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A ZOSIA MA RAKA NA SMYCZY 
 
Książka dla dzieci, napisana przez psychoonkologa i psychoseksuologa Panią 
Biancę - Beatę Kotoro, która w zabawny sposób przedstawiła temat nowotworu 
złośliwego, jakim jest rak jelita grubego. Choroba nowotworowa w rodzinie jest 
niewątpliwie tematem bardzo trudnym i niewdzięcznym do dyskusji, nawet dla 
osoby dojrzałej. Żartobliwy ton i rymowany układ książki pozwoli Maluchom 
oswoić się z objawami raka jelita grubego, z których niektóre budzą na co dzień 
zażenowanie nawet osób dorosłych, a często w rodzinie są tematami tabu. 
Korzystając z daru rysowania Pani Kotoro (posiada wykształcenie artystyczne) 
ozdobiła tekst ręcznie wykonanymi rysunkami, pozostawiając też miejsce na 
twórczość dziecka, odbiorcy i właściciela książki. 
(źródło: Dr hab. nauk med. Andrzej Deptała) 
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ZŁOMEK  W   AKCJI 
 
Kiedy wyścigowym asom zagraża niebezpieczeństwo, Złomek rusza do akcji! 
Podczas czytania słuchaj siedmiu różnych dźwięków, które towarzyszą 
opowiadaniu. 
Książka z twardymi kartkami – dla najmłodszych 
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GWIAZDA  WIECZORNA   WSCHODZI         

W poprzednim tomie przygód Kendrze i Sethowi udało się uratować Baśniobór 
przed Stowarzyszeniem Gwiazdy Wieczornej, które zamierzało zniszczyć 
zaczarowany rezerwat i przejąć władzę nad światem. Jednak Stowarzyszenie nie 
daje za wygraną. W Baśnioborze ukryto jeden z potężnych artefaktów 
pozwalających uwolnić najpotężniejsze demony z zaklętego więzienia. Dzieci, ich 
dziadkowie oraz trójka specjalistów od magii muszą temu zapobiec za wszelką 
cenę. Przed rokiem wróżki podzieliły się z Kendrą magiczną mocą - dlatego ona 
także staje się celem sił zła. Czy w porę nauczy się wykorzystywać niezwykły 
dar? I czy jej brat uwolni się od klątwy demona, który chce go pożreć? Stawką są 
losy całego świata. 

Baśniobór: 1. Baśniobór, 2. Gwiazda wieczorna wschodzi, 3. Plaga cieni. 
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FELEK   I   TOLA 
 
Przesympatyczna, dowcipna opowieść o przyjaźni i drobnych, codziennych 
przyjemnościach - idealna dla początkujących czytelników! W ciepłej, przytulnej 
norce w środku lasu mieszka nierozłączna para: lis Felek i zając Tola. Felek to 
łakomczuch i grubasek. Ale jak tu powstrzymać się przed jedzeniem, gdy Tola tak 
świetnie gotuje Razem z sąsiadem z pobliskiej dziupli - puchaczem Heniem - 
przyjaciele wiodą spokojne życie, obserwując, jak świat dookoła zmienia się wraz 
z upływem pór roku. Książka powstała z myślą o dzieciach uczących się czytać - 
dzięki niezwykle prostemu językowi i podziałowi na krótkie rozdziały doskonale 
sprawdza się jako pierwsza samodzielna lektura lub książka do wspólnego 
rodzinnego czytania. Wielkim atutem książki są znakomite, ciepłe ilustracje 
holenderskiego mistrza grafiki książkowej Thé Tjong Khinga. Zapoczątkowana 
"Felkiem i Tolą" seria o przygodach sympatycznej pary bohaterów przez lata 
rozrosła się do kilkunastu tomów, zdobyła ogromną popularność w Belgii i 
Holandii i została przetłumaczona na wiele języków. Uznaje się ją za wzorcową 
serię książek dla początkujących czytelników. Tłumaczenie: Jadwiga Jędryas. 
Książka dla dzieci od lat 3. 
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FELIX,   NET   I    NIKA  ORAZ  ŚWIAT  ZERO 
 
Co, jeśli dzisiejsza rzeczywistość różni się od tej, którą pamiętasz z wczoraj? 
Zawodzi cię pamięć, czy cały świat próbuje cię oszukać? Jeśli tak jak Felix, Net i 
Nika przeszedłeś przez Pierścień - po drugiej stronie czeka cię wiele 
niespodzianek. 
Przygody, humor, gimnazjalne miłości - tego, jak zwykle w książkach serii `Felix, 
Net i Nika`, nie zabraknie! 
Niektórych z Was ucieszy a innych być może zmartwi informacja, że Świat Zero, 
podobnie jak Orbitalny Spisek, ze względu na znaczą objętość musiał zostać 
podzielony na dwa tomy. Drugi ukaże się w przyszłym roku. 
 
Felix,  Net  i  Nika: 1. Felix,  Net  i  Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi, 2. 
Felix,  Net  i  Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa, 3. Felix,  Net  i  Nika 
oraz Pałac Snów, 4. Felix,  Net  i  Nika oraz Pułapka Nieśmiertelności, 5. Felix,  
Net  i  Nika oraz Orbitalny Spisek,  6. Felix,  Net  i  Nika oraz Orbitalny Spisek 2. 
Mała Armia,  7.  . Felix,  Net  i  Nika oraz  Trzecia Kuzynka, 8. Felix,  Net  i  
Nika oraz Bunt Maszyn, 9. Felix,  Net  i  Nika oraz Świat Zero, 10. Felix,  Net  i  
Nika oraz Świat Zero 2: Alternauci. 
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FOCHY  FORTUNY   CZYLI   NIEZWYKŁY  
SŁOWNIK  KUBY  I   BUBY 
 
Podobno niektórzy nauczyciele nie wyobrażają już sobie szkoły bez książek o 
Kubie i Bubie. Dzieci także. Bo najprzyjemniej uczyć się z uśmiechem na twarzy. 
A jeszcze przyjemniej chichotać, nie wiedząc nawet, że czegoś się właśnie 
uczymy. Tym razem nieznośne bliźniaki pomogą młodym czytelnikom zrozumieć 
znaczenie rzadko używanych wyrazów. Ale nie jest to książka o archaizmach - a 
w każdym razie nie tylko o nich. Czytając szkolne lektury, dzieci często trafiają 
na niezrozumiałe słowa. I to właśnie one pojawiają się w FOCHACH FORTUNY. 
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JA…JANE 
 
Oto historia dziewczynki o imieniu Jane, która marzyła o tym, by w swym 
dorosłym życiu pomagać zwierzętom oraz zmieniać świat na lepsze. Jane uwielbia 
przebywać na wolnym powietrzu ze zwierzętami. Siedząc na gałęzi swego 
ulubionego drzewa, czytając `Tarzana wśród małp`, wyobraża sobie, jak w 
przyszłości będzie pomagać różnym zadziwiającym stworzeniom w afrykańskiej 
dżungli. Zobacz, jak Jane poznaje nasz niezwykły świat i spełnia swoje marzenia! 
Bardzo wielu ludzi marzyło o rzeczach na pozór nieosiągalnych. Dzięki temu, że 
nigdy nie dawali za wygraną, osiągali swoje cele albo przecierali szlaki, którymi 
mogli podążyć inni. Oni mnie inspirują. Są natchnieniem dla wszystkich wokół. 
doktor Jane Goodall  
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JAK   TATA   SI Ę   Z   NAMI  BAWIŁ 
 
Tata nie ma w zwyczaju się bawić. Ale pewnego wieczora, kiedy Ulf i Janne 
zostają pod jego opieką, tata proponuje im zabawę w chowanie klucza. Komu uda 
się schować klucz w najlepszym miejscu i jak się skończy ta zabawa?  
Kolejne spotkanie z małym Ulfem i jego rodziną - tym razem z jej męską częścią. 
I tak jak w poprzednich bestsellerowych książkach ?Jak tata pokazał mi 
wszechświat" i ?Jak mama została Indianką", i tutaj nie zabraknie humoru, 
wnikliwej obserwacji świata dzieci i świata dorosłych oraz wspaniałych ilustracji. 
Tłumaczenie: 
Katarzyna Skalska.  
Tytuł oryginału: 
Kvällen när pappa lekte. Ilustracje: Mati Lepp. Wiek 3+ 
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PRZYJACIELE   MROKU 
 
Jutro to fenomen. Powieści o grupie nastolatków, którzy walczą z tajemniczym 
wrogiem atakującym Australię otrzymały kilkadziesiąt nagród w Australii, 
Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Niemczech. W USA znalazły się na liście 
najlepszych książek dla młodzieży, a w Szwecji na pierwszym miejscu na liście 
książek polecanych przez nastolatków. W Polsce również stały się bestsellerami. 
`Jutro zadaje kłam przesądom, jakoby bestseller miał być opartą na schematach 
banalną historią. [...] To trochę thriller, trochę sensacja - czyta się doskonale bez 
względu na wiek. Nic dziwnego, że powieść Jutro stała się bestsellerem.` 
Agnieszka Wolny-Hamkało, Gazeta Wyborcza 
 
Jutro : 1. Kiedy zaczęła się wojna, 2. W pułapce nocy, 3. W objęciach chłodu, 4. 
Przyjaciele Mroku, 5. Gorączka, 6. Cienie. 
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KIKI   VAN   BEETHOVEN 
 
Jeśli istotą twojego życia jest muzyka, co się stanie, gdy wokół ciebie zapadnie 
cisza? 
Czy poradzisz sobie z życiem, jego codziennym rytmem? Jak długo będziesz 
trwać w drętwocie, zanim zorientujesz się, że coś jest nie tak? Że od dawna nic 
nie czujesz. 
Dla Kiki początkiem zmian stała się zapomniana melodia. Wraz z nią wróciły 
bolesne wspomnienia, ale i coś jeszcze. 
Nadzieja. I wiara w to, że znowu można poczuć głód życia. 
Kiki van Beethoven to bardzo osobista książka Erica-Emmanuela Schmitta, w 
której z właściwą sobie wrażliwością autor opisuje niezwykły związek sztuki i 
naszych najsilniejszych emocji. 
Na dołączonej do książki płycie znalazły się ważne dla samego autora i wybrane 
przez niego utwory Beethovena. 
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KONIEC   GRY 
 
W swojej najnowszej powieści dla nastolatków Anna Onichimowska dotyka 
niezwykle trudnego problemu dotyczącego coming outu młodego chłopaka. W 
mądry, wyważony sposób pokazuje dramat Alka, który jest gejem, subtelnie kreśli 
jego powikłaną drogę prowadzącą do ujawnienia seksualnej orientacji. 
Niezwykłym atutem książki jest osadzenie jej tu i teraz, w przeciętnej, 
tradycyjnej, polskiej rodzinie oraz świetna, oszczędna forma literacka. 
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KOSZMAR   STRACHARZA 
 
