o rzeczach tak niepokojących i magnetyzujących jak 
pierwsza miłość. 
Meg Cabot 
Odkąd powróciła z Hadesu, pojawia się przy niej on. Zawsze wtedy, gdy się go 
najmniej spodziewa i gdy go najbardziej potrzebuje. To tylko halucynacje - 
przekonują psychiatrzy. - Miałaś wypadek. Przeszłaś śmierć kliniczną. Cudem 
powróciłaś do życia. 
Ale siedemnastoletnia Pierce im nie wierzy. Odkąd omal nie utonęła, czuje się 
dziwnie... jakby nie należała do tego świata. Może teraz, po przeprowadzce do 
nowego miasta, będzie inaczej. Nowa szkoła, nowy początek. I może wreszcie 
przestanie się bać. 
Ale on znajduje ją i tu. Czego chce? Jaką tajemnicę kryją jego oczy - mroczne i 
piękne jak diament, który jej podarował? Czy chce ją przed czymś ostrzec i 
przekonać, że bezpieczna będzie tylko wtedy, gdy powróci z nim do jego 
podziemnego świata? Czy Diament Persefony przyniesie Pierce los mitycznej 
bogini czy miłość - potężniejszą niż śmierć... 
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POWRÓT  KRÓLÓW  
 
Kolejne części przygod bohaterow Ostatniego elfa, Ostatniego smoka i Ostatniego 
orka. Dwa końcowe tomy tego fantastycznego cyklu to przede wszystkim 
opowieść o krolowych: o najbardziej zdesperowanej - krolowej orkow, ktora 
gotowa była poświęcić dla poddanych własne życie; o najbardziej samotnej - 
krolowej ludzi; o najbardziej bezbronnej - krolowej rodu karłow, ktory skazano na 
śmierć w kopalni; i o najbardziej nieprzewidywalnej - corce kata. Wszystkie 
muszą nauczyć się walczyć i zwyciężać, bo przyszłość świata zależy teraz od 
nich. 
 
W cyklu:  1. Ostatni elf, 2/1 Ostatni ork, 2/2 Ostatni smok, 3/1 Ostatnie zaklęcia, 
3/2 Powrót królów. 
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NIE  ZAPOMINAM  O  NICZYM ! 
 
Thorgal - Kriss de Valnor to pierwsza z komiksowych opowieści rozgrywających 
się w świecie znanym z popularnej serii Thorgal. Jej bohaterką jest jedna z 
najbardziej fascynujących postaci sagi o dzielnym Wikingu - piękna i 
niebezpieczna Kriss de Valnor. Akcja komiksu zaczyna się wkrótce po 
dramatycznych wydarzeniach, opisanych w finale albumu Kriss de Valnor. 
Śmiertelnie ranna w bohaterskiej walce wojowniczka odzyskuje przytomność w 
pałacu Walkirii, gdzie stanie przed sądem bogini Freyji. W wyniku procesu 
rozstrzygnie się, czy czeka ją zaszczytna wieczność w Walhalli Odyna, czy 
wieczne potępienie... Podczas rozprawy Kriss będzie musiała opowiedzieć o 
swych najwcześniejszych doświadczeniach, które uczyniły ją taką, jaką ją 
poznaliśmy. Komiks, fabularnie i graficznie ściśle wpisany w konwencję 
Thorgala, został stworzony przez Yvesa Sente'a - scenarzystę ostatnich epizodów 
głównej serii - oraz młodego włoskiego rysownika Giulio de Vitę, któremu udało 
się zachować wystrój i klimat znany z komiksów rysowanych przez Grzegorza 
Rosińskiego. 
Kriss de Valnor: 1. Nie zapominam o niczym!, 2. Wyrok Walkirii, 3. Czyn 
godny królowej. 
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TROLLE   W   SZKOLE 
 
Żyjące w dzikich lasach świata Troy krwiożercze, acz bardzo wesołe, trolle nie 
cierpią jednego - wody, także pod postacią deszczu. Zaś właśnie magicznym 
darem sprowadzania deszczu włada lady Giertynda, despotyczna właścicielka 
sierocińca-szkoły. Ta chciwa kobieta opanowana jest obsesją wyedukowania 
wszystkich sierot w okolicy, by następnie za duże pieniądze oddać je do adopcji. 
A że przez przypadek trafia na wałęsające się samopas trolle maluchy (dobrze 
znane czytelnikowi: Tyneth i Gnompoma), postanawia zrobić z nich wspaniale 
ułożonych wychowanków swego wzorcowego ośrodka pomocy społecznej? Tak 
właśnie zaczyna się niezwykle śmieszna opowieść, której głównymi bohaterami 
są małe trolle, zaś ich dorośli krewni pojawiają się tylko epizodycznie. Wrzucenie 
kilkuletnich trolli w tryby ludzkiej edukacji może wywołać tylko jeden efekt - 
wielki zamęt! 
 
Trolle z Troy:  1. Opowieść o trollu, 2. Skalp czcigodnego, 3. Cas latających 
fetaurów, 4. Pierwotny ogień, 5. Czary cudotwórczyni, 6. Trolle we mgle, 7. Pióra 
mędrca, 8. Rock n’roll, 9. Uwięzieni w Darshanie, 10. Rozwścieczeni w 
Darshanie, 11. Trollimpiada, 12. Trolle w szkole. 
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UCZEŃ  SMOKA 
 
Kiedy Herbert Wells poprosił J.R.R. Tolkiena, C.S. Lewisa i Charlesa Williamsa, 
by zostali Opiekunami "Imaginarium Geographica", atlasu ziem istniejących w 
mitach, legendach i baśniach, ich życie - oraz życie czytelników ich powieści - 
bezpowrotnie się zmieniło... 
Po wygranej wojnie Opiekunowie wreszcie odetchnęli z ulgą. Niestety nie na 
długo. Z mroku wychynęły przedwieczne Cienie. Gdyby tylko nadal można było 
wezwać na pomoc smoki! Ale one odeszły. Róża Dyson, Opiekunowie i ich 
sprzymierzeńcy z Imperialnego Towarzystwa Kartograficznego muszą dotrzeć na 
zagubiony w czasie Archipelag, a potem w głąb samego czasu, by odnaleźć 
ostatniego ucznia smoków. Czy straceńcza misja się powiedzie? 
 
Kroniki Imaginarium Geographica:  1. Tu żyją smoki, 2. Powrót czerwonego 
smoka, 3. Król indygo, 4. Cienie smoków, 5. Uczeń smoka. 
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KOSTKA  ŚMIERCI 
 
Filip Engell, niedoszły władca piekieł, wrócił do śmiertelnego życia. Nauka nie 
poszła jednak w las - nowy Filip nie jest już tak grzeczny, dobry i układny, jak 
wskazywałoby na to jego nazwisko. Co więcej - zdarza mu się tęsknić za 
otchłanią. I za Satiną. A właściwie to bardziej za Satiną niż za otchłanią, ale na 
jedno wychodzi. Nieoczekiwanie Filip otrzymuje możliwość powrotu do piekła... 
I nie jest to oferta wakacyjna. Śmierć ma dla niego bardzo poważne zadanie.  
W Królestwie Ciemności dzieje się naprawdę źle - w niewyjaśnionych 
okolicznościach zniknął arcyważny przedmiot. Jakiś bezczelny złodziej ukradł 
stuścienną kostkę Śmierci - prastary artefakt od początku czasu służący do 
obliczania długości ludzkich żywotów. Śmierć jest w kropce i ma nielichy 
problem - świat dotyka epidemia nieśmiertelności. Jeśli kostka szybko się nie 
znajdzie, na ziemi dojdzie do prawdziwej katastrofy! 
 
Wielka wojna diabłów: 1. Uczeń diabła, 2. Kostka śmierci, 3. Śmierć w pigułce, 
4. Zły anioł. 
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WSZYSTKO  PRZEZ  AMAND Ę 
 
Zapraszamy do krainy na opak, w której truskawki są wielkości arbuzów, a po 
drzewach biegają tygrysy mniejsze od myszy! Tylko uwaga, strzeżcie się bardzo 
groźnych motyli! Tak, wszystko przez nią, bo to ona ma sto pomysłów na minutę, 
z których jeden sprawia, że niania znika, a kolejny - że Amanda wraz z bratem 
trafiają do innej czasoprzestrzeni. A tam, w krainie wielkich, agresywnych motyli 
i małych, słodkich tygrysów, bliźnięta zostają złapane przez tubylców - dziwne 
stwory z ogonami i oczami jedno nad drugim - i rozdzielone... 
Twórcą tajemniczej mikstury, która spowodowała całe to zamieszanie jest 
profesor Czereszko i to on głowi się teraz nad tym, jak znaleźć dzieci zagubione w 
różnych wymiarach czasoprzestrzennych . W próby odtworzenia receptury na 
magiczny napój angażują się też rodzice bliźniaków, choć dotąd nie poświęcali im 
zbyt dużo uwagi. Przez alchemiczne harce Amanda i Karol wpadają w wir 
wydarzeń, a wraz z nimi czytelnik, który z zapartym tchem kibicuje bohaterom. 
Tymczasem oni dzielnie stawiają czoła czyhającym na nich niebezpieczeństwom. 
Czy uda im się wrócić do domu? 
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ZACZĘŁO  SIĘ  W  KALIFORNII 
 
Wszyscy znajomi Carrie wyjechali na egzotyczne wakacje, tymczasem ona 
utknęła w deszczowym Londynie. Niespodziewanie odkrywa, że do miasta 
przyjechał gwiazdor filmowy, idol nastolatek, Gregg Madison. Carrie jest 
zachwycona, gdy zaczynają się ze sobą spotykać. Ale Gregg jest rozdarty 
pomiędzy uczucie do Carrie i... do jej najlepszej przyjaciółki. Czy dziewczyny 
potrafią ocalić przyjaźń? 
 
Dziewczyny  z klasą: 1. Pomysł na przyjaźń, 2. Paryskie księżniczki, 3. 
Ekodziewczyny, 4. Zaczęło się w Kalifornii. 

40797 
 

 

PODRÓŻ 
 
Jonasz i Chip dowiadują się, że zostali porwani z przeszłości jako niemowlęta. 
Tymczasem agent czasu zwany PW wysyła Chipa i jego przyjaciela Aleksa do 
XV wieku, skąd rzekomo obaj pochodzą. Chip jest teraz Edwardem V, królem 
Anglii, natomiast Aleks to jego młodszy brat Ryszard, książę Yorku. Wraz z nimi 
na wyprawę w przeszłość wyruszają także Jonasz i jego siostra Katherine. 
Przygoda w średniowiecznej Anglii okaże się bardzo niebezpieczna - bowiem wuj 
chłopców Ryszard Gloucester planuje przejęcie tronu i nie cofnie się nawet przed 
morderstwem... 
 
Zaginieni  w czasie: 1. Wybrańcy, 2. Podróż, 3. Misja. 
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ZAGUBIONY  HEROS 
 
JASON MA PROBLEM. Kiedy budzi się w autobusie pełnym nastolatków 
jadących na szkolną wycieczkę, nie pamięta niczego. Wszystko wskazuje na to, że 
ma dziewczynę, Piper, i najlepszego przyjaciela, Leona. Są uczniami Szkoły 
Dziczy, szkoły z internatem dla "złych dzieciaków". Co Jason zrobił, że skończył 
w takiej szkole? I gdzie właściwie jest? Jason nie wie nawet, kim jest. Wie tylko, 
że to wszystko wygląda bardzo źle. Powitajcie nowych bohaterów i starych 
znajomych z Obozu Herosów w pierwszym tomie nowej serii "Olimpijscy 
Herosi". Rick Riordan, naładował tę książkę niespodziewanymi zwrotami akcji, 
zagadkami i humorem, tworząc wielką opowieść o niesamowitych przygodach.  
Olimpijscy herosi: 1. Zagubiony heros. 
Cyklo jest kontynuacją cyklu Percy Jackson  i  bogowie olimpijscy: 1. Złodziej 
pioruna, 2. Morze potworów, 3. Klątwa Tytana, 4. Bitwa w labiryncie, 5. Ostatni 
olimpijczyk. 
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KSIĘŻNICZKI  I  SMOKI 
 
Siedem historii o siedmiu księżniczkach na siedem dni tygodnia. Lub, jak kto 
woli, do przeczytania jednym tchem! 
Księżniczki i smoki od niepamiętnych czasów zamieszkują baśnie i bajki. Lecz 
oto nastały nowe porządki w książęcych komnatach! Księżniczki korzystają z 
Internetu, jeżdżą na hulajnogach, a w domkach dla lalek mają elektryczne 
odkurzacze. Są samodzielne i świetnie sobie radzą. Porwane przez smoka same 
ratują się z opresji. Choć na ogół do porwania nie dochodzi, bo księżniczkom 
udaje się uczynić smoka swoim towarzyszem zabaw albo zamienić się z nim 
rolami. 
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LATO_W_MIE ŚCIE.BLOG 
 
WaszaWszystkoWiedząca, Anya Buxton, ma spędzić w Londynie całe lato, 
pracując jako redaktorka-stażystka w dużym wydawnictwie. Postanowiła 
udowodnić sobie i światu, że jest nie tylko fajną dziewczyną o ciętym języku, 
która bez owijania w bawełnę mówi to, co myśli. Zamierza odnieść sukces w 
wielkim mieście. Ale to nie takie proste. Młodej, zdolnej stażystce utrudnia życie 
owiany aurą tajemniczości nastoletni pisarz Caspar, a także zabójczo przystojny 
Seth Hodges, z którym raczej nie powinna się zadawać, ponieważ zdecydowanie 
do siebie nie pasują. Na domiar złego jej chłopak Al jest nieobecny, 
nieusprawiedliwiony. Mimo wszystko Anya stara się zachować dystans i jak to 
ona – daje radę! 
 
W cyklu:  1. dam_radę.blog, 2. lato_w_mieście.blog. 
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NOWY  PRZYJACIEL 
 
Nowa seria książeczek ?Marta mówi? to doskonała propozycja dla najmłodszych 
wielbicieli czworonogów! 
Książeczki opowiadają historie z życia sympatycznego psa, który po zjedzeniu 
karmy w kształcie literek, zaczął mówić ludzkim językiem. 
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SKRADZIONA  WALIZKA 
 
Książeczka z komiksami w poręcznym formacie, cieszy się wielką sympatią 
czytelników już od kilku lat. Fred, Daphne, Velma, Kudłaty i ich mówiący pies 
&ndash Scooby-Doo to bohaterowie kreskówki znanej od kilku dziesiątek lat. 
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ZAMIESZANIE   NA   PLANIE 
 
Książeczka z komiksami w poręcznym formacie, cieszy się wielką sympatią 
czytelników już od kilku lat. Fred, Daphne, Velma, Kudłaty i ich mówiący pies 
&ndash Scooby-Doo to bohaterowie kreskówki znanej od kilku dziesiątek lat. 
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NAWIEDZONE   DYNIE 
 
Drogi Rodzicu! To jest książeczka do czytania na dwa głosy. Dorosły czyta treść, 
a dziecko wyrazy zapisane wielkimi czerwonymi literami. Słowa, które 
zastąpiono obrazkami, odgaduje dziecko. W ten sposób czytacie wspólnie. 
Przedszkolak poznaje też angielskie słówka. Zamieszczono je na odwrocie 
obrazków do wycinania na końcu książki. Te słówka najpierw czyta na głos 
dorosły, a dziecko je powtarza. Wycięte obrazki z polskimi i angielskimi 
wyrazami na odwrocie pomogą zapamiętać słowa z opowiadania o przygodach 
Scooby`ego. Książeczka przeznaczona jest dla dzieci w wieku 4-7 lat. 
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ZWIERZ ĄTKO  PEPPY 
 
Nowa seria ŚWINKA PEPPA. KSIĄŻECZKI Z PÓŁECZKI to doskonały pomysł 
na wspólną zabawę rodziców z dziećmi. 
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TAJEMNICA  ZWIERZ ĄT 
 
W sklepie zoologicznym Waldemara zwierzęta od tygodnia coraz gorzej się czują. 
Papugi, świnki morskie i króliki całymi dniami śpią. Lasse i Maja podejrzewają, 
że mogły zostać otrute. Lecz kto i dlaczego miałby to zrobić? Podczas nocnego 
śledztwa Lasse i Maja widzą, że ktoś zakrada się do sklepu... Tajemnica zwierząt 
to jedenasta część serii - dotąd w Szwecji ukazało się 18 tytułów! Książki można 
czytać w dowolnej kolejności. 

40807 
 

 

W  MIE ŚCIE  1001  DROBIAZGÓW 
 
Witajcie w wielkim mieście! Lotnisko, zoo, supermarket, kino, basen, targ - tyle 
się tutaj dzieje, wszędzie pełno ludzi. Przypatrzcie się uważnie. Może rozpoznacie 
znane Wam miejsca, sytuacje, zawody? Zarówno rodzice, jak i dzieci mogą 
błysnąć talentem, opowiadając każdego dnia nową historię. Książki z serii '1001 
drobiazgów' to prawdziwa gratka dla niestrudzonych obserwatorów dnia 
codziennego, ukazały się: 1001 drobiazgów Na wsi i 1001 drobiazgów W mieście. 
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ZŁOTO  BOGÓW  
 
 
Pierwszą część cyklu otwiera `Złoto bogów` książka, w której można znaleźć 
autentyczne techniki przetrwania w najtrudniejszych sytuacjach. 
Jej bohater Beck Granger stoi w obliczu śmierci. Z dwojgiem przyjaciół wyruszył 
przez kolumbijską dżunglę na ratunek swoim bliskim, bez GPS-u i jedzenia. Ma 
jedynie starą mapę i tajemniczy amulet. Jeśli ktokolwiek może uratować całą 
trójkę, to właśnie Beck, ponieważ tylko on zna tajniki sztuki przetrwania. Wie, jak 
zbudować tratwę i schronienie... jak zabić węża... znaleźć wodę... przetrwać atak 
rekina... Beck umie sobie poradzić w każdym środowisku - ale nawet on nie jest w 
stanie przewidzieć każdego niebezpieczeństwa... Beck walczy z czasem i 
żywiołami. Czy uda mu się uratować zaginionego opiekuna i odnaleźć zaginione 
Złote Miasto?  
 
Misja przetrwanie:  1. Złoto bogów, 2. Wliczy szlak, 3. Piaski skorpiona. 
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ANIOŁ 
 
Od razu pokochała jego skrzydła: giętkie pióra, ich koniuszki tak delikatne jak 
poblask zachodu słońca. Freya wpatrywała się w nie, czując, jak ogarnia ją 
tęsknota za niezmierzonymi przestrzeniami. A kiedy wyciągnęła rękę i ich 
dotknęła, miała wrażenie, że zanurza palce w samym świetle. 
Freya widzi anioły. Ten niezwykły dar staje się prawdziwym przekleństwem 
dziewczyny, bo nikt nie chce uwierzyć w jej wizje. Osamotniona i wyszydzana, 
zamyka się w sobie. Nie pomagają pobyty w specjalistycznych klinikach ani 
rozmowy z terapeutami. W końcu wsparcie ojca sprawia, że Freya wraca do 
normalnego życia. 
Niedługo później czternastolatkę znów odwiedzają przybysze nie z tego świata. 
Złowieszczy czarnopióry Mestraal budzi we Freyi przerażenie... ale i współczucie. 
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DYM  
 
`Śni mi się zielony smok z czarnym jęzorem, który chce mnie pożreć. Domy też 
są zielone, jak trawa w naszym ogrodzie obok huśtawki, tam, gdzie dawniej 
bawiłem się z tatą. Tęsknię za tatą. Mama mówi, że niedługo znów będziemy 
razem`. Dym to wstrząsająca historia, jej narratorem jest dziecko, które trafia z 
rodzicami do nazistowskiego obozu zagłady i ginie w nim... Ta nakreślona z 
ogromną wrażliwością opowieść pokazuje świat dziecięcej niewinności i 
dziecięcych trosk skonfrontowany z przerażającym światem obozu. Mimo 
skromnej formy i spokojnej narracji (a może raczej, dzięki nim) utwór jest 
wyjątkowo poruszający. Autor w mistrzowski sposób osiągnął w nim artystyczny 
efekt napięcia. Ilustracje do książki przygotowała Polka Joanna Concejo. 
Pokazują one emocje i świat wewnętrzny bohatera, jednocześnie tworzą 
przejmujący i zimny obraz obozu. Ilustratorka dokonała rzeczy niezwykłej, 
czytelnik oglądając album jest intelektualnie i zmysłowo pochłonięty dziełem. W 
twórczości Concejo łączą się bowiem zawsze wrażliwość i inteligencja. Dym 
przedstawia unikatową wartość edukacyjną. Młodzi ludzie ucząc się w szkole o 
Holokauście i czytając literaturę czasu wojny, nie zawsze poddają zdobytą wiedzę 
głębszemu przemyśleniu. Dym jest zaprojektowany jako artystyczna refleksja, 
która nie pozwala czytelnikowi zapomnieć o ofiarach. Jako dzieło sztuki nie tylko 
pokazuje ważny temat, ale również umożliwia jego duchowe przeżycie. Dym 
otrzymał w 2009 roku wyróżnienie WHITE RAVEN (Internationale Jugend 
Bibliotek de Munich) przyznawane książkom z całego świata, które poruszają 
uniwersalny, ważny temat, prezentują artystyczną ilustrację i mają innowacyjny 
projekt graficzny. 
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DZIEWCZYNA  PŁASZCZKA  I  INNE  
NIENATURALNE  ATRAKCJE 
 
Pod koniec XIX wieku ludzkość została napadnięta przez najeźdźców z kosmosu. 
Gdy Marsjanie postanowili najechać Ziemię, nie spodziewali się jednak porażki. 
Tym bardziej nie podejrzewali, że ludzkość będzie potrafiła odwdzięczyć się im 
pięknym za nadobne. Brytyjscy naukowcy, posiłkując się porzuconymi przez 
najeźdźców rakietami, skopiowali ich technologię, konstruując własne statki 
kosmiczne, których flota wkrótce ruszyła na podbój czerwonej planety. Na tym 
się jednak nie skończyło... 
Teraz to my jesteśmy postrachem Wszechświata! Flagi potężnego Imperium 
Brytyjskiego już wkrótce powiewać będą na każdej planecie Układu Słonecznego. 
Dzisiaj Mars, jutro Wenus i Jupiter! 
W tych niezwykłych czasach ludzie zapragnęli nietypowej rozrywki. Profesor 
Coffin wyruszył więc na poszukiwanie najwspanialszej z nienaturalnych atrakcji - 
Dziewczyny Płaszczki. By odnaleźć legendarną Żywą Boginię, nie cofnie się 
przed niczym. Gotów jest nawet rozpętać kolejną Wojnę Światów. 
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KAMILKA  CHCE  MIE Ć  PIESKA 
 
Od jakiegoś czasu Kamilka marzy o piesku. Mówi o nim rano, po południu i 
wieczorem, a w nocy o nim śni. 
Ale mama i tata nie chcą się na to zgodzić. Mają za dużo pracy i za mało czasu, 
żeby opiekować się zwierzątkiem. Poza tym twierdzą, że mógłby być 
zagrożeniem dla Michałka, młodszego braciszka Kamilki. 
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KOSZMARNY  KAROLEK  W  SAMOCHODZIE  
 
Długa jazda samochodem z rodzicami wcale nie musi być nudna! Trzeba 
zepchnąć młodszegobraciszka i usiąść za kierowcą, żeby obserwować 
prędkościomierz, słuchać na całyregulator ulubionej muzyki, często prosić o 
postój i pytać, kiedy koniec podróży. Nie wiadomotylko, dlaczego rodzice są 
wykończeni. 
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KROWY  W  LABIRYNCIE  I  INNE  
EKSPLORACJE  MATEMATYCZNE 
 
Ta książka to nie tylko znakomita rozrywka, ale przede wszystkim przeżywanie 
radości z matematycznych badań i odkryć. Poprzez ciekawostki i fascynujące 
łamigłówki, autor ukazuje najgłębsze zasady leżące u podstaw przedstawianych 
problemów, zamieniając matematykę w inspirującą zabawę. I oczywiście 
wyjaśnia, jak znaleźć krowy w labiryncie... 
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STARCIE   KRÓLÓW  
 
Żelazny Tron jednoczył Zachodnie Królestwa aż do śmierci króla Roberta. 
Wdowa jednak zdradziła królewskie ideały, bracia wszczęli wojnę, a Sansa 
została narzeczoną mordercy ojca, który teraz okrzyknął sie królem. Zresztą w 
każdym z królestw, od Smoczej Wyspy po Koniec Burzy, dawni wasale 
Żelaznego Tronu ogłaszają się królami. Pewnego dnia z Cytadeli przylatuje biały 
kruk, przynosząc zapowiedź końca lata, jakie pamiętali żyjący ludzie. 
Najgroźniejszym wrogiem będzie jednak zima ... Wspaniała epopeja George`a 
R.R. Martina jest opowieścią pełną intryg, zdrad i politycznych rozgrywek o 
niezwykłej sile oddziaływania. 
 
Pieśń Lodu i Ognia: 1. Gra o tron, 2. Starcie królów, 3. Nawałnica Mieczy (cz.1 
– Stal i śnieg, cz.2 – Krew i złoto), 4. Uczta dla wron (cz.1 – Cienie śmierci, cz.2 
– Sieć spisków), 5. Taniec ze smokami (cz.1 i cz.2) 
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WILCZY  SZLAK 
 
Bestsellerowa powieść dla młodzieży o niebezpiecznej wyprawie Becka 
Grangera. Trzymająca w napięciu akcja, od której nie można się oderwać. 
W katastrofie lotniczej na Alasce ginie pilot, a wuj Al zostaje ciężko ranny. Beck 
wraz ze swym przyjacielem Tikaanim musi jak najszybciej sprowadzić pomoc. 
Chłopcy wyruszają w niebezpieczną podróż przez pierwotne iglaste lasy, mroźne 
pustkowia i zasypane śniegiem góry. W ślad za nimi podąża ktoś jeszcze... 
Jak przejść przez skute lodem jezioro... 
Jak wykopać jamę w śniegu, by przetrwać nawałnicę... 
Jak odeprzeć atak niedźwiedzia... 
Beck walczy z czasem i żywiołami. Czy uda mu się przejść przez niebezpieczne 
góry i sprowadzić pomoc? 
 
Misja przetrwanie:  1. Złoto bogów, 2. Wliczy szlak, 3. Piaski skorpiona. 
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ZAKL ĘCIE  NA  „W” 
 
Historia małego Włodka, któremu pewnego roku kończą się wakacje, a zamiast 
szkoły - zaczyna wojna. Chłopiec nie bardzo wie, czym ona jest, ale ponieważ 
dorośli mówiąc o niej, ściszaja głos, domyśla się, że to zaklęcie jakiegoś złego 
czarnoksieżnika. Zaklęcie, które sprawia, że ze świata znikają kolory i staje się 
czarnobiały... Wzruszająca lieratura faktu dla najmłodszych wydana w koedycji z 
Muzeum Powstania Wrszawskiego. 
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ZIEMIA,  POWIETRZE,  OGIE Ń  I…BUDYŃ 
 
Napisane z niezwykłym polotem, niespotykanie zwariowane, skrzące się 
dowcipem...  
J. W. Wells to z pozoru poważne przedsiębiorstwo, tak naprawdę jednak firma, 
która wypłaca Paulowi Carpenterowi pensję, jest nadzwyczaj złowrogą 
organizacją z niezmiernie dziwacznym kierownictwem.  
Paul już myślał, że zaczyna się orientować w sytuacji (zwłaszcza kiedy zakochał 
się bez pamięci w swojej niewytłumaczalnie ponętnej koleżance Sophie), ale gdy 
pracuje się w J. W. Wells, śmierć zawsze jest tuż, w odróżnieniu od wiecznie 
nieobecnego zszywacza. Nasz zakochany na śmierć bohater wkrótce odkryje, że w 
oku obserwatora jest nie piękno, lecz budyń. I że strasznie piecze.  
Niesłychanie zabawne opowieści fantastyczne Toma Holta zaludnione są przez 
złe gobliny, irytujące duszki i ludzi takich jak my. Sęk w tym, że nie zawsze da 
się poznać, kto jest kim. 
 
W cyklu:  1. Śniło ci się, 2. Ziemia, powietrze, ogień i…budyń. 
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ZWIERZYNIEC  PA ŃSTWA  SZTENGLÓW  
 
Nowość w serii "Mistrzowie Ilustracji": słoń w prezencie urodzinowym, prze-
prowadzka Gdzie Pieprz Rośnie i inne niezwykłe perypetie w zwariowanej 
powieści z wesołymi ilustracjami Jerzego Flisaka.  
Napisana z absurdalnym poczuciem humoru opowieść o pechowej rodzinie 
Sztenglów, która wyrusza Gdzie Pieprz Rośnie - do miasteczka, gdzie każdy może 
robić, co mu się żywnie podoba. Towarzyszy im gromadka zwierząt, która z 
każdym dniem staje się coraz większa i przysparza właścicielom kolejnych 
kłopotów. 
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10   MINUT   ROWEREM  
 
Karolina Słomka, lat 16 i pół, uciekając przed upiornie gorący sierpniem, który 
spędza samotnie w mieście (jej chłopak wyjechał za granicę), jedzie na wieś do 
ciotek - despotycznej Eryki i egzaltowanej Felicji. Tam poznaje tajemniczego 
podrywacza o paskudnej reputacji, obdarzonego - na jej zgubę - zatrważającym 
magnetyzmem. Czy uda jej się oprzeć niebezpiecznemu urokowi łamacza 
kobiecych serc i dochować wierności swoim, niezbyt modnym dziś, zasadom 
wierności i wstrzemięźliwości? To się jeszcze okaże! 
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BIEGNIJ  DYNIO,  BIEGNIJ ! 
 
Hej, dana, dana, nie widziałam pani, nie widziałam pana, ani staruszka, ani 
staruszki. Biegnij dynio, biegnij, trzymaj się swej dróżki! - tak woła do 
osłupiałych ze zdziwienia bestii, tocząca się drogą dynia. Kto jest w jej wnętrzu, 
kpiąc sobie z wilka, niedźwiedzia i lwa? 
Biegnij dynio, biegnij to tradycyjna bajka portugalska, która doczekała się w kraju 
pochodzenia oraz w Brazylii wielu wznowień, adaptacji i przeróbek (w Polsce 
była do tej pory zupełnie nieznana). Opowiada o staruszce, która w drodze na ślub 
wnuczki spotyka wilka, niedźwiedzia i lwa. Dzikie, wygłodniałe zwierzęta chcą ją 
zjeść, lecz babcia proponuje, by zaczekały z realizacją swych zamiarów do jej 
powrotu z przyjęcia. Ale jakaż czeka je wtedy niespodzianka! Wyobraźnia i 
humor okazują się silniejsze od bestii! 
Opowiadanie napisane jest wartkim, żywym językiem. Historia daje wiele 
możliwości interpretacyjnych i animacyjnych, zwłaszcza teatralnych. Twórcą 
ilustracji jest André Letria, portugalski artysta uhonorowany wieloma nagrodami. 
Jego charakterystyczne, wyraziste, odrobinę prowokacyjne postaci nakreślone są z 
wielką ekspresją i humorem. 
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BLONDYNKA  W  INDIACH 
 
Seria książek przygodowych znanej podróżniczki i pisarki, Beaty Pawlikowskiej. 
Najbardziej niezwykłe zakątki świata, zaskakujące obserwacje, zabawne rysunki i 
kolorowe fotografie.  
BLONDYNKA W INDIACH  - Świątynia Szczurów i dzikie wielbłądy, riksze, 
słonie, diamenty, pustynia w Radżastanie, New Delhi, Taj Mahal, Wisznu i skarby 
maharadży. 
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HRYCIOWIE 
 
Wojenna zawierucha. Dramatyczna podróż po okupowanej Europie. Trudy życia 
codziennego w ponurej rzeczywistości PRL-u. Miłość i pasja. Szczęście i 
cierpienie. Wielkie namiętności i rodzinne intrygi.  
To wszystko jest udziałem bohaterów trzeciego tomu "Cukierni Pod Amorem". 
Prześledźmy ostatni etap ich fascynującej historii. 
Czy Idze uda się rozwikłać zagadkę tajemniczego pierścienia? Czy dziewczyna 
zrealizuje ambitne plany, a jej ojciec zazna szczęścia? Czy Celina spotka się z 
miłością swego życia? 
 
Cukiernia pod Amorem: 1. Zajezierscy, 2. Cieślakowie, 3. Hryciowie. 
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ELMO  CZYTA 
 
Książki z tej serii są stworzone na podstawie jednej z najpopularniejszych na 
świecie licencji. Przygody bohaterów Ulicy Sezamkowej znane są polskim 
dzieciom z TVP 1 oraz z kanału MiniMini. 
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JAJKO   KSIĘŻYCA 
 
"Mam na imię Anabella i chcę opowiedzieć, co mi się niedawno wydarzyło. A 
były to absolutnie dziwne i niezwykłe rzeczy. Dziwne i Niezwykłe: tak właśnie. A 
wszystko zaczęło się od Domu Naprzeciwko..." 
 
"To bardzo piękna i poruszająca opowieść o dwunastoletniej dziewczynce, 
wyruszającej w niepokojącą wędrówkę przez świat z pogranicza łagodnej, 
czarodziejskiej baśni i mrożącego krew w żyłach horroru." 
fragment recenzji dr. Grzegorza Leszczyńskiego. 
Dla czytelników 12+ 
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JEST  SUPER ! 
 
Dorosłość... Dla jednych upragniona, dla innych przerażająca: Co?! Dwadzieścia 
lat?! Ale dziadkers! Jak ona smakuje? Jak radzą sobie młodzi Polacy? Ci dorośli... 
Jagoda i Dorota zdały maturę i wyjechały z małego miasteczka, by zacząć 
samodzielne życie. "Koniec budy, koniec rycia, nareszcie będziemy żyć!" - 
obiecują sobie. Zamierzają wynająć mieszkanie, znaleźć pracę i nareszcie robić to, 
co będą chciały. Już nigdy nikt nie będzie im mówił, co dla nich dobre. Nigdy... 
"Smak dorosłości" to seria książek o losach współczesnych młodych Polaków, 
którzy zaczynają samodzielne życie tu i teraz. Nie chcą wyjeżdżać z kraju i 
uparcie pokonują problemy codzienności. To portret nowej generacji ludzi - 
otwartych, samodzielnych, nastawionych nie tylko na posiadanie, ale również na 
istnienie i realizowanie swoich pasji, albo po prostu na spokojne, wygodne życie, 
na które chcą zapracować sami. Ich historie są momentami gorzkie, ale też pełne 
humoru i lekkie, bo ostatecznie każdy z bohaterów może powiedzieć "Kocham 
cię, życie", mimo wszystko... 
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JEZIORO  ŁAB ĘDZIE 
 
`Jezioro łabędzie` to pierwsza książka w cyklu Bajki Baletowe pięknie 
zilustrowana rysunkami oddającymi klimat opowieści zaklętej w taniec może 
może stać się dla całej rodziny początkiem przygody z baletem! W środku czeka 
na Ciebie: - bajka napisana na podstawie libretta, - lekki esej-gawęda 
opowiadający historię powstania utworu i wprowadzający w tajniki sztuki 
baletowej, - noty o twórcach: Piotrze Czajkowskim i Mariusie Petipie, - 
słowniczek pojęć baletowych, - tablice z podstawowymi pozycjami baletowymi. 
Bajki Baletowe to seria książek dla dzieci i młodzieży (6-13 lat), która w ciekawy 
i przystępny sposób wprowadza młodego czytelnika w świat baletu. Kolejne tomy 
przedstawiają najbardziej znane balety, jak Jezioro łabędzie, Dziadek do 
orzechów i Śpiąca królewna Piotra Czajkowskiego, Coppelia Léo Delibes`a, 
Kopciuszek i Romeo i Julia Siergieja Prokofiewa, które warto obejrzeć wspólnie 
z dziećmi. Wspólne czytanie Bajek Baletowych zachęca do wybrania się razem do 
teatru i podziwiania na scenie niezwykłych przedstawień baletowych, o których 
opowiadają książeczki. 
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W   OBJĘCIACH   CHŁODU 
 
Mam na imię Ellie. Nie jestem już tą samą dziewczyną, która mieszkała z 
rodzicami w Wirrawee. Nikt z nas nie jest już taki sam. 
Boimy się, ale jesteśmy silni i nie tak łatwo nas złamać. Nie chcemy być 
martwymi bohaterami. Wydaje mi się, że w obliczu niebezpieczeństwa będziemy 
musieli robić rzeczy naprawdę straszne. Ale nie wiem, jak daleko możemy się 
posunąć, żeby ocalić najbliższych. I czy będę w stanie kochać kogoś, kto nie 
zawahał się zabić? 
Choć nadciąga chłód, jutro może być naprawdę gorąco. 
 
Jutro: 1. Kiedy zaczęła się wojna, 2. W pułapce nocy, 3. W objęciach chłodu, 4. 
Przyjaciele, 5. Gorączka. 
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KOSMICZNA   BURZA 
 
Kosmiczna burza to pełna akcji, ekscytująca, trzymająca w napięciu kontynuacja 
Meteorytu. Nieznany wirus, uwolniony przez burzę meteorytów, dał Sarze, 
Robertowi i ich przyjaciołom supermoce, które mogą stać się przekleństwem... 
gdy trzeba je ukrywać przez bezlitosnym wrogiem. Śmiercionośne meteoryty 
zbliżają się do Ziemi. Tajemniczy rosyjski miliarder, Nikolai Makarov, zamierza 
zrealizować swój przerażający plan. Czy grupie przyjaciół uda się zapobiec 
katastrofie? Niezwykłe zdolności głównych bohaterów, spadające meteoryty, 
przybysze z kosmosu, stojący za kulisami wydarzeń, sprawiają, że od tej książki 
nie sposób się oderwać. Dla czytelników 12+ 
 
W cyklu : 1. Meteoryt, 2. Kosmiczna burza. 
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KOSZMARNY  KAROLEK  CZYTA  KSI ĄŻKĘ 
 
Kolejna niezwykle zabawna książeczka w serii dla najmłodszych czytelników. 
 
Koszmarny Karolek ma przed sobą nie lada wyzwanie: jak wygrać konkurs 
czytelniczy, nie czytając ani jednej książki? Odpowiedź jest bardzo prosta - trzeba 
je samemu bardzo szybko napisać i wielka wygrana jest już w kieszeni. 
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KOSZMARNY  KAROLEK  I  
WAMPIROZOMBI 
 
Najnowsza książeczka z czterema zupełnie nowymi opowiadaniami. Nocna 
wycieczka szkolna do muzeum ma nieprzewidziane skutki. Karolek staje oko w 
oko ze strasznym wampirozombi, którym okazuje się być pani Kat-Toporska. 
Dowiadujemy się również, że rodzice nie powinni zmuszać Karolka do zabawy z 
Damiankiem, bo skutki tego są zupełnie nieprzewidywalne... 
 
Francesca Simon jak zwykle pełna inwencji i w doskonałej formie. 
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KTO  TO  WIDZIAŁ ?  PRZEWODNIK  DLA  
DZIECI  PO  ŁAZIENKACH  KRÓLEWSKICH 
 
Kto to widział?! Przewodnik po Łazienkach Królewskich i książka do rysowania 
w jednym? Tak! Ciekawi Was, czy w Łazienkach wszędzie stoją wanny i 
prysznice? Chcecie wiedzieć, co król jadał na obiad i jak tańczy się menueta? 
Zastanawiacie się, czy w Starej Pomarańczarni trzymane są stare pomarańcze? 
Sięgnijcie po �Kto to widział?! �Kto to widział?� to niezwykły przewodnik po 
Łazienkach Królewskich stworzony specjalnie dla dzieci. Znajdziecie w nim 
mnóstwo informacji o Ogrodzie Łazienkowskim i zabytkach, które się w nim 
znajdują. Poznacie ich historię, przeczytacie wiele ciekawostek o królu 
Stanisławie Auguście i jego czasach, odkryjecie najróżniejsze łazien-kowskie 
tajemnice. A dlaczego ten przewodnik jest tak niezwykły? Bo to, jak będzie 
wyglądał, zależy także od Was! Możecie nie tylko oglądać go i czytać, ale też 
pisać w nim i rysować! Na wielu stronach znajdziecie najróżniejsze zadania, 
ćwiczenia i puste miejsca do uzupełnienia. Zapełnijcie je i stańcie się 
współtwórcami tej książki! Wybierzcie się z nią na wycieczkę po Łazienkach, a 
przeżyjecie wspaniałą przygodę. Czytajcie ją i uzupełniajcie w domu, a dostarczy 
Wam wielu godzin świetnej zabawy! Nominacja do nagrody graficznej w 
konkursie Polskiej Sekcji IBBY "Książka Roku 2011".  
Tekst: Izabela Koczkodaj. Ilustracje: Agata Dudek, Małgorzata Nowak. Książka 
dla dzieci od lat 6 
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BEHEMOT 
 
W alternatywnej przeszłości w Europie wybuchła wojna. Mocarstwa pod 
przywództwem Niemiec stworzyły armię potężnych bojowych maszyn. Ich 
przeciwnikami są angielscy darwiniści i wyhodowane przez nich niezwykłe żywe 
organizmy. Konflikt się rozwija, a przeciwnicy rywalizują o wpływy w kolejnych 
państwach, usiłując przeciągnąć je na swoją stronę. 
Lewiatan cudem uszedł ze starcia z Niemcami i zmierza teraz z tajną misją do 
Konstantynopola. Deryn Sharp, dziewczyna, która podstępem dostała się do 
brytyjskich Sił Powietrznych, zaprzyjaźnia się coraz bardziej z przebywającym na 
jego pokładzie Aleksandrem, synem zamordowanego arcyksięcia Franciszka 
Ferdynanda. Jednak odkąd Wielka Brytania i Austro-Węgry znalazły się w stanie 
wojny, chłopak jest w jeszcze większym niebezpieczeństwie. Brawurowa 
ucieczka w Konstantynopolu nie zapewnia mu bynajmniej spokoju. Przeciwnie - 
rzuca go w sam środek politycznych rozgrywek o wpływy w Imperium 
Osmańskim. Niemcy przekazali Turkom okręty i technologie, Brytyjczycy oferują 
Lewiatana. Szalę może przechylić tylko owoc tajnego brytyjskiego projektu.  
 