Siódmy tom znakomitego cyklu Josepha Delaneya `Kroniki Wardstone`. 
Stracharz, Tom i wiedźma Alice wracają z Grecji do Chipenden i odkrywają, że 
miejsce, w którym żyli, znikło z powierzchni ziemi. Kraj jest ogarnięty wojną, a 
zniszczenia nie ominęły również domu starego Gregory`ego. Sadybę stracharza 
spalono aż po fundamenty, a po kryjącej bezcenne woluminy bibliotece nie 
zostało ani śladu... Zmuszeni do ucieczki, Tom, Gregory i Alice trafiają na 
terroryzowaną przez szalonego szamana wyspę Mona. Szybko okazuje się, że 
wpadli z deszczu pod rynnę - ich tropem podążają nadzwyczaj liczni i pozbawieni 
skurupłów łowcy czarownic. Gdy Alice wpada w ich ręce, wydaje się, że sytuacja 
nie może być już gorsza. A jednak. Na wyspie pojawia się jeszcze jeden 
śmiertelny wróg. Koścista Lizzie, która po latach wydostała się z więzienia 
stracharza chce objąć Monę we władanie... Wiedźma łaknie również krwawej 
zemsty na dawnym ciemiężycielu i jego podopiecznych. Tłumaczenie z języka 
angielskiego: Paulina Braiter. 
Kroniki Wardstone:  1. Zemsta Czarownicy, 2 . Klątwa z przeszłości,  
3. Tajemnica Starego Mistrza, 4. Wiedźmi spisek, 5. Pomyłka Stracharza,  
6. Starcie demonów, 7. Koszmar Strycharza, 8. Cień przeznaczenia 
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OLBRZYM  
 
Kuki zostaje obdarzony nadludzką siłą, by pokonać olbrzyma o siedmiu 
wcieleniach. Wędrują z nim mądra Gabi, gracz komputerowy Blubek i gadający 
pies. Walczą ze zwierzomaszynami, stalowym ptakiem i pożeraczem światła. W 
dalekiej Azji szukają tajemniczego domu pilnowanego przez złotego tygrysa. 
Powieść w tempie gry komputerowej, pełna przygód i humoru. Nie można się od 
niej oderwać! 
Opowieści Magicznego Drzewa są podstawą znanego na świecie cyklu 
filmowego, nagrodzonego Emmy - telewizyjnym Oscarem - za wyobraźnię, 
mądrość i humor. 
 
Magiczne Drzewo: 1. Czerwone krzesło, 2. Tajemnica mostu, 3. Olbrzym, 4. 
Pojedynek 
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MI ĘDZY   MŁOTEM  A  PIORUNEM  
 
Jedyny (bo ostatni) w swoim rodzaju druid, Atticus O'Sullivan, beztrosko 
manipulując uczuciami naiwnego Ratatoska, wiewiórki rozmiarów betoniarki, 
dostaje się po pniu Yggdrasilu, Drzewa Życia, do świata bogów nordyckich. 
Stamtąd jednak, po kradzieży magicznego jabłka, której dopuszcza się przy 
akompaniamencie romantycznie posapujących olbrzymów, musi dać drapaka 
przed rozzłoszczonym Odynem. 
Kojące oblicze Jezusa bujającego się w rytm bluesowych melodii, mentorska 
postawa wobec Granuaile i coraz ciemniejsze chmury zbierające się nad głową 
Atticusa - to wszystko sprawia, że nasz bohater po ponad dwóch tysiącach lat 
zaczyna poważnieć. Rychło w czas, ponieważ wokół niego robi się coraz bardziej 
złowrogo. Żelazny druid nie byłby jednak sobą, gdyby nie spróbował po raz 
kolejny czegoś niedorzecznego. Chrystusowa jasnowidzenie nie może kłamać - 
Thor to może i młot, ale planowany zamach na jego życie pociągnie za sobą 
straszne konsekwencje... 
 
Kroniki Żelaznego Druida: 1. Na psa urok, 2. Raz wiedźmie śmierć, 3. Między 
młotem a piorunem, 4. Zbrodnia i kojot. 
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KIELISZEK   TRUCIZNY 
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że mieszkańcy domu nr 11 w zaułku 
Woltera to zwykli lokatorzy, jakich wiele w paryskich kamienicach. Jednak 
pozory mylą! Co łączy właściciela antykwariatu, listonosza, gospodynię domową, 
słynnego adwokata i trójkę nastolatków? Ich wspólny sekret: klub detektywów-
amatorów. Za każdym razem, gdy pojawia się zagadka kryminalna, z którą nawet 
policja nie daje sobie rady, detektywi zbierają się w swojej tajnej bazie: 
mieszkaniu na pierwszym piętrze, należącym kiedyś do Gustawa Darbona, 
największego detektywa w Paryżu. Tam, między jednym a drugim kawałkiem 
domowego ciasta... rusza śledztwo! 
Deloffre to poczciwy nieudacznik, człowiek, który nie skrzywdziłby nawet 
muchy. Dlaczego więc zostaje oskarżony o podwójne morderstwo? A na dodatek 
ktoś próbuje go zabić? I jaką rolę w tej historii odgrywa... tajemnicza hrabina? 
Tak zawikłaną zagadkę mogą rozwiązać tylko detektywi z zaułka Woltera! 
W serii Na Tropie Sensacji: Magiczna zagadka, Kieliszek trucizny. 
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NACI ŚNIJ  MNIE 
 
"Naciśnij mnie" szybko stała się międzynarodowym hitem. 
Została wydana już w 24 krajach, trafiła też na listę bestsellerów "New York 
Timesa". 
To książka, którą trzeba przekręcać, na którą trzeba dmuchać, której trzeba 
klaskać...Interaktywna i niezapomniana - zachęca dzieci oraz dorosłych do 
wspólnej zabawy i nauki. 
Wydanie polsko - francuskie. 
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NUSIA  SIĘ   CHOWA 
 
NO I COŚ TY ZROBIŁA!? 
Kiedy Nusia słyszy rozgniewany głos Pumy, chciałaby rozpłynąć się w powietrzu. 
Nusia zrobiła coś strasznego. I to zupełnie niechcący! Nusia musi się schować. 
Zna takie jedno miejsce... 
Pija Lindenbaum jest wnikliwą obserwatorką niearanżowanych przez dorosłych 
dziecięcych zabaw i dziecięcego sposobu myślenia. A swoje spostrzeżenia potrafi 
genialnie przelać na papier - powstaje oszczędna w słowach, ale jakże pełna 
znaczeń opowieść, której drugim głosem są pełne niezwykłych barw i zabawnych 
szczegółów ilustracje. Nic dziwnego, że dzieci odnajdują w jej książkach swój 
świat! Czwarta, długo oczekiwana książka o Nusi - nieśmiałej dziewczynce o 
niezwykłej wyobraźni. Jak zwykle mówi się tu o sprawach ważnych - o 
uczuciach, z którymi zmaga się każde dziecko. 
 
Nusia: Nusia i wilki, Nusia i baranie łby, Nusia i bracia łosie, Nusia się chowa 
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RYBKA  I   SŁOŃCE 
 
Przepiękna, wzruszająca bajka o rybce mieszkającej w głębinie ciemnej i cichej. 
Aż któregoś dnia (nocy?) postanawia odbyć podróż do słońca. Ale czy rybka 
może w ogóle żyć poza wodą, czy słońce jet dla niej - skrytej w głębinach. 
Wzruszająca opowieść o poszukiwaniu ciepła przezwyciężającego samotność. 
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S.Z.T.U.K.A. 
SZALENIE  ZAJMUJ ĄCE  TWORY   
UTALENTOWANYCH  I   KRN ĄBRNYCH  
ARTYSTÓW  
 
Oto książka o sztuce, w której zamiast tradycyjnych obrazów czy rzeźb 
znajdziecie wielodniowe spacery, sadzenie lasu, rozmowy ze zwierzętami, 
krojenie budynków, wybuchy, pływanie tratwą i wiele innych niesamowitych 
historii. Przedstawiając dzieciom 51 dzieł wybitnych współczesnych twórców z 
całego świata, Sebastian Cichocki pokazuje, że sztuka może być niezwykłą 
przygodą, a artysta - czarodziejem, który przemienia rzeczywistość. Wieloryb w 
bibliotece, szklanka, która stała się dębem, wyspy w różowych sukienkach, pisuar 
jako rzeźba - w tej książce, tak jak w sztuce, wszystko jest możliwe! 
 
Sztuka współczesna jeszcze nigdy nie była tak przystępna! Wydawnictwo 
Dwie Siostry przedstawia czwarty tom w nowatorskiej serii edukacyjnej:  
D.O.M.E.K.,  D.E.S.I.G.N.,  M.O.D.A.,  S.Z.T.U.K.A. 

41063 

 

SERCE   I   INNE   PODROBY 
 
Romans dla chłopaków?! Grzegorz Kasdepke już raz udowodnił, że można taki 
napisać. Jego Romans palce lizać podbił serca synów, ojców, i dziadków. A 
przepisy z książki podbiły żołądki córek, mam i babć. Serce i inne podroby to opis 
dalszych perypetii sympatycznego Felka. Jest to najprawdziwszy romans, żadna 
tam podróbka! Choć z podrobami w tle, bo czytelnicy znajdą tu przepisy na 
flaczki, cynaderki i inne okropieństwa. Książka dla ludzi o zdrowym apetycie i 
mocnych nerwach. 
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RAISSA 
 
Raissa jest pierwszym albumem z nowej serii osadzonej w świecie ludzi Północy, 
której główną bohaterką jest Louve, córka Thorgala i Aaricii. 
 
Dziewczynka, która potrafi porozumiewać się ze zwierzętami, nie jest tolerowana 
przez rówieśników z wioski wikingów. Woli samotnie ćwiczyć strzelanie z łuku i 
włóczyć się po lesie. Pewnego razu trafia do stada krwiożerczych wilków, ale 
może uda się jej ocalić życie, wszak jej imię znaczy właśnie Wilczyca. To dopiero 
początek jej niezwykłych przygód w baśniowej krainie młodości, do której 
przejście znajduje się obok kryjówki wilczej hordy. 
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STATEK   MIECZ 
 
W najnowszym tomie Statek miecz, 33. w cyklu Thorgal szuka swego syna 
Aniela, porwanego przez Czerwonych Magów. Aby dotrzeć do ich położonej 
daleko na wschodzie siedziby, zostaje najemnikiem na statku kupieckim, 
płynącym rzekami Rusi ku krajom Arabów. Po drodze będzie musiał walczyć ze 
stepowymi bandytami oraz drużyną pewnego wikińskiego króla. Spotka też 
znajdującą się w opałach dawno niewidzianą znajomą. Aby ją ratować, zdecyduje 
się na samobójczą misję. 
 