Lewiatan: 1. Lewiatan, 2. Behemot, 3. Goliat. 
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W  GÓRĘ  MISSISIPI  /  NA  TROPIE  
DALTONÓW  / W  CIENIU  WIE Ż  
WIERNICZYCH 
 
Trzeci tom przygód Lucky Luke'a – kowboja, który strzela szybciej niż jego 
własny cień. Zbiorcze, zawierające trzy albumy, wydanie historii, których 
bohaterem jest Lucky Luke – jedna z najpopularniejszych postaci komiksowych. 
Najszybszy rewolwerowiec na Dzikim Zachodzie zaprowadzi porządek w 
miasteczku, którego mieszkańców ogarnął szał wydobycia ropy naftowej, płynąc 
statkiem parowym w górę Missisipi, unieszkodliwi kilku opryszków, próbujących 
opóźnić podróż i jak zwykle doprowadzi braci Daltonów tam, gdzie ich miejsce – 
do więzienia. Poznajcie niepublikowane dotąd w Polsce opowieści René 
Gościnnego. 
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ŚWIT   DEMONÓW  
 
Piętnastoletni Jake Harker jest fanem wszystkiego, co ma bodaj najmniejszy 
związek z horrorem. Od dnia, w którym, jako dziewięciolatek, otrzymał w 
podarunku pudło wypełnione starymi komiksami, Jake pogłębiał swoją wiedzę na 
temat potworów, duchów i demonów. Nigdy nie przypuszczał, że któregoś dnia 
zebrane przez lata informacje ocalą mu życie... 
Brutalne morderstwo zmienia całe życie Jake’a. Gdy jego matka ginie, zabita 
przez nieznanego sprawcę, chłopak odkrywa, że najbliżsi zataili przed nim prawdę 
o prawdziwej konstrukcji tego świata. To czym dotąd tylko czytał, istnieje 
naprawdę, a równoległy świat demonów jest bardziej przerażający, niż wyobrażali 
sobie komiksowi scenarzyści. Raz na jedno pokolenie wrota piekieł stają otworem 
i stworzenia z najgorszych koszmarów wpełzają niezauważenie do ludzkiego 
świata. Ćwierć wieku wcześniej ofiara z dziecka położyła kres inwazji, jednak 
teraz pieczęć skruszała i trzeba ją odnowić. Rola Jake’a w ocaleniu świata jest 
bardzo ważna – i jednorazowa. To jego krew ma po raz kolejny zamknąć wrota 
piekieł... Tylko że Jake, zbrojny w najdziwniejsze informacje o czarnomagicznym 
światku, nie ma zbytniej ochoty kłaść głowy pod topór... 
 
Łowca czarownic: 1. Świt demonów, 2. szubienice o zmierzchu. 
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UPIORNA  SZKOŁA 
 
Do szkoły Merston High w mieście Salem w stanie Oregon trafiają dwie nowe 
uczennice. Melody Carver przybywa z Beverly Hills, by po operacji plastycznej 
zacząć tu nowe życie – bez astmy i bez garbatego nosa. Frankie Stein, stworzona 
piętnaście dni wcześniej przez ojca-potwora, opuszcza jego tajne laboratorium, by 
wziąć szturmem szkołę, zdobyć zainteresowanie chłopców i podbić galerie 
handlowe. W tej kolejności. Nie wie, że by przetrwać w szkole, w normalnym 
świecie, powinna ukrywać swoją przerażającą odmienność. Dziewczyny poznają 
się bliżej, jednak czy Frankie może powierzyć swój największy sekret Melody - 
przedstawicielce „normalsów”? I czy to możliwe, że nie jest w tej szkole jedynym 
potworem? 
 
Monster High: 1. Upiorna szkoła, 2. Upiór z sąsiedztwa, 3. O wilku mowa… 
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UPIÓR  Z  SĄSIEDZTWA 
 
Drugie spotkanie z uczniami niezwykłej szkoły Merston High, w której nikt 
niczego nie może być pewny. Nawet Cleo (Cleopatra de Nile), która dotąd 
niepodzielnie królowała na szkolnych korytarzach, mając poddanych zarówno 
wśród RAD-owców, czyli członków Ruchu Atrakcyjnie Dziwnych, jak i nudnej 
reszty, czyli normaliów – czuje się zagrożona. Od niedawna to dwie inne 
dziewczyny – Frankie Stein i Melody Carver – są na ustach wszystkich. Wspólnie 
z Brettem kręcą film, który ma przekonać normalsów, że potwory nie są takie 
straszne, jak je malują. Czy córka faraona Cleo odzyska władzę w szkole? Czy 
film wypromuje dziwność na hit sezonu? A może zaczniesz się zastanawiać, czy 
ten chłopak z sąsiedztwa nie jest czasem upiorem…? 

 
Monster High: 1. Upiorna szkoła, 2. Upiór z sąsiedztwa, 3. O wilku mowa… 
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NA  PSA  UROK 
 
Atticus O’Sullivan to gwiazda rockowa wśród magików – ten przystojny 
Irlandczyk to tak naprawdę ostatni z druidów. Polegając na swych 
nadprzyrodzonych mocach, wrodzonym sprycie i uroku osobistym, już od dwóch 
tysięcy lat ucieka przed pewnym celtyckim bogiem. Kiedy jednak w sennym 
miasteczku Tempe w Arizonie, gdzie się ostatnio zaszył, pojawia się ponętna 
bogini śmierci Morrigan, jako forpoczta celtyckiego panteonu, Atticus nie ma 
złudzeń – zanosi się na poważne kłopoty… 
Na psa urok to pierwszy tom cyklu urban fantasy. Hearne  wypełnia ten świat 
barwnymi postaciami. Jest tu gadający wilczarz irlandzki i wataha wilkołaków-
wikingów, i piękna barmanka opętana przez hinduską boginię, wampir-prawnik 
i… polskie wiedźmy, którym udało się umknąć nazistom. Szalona mieszanka 
mitów i współczesności, bohater obdadrzony ciętym dowcipem, niespodziewane 
zwroty akcji – to dość, by rozchichotany czytelnik przeczytał powieść jednym 
tchem. 
 
Kroniki Żelaznego Druida: 1. Na psa urok, 2. Raz wiedźmie śmierć, 3. Między 
młotem a piorunem. 
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NIEWIDZIALNY   TONINO 
 
Pierwsze polskie tłumaczenie jednej z najsłynniejszych książek włoskiego klasyka 
literatury dziecięcej -  Gianniego Rodariego. Tytułowego bohatera poznajemy 
podczas lekcji, kiedy – nieprzygotowany – drży z obawy, że zostanie wywołany 
do odpowiedzi. Gdyby tak stać się niewidzialnym! Tak właśnie się dzieje – 
chłopca przestają zauważać koledzy i koleżanki z klasy, nauczyciel, mieszkańcy 
miasta, ludzie w tramwaju. Tonino, korzystając z okazji, psoci co niemiara – 
wszystkim dzieciom zapewne przypadną do gustu jego szalone figle. 
Niewidzialność staje się jednak zmartwieniem, gdy chłopca nie mogą zobaczyć 
ukochani rodzice... 
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OGNISTY  TRON 
 
Odkąd bogowie starożytnego Egiptu zostali wyzwoleni we współczesnym 
świecie, Carter Kane i jego siostra Sadie znaleźli się w tarapatach. Jako 
potomkowie Domu Życia Kane’owie są obdarzeni wyjątkowymi mocami, ale 
przebiegli bogowie nie dali młodym magom czasu na opanowanie choćby 
podstawowych umiejętności. A byłyby bardzo potrzebne – ich przerażający 
nieprzyjaciel, wąż chaosu Apopis rośnie w siłę. Jeśli w ciągu kilku dni nie zdołają 
zapobiec jego uwolnieniu, nastąpi koniec świata. Innymi słowy: zwykły dzień 
rodziny Kane’ów. Aby mieć jakiekolwiek szanse w walce z siłami chaosu, 
rodzeństwo musi przywrócić do życia boga słońca Ra – to zadanie przekraczające 
wszystko, czego dokonał jakikolwiek mag. Muszą odnaleźć trzy części Księgi Ra 
i nauczyć się zawartych w niej zaklęć. Och, nie wspomnieliśmy chyba, że nikt nie 
wie, gdzie Ra się znajduje.  
Kroniki Rodu Kane : 1. Czerwona piramida, 2. Ognisty tron. 
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PAN  BRUMM  IDZIE  SI Ę  KĄPAĆ 

Tym razem Pan Brumm robił to, co zawsze robił w poniedziałki – wraz z 
najlepszym przyjacielem, złotą rybką imieniem Kaszalot, szedł wykąpać się w 
jeziorze. Niestety, Pan Wydra zaskoczył ich wiadomością, że na dnie czai się 
dziki i groźny Wkurzacz! Dlatego Pan Brumm wolał zostać na brzegu. Przezorny 
zawsze ubezpieczony! Do czasu… Kiedy Kaszalot zniknął nagle z powierzchni 
jeziora Pan Brumm nie wahał się ani chwili – natychmiast skoczył do wody, aby 
ratować przyjaciela przed wodnym stworem… 
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RATUNKU,  MARZENIA ! 

Moi rodzice (urodzeni warszawiacy) zawsze marzyli o tym, by zamieszkać na wsi 
— najlepiej takiej, do której nawet PKS nie dojeżdża. Dlatego tata w ramach 
relaksu przerzuca aukcje na Allegro (w dziale Nieruchomości). Dlatego przez całe 
życie ciągali nas po rozmaitych dziurach (to określenie Julii). Czasem bywały to 
dziury w całkiem dosłownym znaczeniu. Trudno zliczyć, ile razy tata uszkodził 
zawieszenie na wertepach... 
Marzenia marzeniami, ale tym razem wszystko wskazuje na to, że rodzice Mirka, 
Julii i Helenki wreszcie je spełnią. Znaleźli dom w pięknej okolicy — góry, morze 
i jezioro w jednym! Co prawda góry to raczej łagodne pagórki, morze obecne w 
postaci Zalewu Wiślanego, a jezioro jest cokolwiek oddalone. Ale dom stary, 
przedwojenny, z duszą, stylem i historią... Tyle że bez ciepłej wody, z 
przeciekającym dachem, no i czy w ścianach nie siedzi grzyb czy coś jeszcze 
gorszego? Wakacje całej rodziny zapowiadają się pracowicie. 
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RAZ  WIED ŹMIE  ŚMIER Ć 

2100-letni Atticus O’Sullivan, ostatni z druidów, odkrywa, że po zabiciu pewnego 
celtyckiego boga (zajrzyj do pierwszego tomu serii, Na psa urok) stał się 
niespodziewanie popularny. Bogowie z najróżniejszych panteonów życzą sobie 
nagle, by sprzątnął ich rywali, przede wszystkim boga piorunów Thora. To 
dopiero początek kłopotów Atticusa. Oto do jego drzwi puka Kojot, indiański 
bóg-oszust, i żąda, by druid unicestwił demona polującego na ludzi w okolicy. 
Horda bachantek  z Las Vegas chce zająć senne miasteczko i uczynić z niego 
kolejne gniazdo rozpusty. A na dodatek na życie druida i jego przyjaciół dybią 
diaboliczne nazistowskie wiedźmy, polujące też na atrakcyjny polski sabat pod 
wodzą Maliny… I po czyjej stronie stanie rosyjski rabin, upadły anioł z piątego 
kręgu piekła Dantego? Atticusowi pomagają zwilkołaczony wiking i 
sprawniczony wampir – czy jednak tym razem to wystarczy, by ujść z życiem? 

Kroniki Żelaznego Druida: 1. Na psa urok, 2. Raz wiedźmie śmierć, 3. Między 
młotem a piorunem. 
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PIRACKI  SKARB 

Książeczka z komiksami w poręcznym, kieszonkowym - właściwie plecakowym - 
formacie cieszy się wielką sympatią czytelników już od kilku lat. Przyjaciele 
tworzą paczkę zwaną Tajemniczą Spółką, która jeździ po całym świecie 
furgonetką - Wehikułem Tajemnic, i rozwiązuje zagadki detektywistyczne. Każda 
część serii książek o psie detektywie składa się z kilku zabawnych komiksów, w 
których bohaterowie tropią potwory i stają wobec niewyjaśnionych tajemnic. Na 
szczęście za każdym razem wszystko kończy się dobrze. 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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W  EGIPCIE 

Kolejny tom komiksu tym razem wspólnie z bohaterami będziemy odkrywać 
Egipt  
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TATA  UCIEKA  Z   CYRKIEM  

Ta książka jest o tym, że dorośli też mają marzenia i o tym, że życie może być 
cyrkiem, jeśli tylko się na to pozwoli. Pierwsza książka dla dzieci Etgara Kereta, z 
fantastycznymi ilustracjami Rutu Modan, znanej autorki komiksów. 
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TATO,  POJEDŹMY  NA  GRZYBY ! 

Dalszy ciąg przygód szalonej rodziny Różyczków - czy najwspanialszy tata na 
świecie podoła wędrówce w leśny gąszcz pełen niebezpiecznych tajemnic?Tato 
planuje odpoczynek po pracy, ale dzieci składają mu propozycję nie do 
odrzucenia - pojedźmy na grzyby! Zaopatrzeni w - niezbędne w takich sytuacjach 
- atlas i maszt flagowy wyjeżdżają do lasu wespół z sąsiadem, który ma się za 
eksperta w sprawach leśnych zbiorów. Bliskie spotkanie z naturą okaże się pełne 
niespodzianek... 
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THORGAL  -  DZIECKO  Z  GWIAZD 

Thorgal, kultowy bohater komiksów Grzegorza Rosińskiego, teraz w powieści. 
Miliony fanów na całym świecie czytają od lat komiksy opowiadające o jego 
losach. Odważny i uczciwy człowiek, wierny i kochający mąż, sprawiedliwy i 
waleczny przywódca - taki jest Thorgal.  

Thorgal. Dziecko z gwiazd to znane z komiksów dzieje Thorgala, wzbogacone o 
nowe, nieznane dotąd wątki.  
Thorgal Aegirsson, syn burz i morza: niezwykły los chłopca przybyłego z 
daleka... Wracając z ciężkiej wyprawy, wikingowie znaleźli nad brzegiem morza 
porzucone niemowlę. Nikt nie wiedział, kim jest i skąd pochodzi. Wódz klanu 
adoptował chłopca i nadał mu imię Thorgal Aegirsson. Śmierć przybranego ojca 
dramatycznie odmieni los Thorgala: obcy wśród swoich, będzie musiał walczyć o 
przetrwanie... i miłość. 
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TYLKO  TSATSIKI 

Tsatsiki rozpoczyna trzecią klasę. Ma już teraz nie tylko Mamuśkę, ale też tatę, a 
właściwie dwóch. Jensa, z którym mieszkają, oraz Tatę Poławiacza Ośmiornic 
daleko w Grecji.  
Tsatsiki czuje się coraz bardziej dorosły. Zamiast treningów piłki nożnej wybiera 
kurs tańca. Zapuszcza włosy i wraz z Perem Hammarem zakłada zespół rockowy. 
Jak na prawdziwego rockmana przystało - cieszy się powodzeniem u dziewczyn. 
To jednak przysparza mu sporo rozterek, bo przecież nie można chodzić z dwoma 
dziewczynami naraz!  
Trzecia z pięciu książek o Tsatsikim - przetłumaczonych na kilkanaście języków i 
wielokrotnie nagradzanych, m.in. przez szwedzkie Jury Dziecięce, które trzem z 
nich nadało tytuł najlepszej książki roku. Wybór w pełni uzasadniony - wartkie 
tempo, humor i ciepło sprawiają, że książki o Tsatsikim czyta się jednym tchem. 

W cyklu : 1. Tsatsiki i Mamuśka, 2. Tsatsiki i Tata poławiacz ośmiornic, 3. Tylko 
Tsatsiki. 
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W  MOCY  DUCHA 

Kolejna część bestsellerowej sagi!  
Na Syberii usłyszałam, że istnieje sposób, aby przywrócić Dymitra do dawnej 
postaci dampira. Niestety, jedyną osobą, która mogła nam pomóc, był przestępca. 
Nie byle jaki przestępca, bo sam Wiktor Daszkow. Moroj królewskiego rodu, 
który kiedyś torturował Lissę. Zamierzałyśmy uwolnić śmiertelnego wroga... 

 
Po straceńczej wyprawie na Syberię Rose Hathaway wróciła do domu, do 
Akademii Świętego Władimira. Czekają ją końcowe egzaminy i życie poza 
bezpiecznymi murami szkoły. Tego od zawsze pragnęła, ale trudno jej się cieszyć 
ze świadomością, że on gdzieś tam jest. Dymitr, którego niegdyś kochała i 
którego nie zdołała zabić.  

Dziewczyna nie może też zapomnieć, że istnieje szansa, by ocalić ukochanego. 
Jednak to oznacza podjęcie straszliwego ryzyka. Czy za miłość warto zapłacić 
każdą cenę? 

Akademia wampirów: 1. Akademia wampirów, 2. W szponach mrozu, 3. 
Pocałunek cienia, 4. Przysięga krwi, 5. W mocy ducha, 6. Ostatnie poświęcenie. 
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IMPERIUM  NOCY 

Grace i Connor zmagają się z przerażającą prawdą o swoim pochodzeniu. A także 
z głodem krwi, który w nich narasta. Tymczasem Sidorio zamierza wznieść 
imperium zła i chaosu, aby niepodzielnie władać na morzach i oceanach. Nie 
działa jednak samotnie. Ma tajemniczą wspólniczkę... 
Czy Sidorio zdoła przeciągnąć bliźnięta na stronę mroku? Dołącz do młodych 
Tempestów w dramatycznej walce o losy świata! 

 
Ta seria może dorównać popularnością "Piratom z Karaibów". 

Wampiraci:  1. Demony oceanu, 2. Fala terroru, 3. Krwawy kapitan, 4. Czarne 
serce, 5. Imperium nocy. 

 

40852 

 
 
 

CZAS   ZŁEGO  WILKA 

Nat Carver i jego wierny przyjaciel, wilken Woody, dowiadują się, że ich 
śmiertelny wróg zwołuje bandę występnych wilkołaków. I to właśnie oni dwaj 
będą musieli go jakoś powstrzymać. Problemy ze zmiennokształtnością, które 
zaczyna mieć Nat, na pewno nie pomogą im w pokonaniu najstraszliwszych 
potworów, jakie kiedykolwiek chodziły po ziemi! Tymczasem nadchodzi czas 
decydującego starcia! 

Wilken: 1. Bracia krwi, 2. Cyrk półmroku, 3. Czas złego wilka. 



40853 
 

 

ZŁY  WILK 

Dawno, dawno temu żył sobie nadzwyczaj leniwy wilk, który, żeby się nie 
przemęczać, nie jadał nic poza ryżem na mleku. Pewnego dnia, patrząc w lustro, 
zrozumiał, że tak wychudzony w nikim nie wzbudza już lęku. Postanowił więc, że 
zmieni się w naprawdę złego wilka... 
Tak zaczyna się historia o wilku, który chce zmienić swoje życie i wyrusza w 
szeroki świat. Niestety, zdecydowany jest uczynić to kosztem innych. Jego niecne 
postępki zostają jednak udaremnione przez domowe zwierzęta. Jak się okazuje 
koza, osioł, owca, krowa i świnka, symbolizujące niewinność, nie są bezradne 
wobec wilczej przemocy. Ich inteligencja i spryt triumfują nad złem. 
Zły Wilk to dowcipna opowieść o ładzie i harmonii świata, w którym 
niegodziwość zostaje ukarana. Pochodząca z Rosji historia sięga czasów, w 
których podstawowym źródłem utrzymania człowieka było łowiectwo. Podczas 
gdy mężczyźni polowali, kobiety zajmowały się domem, często snując 
emocjonujące opowieści o zręczności i przebiegłości zwierząt. Popularne bajki o 
zwierzętach stały się z czasem podstawą etycznej i estetycznej edukacji kolejnych 
pokoleń. 
Album jest oszczędny i minimalistyczny, zarówno w warstwie plastycznej, jak i 
literackiej, pozostawia nieograniczoną przestrzeń dla wyobraźni dziecka. Chené 
Gómez użył syntetycznego kolażu, by uchwycić nastrój bajki i siłę charakterów 
występujących w niej postaci. Tekst uchyla rąbka rosyjskiej rzeczywistości z jej 
surowym klimatem, rozległymi przestrzeniami i tradycyjną gościnnością (to nie 
przypadek, że przebiegła świnka proponuje wilkowi kąpiel po długiej podróży). 