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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TOSIA   I   KARTECZKA 
 
Tosia rysując niszczy kartki papieru, wyrzuca je do śmieci. Ale Karteczka nie 
chce zamieszkać w koszu oparta o stary pomidor. Postanawia cos zmienić.... 
Prosta i kolorowa opowieśc o tym jak można uwrażliwi ć dziecko na ekologie. 
Tosia i Karteczka rozpoczyna ekologiczną serie muchomora. W przygotowaniu: 
Tosia i żarówka, Tosia i pudełko. 
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POWRÓT  CZARNEJ  DUSZY 
 
Przez wiele lat za samotnie wędrującym samurajem Mijamoto Usagim podążała 
niewidzialna, złowroga istota - demon Jei, zwany Czarną Duszą. Gdy już zdawało 
się, że zginął, opanował ciało mistrzyni miecza Inazumy i nie przestał 
prześladować Usagiego. 
W tym odcinku przygód królika samuraja Boss Bakuchi potraja nagrodę za głowę 
Inazumy winnej śmierci jego syna. Zgłaszają się liczni łowcy nagród i rozpoczyna 
się dramatyczny pościg. Nie wszystkim jednak chodzi o zdobycie pieniędzy... 
Usagi Yojimbo: 1. Ronin, 2. Samuraj, 3. Droga wędrowca, 4. Spisek Ryczącego 
Smoka, 5. Samotny cap i koźlę, 6. Kręgi, 7. Gen, 8. Cienie śmierci, 9. Daisho, 10. 
Pomiędzy życiem a śmiercią, 11. Pory roku, 12. Ostrze bogów, 13. Szare cienie, 
14. Maska demona, 15. Ostrze bogów II, 16. Bezksiężycowa noc, 17. Pojedynek 
przy świątyni Kitanoji, 18. Wędrówki z Kotaro, 19. Ojcowie i synowie, 20. 
Spotkania ze śmiercią, 21. Matka Gór, 22. Opowieść Tomoe, 23. Most łez, 24. 
Powrót Czarnej Duszy. 
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WARIANT 
W Akademii Maxfield musisz wybierać: Porządek albo Spustoszenie albo 
Wariant. Benson musi przyłączyć się do jednej z tych grup, żeby przetrwać. 
Ale wie, że powinien uciec. I że ufać może tylko sobie. 
Siedemnastoletni Benson myślał, że stypendium Akademii Maxfi eld będzie 
przepustką do lepszego świata. Mylił się.Został uwięziony w szkole otoczonej 
drutem kolczastym. W szkole, w której kamery śledzą każdy ruch. W której nie 
ma dorosłych. W której uczniowie podzielili się na trzy grupy, po to żeby przeżyć. 
Jeśli nie jesteś w żadnej z nich, to nie ma ciebie. 
Jeśli złamiesz regulamin, znikasz... Lecz Benson nie wie jeszcze wszystkiego. A 
kiedy odkrywa prawdziwą tajemnicę Akademii Maxfi eld, uświadamia sobie,że 
posłuszeństwo może przypłacić losem znacznie gorszym niż śmierć. I że ucieczka 
- jedyna szansa na przetrwanie - może okazać się niemożliwa... 
Dla fanów Gone: tu Etap zastąpiła Akademia Maxfield - szkoła... bez nauczycieli. 
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WSZYSTKO  GRA 
 
Czy wiecie jakie instrumenty grają w orkiestrze symfonicznej? Jakie tworzą grupy 
i kto to jest koncertmistrz? Ta książka wprowadzi Was w świat muzyków, ich 
instrumentów oraz relacji między nimi. Jesteście zaproszeni do sali prób, gdzie 
poznacie poszczególne instrumenty muzyczne, a także wykonawców. Początkowy 
chaos dźwiękowy i trudne relacje pomiędzy indywidualnościami, jakimi są 
artyści, stopniowo przemieniają się w piękną muzykę. A kiedy wchodzi 
dyrygent... WSZYSTKO GRA! Trudno uwierzyć, ale ilustracje Marty Ignerskiej 
sprawiają, że widzisz i słyszysz ten dźwięk! 
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WŚRÓD   UKRYTYCH,  W ŚRÓD   OSZUSTÓW 
 
Pierwszy oraz drugi tom bestsellerowej serii "Dzieci Cienie" w jednym 
woluminie. Niedaleka przyszłość, na światem ciąży widmo głodu. Rząd ustanawia 
Prawo Populacyjne, które zakazuje rodzinom posiadania więcej niż dwojga dzieci, 
jednak niektórzy ukrywają przed światem nielegalnych potomków. Jednym z 
dzieci pozbawionych przez rząd prawa do istnienia, jest Luke Garner, trzeci syn 
ubogiej, żyjącej na wsi, rodziny. Wychowany w izolacji, skazany na życie w 
cieniu, chłopak nie ma styczności z zewnętrznym światem aż do dnia, w którym 
odkrywa, że w położonym nieopodal domu dobrze sytuowanej rodziny, mieszka 
ktoś podobny do niego. W przeciwieństwie do Luke`a, Jennifer znakomicie 
orientuje się w zewnętrznym świecie. Za pośrednictwem sieci utrzymuje kontakt z 
innymi nielegalnymi dziećmi, które, podobnie jak ona, marzą o zmianach, o 
normalnym codziennym życiu. Totalitarne społeczeństwo nie zna miłosierdzia dla 
niepokornych - czy zakrojone na szeroką skalę plany Jennifer mają jakąkolwiek 
szansę w starciu z rzeczywistością? A może zorganizowana siatka trzecich dzieci 
znajduje się pod całkowitą kontrolą rządu?  
 
Dzieci Cienie: 1. Wśród ukrytych. Wśród oszustów, 2. Wśród zdradzonych. 
Wśród notabli 
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ZAGINIONA  KARTOTEKA :  NUMER   SZE ŚĆ 
"Zaginiona kartoteka" to opowieść o tym, co przeżyła Szósta, zanim poznała 
Johna Smitha w miasteczku Paradise w stanie Ohio. O tym, co wydarzyło się w 
Zachodnim Teksasie, gdzie zawędrowała razem z Katariną, swoją Cepan. O tym, 
jak jej życie zmieniło się raz na zawsze... 
Pittacus Lore jest głową Starszyzny Loryjczyków. Posiada moce, o jakich 
posiadaniu wy marzycie. Potrafi robić rzeczy, o jakich wy możecie tylko 
pomarzyć. Widział rzeczy, jakich nigdy nie zobaczycie. Od dwunastu lat mieszka 
na Ziemi, szykując się do wojny, która zdecyduje o losie naszej planety. Nikt nie 
zna miejsca jego pobytu. 
Dziedzictwa Planety Lorien: 1. Jestem numerem cztery, 2. Moc sześciorga oraz 
w cyklu Zaginiona kartoteka: numer sześć. 
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CESARZ   NIHON-JA 
 
Horace przepadł bez śladu. Od czasu, gdy został wysłany z misją na ziemie 
cesarza Nihon-Ja, minęły już miesiące. Brak jakichkolwiek wiadomości martwi 
nie tylko Evanlyn. Również Will i Allys obawiają się najgorszego. Przyjaciele 
postanawiają opuścić Araluen i wyruszyć na egzotyczną wyprawę, by odkryć, jaki 
los stał się udziałem Horacego. Ku wielkiemu zdumieniu, odkrywają, że Horace 
zaangażował się w politykę Cesarstwa. Arogancki Senji Sect wystąpił przeciwko 
prawowitemu władcy i rycerz zdecydował się pozostać w dalekim kraju, by 
wspomóc obalonego cesarza. Teraz on i Will muszą wyszkolić ludzi do walki z 
zawodowymi, zaprawionymi w boju żołnierzami Senji`ego. Odpowiedzialność za 
losy kraju spoczywa również na barkach Allys i Evanlyn - we dwie wyruszają w 
niebezpieczną podróż, by szukać sprzymierzeńców wśród tajemniczych 
mieszkańców gór. 
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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ŻÓŁTE  KÓŁKA:  MAM  NA  IMI Ę  INNA 
 
Pewnego dnia do klasy przybywa nowa dziewczynka. Jest trochę inna niż 
wszyscy i takie właśnie dostaje przezwisko - `Inna`. Inna ma zespół Downa, ale 
wcale nie trzeba jej traktować inaczej. Wystarczy tylko nieco więcej życzliwości, 
żeby się przekonać, że dla niej także najważniejsza jest miłość, choć wyraża to na 
swój własny sposób.Wiek: 8-12 lat. 

 EKWIWALENTY – M ARZEC 
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ANARUK, CHŁOPIEC   Z  GRENLANDII 
 
Opowieść o życiu, obyczajach i wierzeniach mieszkańców Grenlandii - 
Eskimosów. Bohaterem utworu jest mały Eskimos od dzieciństwa nawykły do 
trudnej pracy myśliwego i egzystencji w warunkach polarnych. 
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DZIEWCZYNKA  SMOK 
 
Min jest dziewczynką, która najlepiej się bawi, strojąc sobie żarty z kolegów. Ale 
pewnego dnia przesadzi i poniesie karę: przez cały rok będzie musiała błądzić po 
świecie pod postacią smoka. Tyle czasu bowiem potrzeba, by zrozumieć, jak 
bardzo można kogoś skrzywdzić za pomocą słów. To będzie rok pełen przygód... 
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JUNIPER  BERRY  I  TAJEMNICZE  DRZEWO 
 
Juniper Berry, córka sławnej i uwielbianej pary aktorów, tęskni do dni, kiedy 
rodzice mieli jeszcze dla niej czas. Niespodziewanie odkrywa, że za zmianą w ich 
zachowaniu kryje się mroczna tajemnica, do której kluczem jest niezwykłe 
drzewo rosnące w jej sadzie. Prowadzi ono do groźnego podziemnego świata, 
którym rządzą okrutne reguły. Czy Juniper uda się uratować rodziców od losu 
gorszego niż śmierć? 
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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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MISTRZ  I   MAŁGORZATA 
 
Michaił Bułhakow zaczął pisać `Mistrza i Małgorzatę` w 1928 roku, ukończył w 
roku 1940, na kilkanaście dni przed śmiercią. Książka ukazała się w druku po 40 
latach i rzecz niespotykana - natychmiast stała się światowym bestsellerem! Do 
dzisiaj i śmiech, i łzy towarzyszą lekturze `Mistrza i Małgorzaty`. Bułhakow 
opisał świat współczesny szyderczo i bez litości, nie pozostawiając czytelnikom 
szczególnej nadziei; na pociechę zostawił obietnicę, że `rękopisy nie płoną`, że 
człowiek jest, a może raczej bywa - dobry. Nawet szatan w `Mistrzu i 
Małgorzacie` okazuje się w końcu przyzwoitym facetem. W Polsce powieść 
Bułhakowa niezmiennie cieszy się ogromnym powodzeniem. W rankingu 
czytelników i ekspertów `Rzeczypospolitej` w 1999 roku została uznana za 
najważniejszą powieść XX wieku. 
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NARODZINY  GWIAZDY 
 
Zbliża się termin turnieju piłki nożnej dla pierwszaków. Tylko że jest pewien 
kłopot. Zuźka uszkodziła sobie palec u nogi i nie może kopać piłki. No i co teraz? 
Na pewno za nic w świecie nie chce zostać czirliderką. Ale zaraz! Może przecież 
wystąpić w pokazie pomiędzy meczami. Wtedy spojrzenia wszystkich będą 
zwrócone na nią. Zostanie gwiazdą! Hura! Zuzia w świetle reflektorów! To się 
musi udać, prawda? 
 