40854 
 

PROJEKT  TRAKTATU   USTANAWIAJ ĄCEGO   
KONSTYTUCJĘ   DLA  EUROPY…  

40855 TRAKTAT  USTANAWIAJ ĄCY   WSPÓLNOTĘ  
40856 
 

POLSKA  W  UNII  EUROPEJSKIEJ.  NASZE  
WARUNKI   CZŁONKOWSTWA  

40857 

 

ASTERIX  CHEZ  LES  BRETONS  
 

Jules César, décidé à repousser un peu plus loin les limites de son empire, prépare 
une véritable armada de légionnaires surentraînés pour envahir la Bretagne 
(aujourd’hui Grande-Bretagne).Pour aider son cousin breton Jolitorax dans sa 
lutte contre les légions romaines, Astérix traverse la Mare Britannicum (Manche) 
accompagné d’Obélix et d’un tonneau rempli de « magique potion ».Commence 
alors pour les deux amis un périple au pays où on parle à l’envers, on boit la 
cervoise chaude, on sert le sanglier bouilli et on joue au rugby (pour le plus grand 
plaisir d’Obélix) !Heureusement, nos héros sauront résister à toutes ces épreuves, 
n’est-il pas ? 

40858 

 

BASIA   I   OPIEKUNKA 
 

Mama Basi potrzebuje pomocy. W domu pojawia się opiekunka.Basi 
zdecydowanie nie podoba się ten pomysł. Postanawia nie odzywać się do 
opiekunki ani słowem. Szybko okazuje się, że to nie takie proste... 



40859 

 

BENJAMIN  PIG’S  BAD  DAY 
 

A Garth Pig Story 

 

40860 CHARLIE  AND THE CHOCOLATE  FACTORY  
 

Charlie and the Chocolate Factory and its sequel, Charlie and the Great Glass 
Elevator, along with Roald Dahl's other tales for younger readers, make him a true 
star of children's literature. Dahl seems to know just how far to go with his 
oddball fantasies; in Charlie and the Chocolate Factory, for example, nasty Violet 
Beauregarde blows up into a blueberry from sneaking forbidden chewing gum, 
and bratty Augustus Gloop is carried away on the river of chocolate he wouldn't 
resist. In fact, all manner of disasters can happen to the most obnoxiously 
deserving of children because Dahl portrays each incident with such 
resourcefulness and humor. 

40861 

 

CHEMIA ZBIÓR  ZADA Ń  DLA  UCZNIÓW  
LICEUM, LICEUM  PROFILOWANEGO  I  
TECHNIKUM  
 

Chemia. Zbiór zadań dla uczniów liceum ogólnokształcącego, liceum 
profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony 

40862 

 

CODEX:  EYE  OF  TERROR 
 

The Codex includes 4 army lists  

• Imperial Guard- Cadian Shock Troopers  
• Chaos- The Lost and the Damned  
• Space Wolves- 13th Company  
• Eldar- Ulthwé Strike Forces  

The Codex includes a new special character for the Imperial Guard.  

40863 

 

DAS  DSCHUNGELBUCH 
 

Rudyard Kipling gelangte mit seinen beiden Dschungelbüchern und dem Roman 
"Kim" zu Weltruhm und wurde 1907 als 1.Engländer mit dem Literaturnobelpreis 
ausgezeichnet. Geboren 1865 als Sohn des englischen Kurators John Lokckwood 
und dessen Frau Alice MacDonald in Bombay, schickten ihn seine Eltern auf eine 
Schule in England; danach kehrte Kipling nach Indien zurück, wo er als Journalist 
und Schriftsteller arbeitete und bald zum beliebtesten englischen Autor wurde. Er 
starb 1936 in London. 



40864 

 

DIE  HASCHENSCHULE 
 

Zu meiner großen überraschung findet man in Buchhandlungen immer noch - oder 
immer wieder - das Kinderbuch »Die Häschenschule«. Das Ding stammt im 
Original aus den zwanziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts, ist so ein richtig 
klassisches Bilderbuch mit gereimten Texten und steckt vor allem voller 
antiquierter Auffassungen von Schule, Erziehung und Geschlechterrollen. 

40865 

 

DRACULA 
 

Count Dracula is a vampire. He drinks people's blood. When he leaves his lonely 
castle in the mountains of Transylvania to come to England, Professor Helsing is 
the only one who understands the danger. But can he stop Dracula's deadly 
intentions? Bram Stoker's Dracula is the world's most famous horror story and has 
inspired many films. Penguin Readers, Level 3 

 

40866 

 

EL  PEINADOR   DE  IDEAS 
 

Champual Huevo era un sencillo peluquero con un porvenir muy negro que un 
buen día, por una de esas extrañas casualidades que de vez en cuando suceden en 
la vida, pasa a convertirse en un Peinador de Ideas. Las cosas cambian mucho a 
partir de entonces para él y para todos los habitantes del barrio. Incluso el raro y 
aburrido señor Borrón, anclado siempre en la soledad de su mansión, comenzará a 
verlo todo mucho más claro. Carmen Posadas, con la maestría que le caracteriza, 
reivindica el poder de la imaginación como fuente de la auténtica felicidad. 

40867 

 

PIRATES  OF  THE  CARIBBEAN – FLUCH 
DER  KARIBIK 2 
 

Captain Jack is back! Diesmal sieht sich Captain Jack Sparrow (Johnny Depp), 
gerade erst dem Fluch der Black Pearl entkommen, mit einem neuen 
lebensbedrohenden Abenteuer konfrontiert: Denn Jack steht in lebenslanger 
Schuld bei Davy Jones (Bill Nighy), dem legendären Kapitän des Flying 
Dutchman und Herrscher über die Tiefen des Ozeans. 

40868 

 

FRANKLIN  I  SKARB  JEZIORA 
 

To piękna, wzruszająca opowieść oparta na długometrażowym filmie kinowym 
Franklin i skarb jeziora w wersji skróconej. Dobrze znani dzieciom bohaterowie - 
żółw Franklin i jego przyjaciele - występują tu wraz z nowymi, ciekawymi 
postaciami. Wszyscy mają do spełnienia misję, która może uratować ciężko chorą 
babcię Franklina. Daleka wędrówka, śmieszne zdarzenia, dziwne spotkania i 
mrożące krew w żyłach przygody prowadzą oczywiście do szczęśliwego, 
chwytającego ze serce zakończenia. To wspaniała historia: tak dla kilkuletnich 
dzieci, jak i dla dorosłych. 



40869 

 

HAPPY  CHRISTMAS ! 

"Penguin Readers" is a series of simplified novels, film novelizations and original 
titles that introduce students at all levels to the pleasures of reading in English. 
Originally designed for teaching English as a foreign language, the series' 
combination of high interest level and low reading age makes it suitable for both 
English-speaking teenagers with limited reading skills and students of English as a 
second language. Many titles in the series also provide access to the pre-20th 
century literature strands of the National Curriculum English Orders. "Penguin 
Readers" are graded at seven levels of difficulty, from "Easystarts" with a 200-
word vocabulary, to Level 6 (Advanced) with a 3000-word vocabulary. 

40870 

 

HYPERVERSUM 

Sześcioro przyjaciół: Ian, Daniel, Jodie, Martin, Donna i Carl, wskutek 
tajemniczej burzy przenosi się poprzez zaawansowaną technologicznie grę RPG 
do XIII-wiecznej Francji. Droga powrotna wydaje się zamknięta na zawsze, zatem 
muszą szybko nauczyć się, jak przetrwać w średniowiecznym świecie. 
Tymczasem udaje im się przede wszystkim zyskać nowych wrogów - już 
drugiego dnia trafiają do więzienia, schwytani przez znanego z okrucieństwa 
angielskiego szeryfa Jerome'a Derangale'a znanego jako Sans-pitié... A to dopiero 
początek przygody. Ian, najstarszy z całej grupy, musi przyjąć na siebie rolę 
opiekuna swoich towarzyszy. Czy jednak uda mu się ustrzec przyjaciół przed 
niebezpieczeństwami, które na nich czyhają, skoro sam wplątał się w intrygę na 
najwyższym szczeblu?  
Oszałamiający świat średniowiecznych turniejów, pościgi i pojedynki na miecze, 
polowania, dworski przepych, spisek zdrajców korony i niemożliwa miłość... 
teraz możesz przeżyć to naprawdę. 

40871 

 

IDOL  NASTOLATEK 

Kiedy dyrektor prosi Jenny, żeby zaopiekowała się nowym uczniem, nic jeszcze 
nie zapowiada katastrofy. Ale to przecież... Luke Striker, największy nastoletni 
gwiazdor Hollywood! Jako Lucas Smith przygotowuje się w liceum w Clayton do 
nowej roli. I nikt nie może się o tym dowiedzieć. Czy Jenny potrafi dochować 
tajemnicy? I nie stracić głowy dla najwspanialszego chłopaka na świecie? 

40872 

 

KLINIKA  MAŁYCH  ZWIERZ ĄT   W  LEŚNEJ  
GÓRZE 
Zapraszamy do Kliniki Małych Zwierząt w Leśnej Górce. Prowadzą ją małe 
zwierzęta: profesor Borsuk i jego biały personel - doktor Łasiczka, Suseł, siostry 
Wiewiórki, sanitariusz Ryś i wiele innych ważnych postaci. Opowiadania o 
lekarzach i ich pacjentach, o radościach, smutkach, niezwykłych przygodach i 
sukcesach medycznych wykształconych specjalistów o miłych pyszczkach, 
miękkich futerkach i barwnych piórkach. Tomasz Szwed-Stępkowski - autor, 
kompozytor, piosenkarz, psychoterapeuta, trener rozwoju osobistego. Od 30 lat na 
estradzie. Wydał kilka płyt i tomików poetyckich. Studiował w Szkole 
Menedżerów Kultury, w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i w Instytucie 
Psychologii Procesu w Warszawie. Brał udział w szkoleniach w Polsce i Anglii, 
dotyczących rozwiązywania konfliktów i pracy z grupami. W trakcie 
kilkumiesięcznego pobytu w Indiach poznawał wschodnie systemy leczenia i 
medytacji. Prowadzi terapie indywidualne, grupy psychoterapeutyczne, warsztaty 
rozwojowe dla twórców. Jest członkiem zespołu terapeutyczno-badawczego 
Fundacji "A kogo"? w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 



40873 

 

ARTEMIS  FOW L.  KOMPLEKS  ATLANTYDY 

Artemis powraca! Mało tego na skutek choroby, zwanej kompleksem Atlantydy, 
pojawia się również jego drugie ja, Orion, młodzieniec romantyczny, chcący 
nieustannie wielbić swą damę serca, Holly Niedużą. Gość tyleż zabawny, co 
drażniący i niedorastający Artemisowi do pięt. A może jednak do czegoś się 
przyda? Dzieje się bowiem bardzo wiele, a zagrożenie czyha na każdej stronie 
książki. Zaplanowana katastrofa sondy kosmicznej, śmierć ważnych osobistości 
świata wróżek, mesmeryzacja tłumu wielbicieli zapasów, żelowe amorfoby, 
pochłaniające wszystko, co się rusza, ewakuacja całej Atlantydy w obliczu 
totalnej katastrofy ? to dopiero przedsmak kluczowych wydarzeń. I jedna osoba, 
która za wszystkim stoi. Z jakiego powodu chce narazić na unicestwienie całe 
królestwo wróżek? Nigdy byście nie zgadli? 

40874 

 

LUNATYK 

Dziewiąty tom popularnej serii Cherub opowiadającej o perypetiach rodzeństwa 
Adamsów i ich kolegów z supertajnej komórki wywiadowczej. 

Cherub: 1. Rekrut, 2, Ucieczka, 3. Kurier, 4. Świadek, 5. Sekta, 6. Bojownicy, 7. 
Wpada, 8. Gangster, 9. Lunatyk, 10. Generał, 11. Bandyci, 12. Fala. 

 

40875 

 

MAJOR  MISTLETOE 
 

The story of Major Mistletoe, who rounded up the toy wooden soldiers & angel 
ornaments to wake the children for Christmas. 

40876 MARY  ANNETTE 
40877 

 

MOJA  PIERWSZA  GWIAZDKA 

Dziesięć najwspanialszych opowiadań, które wszystkich wprowadzą w nastrój 
miłości i radości na czas świąt Bożego Narodzenia. 

40878 

 

MUMMY,  IS  THAT  YOU ? 

With beautiful illustrations and a warm gently humorous text, this book would 
make a perfect title for reading before naptime or bedtime. Little children will 
enjoy seeing the animals that the ducklings encounter during their search. 



40879 

 

NA  TROPIE  ŚWIECĄCEGO  KOSMITY 

O rany! Na pikniku zorganizowanym z okazji otwarcia parku High Point zamiast 
oczekiwanego przez wszystkich pokazu fajerwerków pojawia się... Świecący 
Kosmita!!! Czy to możliwe, że naszą planetę odwiedzili przybysze z kosmosu? I 
dlaczego tak wiele osób jest niezadowolonych z powodu otwarcia parku? Przed 
Tobą kolejna niezwykłą tajemnica! Przeczytaj Notatnik Młodego Detektywa 
opisujący te zaskakujące wydarzenia i spróbuj samodzielnie znaleźć rozwiązanie! 

40880 

 

NA  WSI.  1001  DROBIAZGÓW 

Oto wieś, jakiej nie znacie. Przyjrzyjcie się dobrze, na każdej ilustracji roi się od 
szczegółów i opowieści. Czy wiecie, co to jest silos i do czego służy? Skąd się 
bierze mleko? Jak wygląda kombajn ziemniaczany? Książki z serii 1001 
drobiazgów to prawdziwa gratka dla niestrudzonych obserwatorów dnia 
codziennego. 

40881 

 

NOTEBOOK.  ŁATWY  START  DLA 
SENIORÓW 

Notebook jest twoim pierwszym komputerem?  
Chcesz wiedzieć, jak się z nim obchodzić?  
Zastanawiasz się, do czego może ci się przydać?  
Z tą książką pójdzie ci to jak z płatka! 

40882 

 

OH,  THE  THINKS  YOU  CAN  THINK 

Great Book for Kids. Dr. Seuss Classic Stories. 

40883 

 

POLSKA  DA  SIĘ  LUBIĆ 

Polska da się lubić?  
Wiem, że dla Polaków zabrzmi to jako ironia. Europa da się lubić - proszę bardzo. 
Ameryka, Australia, Antarktyda - bardzo proszę. Ale Polska? Przecież połowa 
ludzi z tego kraju siedzi na spakowanych walizkach.  
STOP!  
Zanim wyjedziecie na Antarktydę, usiądźcie zgodnie z pięknym polskim 
obyczajem jeszcze raz na walizkach i przeczytajcie, choć dziesięć stron mojego 
przewodnika. 



40884 POZNAJĘ  ŚWIAT  LICZB 

Arytmetyka, wydawnictwa popularne. 
Gry i zabawy umysłowe. 

40885 

 

ROZTRZEPANA  SPRZĄTACZKA 

To już kolejny tom w ZŁOTEJ SERII, którą polubiły wszystkie dzieci. Ta 
niezwykła kolekcja powstała dzięki połączeniu znakomitych tekstów Doroty 
Gellner i przepięknych ilustracji Macieja Szymanowicza. 

40886 

 

SCOOBY-DOO  I  WAMPIR 

W święto Halloween Tajemnicza Spółka pomaga w przygotowaniach do wielkiej 
akcji charytatywnej w hotelu Brickstone. Niespodziewanie pojawia się wampir, 
który kradnie zabytkowy medalion pochodzący z Transylwanii. Wszystkim 
uczestnikom włosy stają na głowach z przerażenia. Tylko Scooby może 
zdemaskować przerażającego złodzieja! 

40887 

 

SOJUSZ 

Niemal osiem lat temu admirał Gar Stazi wraz ze zdziesiątkowaną flotą Sojuszu 
Galaktycznego ledwie umknął z imperialnej pułapki nad planetą Caamas. Teraz 
ma szansę odwrócić losy wojny i zemścić się na Imperium i jego sithańskim 
władcy, Darthu Kraycie. Spróbuje zawładnąć najnowszym i najpotężniejszym 
okrętem wroga. Ale stawka jest wysoka - aby osiągnąć cel, Stazi musi narazić 
wszystkie jednostki swej wyczerpanej bojem armady i mieć nadzieję, że zemsta 
Cesarstwa nie dosięgnie jego bezbronnych sprzymierzeńców z planety Kalamar. 
Plan jest śmiały, ale czy można przypuszczać, że mający ze Stazim stare 
porachunki admirał imperialny Dru Valan nie spodziewa się ataku? Oto trzy 
opowieści z przyszłości świata Star Wars, rozgrywające się sto trzydzieści lat po 
śmierci Dartha Vadera i klęsce pierwszego Imperium. 

40888 

 

THE  MOUSE  FAMILY 

Nursery rhymes 



40889 

 

THE  WAVE 

A fictionalized account of real life events. 
A high school teacher dismayed by his students laid back, disinterest to his lesson 
about Hitler and the Holocaust decides to try an experiment. 
What if, a society could be invented, stressing group conformity vs. individual 
thought; social equality for all members; and rigid adherence to discipline? And 
so began the Wave. 

40890 

 

TOY  STORY  2 

n Toy Stoy wollte Buzz Lightyear "Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter!" 
fliegen. In dieser fantastischen Fortsetzung wird Woody von einem 
Spielzeugsammler entführt, als Andy in einem Cowboy-Camp Ferien macht. Der 
treue Buzz Lightyear gibt sein Bestes, um zu verhindern, dass sein Freund nach 
Japan verkauft wird. Kann Buzz Woody sicher nach Hause zurückbringen, bevor 
Andy vom Camp zurückkehrt? Kinder jeden Alters lieben dieses zauberhefte 
Disney-Pixar Abenteuer. 

40891 

 

CHAMPIONS  OF  CHAOS 

The Champions of Chaos book, for the 5th edition of the game, is a supplement to 
the Realm of Chaos Army Book. It contains 12 special characters for use in that 
army. Maybe they'll be fun to use in this edition? They might be broken as hell to 
use, or way over costed. They might even re-introduce some of the long-since 
gone characters in the next book... 

40892 

 

CIRCLE  OF  BLOOD 

Warhammer 

40893 

 

WARHAMMER   MAGIC 

It adds wizards, spells and magic items to the game. Special rules and unique 
spells are included for the eight colleges of magic plus High and Dark magic, 
Waaagh magic (Orcs & Goblins), Skaven magic and three Chaos god magics. 



40894 

 

RAVENING   HORDES 

Forma: Podręcznik z listami armii do II edycji Warhammer Fantasy Battle. 

40895 

 

WIELKA  ARCHITEKTURA  I  KOLORY  
NIEWIDZENIA 

Projekt miał za zadanie wprowadzić dzieci niewidome w świat współczesnej 
architektury oraz przybliżyć dzieciom widzącym sposób odbierania 
rzeczywistości przez osoby z dysfunkcją wzroku.Szeroko zakrojone działania 
obejmowały warsztaty w pracowniach architektonicznych, podczas których dzieci 
poznawały dotykiem makiety opisanych budynków, składały zaprojektowane 
przez nas klocki ilustrujące podstawowe zasady konstrukcji wybranych budynków 
.Projektowi towarzyszyła książka integracyjna. Obok graficznego opracowania 
„pola niewidzenia”, czyli tego co ma przed oczami osoba niewidoma, pojawiły się 
w niej ilustracje w technice tyflografiki - druku wypukłego . Do książki dołączona 
jest płyta z audiodeskrypcją – barwnymi opisami przystosowanymi do możliwości 
odbioru treści przez osoby niewidome. 

40896 

 

WIERSZE  SPOD  PSZCZYNY 

Kolejna gratka dla wielbicieli pięknej polskiej mowy autorstwa mistrzyni 
akrobacji słownych, Małgorzaty Strzałkowskiej! "Wiersze spod Pszczyny" nie 
zawiodą wybrednych czytelników. Miasto to o wdzięcznej nazwie stało się 
inspiracją do wielu łamiących języki utworów! 

40897 

 

WIEŻA  BABEL 

To już trzecia książeczka z cyklu opowieści biblijnych dla dzieci, bogato 
ilustrowana i przygotowana pod kątem odbioru przez najmłodszych czytelników. 
Celem całego cyklu, a więc i tej historii, jest zapoznanie dzieci ze Starym 
Testamentem, jego przesłaniem i symboliką. 

40898 

 

YA-YAS  IN  BLOOM  
 
For readers everywhere who are ga-ga for the Ya-Yas and clamoring for more and 
for those who are lucky enough to be discovering the Ya-Yas for the first time, 
comes a new book about the incomparable Sisterhood, bursting with life and 
funnier than ever.... An emotionally charged addition to Rebecca Wells' award-
winning bestseller Little Altars Everywhere and #1 New York Times bestseller 
Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood, YA-YAS IN BLOOM reveals the roots 
of the Ya-Yas' friendship in the 1930s and roars with all the raw power of Vivi 
Abbott Walker's 1962 T-Bird through sixty years of marriage, child-raising, and 
hair-raising family secrets.  