Zuźka D. Zołzik pierwszakiem 
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O  KRÓLEWNIE,  KTÓRA  CHCIAŁA  
JEŹDZIĆ   KOPARKĄ 
 
Królewna Monika ma tylko jedno marzenie: chce jeździć koparką. Niestety nie 
jest to odpowiednie zajęcie dla królewskiej córki, tak przynajmniej uważa Król i 
Królowa, a wraz z nimi - cały dwór królewski... Zabawna historia o wielkiej sile 
naszych marzeń, dzięki której możemy stawić czoła nawet szalejącym żywiołom! 
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PIERWSZE   PRAWO  MAGII 
 
W Pierwszym prawie magii Richard Cypher, skromny leśny przewodnik, ratuje 
Kahlan Amnell, ostatnią Matkę Spowiedniczkę, z rąk d`harańskich asasynów 
nasłanych przez diabolicznego czarodzieja Rahla Posępnego. Rahl, okrutny pan 
D'Hary, pragnie władzy nad trzema szkatułami Ordena - wrotami do magii życia i 
śmierci. Przeciwstawić może mu się tylko Poszukiwacz Prawdy, osoba czystego 
serca i silnej woli. Czarodziej Zedd ogłasza nim młodego Richarda... 
 
Miecz Prawdy: 1. Pierwsze  prawo magii, 2. Kamień Łez, 3. Bractwo Czystej 
Krwi, 4. Świątynia Wichrów, 5. Dusza ognia, 6. Nadzieja pokonanych, 7. Filary 
świata, 8. Bezbronne Imperium, 9. Pożoga, 10. Fantom, 11. Spowiedniczka, 12. 
Wróżebna machina. 
Prequel – Dług wdzięczności i Pierwsza spowiedniczka 
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SREBRNA  ŁANIA  Z  VISBY 
 

. Występują:  
- Kosmiczni Nomadzi, którzy rąbnęli 5 milionów książek razem z opakowaniem, 
czyli gmachem Biblioteki Narodowej 
- Przypadkowi turyści przeniesieni w czasie, ze swoich światów wrzuceni na dno 
średniowiecznego slumsu: nauczyciel informatyki, nastolatek z Warszawy, 
szlachcianka spod XVIII-wiecznego Lublina. W Norwegii Anno Domini 1559 
muszą przeżyć. I wypełnić misję - odnaleźć oko jelenia, wpierw ustaliwszy, co to, 
u diabła, jest! 
- XVI-wieczni hanzeatyccy kupcy z duszą wojowników i explorerów, 
zaniepokojeni czarnymi chmurami, jakie zebrały się na Hanzą. Jej wrogowie 
właśnie zwierają szeregi, a byli sojusznicy krążą jak kruki nad padliną. 
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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TYTUS,  ROMEK  I  A’TOMEK  KS.6 
 
Romkowi i A'Tomkowi marzą się sukcesy na igrzyskach olimpijskich. 
Tymczasem Tytus trenuje, by wziąć udział w olimpiadzie... w Kogutkowie 
Górnym. Gratka nie tylko dla wielbicieli: wydanie V w tradycyjnym poziomym 
formacie i wreszcie z... kompletem kolorowych plansz. 
 

 DRUGI   ZAKUP – MARZEC  
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BEZDOMNE  WAMPIRY 
 KOMIKSY  Z  LAT  1985-2009 
 
Szlurp i Burp znowu wracają! Dwa wampiry, które ostatnio opuściły kryptę w 
2005 roku z okazji premiery albumu "O zmroku", za chwilę znowu się obudzą i 
ruszą w poszukiwaniu świeżej krwi. Choć zadowolą się też zapasami trzymanymi 
w lodówce (to nieprawda, że wampiry kręci tylko bulgocąca, gorąca krew w 
wyjątkowo ciepłe noce lubią zanurzyć kły w schłodzonej posoce i pogrzechotać 
kostkami... lodu, oczywiście). W nowym albumie z przygodami Szlurpa i Burpa 
znajdą się bowiem zarówno historie publikowane przed laty w czasopiśmie "Na 
Przełaj", opowieści powstałe podczas pobytu Tadeusza Baranowskiego w Belgii 
oraz komiksy całkowicie nowe! 
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TAJEMNICA  SZAFRANU 
 
Z Supersamu w Valleby skradziono cały zapas szafranu, najdroższej przyprawy 
świata. Święta Bożego Narodzenia są zagrożone - trudno je sobie wyobrazić bez 
szafranowych bułeczek! Lasse i Maja oferują pomoc w odnalezieniu sprawcy, ale 
kierownik sklepu wyprasza ich za drzwi. Na szczęście już wcześniej zdążyli 
poczynić szereg obserwacji. Tłumaczenie: 
Barbara Gawryluk.  
Tytuł oryginału: Saffransmysteriet. Ilustracje: Helena Willis. Wiek 6+ 

41086 

 

TAJEMNICA  BIBLIOTEKI 
 
Z biblioteki w Valleby giną cenne książki. Jak to możliwe, skoro każda z nich ma 
zabezpieczenie przed kradzieżą? Dlaczego nie włącza się alarm, kiedy złodziej 
przemyca je na zewnątrz? Komisarz policji prosi Lassego i Maję o pomoc. 
Detektywi obserwują bibliotekę i namierzają troje podejrzanych. 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.  
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ZAGUBIENI  W  CZASIE 
 
Świat, który znali błękitnokrwiści, runął. 
Jack i Schuyler zostali połączeni nierozerwalną więzią. Ale niedługo po pamiętnej 
ceremonii we Włoszech los skazuje ich na rozstanie. By wypełnić ostatnią wolę 
Lawrence'a Van Alena, Schuyler musi uda się do Aleksandrii i odnaleźć mityczne 
Wrota - ostatnią nadzieję błękitnokrwistych. Potomkini aniołów szybko odkrywa, 
że to, czego dotąd dowiedziała się o celu swej podróży, jest perfidnym 
kłamstwem. W tym samym czasie Jack powraca do Nowego Jorku, by stanąć 
twarzą w twarz z Mimi. Jednak jego bliźniaczka opuściła Stany i Jack, który 
przygotował się do gorzkiego pojednania z siostrą, zostaje postawiony w sytuacji, 
z której nie ma dobrego wyjścia. 
A Mimi? Mimi w towarzystwie Olivera ruszyła do Egiptu, by ratować Kingleya 
Martina. Zdeterminowana i uparta, dziewczyna nie chce przyjąć do wiadomości, 
że nie każda miłosna opowieść kończy się happy endem. 
Błękitnokrwi ści: 1. Błekitnokrwiści, 2. Maskarada, 3. Objawienie, 4. 
Dziedzictwo, 5. Zbłąkany anioł. Krwawe walentynki, 6. Zagubieni w czasie, 7. 
Bramy raju. 
Towarzyszący tom opowiadań – Klucze do Repozytorium 
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BRONIEWSKI:  MIŁO ŚĆ,  WÓDKA,  
POLITYKA 
 
Pierwsza kompletna, oparta na materiałach źródłowych biografia Władysława 
Broniewskiego, ukazująca jego skomplikowane losy, fascynacje i rozczarowania 
polityczne, nieprzejednaną postawę polskiego patrioty, mimo pozorów uległości 
wobec władzy i nacisków politycznych. Wiele przytoczonych wierszy ukazuje, 
jak bardzo twórczość poety osadzona była w świecie osobistych doznań, przeżyć i 
przemyśleń, a nie była wynikiem koniunkturalnych rozgrywek. Bogaty materiał 
ilustracyjny. 
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BUNTOWNIK,  CYKLISTA,  KOSMOPOLAK – 
O  ANDRZEJU  BOBKOWSKIM  I   JEGO  
TWÓRCZO ŚCI 
 
"Gwałtownik podszyty humorem" - mówił o Andrzeju Bobkowskim Józef 
Czapski, a Jerzy Giedroyc podkreślał, że miał on w sobie "pasję życia", z której 
czerpał wielkimi garściami". Trafnie, a często też dosadnie komentując 
rzeczywistość, autor "Szkiców piórkiem" stronił od patosu, nie rozdzielał sfery 
niskiej i wysokiej, lecz starał się chwytać świat w jego różnorodnych przejawach. 
Tę rozpiętość zainteresowań Bobkowskiego i jego twórczych możliwości opisują 
autorzy szkiców zebranych w niniejszym tomie. 
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DETEKTYW  KEFIREK  ROZGRYZA  
PRAWNUSIA 
 
Detektyw - czyli Teoś Kefirek. Tym razem on i Dominiczek trafiają na sprawę, 
której korzenie tkwią w początkach XX wieku. W jej rozwiązaniu pomaga niezbyt 
bystry Jaś oraz, niestety, przemądrzała Karolina. A wszystko zaczyna się od 
satelity na dachu księżnej Elżbiety! Detektyw Kefirek rozgryza prawnusia to 
trzeci tom przygód Teosia i jego przyjaciół. Wielbiciele poprzednich części nie 
zawiodą się - znajdą w niej humor, wartką akcję i barwne postaci. Na uważnego 
czytelnika czeka niespodzianka: sam będzie miał okazję wcielić się w detektywa. 
Powodzenia! Detektyw Kefirek:  1. Detektyw Kefirek na tropie kościotrupa, 2. 
Detektyw Kefirek i pierwszy trup, 3. Detektyw Kefirek rozgryza prawnusia. 