40899 

 

ZAWODOWCY 

Dorośli to mają fajnie! Nie muszą chodzić do szkoły, nie muszą odrabiać lekcji. 
Robią tylko to, co najbardziej lubią albo w czym są najlepsi i jeszcze dostają za to 
pieniądze. Po prostu zawodowcy! Założę się, że i wy marzycie o przejściu na 
zawodowstwo. Zanim jednak podejmiecie pochopną decyzję, przeczytajcie lepiej, 
co się przydarzyło Piekarzowi Piotrkowi, Strongmanowi Stefanowi, Aktorce 
Agacie, Informatyczce Irence i jeszcze kilku innym zawodowcom. Podejrzewam, 
że każde z nich chętnie by się z wami zamieniło miejscami! 

40900 

 

A  TALE  OF  TWO  CITIES 

Comic. Classics Illustrated, 6 

 

40901 

 

DAVY  CROCKETT 

Comic. Classics Illustrated, 129 

 

40902 

 

HOW  I   FIND  LIVINGSTONE 

Comic. Classics Illustrated, 115 

 

40903 

 

IVANHOE 

Comic. Classics Illustrated, 2 

 

40904 

 

JULIUS  CAESAR 

Comic. Classics Illustrated, 68 

 



40905 

 

KIDNAPPED 

Comic. Classics Illustrated, 24 

 

40906 

 

KNIGHTS  OF  THE  ROUND  TABLE 

Comic. Classics Illustrated, 108 

 

40907 

 

KNIGHTS  OF  THE  ROUND  TABLE 

Comic. Classics Illustrated, 32 

 

40908 

 

MICHAEL STROGOFF A  COURIER  OF  THE  
CZAR 

Comic. Classics Illustrated, 28 

 

40909 

 

MOBY  DICK 

Comic. Classics Illustrated, 16 

 

40910 

 

SOLDIERS  OF  FORTUNE 

Comic. Classics Illustrated, 119 

 



40911 

 

THE  BLACK  TULIP 

Comic. Classics Illustrated, 73 

 

40912 

 

THE  BOTTLE  IMP 

Comic. Classics Illustrated, 116 

 

40913 

 

THE  DARK  FRIGATE 

Comic. Classics Illustrated, 132 

 

40914 

 

THE  HOUSE  OF  THE  SEVEN  GABLES 

Comic. Classics Illustrated, 52 

 

40915 

 

THE  KING  OF  THE  MOUNTAINS 

Comic. Classics Illustrated, 127 

 

40916 

 

THE  LION  OF  THE  NORTH 

Comic. Classics Illustrated, 155 

 



40917 

 

THE  MASTER  OF  BALLANTRAE 

Comic. Classics Illustrated, 82 

 

40918 

 

THE  ODYSSEY 

Comic. Classics Illustrated, 8 

 

40919 

 

THE  RED  ROVER 

Comic. Classics Illustrated, 114 

 

40920 

 

THE  SPY 

Comic. Classics Illustrated, 51 

 

40921 

 

TOM  SAWYER 

Comic. Classics Illustrated, 50 

 

40922 

 

TYPEE 

Comic. Classics Illustrated, 36 

 



40923 

 

UNCLE  TOM’S  CABIN 

Comic. Classics Illustrated, 15 

 

40924 

 

UNDER  TWO  FLAGS 

Comic. Classics Illustrated, 86 

 

40925 

 

WESTERN  STORIES 

Comic. Classics Illustrated, 62 

 

40926 

 

WESTWARD  HO! 

Comic. Classics Illustrated, 14 

 

40927 

 

WHITE  FANG 

Comic. Classics Illustrated,80 

 

40928 
 
GARFIELD 
adaptacja  

NAJDŁUŻSZA  DRZEMKA 

 



40929 

 

WIEM,  KIM  JESTE Ś 

Dawno, dawno temu istniał tylko jeden Świat, gdzie Duchy i Stworzenia żyły w 
zgodzie i harmonii. Ale kiedyś do Świata wdarło się Zło. I Świat rozpadł się, a 
jego mieszkańcy podzielili się się na tych, którzy pragnęli spokoju, , i na tych 
którzy za wszelką cenę chcieli rządzić innymi. Dla ochrony tego co dobre powstał 
Kondrakar - potężna forteca, na której czele stoi Bractwo z Wyrocznią. Ale sama 
mądrość Wyroczni nie wystarcza. Bractwo Kondrakaru powołało 
5 Strażniczek, które pokonają Zło: Irmę, której żywiołem jest woda, Taranee, 
której służy ogień, Cornelię władającą mocą ziemi, Hay Lin, której słucha wiatr i 
powietrze. Oraz Will - opiekunkę Serca Kondrakaru, 
w którym wszystkie żywioły spotykają się, by przekształcić się w czystą energię. 
Te dziewczęta to W.I.T.C.H. - a Świat ich potrzebuje... 

40930 
 
 
GARFIELD 
adaptacja 

WYBREDNY  KOT 

 

40931 

 

EVERYTHING  NEW  UNDER  THE  SUN 

Abby's best friend, Jessica, is away for the rest of the school year and Abby's 
other good friends seem to be spending more time with each other than they are 
with her. So when Grandma Emma invites Abby to come for a visit over spring 
vacation, Abby is thrilled--there has never been a better time to get away from 
home. But Abby's cousin Cleo is also spending the week with Grandma Emma. At 
first, Abby and Cleo don't get along at all. But working as a team on a 
bookmaking project shows them how much they have in common and brings them 
closer together. 

40932 

 

GREAT  EXPECTATIONS 

Pip doesn't expect much from life . . . His sister makes it clear that her orphaned 
little brother is nothing but a burden on her. But suddenly things begin to change. 
Pip's narrow existence is blown apart when he finds an escaped criminal, is 
summoned to visit a mysterious old woman and meets the icy beauty Estella. 
Most astoundingly of all, an anonymous person gives him money to begin a new 
life in London. Are these events as random as they seem? Or does Pip's fate hang 
on a series of coincidences he could never have expected? 

40933 

 

KOLE ŻANECZKI 

Iwa przyjaźni się z Anią i Patrycją ze swojej klasy. Usilnie próbuje utrzymać 
przyjaźń z obiema. Czuje jednak, że one są sobie bliższe. Ani jej starszy brat 
Kamil, ani rodzice nie dostrzegają jej rozterek. I wtedy właśnie Iwa zaczyna być 
niewidzialna - nie zawsze, ale od czasu do czasu... To diametralnie zmienia postać 
rzeczy. Niewidzialność daje Iwie przewagę, o jakiej nie mogła marzyć. Ale bycie 
niewidzialnym może być też bardzo uciążliwe... Ciepła, inteligentna opowieść o 
przyjaźni, zrozumieniu, nauce afirmacji siebie. 



40934 

 

MATMA + STRES = MIŁOSNE  KŁOPOTY 

Henriette zakochała się na śmierć. 
Ale jak można poznać chłopaka, którego widziało się tylko raz w tramwaju? 
 
Odjazdowe dziewczyny - odjzdowe książki ! 
Kultowa seria nastolatek Europy zachodniej. 

40935 

 

MY  CHIMP  FRIDAY.  THE  NANA  BANANA 

Rachel can't imagine why Bucky Greene, a scientist friend of her father's who's 
developing genetically engineered bananas, would show up at their New York 
City apartment in the middle of the night to leave a baby chimpanzee with them 
for a week -- or why they absolutely, positively can't tell anyone about it. What 
could possibly be "top secret" about an adorable chimp like Friday? Rachel hasn't 
a clue, but when Friday turns out to be really, inexplicably intelligent (Rubik's 
Cube's a snap) -- and Bucky Greene turns up really, inexplicably dead (he slipped 
on his own banana peel) -- she suspects serious monkey business afoot. And when 
chimp-nappers step into the picture, getting to the bottom of Friday's "top secret" 
before it's too late becomes a delightfully madcap mystery -- with Rachel in a 
riotous, nonstop race for survival of the fittest. 

40936 

 

RAMONA  FOREVER 

Misunderstandings abound in Ramona Quimby's life. Even at the ripe old age of 
8, she continues to find herself in trouble when she least expects it. It's a time of 
many changes: Ramona's friend Howie's rich uncle comes to visit from Saudi 
Arabia, her mother seems suspiciously fatter, and Aunt Beatrice begins dating a 
mystery man. It's more important than ever for Ramona and her big sister Beezus 
to be good, but there are so many opportunities to mess up! 

40937 

 

ATEMLOS. EINE KURZFASSUNG  DES  
BUCHES 

Reader's Digest Auswahlbücher: Atemlos / Das Lied der Delphine / Kommando 
sankt Anselm / Frau in der Wildnis 

40938 

 

SAVING  DOVE 

After her father dies in an automobile accident, life is difficult for twelve-year-old 
Jan and her mother. When Jan's horse, Dove, needs an operation to save his life, 
Jan receives financial help from a widow. 



40939 

 

SOONER  OR  LATER 

Amy’s dreams have come true. She is working with damaged horses and showing 
in high-level jumping competitions. It’s all because of Storm, the talented dapple 
gray thoroughbred that was a gift from Amy’s father. But having it all isn’t always 
easy, and Amy is realizing that she can’t keep up with her work at Heartland and 
dedicate herself to the show world. Storm needs more attention - so do the other 
horses. Sooner or later, she’ll have to make a choice. 

40940 

 

WINGING  IT 
 
Mel isn't your average angel. 
She certainly never expected to wind up at posh Angel Academy. Why would she 
want to learn about halos, when shopping is much more divine? 
But when she joins an elite group of time-traveling angels fighting against the 
Opposition, she learns angel business is a lot more dangerous -- and a lot more fun 
-- than she ever could have suspected. 

 

40941 

 

PAPROCH 

Chcecie poznać Paprocha, który dzięki przyjaźni z przebojowym Koralikiem 
odkrył w sobie drzemiące talenty? Albo spragnioną miłości Piłkę, która zakochała 
się w Księżycu, bo przypominał jej ją samą? A może Ostatnią Kartkę W Zeszycie 
? marzycielkę i podróżniczkę, która postanowiła zerwać z rutyną i dowiedzieć się, 
jak wygląda początek zeszytu? Oto trzy współczesne bajki o sprawach 
uniwersalnych. Napisała je Eliza Piotrowska, a zilustrowała Maria Ekier. Efekt? 
Intrygujące opowiadania spotkały się z tajemniczymi, malarskimi ilustracjami. 
Naprawdę piękna książka. Przekonajcie się sami. Myślę, że wszystko, co nas 
otacza, jest interesujące i że tematów do książek nie trzeba szukać daleko. Czasem 
wystarcza zwykły paproch, który mieszka w kieszeni zimowego palta...  

40942, 40943 

 

CCNA  INTRO  EXAM  CERTIFICATION  
GUIDE 

Prepare for the Cisco CCNA INTRO exam with the only official INTRO 
preparation guide available, updated for recent changes. 

40944 

 

INŻYNIERIA  SYSTEMÓW  
INFORMATYCZNYCH  W  E-GOSPODARCE 

Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce to zintegrowany 
przewodnik po strukturach, systemach, technologiach i narzędziach 
informatycznych. Autorzy traktują inżynierię systemów informatycznych jako 
dziedzinę praktyczną, a jednocześnie sztukę projektowania, utrzymywania i 
rozwoju aplikacji. Działania te mogą się zakończyć albo sukcesem, albo porażką. 
Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce odsłania tajniki: 
*funkcjonowania systemów informatycznych w e-gospodarce, *projektowania 
nowej generacji systemów informatycznych, *implementacji systemów baz 
danych i hurtowni danych, *tworzenia aplikacji e-biznesowych, *metod 
zarządzania procesem tworzenia systemów informatycznych. 



40945 

 

MICROSOFT  INTERNET  EXPLORER  6  
RESOURCE  KIT 

Narzędzia i technologie omówiene w oficjanym Resource Kit programu Internet 
Explorer 6 pozwalają na szybkie, wydajne rozpowszechnienie dostosowanej 
instalacji przeglądarki Internet Explorer. Książka zawiera detale techniczne, opis 
wewnętrznej technologii oraz niezbędne narzędzia. 

40946 

 

MICROSOFT  WINDOWS  XP  DLA  
EKSPERTÓW 

Wyjątkowy podręcznik obsługi nowoczesnego systemu operacyjnego Windows 
XP. Dzięki tej książce będziesz mógł dogłębnie poznać Windows XP i w pełni 
docenić jego niezawodność i szybsze wykonywanie codziennych zadań. Autorzy 
pomagają czytelnikom w pełnym wykorzystaniu nowych możliwości Windows 
XP. Dowiesz się więc, jak radzić obie z instalacją nowych urządzeń, jak 
dostosować interfejs użytkownika, jak skonfigurować sieć, jak połączyć się z 
Internetem, jak zabezpieczyć dane, dokonać edycji rejestru, nadzorować pracę 
całego komputera, pisać skrypty i wykorzystać możliwości tkwiące w nowych lub 
ulepszonych programach oraz narzędziach wchodzących w skład nowego systemu 
operacyjnego. 

40947 

 

ROZPROSZONE  SYSTEMY  
INFORMATYCZNE 

Książka w przystępny i zwięzły sposób zapoznaje czytelnika z inżynierskimi 
aspektami rozproszonych systemów informatycznych. Systematyzuje wiedzę w 
tym zakresie a jej zrozumienie nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Książka 
może być wykorzystana tak przez studentów różnych kierunków informatyki jak 
też projektantów i analityków systemów informatycznych. 

40948 

 

TABELE  PRZESTAWNE 

Tabele przestawne to jedno z narzędzi Excela o największych możliwościach. 
Pozwalają one na wykonanie raportu z 50 tysięcy wierszy zawierających dane w 
ciągu 30 sekund za pomocą kilku kliknięć myszy. W ciągu następnych kilku 
sekund można przeorganizować analizowane dane przeciągając pola tabeli w inne 
miejsce. Produktywność urzędników wzrosłaby gwałtownie, gdyby wszyscy 
używali tabel przestawnych. Badania wykazują jednak, że tylko 12% 
użytkowników Excela potrafi tworzyć tabele przestawne, a niewielu z nich potrafi 
w pełni je wykorzystać. 

40949 

 

WIRELESS   HACKING 

Hacking sprzętowy rozwija się od dawna. Za jego prekursorów uznaje się 
założycieli firmy Hewlett-Packard, którzy rozpoczęli budowanie swojego 
imperium od prób wykorzystania znanych urządzeń do celów, do których nie były 
przewidywane. Dziś hakerem sprzętowym można nazwać każdego, kto 
samodzielnie próbuje zmodyfikować swój komputer, palmtopa lub inne 
urządzenie tak, aby wycisnąć z niego maksimum możliwości. Każdy hobbysta-
elektronik może zostać hakerem sprzętowym, wiedząc, co wykorzystać i co 
zmodyfikować. 



40950 

 

SEKRETNA  ARMIA 

"Charles Henderson, członek wywiadu brytyjskiego, w czasie drugiej wojny 
światowej, współpracując z francuskim ruchem oporu, zatrudniał jako szpiegów 
dzieci. Tak powstał CHERUB. Historię pierwszej organizacji stworzonej przed 
Hendersona opisuje seria Agenci Hendersona. "Sekretna Armia" to trzecia, po 
"Uciekinierach" i "Dniu Orła", książka z tej serii, która ukazała się w Polsce." 

40951 

 

ALEF 

Opowiada o duchowej podróży pisarza, związanej z przemierzaniem przez niego 
Azji w 2006 roku. 
Ogromną rolę w tej historii odgrywa pewna młoda dziewczyna o imieniu Hilal, 
którą Paulo spotkał podczas wyprawy koleją transsyberyjską z Moskwy do 
Władywostoku. 
 

40952 

 

ANIELSKI  TORT 
 
Nowy początek dla młodej Polki, która stara się porozumieć z rówieśnikami w 
kompletnie nowym dla niej środowisku. Kiedy trafia do szkoły, w której nikt jej 
nie rozumie, zaczyna tęsknić do letniego nieba nad Polską i do miejsca, w którym 
była u siebie. Słodka niespodzianka. W jej życiu pojawia się Dan - nie jest on 
aniołem, ale z całą pewnością ma swoją jasną stronę. Smak nieba. Kiedy świat 
wokół Ani zaczyna się walić, dziewczyna uświadamia sobie, że nie jest sama. Czy 
Dan to rzeczywiście "nic dobrego", skoro, przebywając z nim, Ania czuje się jak 
w niebie? 

40953 

 

AOKI 

AOKI to druga - obok YUMI - książka, którą wydawnictwoFormat.pl wydaje w 
serii " Strony Świata ". AOKI (uznana za najbardziej kawai, czyli śliczną, i 
największą strojnisię wśród wszystkich tradycyjnych japońskich laleczek kokeshi) 
zabiera małych czytelników do Tokio. W stolicy Japonii Aoki spędzi dzień pełen 
przygód i niespodzianek, który przyniesie jej - jak to bywa w świecie kokeshi - 
mnóstwo wrażeń, dużo śmiechu, ale i wzruszeń. Książka - jak w przypadku 
pierwszej części serii - jest interaktywna: zawiera zabawy pozwalające rozwijać 
spostrzegawczość, pobudza ciekawość i wyobraźnię. Publikację wyróżnia 
oryginalność i wysmakowanie projektu graficznego. 

40954 

 

BAJKOWA  DRU ŻYNA 

Oryginalny multimedialny projekt dla dzieci w każdym wieku. Autorką 
wszystkich tekstów i rysunków jest znana piosenkarka Kasia Klich. Książce 
towarzyszy płyta z piosenkami w świetnym wykonaniu autorki i wierszami w 
brawurowej interpretacji Marii Czubaszek, Anny Dymnej, Kasi Klich, Katarzyny 
Kwiatkowskiej, Haliny Mlynkovej, Beaty Tadli, Darii Widawskiej, Artura 
Andrusa, Ryszarda Kalisza, Bartka Kasprzykowskiego, Jarosława Kuźniara, 
Liroya, Łukasza i Piotrusia Nowickich, Grzegorza Miecugowa, Artura Orzecha i 
Janka Kietlińskiego. 



40955 

 

BŁĘKIT   SZAFIRU 

Błękit Szafiru to już drugi tom Trylogii czasu. Gwendolyn i Gideon zapatrzeni w 
siebie wrócili właśnie z początku XX wieku. Ale sprawy tylko się skomplikowały. 
Czy Strażnicy mają rację uznając Lucy i Paula za przestępców, czy też może mylą 
się w swej wierności Hrabiemu de Saint Germain? Gwendolyn jako jedyna zdaje 
się mieć wątpliwości. Uczucia Gideona do Gwen wystawione zostają na 
najpoważniejszą próbę... Podróże w czasie, niebezpieczeństwa, miłość... Trylogia 
czasu cię pochłonie. Czerwień Rubinu jest już dostępna. Błękit Szafiru trzymasz 
w dłoni. Zieleń Szmaragdu pojawi się niebawem... 

Trylogia czasu: 1. Czerwień rubinu, 2. Błękit szafiru, 3. Zieleń szmaragdu. 

40956 

 

BZYK  BRZ ĘK 

Książka z biglem, której bohaterami są dwie niezwykłe muchy: ciekawski Bzyk 
Brzęk (wszędobylska muchówka w paski, która marzy, by być tygrysem ze 
skrzydełkami) oraz jego ciocia, Rączyca Czarnonoga (mucha elegantka i 
specjalistka od udzielania Bzykowi dobrych rad). Bzyk i Rączyca to duet 
wyjątkowo sympatyczny i nieodparcie śmieszny, podobnie jak ich absurdalne 
perypetie w mieszkaniu lokatorów, zaskakujący sposób myślenia i pełni uroku 
znajomi. Niebanalna bajka dla dzieci od lat 4, które lubią zadawać dużo pytań. 

40957 

 

CASTING 

Veronica, Esperanza i Eugenio, zwany Geniuszem, przygotowują się do kolejnego 
etapu castingu - od jego wyników uzależniają swoją przyszłość. Nieoczekiwane 
zdarzenia stawiają ich plany pod znakiem zapytania. Przychodzi czas na dorosłe 
decyzje. 

40958 

 

FALA 

Fala tsunami zdewastowała wyspę tropikalną. Jej gubernator wysyła buldożery, 
które mają zrównać z ziemią to,co pozostało po wioskach, by na ich miejsce 
wyrosły luksusowe hotele. Dla Jamesa Adamsa ochrona rodziny gubernatora nie 
jest tym, co nazwałby misją idealną. W dodatku jego przyjaciel, emerytowany 
agent Kyle Blueman pojawia się z własnym, nieoficjalnym i szalenie 
niebezpiecznym planem. James musi wybrać między Cherubem a przyjacielem - 
może pozostać lojalny tylko w stosunku do jednej ze stron... 