41091 

 

DZIEWCZYNKA   Z   FOTOGRAFII 
 
Natalia i Karina planują w czasie wakacji odwiedzić Lwów i tam odszukać ślady 
Selmy, tajemniczej sąsiadki, słynnej tancerki, występującej na najważnijeszych 
scenach świata.Tylko czy rodzice Kariny pozwolą jej jechać w tak długą i 
wyczerpującą podróż? No i jeszcze ten Mats, coraz częściej przepada bez wieści i 
dopiero po kilu dniach wysyła esemesa. Tymczasem Natalię i Karinę pochłania 
również zagadka nieznajomej dziewczynki z fotografii. 
 
Kontynuacja "Mojego Bullerbyn" i "Kolczyków Selmy". 

41092 

 

ENKLAWA 
 
Wysokooktanowa powieść akcji, nominowana przez komitet YALSA 
(stowarzyszenie amerykańskich bibliotek młodzieżowych) do Nagrody dla 
Najlepszej Powieści dla Młodzieży 2011. W świecie Karo, enklawie głęboko pod 
ziemią, prawo do imienia zyskujesz, jeśli zdołasz przeżyć piętnaście lat. Od tej 
pory jesteś Łowcą, Robotnikiem lub Reproduktorem. Karo zawsze chciała być 
Łowcą. Teraz wyrusza na pierwsze polowanie - z tajemniczym Cieniem, 
chłopakiem, którego dotyk jest tak delikatny, jak sztylet jest śmiercionośny. Ale 
nawet razem mogą paść ofi arą czających się w tunelach potworów. Zwłaszcza 
gdy odkryją, że te bezmyślne krwiożercze bestie zmieniły się w zorganizowanych, 
inteligentnych myśliwych. Lecz starszyzna nie zamierza tego rozgłaszać. Karo i 
Cień chcą ostrzec mieszkańców enklawy, więc... zostają z niej wygnani. Nie mają 
dokąd pójść. W tonących w ciemności, spowitych dymem tunelach czeka ich 
śmierć. Pozostaje tylko droga na Powierzchnię - skąd jeszcze nikt nie wrócił... 
Enklawa, postapokaliptyczny thriller dla fanów "Metra 2033" i "Igrzysk śmierci", 
rozpalił wyobraźnię czytelników mrożącą krew wizją przyszłości i miłością 
dwojga młodych bohaterów, którzy w świecie zniszczonym tajemniczą katastrofą 
mogą liczyć tylko na siebie, na swój instynkt, rodzące się uczucie i mgliste 
wspomnienia cywilizacji sprzed zagłady... 

41093 

 

EREBOS 
 
Erebos to gra. Obserwuje cię, myśli, sprawdza, nagradza, grozi. Ale co 
najważniejsze wciągnie do przeczytania i nie wiadomo jak to się zakończy. 
Po jednej z londyńskich szkół krąży piracka wersja pewnej gry komputerowej - 
Erebos. Kto raz w nią zagra, nie może się od niej oderwać. Zasady gry są bardzo 
surowe: każdy ma tylko jedną szansę. Nie można o niej rozmawiać z innymi i 
trzeba grać bez świadków. Kto złamie reguły, bądź nie wykona powierzonego mu 
zadania, wypada z gry i nigdy więcej już jej nie uruchomi. Zadania dotyczą świata 
realnego.  
Nick gra w Erebos aż otrzymuje rozkaz zabicia człowieka. Nie wypełnia zadania i 
gra się przed nim zamyka. Kiedy jego bliski przyjaciel, Jamie, ulega ciężkiemu 
wypadkowi, Nick uświadamia sobie, że Erebos nie jest bynajmniej nieszkodliwą 
grą komputerową... i zatrzymanie jej nie będzie proste. 

41094 

 

BUNT 
 
Nikt już nie będzie mówił Dru, co ma robić. Szesnastoletnia łowczyni demonów 
zawsze była posłuszna. Słuchała ojca, z którym wędrowała z miasta do 
miasta,polując na przenikające do współczesnego świata potwory - i zginął z jej 
ręki. Słuchała Zakonu - i dostała tylko kłamstwa. Słuchała swojego mentora, który 
szkoli ją do walki z wampirami - i straciła jedynego przyjaciela (a może więcej 
niż przyjaciela), jakiego miała. Dru nie chce już być posłuszna. Sama uwolni 
porwanego ukochanego i sprowadzi go do miejsca, które stało się ich domem - 
najstarszej i najlepszej szkoły dla łowców wampirów. I zmierzy się z władcą 
nieumarłych na własnych warunkach - czy to się podoba Zakonowi, czy nie... 
 
Inne Anioły:  1. Inne Anioły, 2. Zdrada, 3. Zazdrość, 4. Bunt, 5. Czas odwetu. 



41095 

 

JEST   TAKA  HISTORIA.  OPOWIE ŚĆ  O  
JANUSZU   KORCZAKU 
 
Na ulicy Krochmalnej 92 był wielki, biały budynek z tablicą "Dom Sierot". I tam 
Frania po raz pierwszy zobaczyła Panadoktora. Stał przed głównym wejściem i 
czekał na dzieci, żeby się z nimi przywitać. Babcia, gdy to opowiada, a lubi tę 
część, mówi: "Pandoktor się do nas uśmiechał. Jak tylko go zobaczyłam, to 
wiedziałam, że Pandoktor to dobry człowiek". I mówi "Pandoktor" tak, jakby to 
był jeden wyraz. 
Wzruszająca opowieść o wychowankach warszawskiego Domu Sierot i o ich 
ukochanym opiekunie, Januszu Korczaku - pedagogu, który poświęcił całe życie, 
broniąc praw dziecka i żądając ich równouprawnienia. 

41096 

 

KIEDY   KIEDY Ś   CZYLI  KASIA,  PANJAN   I   
PANGÓR 
 
Od kiedy Kasia sięgała pamięcią, czyli od zawsze, pan Jan był stary, ale nigdy 
niczego mu nie brakowało. Miał nos, uszy, nogi, ręce. Miał nawet włosy, choć 
mniej niż tata, Sebastian czy Bartek. A teraz włosów nie miał. 
Są rzeczy, które trudno pojąć nawet dorosłym. Śmierć bliskiej osoby jest właśnie 
takim tematem - najłatwiej byłoby go przemilczeć. W takich chwilach często z 
pomocą przychodzi nam literatura. "Kiedy kiedyś" Jarosława Mikołajewskiego w 
prosty i bardzo przystępny sposób oswaja młodego czytelnika z odchodzeniem. 
Sugeruje bardziej niż pokazuje ból straty, wydobywa wartość i piękno prawdziwej 
przyjaźni. 

41097 

 

KOSMICZNE  JAJO 
 
Mały kurczak Carmelito od urodzenia marzy tylko o tym, żeby sięgnąć gwiazd. 
No tak, ale czy można tego dokonać, jeżeli jest się tylko małym kurczakiem w 
ogromnym wszechświecie? Owszem, bo dla dzielnych kurczaków nie ma rzeczy 
niemożliwych! 
 
 Cykl:  Kurczaki, Luzaki 

41098 

 

KURZA  STOPA!  KTO Ś  UKRADŁ  SŁOŃCE! 
 
Wstaje nowy dzień, ale nie zacznie się on najlepiej. Jak zwykle rano tata Carmen i 
Carmelita pieje swoje donośne `Kukuryku!` na powitanie dnia, ale słońce się nie 
pojawia. Pitikok nie może obudzić słońca, bo ono zniknęło! Carmen, Carmelito i 
Belino postanawiają je odnaleźć! O kurka! Będzie się działo? 

 
Cykl:  Kurczaki, Luzaki 

41099 MARYNA,  GOTUJ   PIEROGI! 
 
Pierogi są pyszne, to pewnie wiecie.Ale czy wiecie, że ich przygotowanie może 
się stać doskonałą zabawą? Przekonacie się o tym, jeżeli namówicie rodziców lub 
dziadków na wspólne zagniatanie ciasta, wałkowanie, lepienie... W pracy pomogą 
wam zamieszczone w tej książeczce przepisy. Zanim jednak weźmiecie się do 
dzieła, koniecznie przeczytajcie (i zaśpiewajcie) historię o pewnej Marynie. 

 
 



41100 

 

ZABÓJCZA  CHMURA 
 
Sherlock Holmes ma czternaście lat. Upłynie jeszcze trochę wody w Tamizie, 
zanim stanie się owym słynnym detektywem, ale już trafia mu się pierwsze 
śledztwo. W lesie niedaleko dworu jego stryjostwa zostają znalezione zwłoki 
pokryte dziwnymi bąblami, a ślad prowadzi do pewnego barona. Jaką ponurą 
tajemnicę skrywają ponure londyńskie doki? I jak się na tym wszystkim skupić, 
skoro tuż obok jest piękna rudowłosa Virginia?  
Zabójcza chmura to pierwszy tom serii o nastoletnim błyskotliwym detektywie. 
Frapująca fabuła, znakomicie oddany klimat miejsca i czasu oraz barwne postacie 
składają się na powieść, pod jaką chętnie podpisałby się sam Conan Doyle. 

41101 

 

MÓJ  DOM  
 
Oto skrząca się humorem ilustrowana opowieść o pewnym, dość  
osobliwym, domostwie, którego właścicielką okazuje się... sama autorka. 
Niepozorny na zewnątrz, tytułowy dom skrywa w środku wiele fascynujących 
sekretów. Delphine Durand, strona po stronie, oprowadza Czytelnika po 
niezwykłych, tajemniczych wnętrzach, które zamieszkują nie mniej intrygujący 
lokatorzy. Z kim trzyma Szymon Salceson? Kto się boi Johnny`ego Zgrozy? 
Gdzie podział się trzewik Mustafy? Po czym poznać glucia? Książka nie tylko dla 
dzieci. Gratka dla miłośników twórczości Delphine Durand oraz koneserów 
absurdalnego humoru. 

41102 

 

PRZYSZŁOŚĆ 
Trzecia część bestsellerowej serii NUMERY. Książka nominowana do 
Waterstone`s Children`s Book Prize 2009. Rok 2029. Po dniach Chaosu nastała 
anarchia. Adam, Sarah i mała Mia są wreszcie razem, ale ciągle uciekają. 
Wyczuwają wokół siebie rosnące zagrożenie. Adam widzi w oczach ludzi numery 
- daty śmierci. Czy Mia także ma taki dar? A do tego podczas pożaru zmieniła 
swój numer. Czy zabrała go babci? Czy to znaczy, że może każdemu ukraść jego 
numer i życie? Jej dar jest też przekleństwem. Przecież zawsze znajdzie się ktoś, 
kto chciałby żyć wiecznie? W nieskończoność. 
Seria" Numery" - niesamowita historia nastolatków, którzy widzą w oczach ludzi 
datę ich śmierci - opanowała wyobraźnię młodych (i nie tylko) czytelników na 
świecie. Te książki nie są właściwie o śmierci - są o tym, jak z taką wiedzą żyć. 
To jest tajemnica, która w trzecim tomie przybiera dość nieoczekiwaną i 
przerażającą formę. 
Numery: 1. Czas uciekać, 2. Chaos, 3. Przyszłość. 

41103 

 

O KURCE,  KTÓRA  CHCIAŁA  ZOBACZY Ć  
MORZE 
 
`Jaja, ciągle tylko te jaja! W życiu są jeszcze inne rzeczy do robienia niż tylko 
znoszenie jaj! Ja chcę jechać nad morze!` - krzyknęła mała, biała kurka Carmella. 
Jej tata kogut nigdy nie słyszał czegoś głupszego. `Zmykaj do gniazda!` - rozkazał 
córce. Jednak Carmella nie mogła zasnąć? 
 
Cykl:  Kurczaki, Luzaki 

41104 

 

PANIKA  W   KURNIKU 
 
Nieustraszona kurka Carmen i jej brat Carmelito znajdują małego, wyjątkowo 
czarnego kotka! Na stado kur pada blady strach. Przecież czarny kot przynosi 
pecha. I jak na złość w kurniku zaczynają się dziać same nieszczęścia? 
 
 
Cykl:  Kurczaki, Luzaki 



41105 

 
 

PRZYGODY   TINTINA,  REPORTERA  „PETIT 
VINGTIEME”  W  KRAJU   SOWIETÓW   
TINTIN  W  KONGO 
 
Klasyka komiksu frankońskiego. Komiks o przygodach reportera Tintina i jego 
psa Milusia, który tłumaczono na wiele języków. W skład niniejszego zbioru 
weszły następujące tomy: Przygody Tintina, reportera "Petit Vingtieme", w kraju 
sowietów oraz Tintin w Kongo. 

41106 

 
 

OBJAWIENIE 
 
Jacen Solo niepodzielnie włada Galaktyką. Ani Han i Leia, ani Luke Skywalker 
nie wiedzą, jak powstrzymać Lorda Sithów przed realizacją jego mrocznych 
planów... 
Coraz więcej ludzi ma dość jego rządów, coraz częściej rodzą się spiski. Ben 
Skywalker przekonany, że to Jacen jest zabójcą jego matki Mary, postanawia, że 
zdobędzie dowody, choćby miał zapłacić za to życiem. Ale to Jaina Solo, 
bliźniacza siostra Jacena nazywana kiedyś Mieczem Jedi, odkrywa, że może jest 
jedyną osobą, zdolną zgładzić potwora... 

41107 

 

SYN  NEPTUNA 
 
W książce "Syn Neptuna", będącej kontynuacją cieszącego się dużym 
zainteresowaniem "Zagubionego Herosa", pojawia się wielu nowych bohaterów, 
którym przyjdzie się zmierzyć z potężnymi, zagrażającymi światu wrogami. 
Odnajdziemy w niej wszystkie cechy powieści Ricka Riordana, które 
przysporzyły mu tylu fanów: wartką akcję, patos i humor. Zanurzymy się w 
świecie już nie tylko greckich bogów i ich współczesnych potomków, ale i bogów 
rzymskich i ich walecznych legionistów.  
Książki autorstwa Ricka Riordana cieszą się wśród młodzieży na całym świecie 
ogromną popularnością. Młodzi czytelnicy szczególnie upodobali sobie serię 
"Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy", której wszystkie pięć części już od dawna 
dostępne jest także na polskim rynku. 
Teraz nakładem Wydawnictwa Galeria Książki ukazują się kolejne serie, w 
których autor przybliża świat egipskiej i rzymskiej mitologii - "Kroniki Rodu 
Kane" oraz "Olimpijscy Herosi". 
 
Olimpijscy Herosi: 1. Zagubiony heros, 2. Syn Neptuna, 3. Znak Ateny. 

41108 

 
 

SYN  ZŁODZIEJKI 
 
Nie wiesz jak znaleźć rozwiązanie na nurtujące cię problemy? W takim razie 
musisz przeczytać książkę `Syn złodziejki`. To ci wiele wyjaśni. 
Powieść dla młodzieży z serii Plus minus 16 - o problemach nastolatków. 
Hieronim Wróbelek mieszka na Widzewie i jest synem pary łódzkich złodziei. 
Nie miał beztroskiego dzieciństwa, a i przyszłości nie widzi w jasnych barwach. 
 
 

 



41109 

 

SZKOŁA   LAORY 
 
LaOra, najstarsza z dawnych mieszkanek wyspy Nut, postanawia założyć szkołę 
artystyczną dla dziewcząt. Szklarka ma poważne obawy, czy powstanie szkoły nie 
przyczyni się do wskrzeszenia ducha okrutnych instruktorek, w końcu jednak 
zgadza się zostać nauczycielką malarstwa na szkle. 
Od pierwszych chwil istnienia szkoła staje się bardzo popularna. Zapisują się do 
niej zarówno uczennice z odległych zakątków Północnego Kontynentu, jak i 
dziewczęta pochodzące z miejscowych arystokra - tycznych rodów, między 
innymi dość wybuchowa wnuczka Królowej Keweny i jej odwieczna rywalka, 
równie nieznośna wnuczka księżnej Morgenrose. 
 
Blask Corredo: 1. Herbata szczęścia, 2. Córka Szklarki, 3. Ścieżki Avenidów, 4. 
Tajemnica Skyle, 5. Szkoła LaOry 

41110 

 

ŚWIATŁA   WRZE ŚNIA 
 
Jest rok 1936, Simone Sauvelle po śmierci męża zostaje praktycznie bez środków 
do życia. Dzięki pomocy sąsiada udaje jej się dostać pracę jako ochmistrzyni 
normandzkiej rezydencji Lazarusa Janna, wynalazcy i właściciela fabryki 
zabawek. Pani Sauvelle wraz z dziećmi: 14-letnią Irene i młodszym Dorianem 
wyjeżdża do Normandii. Podczas pierwszej wizyty u gospodarza rodzina Sauvelle 
zostaje oprowadzone po części domu pełnego przedziwnych mechanicznych 
zabawek. Dowiaduje się również o dziwnej chorobie żony Lazarusa. Po pewnym 
czasie Irene zaprzyjaźnia się z Hannah, kucharką wynalazcy, dzięki której poznaje 
Ismaela. Kiedy Hannah zostaje odnaleziona martwa, Irene i Ismael postanawiają 
zgłębić tajemnicę jej śmierci. Aby tego dokonać, będą musieli rozwiązać szereg 
zagadek związanych z Lazarusem i jego żoną. 
 

 
41111 

 

DZIEŃ   W  PRZEDSZKOLU  ŚWINKA  PEPPA 
 
Cykl zabawnych książeczek dla miłośników sympatycznej świnki Peppy i jej 
rodzinki. Książeczki opisujące wesołe przygody Peppy  
nawiązują do serialu, emitowanego na kanale Mini Mini.Na pięknie ilustrowanych 
stronach młodzi czytelnicy przeczytają o wielu zaskakujących  
przygodach wesołej rodzinki oraz dowiedzą się wielu pożytecznych rzeczy. 
Książeczki kładą nacisk na propagowanie wśród dzieci idei społecznych i 
ekologicznych, poruszają ciekawe istotne zagadnienia w prosty i przyjazny 
sposób, wyjaśniają i podpowiadają maluchom, jak radzić sobie w trudnych 
sytuacjach. 

 
41112 

 

W  WESOŁYM  MIASTECZKU    
ŚWINKA  PEPPA 
 
Cykl zabawnych książeczek dla miłośników sympatycznej świnki Peppy i jej 
rodzinki. Książeczki opisujące wesołe przygody Peppy  
nawiązują do serialu, emitowanego na kanale Mini Mini.Na pięknie ilustrowanych 
stronach młodzi czytelnicy przeczytają o wielu zaskakujących  
przygodach wesołej rodzinki oraz dowiedzą się wielu pożytecznych rzeczy. 
Książeczki kładą nacisk na propagowanie wśród dzieci idei społecznych i 
ekologicznych, poruszają ciekawe istotne zagadnienia w prosty i przyjazny 
sposób, wyjaśniają i podpowiadają maluchom, jak radzić sobie w trudnych 
sytuacjach. 
 



41113 

 

TAJEMNICA  MIŁO ŚCI 
 
W Valleby odbywa się festiwal miłości. Mieszkańcy całują się i przytulają, a na 
Rynku odbywa się konkurs tańca. Wszystko po to, by zebrać datki dla biednych 
dzieci z całego świata. Festiwal kończy się jednak w dziwnych okolicznościach - 
nagle gasną światła, pod zwycięzcami załamuje się podium, a wkrótce zebrane 
pieniądze znikają bez śladu... 
 
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. 
 
Książki świetnie nadają się dla dzieci, które właśnie zaczynają samodzielnie 
czytać. Duża czcionka, duża ilość charakterystycznych czarno-białych ilustracji 
oraz trzymająca w napięciu akcja sprawiają, że nawet najbardziej oporni mali 
czytelnicy czytają je z wypiekami na twarzach. 

41114 

 

TAJEMNICA  SKYLE 
 
Mori Sedun, zafascynowana niezwykłą atmosferą wyspy Skyle, postanawia na 
niej zamieszkać, co staje się przyczyną kłótni i niemalże zerwania z Darkiem 
Holmanem. Mori dołącza do zespołu tancerek, próbując jednocześnie zgłębić 
tajemnice, jakich pełna jest wyspa. Ma przeczucie, że większość z nich wiąże się z 
Corredo - krainą, za którą nieustannie tęskni. Zagadki mnożą się na każdym 
kroku. Dlaczego jasnowłose kobiety nie mogą brać udziału w występach 
tanecznych? Kim była tajemnicza królowa Lairn? Skąd biorą się niezwykłe 
uzdolnienia niektórych wyspiarzy? Czy występujące w miejscowych legendach 
Świetliste Istoty naprawdę istniały? A jeśli tak - skąd przybyły? Wszystko to 
bardzo zajmuje Mori i pomaga choć na chwilę zapomnieć o konflikcie z Darkiem, 
który wyruszył na niebezpieczną wyprawę archeologiczną do tajemniczych ruin 
zagrzebanych pod piaskami pustyni w pobliżu oazy Vadi-Kadal. 
Blask Corredo: 1. Herbata szczęścia, 2. Córka Szklarki, 3. Ścieżki Avenidów, 4. 
Tajemnica Skyle, 5. Szkoła LaOry 

41115 

 

TANIEC   ZE  SMOKAMI  CZ.1 
 
Piąty tom słynnego cyklu Pieśń Lodu i Ogniu, będący de facto rozwinięciem tomu 
Uczta dla wron, w którym autor skupił się na losach Westeros i bohaterów na tym 
kontynencie. W Tańcu ze smokami pokazane będą równoległe dzieje innych 
bohaterów - Stannisa, Melisandry, Dany ze smokami, Jona Snow i Tyriona. Po 
wielkiej bitwie przyszłość Siedmiu Królestw wciąż wydaje się niepewna. Na 
wschodzie Daenerys Targaryen, ostatnia z rodu Targaryenów, włada przy pomocy 
swych trzech smoków miastem zbudowanym na pyle i śmierci. Daenerys ma 
jednak tysiące wrogów i wielu z nich postanowiło ją odnaleźć..Tyrion Lannister, 
uciekłszy z Westeros, gdy wyznaczono nagrodę za jego głowę, również zmierza 
do Daenerys. Jego nowi towarzysze podróży nie są jednak obdartą bandą 
wyrzutków, jaką mogliby się wydawać, a jeden z nich może na zawsze pozbawić 
Daenerys praw do westeroskiego tronu... 
 