Cherub: 1. Rekrut, 2. Ucieczka, 3. Kurier, 4. Świadek, 5. Sekta, 6. Bojownicy, 7. 
Wpadka, 8. Gangster, 9. Lunatyk, 10. generał, 11. Bandyci, 12. Fala. 

40959 

 

CHIŃSKI  KOT 

Tytułowy bohater różni się od innych członków swojej kociej społeczności - 
charakteryzuje go wyjątkowa inteligencja, odwaga i ciekawość świata. Pewnego 
dnia, podsłuchując pykających fajki pod Chińskim Murem Mandarynów, Kot 
dowiaduje się o istnieniu Paryża - wielkiego i pięknego miasta położonego w 
dalekiej Europie. Rzuca wszystko na jedną kartę - żegna się z rodziną i dostaje się 
na statek, który ma go zabrać do innego, nieznanego świata. Po drodze Chiński 
Kot będzie zmuszony stoczyć walkę z Królem Szczurów, pozna także zwyczaje 
kontemplujących francuskich rybaków. Książka Miki Waltariego przemyca do 
świata dzieci wschodnią refleksyjność, w świetle której rzeczywistości nie można 
poznać w żaden inny sposób, jak tylko poprzez osobiste doświadczenie. Uczy 
wrażliwości i dystansu do otaczającej nas rzeczywistości. 



40960 

 

CHŁOPAK   DEMOLKA 

Ledgar należy do niezwykłej rodziny, w której każdy w dniu trzynastych urodzin 
odkrywa w sobie iskierkę, niezwykłą, magiczną umiejętność. Chłopiec spodziewa 
się nadludzkiej siły albo poruszania się z prędkością dźwięku, jednak jego jedyną 
nietypową zdolnością okazuje się niekontrolowane niszczenie przedmiotów. 
Rodzice decydują, że powinien na jakiś czas przeprowadzić się do spokojniejszej 
okolicy, by nie zwracać zbytniej uwagi na kłopotliwy dar. Na farmie swojej ciotki 
Ledgar będzie musiał nie tylko nauczyć się kontrolować swoją iskierkę, ale też 
zmierzyć się z bardzo ciekawską nastolatką? 
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CISZA 

Nareszcie koniec burz między Patchem a Norą. Zakochani przeszli dramatyczne 
próby wzajemnego zaufania i lojalności, uporali się z sekretami z przeszłości i 
połączyli dwa światy pozornie nie do pogodzenia. Wszystko to w imię miłości 
przekraczającej granice między niebem a ziemią. 
Ale zło nie śpi. Nora i Patch będą musieli podjąć desperacką walkę, w której 
stawką jest ich uczucie. 

1. Szeptem, 2. Crescendo, 3. Cisza. 
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CZARUSIA 

Nie każda czarownica to Baba Jaga! 
Pełna ciepła i humoru bajka o perypetiach starej czarownicy, która zamieniła się 
w małą dziewczynkę. Pewnego dnia Czarosława wypowiedziała specjalne 
zaklęcie i... stało się! Znalazła się w przedszkolu jako Czarusia, dziewczynka o 
zielonych oczach i czarnych włosach. Bardzo jej się tam spodobało! A najbardziej 
zupa pomidorowa na obiad. Mała Czarusia zaprzyjaźniła się z Natalką, ale nie od 
razu przyznała się dziewczynce, kim jest naprawdę. Wszystko się wydało dopiero 
podczas pewnej komicznej przygody z latającym rowerkiem... Oprócz 
Czarosławy, Czarusi i Natalki czytelnicy spotkają tu także diablika Rokitę, 
zaczarowaną chatę, gadające zwierzęta: kruka i kota, oraz pewną bardzo mądrą 
miotłę... 
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DANE  WRAŻLIWE 

Nina Petrykowska jest normalną gimnazjalistką. Jak każda szesnastolatka 
chciałaby być akceptowana, lubiana, atrakcyjna. A nie jest. W każdym razie nie 
jest o tym przekonana. Czy kłamstwo o tym, że ma już chłopaka, zmieni sytuację? 
Czy kuzynka na wózku inwalidzkim może wiedzieć coś o życiu? Okazuje się, że 
prawda jest zawsze wyzwalająca, nawet jeśli często zaskakuje, a czasem boli... 
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DOKTOR  PROKTOR  I  PROSZEK  
PIERDZIOSZEK 

Doktor Proktor to szalony profesor. No, prawie. Tak naprawdę jest starzejącym 
się wynalazcą, czekającym na swoje wielkie odkrycie. Kiedy sprzymierza się 
z małą sąsiadką Lisą i jej osobliwym kolegą Bulkiem, by stworzyć 
najpotężniejszy na świecie Proszek Pierdzioszek, wydaje się, że jego marzenie się 
spełni. Jednak w tle czają się nieznośni bliźniacy Truls i Trym Thrane. Historia, 
która rozpoczęła się przy ulicy Armatniej, będzie miała następstwa, które 
wykraczają poza wyobraźnię, łącznie z dziką gonitwą przez system kanalizacyjny 
Oslo, anakondą, a nawet NASA.  
To jeszcze nie wszystko o czym tam przeczytacie. Jo Nesb? inteligentnie i z 
wielką dawką humoru kreuje cudownie dziwaczne postaci i pozwala swobodnie 
hasać swej fantazji w tej zachwycającej, debiutanckiej powieści dla dzieci.  
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DZIECIAKI  KONTRA  FOBIA 

Podobno w okolicy grasuje Bybołów. W jakiej okolicy? Zachodzi obawa, że w 
najbliższej. Sara Szczęściara i Kuba Rozróba muszą nie tylko Bybołowa 
zlokalizować, ale także go uratować. Z odległej wyspy Poka-Poka z pomocą 
przybywa profesor Gładkostópka. I sprawa może byłaby prosta - gdyby nie to, że 
Bybołów jest zwierzęciem arcyrzadkim i że na jego życie czyhają inni - 
otwarcie... i skrycie. Niesłychany kalejdoskop wyrazistych postaci, dalekich 
podróży, zaskakujących zwrotów akcji, a wszystko z szaloną fantazją. 
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DZIENNICZEK  ZAKR ĘCONEJ  NASTOLATKI 

Dokąd popołudniami wymyka się Ludwika, w jaki sposób zaskoczy wszystkich 
mieszkańców osiedlowy dziwoląg - Petronela Kossobudzka, jak babcia pomoże 
małej Mysi i komu życie uratuje Rubin?... Sympatyczna Joasia w swoim 
dzienniczku skrzętnie opisuje zabawne i zaskakujące perypetie swojej rodziny, 
przyjaciół i znajomych, ukazując codzienne życie zwykłej, choć zakręconej 
nastolatki. Znakomita lektura dla każdego, kto lubi się śmiać i wzruszać do łez. 
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FILOMENA. BAJKA  NA  DOBRANOC 

Trwają ferie. Filomena robi spis tego, co chciałaby robić z rodzicami. Ale rodzice 
są zajęci. Filomena rezygnuje więc ze wszystkiego z wyjątkiem bajki na 
dobranoc. To święte chwile, które powinny przebiegać DOKŁADNIE tak, jak ona 
postanowi! 
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FONSITO  I  KSIĘŻYC 

Wzruszająca historia napisana przez noblistę z myślą o dzieciach. Śmiało może 
być również lekturą dla dorosłych, którzy potrafią odczytać zawartą w niej 
metaforę. Jak okazać komuś swą miłość? Czy ukochanej można podarować 
księżyc? Okazuje się, że tak i wcale nie jest to takie trudne... 

40969 

 

GADU  GADU  KWA  KWA  CZYLI  
ZWIERZ ĘCE  ROZMÓWKI 

O czym śpiewają ptaki? Jak jest "orzeł" po koczkodańsku? Co można powiedzieć 
zapachem? Czy zwierzęta umieją kłamać? "Gadu gadu, kwa kwa!" to porywający 
przewodnik po niezwykłym świecie zwierzęcej komunikacji. W tej książce słonie 
mruczą, jelenie ryczą, koniki morskie tańczą, bobry wydzielają rodzinny odorek, 
jajka popiskują, muchy trzepoczą skrzydełkami - a wszystko po to, by 
wytłumaczyć ci, jak i po co porozumiewają się zwierzęta. Zadziwiające 
ciekawostki, barwne przykłady i przezabawne ilustracje składają się na 
najfajniejszą lekcję biologii pod słońcem. 
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GWIAZDA  ZERO 

Olivier First nie jest zwykłym czarodziejem. On i jego przyjaciele z Instytutu 
Magii Stosowanej zajmują się supertajnymi eksperymentami i organizują 
wyprawy do światów równoległych. Ich wynalazkami, zwłaszcza pojazdem do 
podróży w kolejne wymiary, interesują się wojskowe wywiady i światowe 
korporacje magów. Czy wiedza ta wpadnie w niepowołane ręce? Czy uda się ją 
ocalić, aby służyła ludzkości? Tego dowiecie się z trzymającej w napięciu 
powieści "Gwiazda Zero". 

40971 

 

NIC NIE  PRZYCHODZI  ŁATWO 

Na farmie Heartland pojawia się Wentura, koń należący do policjanta. Zranione, 
podobnie jak Treg, podczas burzy zwierzę jest przerażone i w opłakanym stanie. 
Wprawdzie Heartland to miejsce, gdzie niesie się pomoc rannym zwierzętom, ale 
ten koń wywołuje w Amy bolesne wspomnienia. Dziewczyna tęskni za Tregiem, 
który trafił do szpitala. Zawsze pomagała koniom, czy teraz także jej się uda? 

Heartland: 1. Powroty, 2. Po burzy, 3. Własna droga, 4. Trudne decyzje, 5. Co 
ma być, to będzie, 6. Kiedyś zrozumiesz, 7. Blizny przeszłości, 8. Więzy krwi, 9. 
Z każdym nowym dniem, 10. Obietnica, 11. Szczera prawda, 12. Prędzej czy 
później, 13. Czarna godzina, 14. Wszystko się zmienia, 15. Miłość jest darem, 16. 
Nic nie przychodzi łatwo. 

 

40972 

 

KIEDY  CHODZIŁEM  Z  JULK Ą  MAJ 

W zakochiwaniu piętnastoletni Jacek Karaś ma już pewne doświadczenie, zdobył 
je jeszcze w szkole podstawowej (patrz książka: "Jak zakochałem Kaśkę 
Kwiatek"). Tylko że zakochiwanie to dopiero początek drogi. Jak już się kogoś 
zakocha, to potem trzeba z tym kimś chodzić, a to jest o wiele trudniejsze niż 
mogłoby się wydawać... 
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KLUB  PODRÓŻNIKÓW  W  WYOBRA ŹNI 

W Klimore Cove świta właśnie najdłuższy dzień. W ulewnym deszczu 
osnuwającym miasto szarą mgłą spokój zatoki burzą wystrzały, nagłe błyski i 
łomot. Ale nie chodzi o sztorm - to kule armatnie miotane bez przerwy z ośmiu 
działobitni Mary Grey, legendarnego okrętu kapitana Spencera. Bliźnięta 
Covanant same muszą stawić czoła najgroźniejszemu z nieprzyjaciół, nie mogąc 
liczyć na pomoc Ulyssesa Moore'a... To dwunasty, ostatni tom sagi Ulyssesa 
Moore'a. 

Ulisses Moore: 1.  Wrota czasu, 2. Antykwariat ze starymi mapami, 3. Dom 
luster, 4. Wyspa masek, 5. Kamienni strażnicy, 6. Pierwszy klucz, 7. Ukryte 
miasto, 8. Mistrz piorunów, 9. Labirynt cienia, 10. Lodowa kraina, 11. Ogród 
popiołu, 12. Klub podróżników w wyobraźni. 
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KOT  SIMONA  SAM  O  SOBIE 

Każdy zna takiego kota jak Kot Simona. 
Istnieje przekonanie, że kot zawsze spada na cztery łapy. Nie dotyczy to jednak 
Kota Simona. Jego upadki bolą. Pokutuje także sąd, że kot porusza się 
bezszelestnie... Być może ten bez nadwagi. Przysłowiowa jest też kocia zwinność. 
Kotu Simona bliżej jednak do słonia w składzie porcelany. Słuszność twierdzeń o 
zabawie w kotka i myszkę oraz o życiu jak pies z kotem wydaje się być 
całkowicie potwierdzona. Przynajmniej w przypadku tego kota. Niepodważalny 
jest też fakt, że właściciel kota zajmuje się głównie dostarczaniem mu jedzenia, 
pieszczot i udostępnianiem łóżka. Pozostałe rozrywki - darcie zasłon czy fotela, 
zostawianie kłaków w każdym miejscu, wywracanie kuwety, leżenie na świeżo 
upranej bieliźnie, polowanie - kot zapewnia sobie sam. Pewne jest również to, że 
od przebywania z kotem (Simona) można dostać... kota. 
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KOT  SIMONA  I  KOCIOKWIK 

Wraz z pojawieniem się w domu kociaka, cały porządek świata kota Simona staje 
na głowie. Dosłownie. Wszystko się dobrze układa. Jest dom, jedzenie, dużo 
jedzenia, jest ciepło, są kolana, jest ręka, która karmi i którą można czasem 
ugryźć. Są zabawki (oraz to, czym się w żadnym wypadku bawić nie można). Jest 
i Simon. Pogłaszcze, nakarmi, posprząta, nakarmi, pokrzyczy, nakarmi, nakarmi, 
nakarmi. I nagle ta sielanka obraca się w pył. Simon przynosi pudełko, w którym 
jest kociak. Wraz z nim przychodzi chaos, kociokwik, walka o byt. Dom, 
jedzenie, dużo jedzenia, ciepło, kolana, ręka, która karmi i którą można czasem 
ugryźć, zabawki - o wszystko teraz trzeba walczyć. Bo to, że kota jest dwa razy 
mniej nie znaczy, że sprawia o połowę mniej kłopotu. 
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KRÓLESTWO  CIENI 

Kontynuacja "Zatrutego tronu". Wynter Moorhawke podróżuje samotnie przez 
nieprzebyte lasy w poszukiwaniu zbuntowanego księcia Alberona. Ale w 
ciemnościach czai się wielu wrogów. Dziewczyna nabiera otuchy, kiedy 
pojawiają się starzy przyjaciele, Razi i Christopher, lecz wokół niej nie brak i 
przeciwników. Czy ktoś nimi kieruje? I jaka w tym wszystkim jest rola księcia 
Alberona? 

Trylogia Moorehawke: 1. Zatruty tron, 2. Królestwo cieni, 3. Zbuntowany książę. 
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KRÓLOWA  MALRONCJA 

W Matt, Tobias i Amber, opuściwszy wyspę Carmichael, kontynuują wędrówkę 
na południe, aby poznać powody, dla których Cynicy porywają Piotrusiów. 
Usiłują także dociec, dlaczego Matt jest poszukiwany przez królową Malroncję. 
W wyprawie towarzyszy im olbrzymi pies Kudłata. Celem pierwszego etapu 
podróży jest dotarcie do Ślepego Lasu. Wkrótce spotkają tam tajemniczą 
wspólnotę, która nie ufa dzieciom i trzyma się od nich z daleka. Ciekawe 
dlaczego...? I wreszcie zapuszczą się w głąb tajemniczego lasu, gdzie wszystko 
jest wielkie ponad wszelką miarę, a tam na ich drodze pojawi się kolejna, bardzo 
osobliwa wspólnota Piotrusiów. 
Czy trójce bohaterów uda się przetrwać w Innym Świecie, w którym ludzkość 
została zdziesiątkowana, a dorośli zamienili się w okrutne potwory? 

Inny świat:  1. Przymierze trojga, 2. Królowa Malroncja, 3. Jądro ziemi. 
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LALUSIE 

Opowiadania z serii Poduszkowce. Sznurkowe lalusie, choć wyglądają jak 
szmaciane aniołki - dobrze wiedzą, jak wypełnić sobie czas psotami. Jeśli nie 
wychłepczą czyjegoś mleka, nie uczeszą się szczoteczką do zębów, to zorganizują 
sobie nocny biwak w ogrodzie. Albo przejażdżkę na grzbiecie kotki Wery. No i 
pokłócą się - co robią twórczą i nieustannie. Dlatego nie sposób się z nimi nudzić. 
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LEŚNE  GŁUPKI  I  CO Ś 

Kolejna po "Leśnych Głupkach" autorska książka Małgorzaty Strzałkowskiej, 
której bohaterami są zacne, pełne wdzięku leśne stworki, obdarzone poczuciem 
humoru, temperamentem i nieskrępowaną żądzą przygód. Przez okrągły rok 
wiodą one życie pełne niecodziennych zdarzeń, a dzięki wrodzonej elokwencji 
potrafią rozbawić i zarazić optymizmem każdego czytelnika bez względu na wiek. 
Zbiorek tworzą niedługie wierszowane bajki pełne językowych zabaw. W każdej 
historyjce Leśne Głupki spotyka tytułowe "coś". Przeważnie jest to coś bardzo 
śmiesznego, ale zdarzają się i sytuacje pełne grozy: "Wielka kłótnia w gabinecie 
raptem ciach! i się urwała, bo nadbiegła banda smoków i doktora trach! porwała". 
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MARCHEWKA  Z  GROSZKIEM  

Pewnego dnia, na jednej z grządek sielankowy spokój poranka przerywa 
rozpaczliwy krzyk: - Marchewko! Marchewko! Obudź się, jesteśmy w 
niebezpieczeństwie! - To mały groszek, szarpiąc z całej siły za nać, próbuje 
obudzić sąsiadkę. Dlaczego? Co wydarzyło się nieopodal grządki? Kim jest 
potwór o czterech kołach? Skąd przyjechali tajemniczy Elpomidor, Kartoflak i 
reszta? Czy trzeba się bać Wegetarian? "Marchewka z groszkiem" to błyskotliwie 
napisana, pełna lekko absurdalnego humoru, zaskakująca opowieść o spotkaniu 
polskich i importowanych warzyw. Jak zwykle w przypadku dzieła Oli 
Woldańskiej-Płocińskiej, wspaniale zilustrowana. 
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NIE  MA  WOLNO ŚCI  BEZ  SOLIDARNO ŚCI 

W trzecim tomie opowieści o dzieciństwie w Polsce Marzi wspomina pamiętne 
lato i jesień 1989 roku, kiedy w Polsce i Europie Wschodniej skończył się 
komunizm.  
Dla bohaterki nastał ważny okres pożegnania z dzieciństwem oraz pierwszych 
nastoletnich problemów i wyborów. Pełne humoru i refleksji opowiadanie 
Marzeny Sowy znakomicie zilustrował Sylvain Savoia.  
Przygody Marzi ukazały się w Belgii, we Francji, w Hiszpanii i we Włoszech.  

Marzi: 1. Dzieci i ryby głosu nie mają, 2. Hałasy dużych miast, 3. Nie ma 
wolności bez solidarności 
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MÓJ  PIESEK  MA  BUDĘ 
 

To książeczka dla tych dzieci, które chciałyby mieć pieska i dla tych, które już go 
mają. Posiadanie zwierząt to ogromna przyjemność, ale też ogromna 
odpowiedzialność. Powinniśmy uczyć dzieci tej odpowiedzialności od 
najmłodszych lat. Z tej książeczki dzieci dowiedzą się co trzeba zrobić, żeby 
pieski mogły zamieszkać w budzie. 
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NEKROMANTA 

Koniec zbliża się wielkimi krokami...  
SAN FRANCISCO: Josh i Sophie Newmanowie wrócili wreszcie do domu. Coraz 
bardziej martwią się o przyszłość. Utracili Scatty i wciąż tropi ich doktor John 
Dee. Ale najbardziej dręczy ich pytanie, czy mogą jeszcze ufać Nicholasowi 
Flamelowi... Czy w ogóle mogą zaufać komukolwiek? 
ALCATRAZ: Doktor Dee nie docenił Perenelle Flamel. Nie zdołał jej uwięzić na 
wyspie Alcatraz, bo Czarodziejkę wspomogła grupa niezwykłych 
sprzymierzeńców. 
LONDYN: Dee nie zdołał odzyskać dwóch brakujących stron Kodeksu i teraz na 
niego poluje Mroczny Klan. 
Lecz Mag przygotował się na tę ewentualność. Z Kodeksem w ręku i armią 
potworów z Alcatraz do dyspozycji może zapanować nad ziemią.  