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 2) 

 



41116 

 

THOR.  POCZĄTEK 
 
Poznajcie Thora - jednego z wielkich obrońców krainy Asgard. 
Thor był synem Odyna, władcy panującego nad Asgardianami. Mieszkał na 
zamku z ojcem i swym bratem Lokim. Jako młody książę Thor był butny i otaczał 
się jedynie lojalnymi ludźmi. Marzeniem panującego króla Odyna było, aby 
synowie wyrośli na szlachetnych władców. Thorowi jako pierworodnemu 
należało się pierwszeństwo do tronu. 
Młody wojownik szybko przekonuje się jednak, że siła i męstwo nie wystarczą, 
by władać królestwem... 
 
 

41117 W  POGONI   ZA  ŻYCIEM  
 
Bohaterką książki jest malutka Jętka, która właśnie przyszła na świat i wyrusza na 
podbój Nowego Jorku. Jeszcze nie wie, że ma czas tylko do zachodu słońca, bo jej 
życie kończy się o zmierzchu. Poznać Nowy Jork w jeden dzień to nie lada 
wyzwanie. Jętka, ciekawa świata i żądna wrażeń, nie waha się ani chwili. Jej 
przewodniczką jest Mucha, która zna miasto jak mało kto. Zaczynają więc 
szaleńczą podróż. Czy zdążą uścisnąć rękę prezydenta, zanim słońce schowa się 
za horyzont? 
Zawrotne tempo akcji, fascynujące miejsca, smak przygody i piękne, poetyckie, 
ale też bardzo dowcipne ilustracje Emilii Dziubak tworzą niepowtarzalną całość. 
Nie tylko dla najmłodszych. 

 
41118 

 
 
 

WDZI ĘCZNY  KWIAT 
 
Pewnego dnia wśród pieczołowicie pielęgnowanych rabatek dziadka Gezy 
pojawia się dziwny, nowy kwiat. Opowieść o przemijaniu i odradzaniu się. 
Książka zdobyła 1. nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Pisarzy i 
Ilustratorów Książek dla Dzieci "11? Concorso Internazionale Syria Poletti: Sulle 
Ali delle farfalle" w kategorii książek dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. 

41119 

 

WYBRAŃCY 
 
W Estillu, podobnie jak w pozostałych królestwach, prawo wymuszało 
przekazywanie Obdarzeńców pod opiekę władcy. Dziecko, którego oczy 
przybrały dwa różne kolory - kilka tygodni, miesięcy, a najpóźniej kilka lat po 
narodzinach - wysyłano na dwór, gdzie wychowywały je opiekunki. Jeśli Dar 
okazywał się użyteczny, król przyjmował dziecko na służbę. Jeśli nie, odsyłano je 
do domu. Katsa od dzieciństwa ujawnia niezwykłe zdolności budzące w innych 
niechęć i lęk. Na dodatek despotyczny władca bez skrupułów wykorzystuje jej 
Dar do swoich celów. Czy dziewczyna znajdzie sposób, aby odzyskać kontrolę 
nad swoim życiem i wypowiedzieć posłuszeństwo królowi? W jej świecie trudno 
o godnych zaufania sprzymierzeńców... Czy pozostanie w swej walce 
osamotniona? Jedno jest pewne: musi się zmierzyć ze śmiertelnie niebezpiecznym 
przeciwnikiem... 
 
cz.1  Wybrańcy, cz.2 Iskra 

 



41120 

 

WYGNANA   KRÓLOWA 
 
Han Alister wędruje na południe, aby rozpocząć naukę w Mystwerku w Oden`s 
Ford. Wyjazd z Fells nie oznacza jednak, że nie grozi mu już niebezpieczeństwo. 
Każdy jego krok śledzą Bayarowie, potężna rodzina czarowników, pragnąca 
odzyskać stary amulet. Także w Mystwerku czają się zagrożenia. Han poznaje 
tam Kruka, tajemniczego czarownika, który zgadza się uczyć go tajników czarnej 
magii. Czy Han tego nie pożałuje? Tymczasem księżniczka Raisa ana'Marianna 
ucieka przed małżeństwem z przymusu w towarzystwie swojego przyjaciela 
Amona i jego drużyny kadetów. Najbezpieczniejszym dla niej miejscem jest Wien 
House, akademia wojskowa w Oden's Ford. Jeżeli księżniczce uda się uchodzić 
tam za zwykłą kadetkę, uczelnia zapewni jej zarówno schronienie, jak i 
wykształcenie potrzebne do tego, by podołać roli kolejnej królowej z dynastii 
Szarych Wilków. Wszystko się zmienia, gdy ścieżki Hana i Raisy krzyżują się w 
tej epickiej baśni o niepewnych przyjaźniach, bezwzględnej polityce i nieodpartej 
sile uczuć. 
 
Siedem Królestw: 1. Król Demon, 2. Wygnana Królowa, 3. Tron szarych 
wilków. 

41121 WYLICZANKI   Z  PUSTEJ   SZKLANKI 
 
Dobra zabawa nie może obejść się bez wyliczanek! Do takiej właśnie zabawy 
zaprasza nas ta książka. Znajdziemy tu kilkadziesiąt nowych, arcyśmiesznych 
rytmicznych dziecięcych rymowanek, pełnych absurdalnego humoru prostych 
wierszyków, które łatwo wpadają w ucho i od razu zostają w głowie. Wymyśliła 
je znakomita poetka i mistrzyni języka polskiego, Małgorzata Strzałkowska. 
Przydadzą się w przedszkolu i w szkole, na podwórku, na wycieczce, na biwaku, 
kiedy trzeba rozpocząć grę, wskazać, kto pierwszy, a kto ostatni, wybrać coś lub 
kogoś. Służą do losowania podobnie jak orzeł czy reszka. To także prawdziwa 
gratka dla dzieci i dorosłych lubiących `wierszyki łamiące języki`, słowne żarty i 
inne zabawy językowe tej Autorki - z fantazją odmalowane w książce przez 
Kacpra Dudka. 

 
 

41122 

 

X-MEN.  POCZĄTEK 
 
Poznajcie Charlesa Xaviera, niezwykłego przywódcę drużyny X-Men 
Charles Xavier był mutantem, który marzył o świecie, w którym mógł być dumny 
z tego, że jest inny niż wszyscy. Jednak ludzie bali się takich jak on. Kiedy 
okazało się, że świat pełen jest mutantów o złych zamiarach, Charles odkrył w 
sobie prawdziwe powołanie.... 

41123 

 

ZAWŁADNI ĘCI 
 
Szesnastoletnia Vi nie zamierza przestrzegać praw ustanowionych przez Tych-
Od-Myślenia. Już dawno odłączyła się od ich transmisji, które przekazują jedyną 
oficjalną wersję tego, co mają myśleć mieszkańcy Dobrych Ziemi. Zależy jej 
tylko na Zennie, narzeczonym wybranym jej przez Tych-Od-Myślenia. Ale jeśli 
zostanie zesłana do Złych Ziemi, nigdy go już nie zobaczy. Musi uciekać - razem 
z buntowniczym Jagiem, aresztowanym tak jak ona za złamanie prawa. Ale Ci-
Od-Myślenia nie pozwolą jej uciec. Chcą, żeby stała się jedną z nich. Sterowała 
innymi... w zamian za całkowite posłuszeństwo. Czy samodzielne myślenie jest 
warte każdej ceny? Czy miłość jest warta buntu? 



 DARY – KWIECIE Ń  
41124 DZIEDZICTWO t.1 

 
Eragon - bohater Paoliniego , młody wiejski chłopak znajduje niebieski kamień i 
przynosi go do domu. Ale zanim udaje mu się sprzedać go handlarzowi, z 
"kamienia" wykluwa się szafirowy smok, Saphira. Smoka próbuje ukraść zły 
Urgals, który brutalnie morduje wuja Eragona. Chłopcu i smoczycy w ostatniej 
chwili udaje się uciec. Od tej chwili Eragon poprzysięga zemstę mordercy wuja i 
wyrusza na wyprawę by uratować świat i stać się ostatnim legendarnym Jeźdźcem 
Smoków. Eragon jest związany z Saphirą magiczną mocą, psychiczną więzią , 
która wzmacnia ich wzajemną siłę lecz jest trochę...nieprzewidywalna. Król 
krainy, w której rozgrywa się akcja - Alagaesii - jest także Jeźdźcem, zaprzedał 
się jednak ciemnej mocy...W książce znajdujemy wszystko co niezbędne dla 
nowej generacji fantasy; wspaniałe walki , historyczne bronie, tajemniczy spisek i 
... kobieta elf, która pojawia się w snach Eragona. Czy Eragon pokona złego króla 
i zostanie Jeźdźcem Smoków czy ulegnie ciemnej mocy? Odpowiedź poznamy w 
Dziedzictwie 
 
Dziedzictwo: 1. Eragon, 2. Najstarszy, 3. Brisingr, 4. Dziedzictwo t.1 i t.2 

41125 

 
 

DZIWNE  SNY  ALI 
 
Książka Marii Doroty Kowalskiej składa się z czterech opowiadań, opisujących z 
wdziękiem pełne dziecięcej fantazji sny małej Ali, bystrej obserwatorki 
otaczającej rzeczywistości. W snach dziewczynka czasem staje się pomidorkiem 
lub spotyka Odwrotniaków. Nie wiecie, kim są Odwrotniaki? Rezolutna Ala z 
chęcią Wam o nich opowie. A także o innych niezwykłych przygodach, które 
przeżywa w swoich marzeniach. CD: tekst czyta Irena Kwiatkowska 