Sekrety nieśmiertelnego Nicholasa Flamela: 1. Alchemik, 2. Mag, 3. 
Czarodziejka, 4. Nekromanta. 
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NO  I  JA 

Lou Bertignac, wybitnie uzdolniona nastolatka, marzy o miłości, obserwuje ludzi, 
kolekcjonuje słowa, przeprowadza domowe eksperymenty i tworzy 
nieprawdopodobne teorie. 
Pewnego dnia spotyka No, dziewczynę trochę starszą od siebie. 
No ma brudne ubranie, zmęczoną twarz, jej samotność i włóczęga podważają 
istotę świata. Chcąc ją ocalić, Lou porywa się na wielki wyczyn, na walkę z 
przeznaczeniem. Tylko że okazuje się ona nie taka prosta. Ta powieść przyniosła 
autorce Ukrytych godzin największą popularność. Otrzymała nagrodę Rotary oraz 
Prix des libraires (Nagroda księgarzy), sprzedała się w nakładzie ponad kilkaset 
tysięcy egzemplarzy. Została też przetłumaczona na ponad dwadzieścia języków i 
przygotowywana jest jej filmowa adaptacja. 
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OBCE  ŚCIEŻKI 
 
Paweł Koćko (lub jak kto woli Tomasz Paczenko) nie mógł narzekać na 
wakacyjną nudę. I tym razem Pilipiuk nie oszczędza swojego bohatera (bo 
przecież bohaterzy są po to, by ich doświadczać na różne sposoby, ku uciesze 
czytelników). Nie dość, że chłopak musi się ciągle ukrywać, to nadal nie wie zbyt 
wiele o swojej tożsamości. Wciąż poszukuje odpowiedzi na pytania: kto podjął się 
pewnego szalonego eksperymentu genetycznego, jak rozumieć niepokojące sny, 
nawiedzające chłopaka? Jakby tego jeszcze było mało, nie zawsze wiadomo, kto 
szpieg, a kto przyjaciel... Z tą powieścią czas nabiera innego znaczenia, a świetnie 
poprowadzona akcja przykuwa uwagę do ostatniej strony. Pilipiuk coraz więcej 
wyjaśnia, ale też stawia nowe znaki zapytania na drodze swoich bohaterów. Nad 
głową bohatera przetoczy się niejedna poważna burza. Na szczęście, czasem i 
słońce nieśmiało wyjrzy zza chmur. 

Norweski dziennik: 1. Ucieczka, 2. Obce ścieżki, 3. Północne wiatry. 
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OSTATNIA  NADZIEJA 

Uwaga, to książka magiczna! Każdy, kto poznał Oksę, już się bez niej, ani 
wspaniałej rodziny Pollocków i niezwykłych stworzeń nie obejdzie! Strzeżcie się! 
Nadchodzi Pollockmania... 
Oksa Pollock ma 13 lat i zawsze myślała, że jest zwykłą nastolatką, aż do 
pewnego wieczoru gdy wszystko się zmieniło, a jej życie zostało wywrócone do 
góry nogami... 
Trochę zdenerwowana początkiem roku szkolnego w nowym koledżu Oksa 
wywołuje dziwne zjawiska w swoim pokoju. Biurko staje znienacka w 
płomieniach, a kartony przeprowadzkowe wybuchają... Zawsze marzyła o tym, 
żeby zostać ninja, a teraz odkrywa w sobie nadnaturalne zdolności! Zagubiona i 
przestraszona dziewczynka bardzo dba o to, by się nie wygadać. 
Ale to nie koniec. Tego samego wieczoru pojawia się na jej brzuchu zagadkowe 
Znamię. Wtajemniczona w sprawę babcia, ekscentryczna Dragomira, wyznaje 
sekret pochodzenia Oksy: rodzina Pollocków pochodzi z Edefii, niewidzialnego 
świata ukrytego gdzieś na Ziemi. Oksa jest ich Nieoczekiwaną, ich jedyną 
nadzieją na powrót do domu. Oksa nigdy już nie będzie taka sama. Mimo pomocy 
najlepszego przyjaciela, Gusa, z trudem będzie godzić życie zwykłej 
gimnazjalistki ze swym zdumiewającym przeznaczeniem. 

Oksa Pollock: 1. Ostatnia nadzieja, 2. Las zabłąkanych, 3. Serce dwóch światów. 

40987 

 

OSACZONA 

Przyjaciele Zoey znów są przy niej, a Stevie Rae i czerwoni adepci przestali być 
tajemnicą Neferet. Zagrożenie pojawia się ze strony potężnego Kalony. Klucz do 
powstrzymania jego rozprzestrzeniającej się władzy leży w przeszłości - co 
jednak, jeśli odkrywając ją, Zoey dotrze do tajemnic, których wolałaby nie znać? 
Zoey czuje, że nie może w pełni ufać czerwonym adeptom. Musi także dokonać 
wyboru między byłym chłopakiem, Erikiem, a Starkiem - łucznikiem, który zmarł 
w jej ramionach pamiętnej nocy, by odrodzić się jako sługa Neferet. Dziewczyna 
postanawia za wszelką cenę go uwolnić. Ukryte w nim zło jest przerażające. 

Dom nocy: 1. Naznaczona, 2. Zdradzona, 3. Wybrana, 4. Nieposkromiona, 5. 
Osaczona, 6. Kuszona, 7. Spalona, 8. Przebudzona. 

40988 

 

PAMI ĘTNIK  BLUMKI 
 
Warszawa - ul. Krochmalna 92 - Dom Sierot.  
Niegdyś żyła tu Blumka, doktor Korczak, pani Stefa i dwieście dzieci, a wśród 
nich: 
Zygmuś, który podarował życie srebrnej rybie, Reginka, której opowieści 
potrafiły oświetlić najmroczniejszą noc, Pola, która wyhodowała w swoim uchu 
groszek, Chaimek, którego mrówki zaprowadziły przed sąd, Kocyk, który tak 
pięknie pomagał, nosząc węgiel w emaliowanym nocniku i myszka, dla której 
okruszki spadały prosto z nieba. 
Blumka wszystko to zapisywała w swoim pamiętniku, a gdy brakło jej słów, 
dopełniała rysunkiem. 
Do dnia, gdy wybuchła wojna... 
Z "Pamiętnika Blumki" czytelnik dowie się nie tylko o życiu w Domu Sierot, ale i 
o przesłaniu Starego Doktora. O tym, jak kochać dziecko. Iwona Chmielewska 
prowadzi nas przez ten świat, stąpając delikatnie na palcach. A wszystko po to, 
aby nie spłoszyć tego, co kryje się w drobnych gestach codzienności. W słowie i 
obrazie artystka ta łączy fakty z fikcją, aby użyczyć twarzy dzieciom, których 
tragiczny los upamiętnia dziś szereg liter wyryty w granicie. 



40989 

 

PÓŁNOC 

Dwa wampiry. Dwaj nienawidzący się bracia. I piękna dziewczyna, której obaj 
pragną. Teraz wreszcie przekonają się, czy miłość może zwyciężyć śmierć... 
Elena: z pomocą Damona wyrwała ukochanego z piekielnej otchłani. Lecz obaj 
bracia powrócili z objęć mroku od mienieni. Stefano: osłabiony długim 
uwięzieniem potrzebuje coraz więcej krwi, bardziej życiodajnej niż miłość Eleny. 
Damon: zmaga się z tajemniczą magią, która zmieniła go w... człowieka. I zrobi 
wszystko, żeby odzyskać nieśmiertelność, choćby miał wrócić do piekła. Każde z 
nich musi pokonać swe własne demony, straszniejsze niż krążące wokół nich. A 
Elena musi wyznać wreszcie własnemu sercu, do którego brata chce należeć na 
wieczność... 

Pamiętniki wampirów: Przebudzenie, Walka, szał, Mrok, Powrót o zmierzchu, 
Uwięzieni, Dusze cieni, Północ, Fantom, Pieśń księżyca. 

40990 

 

PIES  I  JEGO  CHŁOPIEC 

Hal marzy o psie. Jego zapracowani rodzice nie wyobrażają sobie zwierzęcia w 
swoim wypielęgnowanym eleganckim domu. W końcu obiecują synowi psa na 
dziesiąte urodziny. Okazuje się jednak, że pies jest tylko na weekend - 
wypożyczony! Hal czuje się oszukany i nieszczęśliwy. Postanawia więc uciec do 
dziadków - z psem z wypożyczalni! Pełna ciepła i humoru opowieść drogi o 
przyjaźni, odpowiedzialności i miłości do zwierząt (i ludzi). 

40991 

 

PIES  W  KRAINIE  W ĘDRUJĄCEJ  NOCY 

To opowieść o wędrówce dwojga przyjaciół, którym przewodnikiem jest pies. 
Wędrują za radą czarownicy w poszukiwaniu zapachu fiołków, który jakoby ma 
moc, by ukoić smutek królewny. Męczy ich jednak niepewność, czy aby wyprawy 
nie podjęli na darmo, skoro nie wzięli ze sobą jabłka - podarunku od czarownicy. 
Nie mogli go wszakże zabrać ze sobą, bo czarownica poczęstowała królewicza 
jabłkiem, którego nie miała. 

40992 

 

PIESEK  U  LEKARZA 

To książeczka dla tych dzieci, które chciałyby mieć pieska i dla tych, które już go 
mają. Posiadanie zwierząt to ogromna przyjemność, ale też ogromna 
odpowiedzialność. Powinniśmy uczyć dzieci tej odpowiedzialności od 
najmłodszych lat. Z książeczki dzieci dowiedzą się jak dbać o zdrowie swojego 
pupila. 

40993 

 

POTILLA 

potilla jest malutką, ale potężną królową wróżek. Pozbawiona mocy przez złego 
złodzieja prosi o pomoc nieśmiałego chłopca, Arthura. Razem muszą uratować 
pozostałe wróżki i odzyskać królestwo. Wyruszają więc w pełną przygód podróż. 
Wspaniała historia o fantastycznym świecie wróżek, mocy prawdziwej przyjaźni i 
odwadze, która ujawnia się w najmniej oczekiwanych momentach. 



40994 

 

RICO,  OSCAR  I  GŁĘBOCIENIE 

Fascynująca opowieść o dwóch "nieprzystosowanych" do życia chłopcach, którzy 
zawiązują wspaniałą przyjaźń i wspólnie próbują odnaleźć się w "normalnym" 
świecie, który nie zawsze rozumie inność. 
Rico, dobroduszny, naiwny i nieco upośledzony nastolatek, ma trudności z 
rozróżnieniem kierunków i kolorów. Nie lubi zmian w ustalonym porządku. 
Nieraz wszystko miesza mu się w głowie. Oskar, geniusz intelektualny, 
opanowany i chłodny, ale pełen lęków i z wyraźnymi defektami w wyglądzie. 
Chłopcy, choć tak różni od siebie, z miejsca stają się sobie bliscy... 

Cz.2 – Rico, Oscar i złamanie serca. 

40995 

 

ROBOKALIPSA 

Nagle przestają działać wszystkie telefony i Internet. Z nieba spadają samoloty, a 
pozbawione kierowców samochody rozpoczynają polowania na ludzi. Coś 
przejmuje kontrolę nad komputerami, maszynami, elektrowniami i obroną 
wojskową. 
Co się stanie, gdy cała technologia zwróci się przeciwko nam? 
Czy istnieje sposób, by pokonać wroga, którego sami stworzyliśmy? 
 
Wizja przyszłości bardziej realna niż ta, którą znamy z filmów Matrix i 
Terminator. 

40996 

 

RZECZ  O  TYM,  JAK  PAW  WPADŁ   
W  STAW 

Rzecz o narcystycznym pawiu, który wielbił własny wygląd i był łasy na 
zachwyty innych stworzeń. Aż wpadł w staw... 
 
Paw zaś dumnie uniósł skroń, 
stroszy kuper, majta nogą 
i wytęża wzrok nad wodą, 
gdzie odbicie jego boskie 
jakiś wróbel trąca noskiem.Oto poetka młodego pokolenia Agnieszka Wolny-
Hamkało na kanwie tekstu Stanisława Szydłowskiego "Przygoda pewnego pawia" 
do ilustracji Józefa Wilkonia (Biuro Wydawnicze "Ruch", Warszawa 1966) 
stworzyła nową, współczesną wersję opowieści o pawiu, który wpadł w staw. 
Piękny paw tak się zachwycił swoim odbiciem w wodzie, że wpadł w staw. 
Próżny ptak był tak sobą oczarowany, że nawet idąc na dno, nie mógł wyjść z 
podziwu nad samym sobą.  
Skrzący się dowcipem wiersz Agnieszki Wolny-Hamkało, do tego genialny 
melanż barwnych plam Józefa Wilkonia. Nowe wydanie będzie bogatsze o 
dodatkowe ilustracje! 

40997 

 

SAMOTNY  JĘDRUŚ 

Opowieść o Samotnym Jędrusiu, któremu stale czegoś brak. Czego? Nie wie sam. 
Ale pewnego dnia brak stanie się na tyle dotkliwy, że Jędruś włoży kurtkę z 
kapturem i wyruszy na poszukiwania. Po drodze wpadnie na drzewo, kamień, 
gołębia, wreszcie w złość a nawet zachwyt. Jak zakończy się ta podróż? Czy 
Jędruś dowie się, czego tak na prawdę mu brak? I czy znajdzie to, czego szuka?  
Wojciech Widłak, autor "Pana Kuleczki" i autorka kredowych ilustracji, Joanna 
Rusinek, połączyli siły tworząc mądrą, ciepłą, pełną uroku i subtelnego humoru 
książkę. 



40998 

 

SCARLETT 

Scarlett ma szesnaście lat i właśnie przeprowadziła się do Sieny. Zostawiła za 
sobą wakacje, swoją najlepszą przyjaciółkę i kiełkującą miłość do Matteo? W 
nowej szkole poznaje Umberto, który od razu okazuje jej zainteresowanie, jednak 
Scarlett odkrywa, że jej koleżanka z ławki Caterina jest w nim skrycie zakochana. 
Co wybrać: miłość czy przyjaźń? Odpowiedź przychodzi sama podczas szkolnego 
koncertu, kiedy na scenę wchodzi chłopak o oczach jasnych jak lód i ich wzrok 
spotyka się w tłumie. Mikael, basista zespołu Dead Stones, pojawia się przy niej 
w najbardziej niespodziewanych momentach, by za chwilę zniknąć, a Scarlett nie 
potrafi oprzeć się jego magnetycznemu spojrzeniu. Jednak Mikael jest zbyt piękny 
i zbyt niezwykły, by mógł być prawdziwy: tylko Umberto zdaje się znać jego 
sekret, lecz nie udaje mu się ostrzec Scarlett? Niedługo potem w szkole ma 
miejsce niewyjaśnione morderstwo, a Scarlett pada ofiarą przerażającego ducha o 
płonących oczach. Kim naprawdę jest Mikael?  

40999 

 

SOKÓŁ  MILLENIUM  

Powieść z bohaterami słynnej serii Nowa era Jedi. 
 
W dwa lata po śmierci Jacena Solo jego siedmioletnia córka znajduje na pokładzie 
"Sokoła Millenium" dziwny przedmiot, wyglądający na archaiczny transponder. 
Han Solo wraz z nią i Leią wyrusza tropem wcześniejszych właścicieli statku, aby 
rozwiązać zagadkę tajemniczego urządzenia. Tymczasem statkiem zaczyna 
interesować się dawny właściciel "Sokoła" przekonany, że jest on kluczem do 
bezcennej tajemnicy. 

41000 

 

SPALONA 

W Domu Nocy źle się dzieje. Zoey Redbird znalazła się na rozdrożu: ze 
złamanym sercem, patrząc, jak rozpada się wszystko, w co wierzyła, ma ochotę na 
zawsze pozostać w Zaświatach. Jednocześnie tęskni do przyjaciół, wątpiąc, czy 
kiedykolwiek uda jej się do nich powrócić. Jedyną osobą wśród żywych, która 
może do niej dotrzeć, jest Stark. Pozostało mu tylko siedem dni, by odnaleźć 
drogę... Tymczasem Stevie Rea skrywa tajemnicę, która - choć grozi 
zniszczeniem świata - jest być może kluczem do sprowadzenia Zoey. 

Dom nocy: 1. Naznaczona, 2. Zdradzona, 3. Wybrana, 4. Nieposkromiona, 5. 
Osaczona, 6. Kuszona, 7. Spalona, 8. Przebudzona. 

41001 

 

STASZEK  I  STRASZLIWIE…  POMOCNA  
SZAFA 

Czy jesteście w stanie wyobrazić sobie, że pewnego dnia najgorsze koszmary stają 
się rzeczywistością? Przeprowadzka, nowy dom, nowe gimnazjum, nowi 
uczniowie i nauczyciele. Staszek doświadczył tego na własnej skórze. Został 
rzucony na głęboką wodę, w dodatku pełną piranii, boa dusicieli i rekinów. I to 
przez kogo? Przez własnych rodziców! Jakby tego było mało, w jego nowej 
szkole ministerstwo edukacji wprowadziło eksperymentalny program - trójki 
klasowe. Zawody sportowe i naukowe... a to nie wszystko... Czy Staszek jest 
nastoletnim Supermanem? A może zwykłym gimnazjalistą potrafiącym poradzić 
sobie w każdej sytuacji? Cóż, w życiu Staszka dzieją się dziwne rzeczy. Chińska 
szafa w jego pokoju nie jest zwykłym meblem. Wychodzą z niej znani z telewizji 
i pierwszych stron gazet celebryci. Ma pomagać Staszkowi i jego nowym 
przyjaciołom? A może stanowi dla niego zagrożenie? Kto wygra klasowe trójki? 
Czy szafa jest bramą do innego świata? 



41002 

 

ŚWIĄTYNIA 

Do niewielkiej wsi wyruszają dziesiątki pielgrzymów. Charyzmatyczny 
uzdrowiciel twierdzi, że może uleczyć każdego. W Świątyni nie wszystko jednak 
jest takie, jakie się wydaje... 
Tymczasem w życiu Anki pojawia się troje tajemniczych nieznajomych. Trzymają 
się razem, o ich przeszłości krążą niestworzone historie. Anka wpakuje się w 
kłopoty, to pewne. Pomóc jej będzie mógł tylko Tytus Grójecki, fanatyk 
horrorów, gier komputerowych i zjawisk nadprzyrodzonych. Czy zdoła ocalić 
dziewczynę, którą kocha? 
Przeraziło cię "Zmorojewo"? Dopiero teraz przekonasz się, czym jest prawdziwy 
strach! 

cz.1 – Zmrojewo. 

41003 

 

JA  CHCĘ  CZYTAĆ 

Nuda! Peppa znudziła się już swoimi starymi książeczkami, dlatego mam świnka 
zabrała ją do biblioteki pełnej ciekawych kolorowych książek. 

41004 

 

NOCOWANIE  U  ZOE 

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

41005 

 

TAJEMNICA  ŚMIERCI 

Co się dzieje, gdy mózg już nie myśli, a serce przestaje bić? Wtedy człowiek 
umiera. 
A co się dzieje potem? Ta książka traktuje o śmierci, o tym co ludzie o niej 
wiedzą i co sobie wyobrażają. Czym w takim razie jest pogrzeb? Jak wyglądają 
pogrzeby w różnych krajach? 
Czy istnieją duchy albo jakiś rodzaj życia wiecznego? Może atomy, z których 
składa się nasze ciało, stają się częścią nowych ludzi, kwiatów, zwierząt, gór? 
Jonatan Lindström jak nikt inny potrafi odpowiadać na ważne pytania, które 
dotyczą początków życia, rytuałów pogrzebowych i innych tajemnic uniwersum. 

41006 

 

TAŃCZĄCA 

Są takie książki, które czyta się bardzo szybko, ale zostają w człowieku na długo. 
Tańcząca to właśnie taka powieść. Ewa Nowak Chelsea marzy o tańczeniu. Ale 
jej matki nie stać na fundowanie córce lekcji w szkole baletowej. Wzruszająca 
historia o dążeniu do spełnienia swoich marzeń 



41007 

 

UPROWADZENIE 

Przyjaciółka Theo, April, zostaje uprowadzona. Theo wie coś, co mogłoby pomóc 
policji, lecz nie może tego zdradzić.Postanawia sam odnaleźć April. Ale musi 
użyć całej swojej prawniczej wiedzy (i paru prawniczych sztuczek wujka Ike'a, 
czarnej owcy rodu Boone'ów), żeby odkryć zaskakującą prawdę... i nie złamać 
prawa. 
Uprowadzenie to klasyczny thriller prawniczy Grishama wypełniony akcją, 
suspensem i napięciem, z klasycznym Grishamowskim bohaterem... tylko 
znacznie młodszym. Theo to przenikliwy i bezkompromisowy młody pasjonat, 
który szanuje prawo, walczy o sprawiedliwość i który - jak Mitch McDeere z 
Firmy - zostaje postawiony w sytuacji pozornie bez wyjścia. 

Theodore Boone: 1. Młody prawnik, 2. Uprowadzenie. 

41008 

 

TRON  PIERŚCIENIA 

Trzeci tom legendarnego cyklu SF "Świat Pierścienia". Po raz pierwszy w Polsce! 
Uczestnicy drugiej wyprawy na Pierścień rozeszli się po tym największym 
artefakcie w poznanym wszechświecie. Lalkarz Zatylny tkwi w uwięzionym w 
magmie statku, kzin Chmee próbuje zdominować społeczność kzinów 
zamieszkujących artefakt, a Louis Wu, starzejący się i schorowany, naucza różne 
gatunki zamieszkujące Pierścień prawdy o ich świecie. Lalkarz, zgodnie z naturą 
swojej rasy, nadal pociąga za niewidzialne sznurki. A sytuacja jest poważna. Do 
Pierścienia zbliżają się nieznane floty wojenne, a na krawędzi pojawili się kolejni 
Protektorzy, zmutowani i potężni obcy. Ich bratobójcze walki mogą ponownie 
doprowadzić do zniszczenia wielkich połaci Pierścienia. Czy Louis Wu, lalkarz, 
kzin Akolita i przedstawiciele kilku gatunków ludów Pierścienia zapobiegną 
katastrofie? 

Świat Pierścienia: 1. Pierścień, 2 . Budowniczowie Pierścienia, 3. Tron 
Pierścienia. 

41009 

 

TU  JESTEŚMY 

Każdy w dzieciństwie marzył, by polecieć w kosmos. Dzięki książce Tu jesteśmy 
Aleksandry i Daniela Mizielińskich stało się to możliwe. Rodzice i dzieci razem 
mogą wybrać się na Marsa! Skorzystają z niej nie tylko młodzi naukowcy - to 
książka dla dociekliwych dzieci, które uważnie obserwują świat i zadają mnóstwo 
pytań. A także dla wszystkich marzycieli lubiących patrzeć w gwiazdy. Zwięzłe, 
przystępne teksty przekazują ogrom wiedzy, którą zawstydzić można niejednego 
dorosłego. I ciekawostek, o których nie śniło się nawet uczonym. Mizielińscy 
wielokrotnie już dowiedli, że potrafią najtrudniejsze nawet tematy pokazać w 
sposób, który fascynuje młodych czytelników i zadziwia ich rodziców. Tym 
razem udowadniają, że czarna z pozoru przestrzeń kosmiczna jest wszechświatem 
kolorów i kopalnią fascynujących opowieści. 

41010 

 

TWOJE  PRAWA  WA ŻNA  SPRAWA 

Mimo poważnego tytułu, książka napisana jest lekkim i dowcipnym stylem. 
Skierowana jest zarówno do dzieci jak i dorosłych. Ci ostatni nie tylko mogą, ale i 
powinni przeczytać tę książeczkę. Zapominają bowiem czasem, że każde dziecko 
ma nie tylko swoje obowiązki, ale także prawa. Najważniejsze z nich jest takie: 
każde dziecko ma prawo być kochane. 



41011 

 

UWAGA,  BUDOWA ! 

Bestsellerowa w Niemczech, oryginalna edukacyjna książka dla dzieci pokazująca 
proces budowy domu - od pomysłu do realizacji. Historia opowiedziana w 
pierwszej osobie przez Marka, chłopca który relacjonuje czytelnikom swoją 
przygodę, gdy uczestniczy w powstawaniu domu, od etapu pomysłu, przez fazę 
powstania projektu, przygotowanie miejsca, po drobiazgowo pokazaną budowę i 
etap wyposażania budynku.  
Atrakcyjne rozwiązania edytorskie, m.in. zakładki uzupełniają narrację, 
prezentując kolejne etapy, zawierają fachowe rysunki planów, materiałów 
budowlanych, narzędzi. Książka uczy, na przykładzie dużego i skomplikowanego 
przedsięwzięcia - jakim jest budowa domu, że nawet bardzo złożony plan można 
wcielić w życie, pod warunkiem że dysponuje się wiedzą i umiejętnością 
profesjonalnego zorganizowania pracy. 

41012 

 

POJEDYNEK 

Najnowszy tom bestsellerowej serii z list "New York Timesa", która uplasowała 
autorkę na szczycie - obok L.J. Smith  
Brytyjska wytwórnia filmowa kupiła prawa do sfilmowania cyklu wydawanego 
już w kilkunastu krajach 
Ciąg dalszy przerażających i romantycznych przygód śmiertelnej siedemnastolatki 
w mieście wampirów 
W Morganville wybucha nienawiść ...i popycha do walki ludzi i wampiry. 
Czy śmiertelna siedemnastolatka położy kres przemocy? 
Claire przeżyła już niejedno w Morganville - i cieszy się, że jeszcze żyje. 
Jednocześnie zrozumiała, że nieumarli mieszkańcy miasta chcą po prostu żyć po 
swojemu. 
Wampiry z Morganville : 1. Przeklęty dom, 2. Bal umarłych dziewczyn, 3. 
Nocna aleja, 4. Maskarada szaleńców, 5. Pan ciemności, 6. Godzina łowów, 7. 
Rozwiane cienie, 8. Pocałunek śmierci, 9. Miasto widmo, 10. Pojedynek. 

41013 

 

WIEDŹMA  NACZELNA 
 
Polowanie na wiedźmę z tytułem bakałarza IV stopnia magii bojowej, w dodatku 
rudą i W.Redną to praca niebezpieczna, skomplikowana, a do tego niewdzięczna. 
Dość szybko okazuje się komu tak naprawdę kibicuje los i robi się niezręcznie. Po 
warowni bogobojnego Zakonu Białego Kruka nocami spaceruje upiór. 
Bynajmniej nie w celach rozrywkowych. Chociaż, po sprawiedliwości, z jego 
punktu widzenia jest to pewna rozrywka. Problem w tym, że w efekcie życie 
straciło już siedmiu pobożnych braci. Czas sięgnąć po środki ostateczne - 
zrezygnować z jedynie słusznej i miłej bogom akcji spopielenia wiedźmy, by 
złożyć jej propozycję nie do odrzucenia. Jednak upiorna zagadka szybko się 
komplikuje. W sprawę wyraźnie zamieszany jest świątobliwy Fenduł, patron i 
założyciel zakonu. Jego czcigodny zezwłok z nieznanych przyczyn i na przekór 
tradycji unika pobytu w osobistym sarkofagu. 

41014 

 

IGRZYSKA  DEMONÓW  

Przed Treyem najważniejsza i najbardziej niebezpieczna misja w życiu. Musi 
opuścić świat ludzi i stawić czoła demonom na ich ziemi - w przerażającej 
Otchłani, gdzie ostatni prawdziwy wilkołak to najcenniejsza zwierzyna... Ale Trey 
jest gotowy na wszystko, by uwolnić Alexę, która stała się zakładniczką 
potężnego księcia demonów. Czy wspólne dramatyczne przeżycia pomogą im 
zbliżyć się do siebie? Czy chłopak zdoła pokonać mroczne siły Otchłani? 

Wilkołak : 1. Dlaczego ja?, 2. Czarny księżyc, 3. Krwiożercza bestia, 4. Igrzyska 
demonów. 



41015 

 

WROTA 

Jedenastoletni Samuel Johnson i jego nieodłączny jamnik są świadkami 
tajemniczego seansu magii, który w przedziwny sposób zbiegł się w czasie z 
uruchomieniem wielkiego akceleratora cząstek. Oba te zdarzenia zostają 
wykorzystane przez demony do uchylenia wrót dzielących Ziemię od Piekła i 
przedostania się do świata śmiertelników. Od tego momentu rozpoczyna się 
samotna walka Samuela z rozpoczynającymi inwazję hordami wrogich demonów 
i desperacka próba przekonania dorosłych, że bliski koniec świata nie jest 
wytworem jego bujnej wyobraźni. Historia, która na pierwszy rzut oka wydaje się 
straszna, w rzeczywistości jest bardzo śmieszna i roi się od żartów, śmiesznych 
dygresji i dowcipnie opisanych ciekawostek z pogranicza fizyki i filozofii. 
Kolejna powieść dla dzieci napisana przez autora pięknej "Księgi rzeczy 
utraconych", którą z przyjemnością przeczytają także dorośli. 

 

41016 

 

ZŁODZIEJKA  CZARÓW  

Odkryli zaczarowane 68 Pokojów. Teraz magia jest zagrożona... Ruthie i Jack, 
szóstoklasiści z Chicago, sądzą, że ich przygody w miniaturowych Pokojach Pani 
Thorne się skończyły... do czasu, kiedy odkrywają, że ktoś odpowiedział na list, 
który w nich zostawili! Ale kto? Wkrótce miniaturowe eksponaty z Pokojów 
zaczynają znikać i, ku przerażeniu dzieci, znika również zaczarowany klucz, który 
pozwalał im się zmniejszać. Czy to sprawka złodzieja dzieł sztuki, o którym 
mówiono w wiadomościach? Tego złodzieja, który kradnie obrazy i rzeźby 
miejscowym kolekcjonerom sztuki? A może ktoś inny odkrył tajemnicę 
zaczarowanych Pokojów Pani Thorne? I w jaki sposób Jack i Ruthie mogą 
powstrzymać złodzieja, zanim czary i Pokoje zostaną zniszczone na zawsze? 
Wielbiciele magii, tajemnicy i przygód pokochają tę fantastyczną kontynuację 
książki Marianne Malone "68 pokojów". 

 

41017 

 

BIAŁA  KSI ĘŻNICZKA  I  ZŁOTY  SMOK 

Obdarzona niecodzienną urodą chińska księżniczka Bai szuka po całym świecie 
towarzysza. Jej pięknu dorównuje tylko czystość jej ducha, a mimo to dziewczyna 
odstrasza zalotników. Dlaczego tak się dzieje? 
 
Baśń o przynależności, odmienności i akceptacji. 

41018 

 

FILOMENA.  NAJPI ĘKNIEJSZY  RYSUNEK 

Zgroza!  
Tego ranka Filomena odkrywa swój rysunek Pepita w koszu na śmieci! Pepito to 
jej wymarzony koń. Kto śmiał go wyrzucić? Z pomocą króliczki Piruetki 
Filomena prowadzi domowe śledztwo 



41019 

 

BOGINI  CIEMNO ŚCI 

 
Billi SanGreal jest wyjątkowa. Jako jedyna kobieta dołączyła do grona 
templariuszy. Wspólnie walczą ze złem. Teraz nadszedł czas ostatecznej próby. 
Gdy wilkołaki uprowadzą obdarzoną niezwykłą mocą dziewczynę, tylko Billi i jej 
towarzysze będą mogli ją ocalić. 
Śladem porwanej Wasylisy ruszą w głąb rosyjskich pustkowi, gdzie ukrywa się 
wyjątkowo niebezpieczna Bogini Ciemności. Muszą rozgryźć plany tej 
starożytnej wiedźmy, nim będzie za późno, nie tylko dla Wasylisy, lecz także 
całego świata. Kolejna powieść autora "Pocałunku Anioła Ciemności" zabierze 
was w emocjonującą i pełną grozy podróż. 

Cz.1 Pocałunek anioła ciemności. 

41020 

 

ISKRA 

Na dalekiej północy, w położonym w niedostępnych górach majątku, mieszka 
Iskra - dziewczyna o nadzwyczajnej urodzie i włosach barwy ognia. Obdarzona 
zdolnością wnikania w umysły i ich kontrolowania wzbudza pożądanie, zazdrość, 
strach i nienawiść. Ją samą własna moc napawa obrzydzeniem. Wolałaby nie znać 
myśli i tajemnic innych ludzi. Pomimo swych niezwykłych zdolności stara się 
wieść normalne życie. 
Spokój burzy pojawienie się w okolicznych lasach szpiegów i bandytów. 
Zbuntowani lordowie tworzą własne armie, by obalić młodego króla, ludzie 
lojalni wobec niego potrzebują pomocy dziewczyny w wykryciu spisku na życie 
monarchy. Wrogowie chcą ją schwytać, rozpoczyna się polowanie na Iskrę... 
 
Cz.1 Wybrańcy. 

41021 

 

MAJKA  I  DZIEWCZYNA  Z  INNEJ  PLANETY  

Majka jest załamana. Wakacje jak zwykle za szybko się skończyły! Do tego w 
klasie Majki pojawiła się nowa dziewczyna: przerażająca Zośka. Wygląda, jakby 
wyjęto ją wprost z horroru, który pani od niemieckiego zadała do przeczytania. 
Wprawdzie nie powinno się oceniać ludzi po wyglądzie, ale Majka, Justyna, Julka 
i Alina są zgodne: Zośka musi być z innej planety! Co chowa w swoim wielkim 
tajemniczym plecaku? I w jaki sposób dzielna czwórka przyjaciółek ma 
przeszkodzić Zośce w zawładnięciu światem? 

41022 

 

MIASTO  WAMPIRÓW  

Raven i Alexander muszą ocalić miasto przed atakiem wampirów. Zadanie nie jest 
łatwe, bo zakochani mogą się spotykać tylko nocą... Czy uda im się odnieść 
zwycięstwo? Czy uczucie doda im sił? 
 
Miłość bywa pokrętna – zwłaszcza taka, która ożywa dopiero po zmierzchu… 

Pocałunki wampira: 1.Początek, 2. Miłość po grób, 3. Miasto wampirów. 



41023 

 

NAWIEDZONE  MIASTECZKO  SHADOW  
HILLS 

Po tragicznej i tajemniczej śmierci siostry Ateny Persephonę Archer dręczą 
dziwaczne i przerażające sny... Dziewczyna czuje, że są w jakiś sposób związane 
z niedawną tragedią... Wie również, że podobne koszmary miała siostra. W 
pamiętniku Ateny odkrywa wzmiankę o miasteczku Shadow Hills. Postanawia 
przenieść się do tamtejszej szkoły - intuicja podpowiada jej, że tam kryje się 
rozwiązanie zagadki. Ale pytań tylko przybywa. Co wspólnego mają szkoła, 
tajemnicza epidemia, która przed wiekami zdziesiątkowała mieszkańców, oraz 
stary cmentarz? I jak to możliwe, że Persephona spotyka w Shadow Hills 
chłopaka, o którym śniła? 

41024 

 

OTO  JEST  KASIA 
 
Powieść dla dzieci 7-9-letnich, zalecana jako lektura dla szkół podstawowych. Jej 
bohaterką jest Kasia - dotychczas wzorowa uczennica i ulubienica rodziców i 
dziadka - której rodzi się siostrzyczka. Zazdrosna dziewczynka przeżywa bunt: 
staje się agresywna, popada w konflikty z kolegami i domownikami, przestaje się 
uczyć... I dopiero ciężka choroba siostrzyczki, do której Kasia sama się 
przyczyniła, pozwala jej zrozumieć, jak bardzo kocha małą, i wrócić do dawnego 
stylu życia. 

41025 

 

SOBOWTÓR 

Zuzanna ma opinię zbuntowanej artystki, kocha fotografię, a w duszy jest 
niepoprawną romantyczką. Uczy się w renomowanym warszawskim liceum, 
chodzi na imprezy i bawi się do rana, aby następnego dnia plotkować o nich na 
Facebooku. Żyje pełnią życia. Tymczasem w jej szkole pojawia się Michał. 
Wygląda świetnie ? w modnej bluzie, z długimi włosami ściągniętymi byle jak do 
tyłu, spłowiałymi od słońca. Nowy chopak potrafi zawrócić w głowie... Michał 
fascynuje się kulturą Japonii, uwielbia mangę, a w jego pokoju wszędzie wiszą 
wizerunki Asuki, pięknej, rudowosej bohaterki anime. Jego przejście do nowej 
szkoły owiane jest tajemnicą. Tajemnicą jest także jego związek z zaborczą i 
zazdrosną Magdą. Jednak to Michał rozdaje karty i wie, czego chce. Teraz bardzo 
podoba mu si Zuzanna. Zaczyna grę, aby ją zdobyć. 

41026 

 

STOWARZYSZENIE  KOPCIUSZKÓW  

 
Jess Parker, wieczna outsiderka, otrzymuje zaproszenie do elitarnego tajnego 
Stowarzyszenia Kopciuszków. Wreszcie ma szansę odnaleźć się w szkolnej 
dżungli! Dziewczyna jest zachwycona, jednak kiedy Wiedźmy wypowiadają 
wojnę Kopciuszkom, ta bajka przestaje jej się podobać. Co gorsza, także 
wymarzony książę nie do końca spełnia oczekiwania. Jess będzie musiała się 
postarać, by jej historia skończyła się szczęśliwie. A może już nie chce nosić 
szklanych pantofelków? 

41027 

 

SZATAN  Z  SIÓDMEJ  KLASY 

Zaskakujące pomysły, wartka akcja, w którą wpleciony jest wątek kryminalny, 
wyrazista postać głównego bohatera Adasia to atuty czyniące z tej powieści 
ulubioną od pokoleń lekturę nastolatków. 



41028 

 

30  LUTEGO 

"Trzydziestego lutego 
jeż wraz z dwiema ciotkami 
otworzyli do spółki 
sklep z różnymi szczotkami". 
 
Jeż sprzedawcą w sklepie ze szczotkami? To może się zdarzyć tylko trzydziestego 
lutego - i tylko w przezabawnym wierszu Wandy Chotomskiej. Jej ciepłe, nieco 
absurdalne poczucie humoru, niezwykła lekkość rymowania i talent do budowania 
dowcipnej anegdoty złożyły się tu na prawdziwą literacką perełkę. 

41029 

 

PRZYSIĘGA  ZZA  GROBU 
 
Komiks zawiera w sobie wybór kilku starszych przygód Mrocznego Rycerza: 

• Duch zabójczych niebios - rys.: Neal Adams 
• Noc Żniwiarza - scen.: Dennis O'Neil, rys.: Neal Adams, Dick Giordano 
• Dom, który przeraził Batmana - scen.: Len Wein, Marv Wolfman, rys.: 

Neal Adams, Dick Giordano 
• Przysięga zza grobu - scen.: Dennis O'Neil, rys.: Neal Adams 
• Noc tropiciela - scen.: Vin i Sal Amendola, rys.: Neal Adams 

41030 

 

BŁĘKITNA  PERŁA 

Komiks Hugo 5 

41031 

 

BOSKA  JABŁOŃ 

Trzecia część przygód Hugo, Biskoto i Narcyza, tym razem trafiają na magiczną 
jabłoń. 

41032 

 

CHRISTMAS  CAROL 

Comic. Classics Illustrated, 15 

 



41033 

 

FILIP  I   SZTUKA 

Małe książeczki w twardych okładkach, jakiś tekst ogólnie opisujący wydarzenie, 
a potem już tylko Filip. Bardzo miniasty, akwarelowy Mysz stworzony przez 
Hanne Turk. 

41034 

 

FILIP  WALCZY  Z  NIEPOGOD Ą 

Małe książeczki w twardych okładkach, jakiś tekst ogólnie opisujący wydarzenie, 
a potem już tylko Filip. Bardzo miniasty, akwarelowy Mysz stworzony przez 
Hanne Turk. 

41035 

 

JAK  DBAĆ  O   PSA 

101 praktycznych porad. 

41036 

 

JANKES  NA  DWORZE   KRÓLA  ARTURA 

Jest to opowieść rysunkowa, oparta na motywach książki Marka Twaina. Główny 
wątek stanowią perypetie współczesnego człowieka przeniesionego w czasy 
panowania legendarnego króla Artura. Opowieść zawiere wiele prawd zawsze 
aktualnych. Bohater wpada w ciągłe tarapaty z powodu swojej odrębności, innego 
spojrzenia na świat i stosunku do niego. Komiks jest satyrą na typowego quasi-
supermana, który w każdych warunkach chciałby otaczającą go rzeczywistość 
upodobnić do amerykańskiej. Akcja opowieści toczy się wartko, a niewątpliwym 
walorem jest twainowskie poczucie humoru, z którego wiele udało się zachować 
w słowie i rysunku. 

41037 KSIĄŻĘ  KOPCIUCH 

Może solidnie zmutowany Kopciuszek, u którego pojawiają się nagle dwie dobhe 
whóżki (skąd się wzięły we dwie z taką samą wadą wymowy?) i za pomocą 
magicznego eliksihu zwanego mocną tathą ohaz GPS-owej kahocy (gdzie ta 
fohma, gdzie ta fohma – „tutaj!”  krzyczą do nas z prawej… aaaaa, to faktycznie 
tutaj) odrywają go od przebierania grochu z popiołu i przenoszą na bal, lekko 
zagubionego i przykurzonego? 

41038 

 

O  PROSIACZKU   KTÓRY  CHCIAŁ  FRUWA Ć 

Pewien Prosiaczek bardzo chce nauczyć się latać. Wykorzystuje do tego różne 
machiny i najdziwniejsze sposoby. Pomaga mu przyjaciel Osiołek. 



41039 

 

SKARB   MAJÓW  

Na motywach powieści JACKA LONDONA - Tibor Cs. Horvath 
Rys. Erno Zorad 
Tłumaczenie Ilona Ruttkai 

41040 

 

TAJEMNICZA   WYSPA 

Na motywach powieści Juliusa Verne - Tibor Cs. Horvath 
Rys. Erno Zorad 
Tłumaczenie Ilona Ruttkai 

41041 

 

TWO  YEARS  BEFORE  THE  MAST 

Comic. Classics Illustrated, 25 

 

41042 

 

WOMAN  IN  WHITE 

Comic. Classics Illustrated, 61 

 

41043 

 

WUTHERING  HEIGHTS 

Comic. Classics Illustrated, 59 

 