41126 

 

KAJTEK  I  YETIK  PODNOSZ Ą  ŻAGLE 
 
Druga część powieści Kajtek i Yetik wyróznionej w Konkursie Literackim im. 
Astrid Lindgren. Kajtek znowu marzy o wielkiej przygodzie, ale jeśli chce 
wyruszyć wraz z Yetikiem w rejs na Wyspę Szkieletów po skarb Zacharego 
Euzebiusza, musi pokonać wiele przeszkód. Na drodze przyjaciół staną 
niebezpieczni mieszkańcy Szemranego Nabrzeża, Tajemniczy szejk Abdullach i 
banda Kaprawego Leona 
 
1. Kajtek i Yetik, 2. Kajtek i Yetik podnoszą  żagle 

41127 

 

TINTIN  W  AMERYCE 
 
W tomie bordowym znajdują się 3 tomy wydania oryginalnego: Tintin w 
Ameryce, Cygara faraona i Błękitny lotos. Tintin wyrusza do Chicago. Zamierza 
rozprawić się ze złoczyńcami na ich własnym terenie. Po serii groźnych przygód 
doprowadza do ujęcia bandytów, a wdzięczne mu władze miasta urządzają wielką 
paradę na jego cześć. Następnie na statku płynącym po Morzu Śródziemnym 
Tintin zostaje aresztowany za posiadanie narkotyków. Ucieka w Port Saidzie i 
rozpoczyna śledztwo w sprawie międzynarodowej szajki handlarzy narkotyków. 
W kolejnej przygodzie Tintinowi udało się wytropić ważniejszych członków 
gangu handlarzy opium na Bliskim Wschodzie i w Indiach. Pozostaje jeszcze 
odnaleźć szefa narkotykowej siatki. Trop prowadzi do Chin. 



41128 

 

TULISIA 
 
Książka nagrodzona w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren, 
zorganizowanym przez Fundację ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom pod 
patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jury Konkursu 
nawiązując do najwyższych standardów literackich wyznaczonych przez jego 
Patronkę, nagrodziło prace o wysokim poziomie artystycznym i etycznym, które z 
pełnym przekonaniem można polecać do czytania dzieciom i młodzieży. 

41129 CZY  JESTEŚMY  SAMI  WE  
WSZECHŚWIECIE? 
 
Autor stawia sobie ambitne zadanie, aby rozszyfrować nasze pełne 
niewytłumaczalnych wydarzeń i zagadek życie używając wyłącznie naukowej 
metodologii, nie odnosząc się do sił nadprzyrodzonych. Nie przyjmuje jednak 
wielu obecnych naukowych tez, które uważa za naiwne, uproszczone, a przede 
wszystkim nieudowodnione. Również nie akceptuje kanonów religijnych, które 
nie potrafią wytłumaczyć w przekonujący, niekolidujący z nauką sposób tego co 
działo się na Ziemi. Wychodząc z założenia, że nikt nie ma monopolu na wiedzę i 
często prawda leży po środku proponuje ?trzeci światopogląd?, który opiera się na 
podwalinach naukowych, ale nie odrzuca istnienia Boga. Książka ta przedstawia 
logiczną drogę prowadzącą do powstania tego nowego światopoglądu zaczynającą 
się w Fatimie, a kończącą się na określeniu nowej roli człowieka we 
wszechświecie. Takie mistyczne wydarzenia, jak powstanie religii i cel ludzkiego 
życia, które do tej pory należały do domeny wiary i filozofii są przedstawione w 
zupełnie nowym świetle. Wiele zagadkowych wydarzeń, między innymi 
powstanie pierwszych cywilizacji, czy upadek Hitlera i komunizmu jest 
wyjaśnione inaczej niż zazwyczaj i bardziej przekonywająco. 

 TRZECI  ZAKUP –  MAJ   

41130 BAJKI  MISIA   FISIA 
 
Bajki Misia Fisia to takie małe historyjki, żeby było weselej. Weselej, czyli - lżej. 
 
Najnowsza książka Wojciecha Bonowicza to zbiór niezwykłych, mądrych, czasem 
zabawnych a czasem smutnych opowiastek, które zachęcają do zadumy i 
wrażliwego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Kto by pomyślał, że 
mały, trochę nieporadny Miś, który nie potrafi nawet pisać, jest tak wnikliwym 
obserwatorem! 
 
Dodatkową gratką dla czytelników są subtelne i oryginalne ilustracje, których 
autorem jest Bartosz Waglewski, czyli Fisz. 

41131 

 

BRAT 
 
Pewnej księżycowej nocy dwaj bracia wyruszają na łowy, ale nieświadomie 
popełniona wina sprowadza na nich gniew tajemniczych i groźnych potęg. Wbrew 
zaklętemu losowi bracia będą próbowali odnaleźć się nawzajem w świecie, który 
dotąd znali tylko z gawęd snutych przy domowym ognisku. Czy im się to uda? I 
za jaką cenę? Czy poznają tajemnicę, od której ich wędrówka się rozpoczęła? A 
rozpoczęła się znacznie dawniej niż mogliby przypuścić. 



41132 

 
 

CHCĘ  MIEĆ  BRATA!  KURCZAKI  LUZAKI 
 
Dlaczego ja nie mam braciszka? - westchnął kurczak Carmelito. Tak jak jego 
koledzy chciałby pobawić się ze swoim bratem i postrzelać z robaków! "Tylko jak 
to zrobić?" - zastanawia się. Aby spełnić swoje marzenie, wraz z przyjacielem 
kormoranem Pedrem postanawiają dokonać niezwykłej rzeczy... 

41133 CIEPŁO – ZIMNO.   ZAGADKA 
FAHRENHEITA 
 
Zagadka życia i śmierci Gabriela Fahrenheita , Gdańszczanina, który naukowo 
badał temperaturę i wynalazł termometr rtęciowy. Najprawdowpodobniej zmarł 
wskutek zatrucia rtęcią. Opwieść o odkrywaniu świata, pasjii nauki, dociekliwości 
w dążeniu do prawdy. Świetna biografia w której naukowe informacje splatają się 
z próbą rozwikłania tajemniczej śmierci naukowca. Druga , po Janie Heweliuszu, 
biografia z serii Trylogia Gdańska ?Ciepło -zimno Zagadki Fahrenheita? 
wprowadza wspaniale w atmosferę XVII wiecznego Gdańska, opowiada o pasji 
naukowej, dążeniu do prawdy. W dodatku naukowca zamieściliśmy przykłady 
prostych doświadczeń z temperaturą. Nowoczesne ilustracje i grafika tworzą 
pomost do współczesności. 

 
 

41134 

 

DAIZY   STAR  GWIAZDA  TYGODNIA 
 
Pierwsza część fantastycznej nowej serii o Daizy! Poznajcie jedyną w swoim 
rodzaju Daizy Star! Jest nietypowa, wesoła i wraz z przyjaciółkami - Willow i 
Betty - uwielbia swoją szóstą klasę. W głowie jej taty powstaje jednak szalony 
plan, który wywróci ich życie do góry nogami. Daizy jest zbyt przerażona, żeby 
powiedzieć o tym komukolwiek... i bardzo szybko uświadamia sobie, jak bardzo 
uwikłała się w kłamstwa. Czy Daizy uświadomi sobie, że nawet jeśli tonie, ma 
przyjaciół i rodzinę, którzy pomogą jej utrzymać się na wodzie?. 
 
Daizy Star: 1. Daizy Star  - gwiazda tygodnia, 2. Daizy Star i różowa gitara, 3. 
Daizy Star na wybiegu 

 
41135 

 

DAIZY   STAR  I  RÓŻOWA  GITARA 
 
Daizy jest gotowa olśnić wszystkich swoją nowiuteńką różową gitarą - może 
nawet odkryje swój szczególny talent! Jej tata wpada jednak na kolejny szalony 
pomysł, który oznacza zamianę szczęśliwego życia rodzinnego na dojenie 
afrykańskich kóz! Ajaaaj! Daizy obmyśla sprytny plan... Musi wygrać muzyczną 
bitwę, w przeciwnym razie może pożegnać się ze wszystkimi przyjaciółmi, 
noclegami u nich i - co najgorsze - z pączkami z budyniem... 
 
Daizy Star: 1. Daizy Star  - gwiazda tygodnia, 2. Daizy Star i różowa gitara, 3. 
Daizy Star na wybiegu 

 
 



41136 DETEKTYW  KEFIREK  I   PIERWSZY  TRUP 
 
Teoś Kefirek i jego przyjaciel Dominiczek mają już za sobą jedno śledztwo w 
niebagatelnej sprawie, zakończone sukcesem. Tymczasem zbliżają się ferie, które 
wcale nie będą nudne. Ktoś włamuje się do mieszkania Kasandry, wróżki z 
sąsiedztwa. Potem robi się jeszcze bardziej interesująco, ale i poważniej - 
zamordowany zostaje właściciel zakładu pogrzebowego. Zapętlające się tropy 
łączą wróżkę, mafię i... psie kupy. W trakcie śledztwa chłopcy odkrywają, że 
znajomość gry w statki bywa pomocna, a nieistniejący pies może uratować kogoś 
z potrzasku. I choć niepohamowana ciekawość młodych bohaterów sprawia, że 
czasem nieświadomie ryzykują nawet życie, efekty ich dochodzenia naprawdę 
pomogą policji w ujęciu sprawców. To wciągająca i przezabawna powieść 
kryminalna, która pokazuje, że początkujący detektywi potrafią uchwycić nić, 
która doprowadzi ich do kłębka nawet śladami psich kup. 
 
Detektyw Kefirek:  1. Detektyw Kefirek na tropie kościotrupa, 2. Detektyw 
Kefirek i pierwszy trup, 3. Detektyw Kefirek rozgryza prawnusia 

41137 DOKTOR  PROKTOR  I  WANNA  CZASU 
 
Doktor Proktor wyjeżdża do Paryża, by spotkać się z miłością swego życia 
baronówną Juliette Margarin. Jednak podczas tej podróży wszystko idzie nie tak 
jak trzeba. Pewnego dnia Bulek i Lisa dostają kartkę pocztową od szalonego (no, 
prawie) profesora, który twierdzi, że został podstępnie uwięziony w czasie. Od tej 
chwili uwolnienie profesora zależy od trajkoczącego bez przerwy małego 
rudzielca i jego sprytnej koleżanki . Podczas podróży do Paryża Bulek i Lisa nie 
wiedzą , że są śledzeni przez przerażającą Raszplę, wielką intrygantkę i byłą 
asystentkę profesora. Pomimo ogromnej wyobraźni bohaterowie nie są w stanie 
przewidzieć co ich czeka : szalona przygoda w czasie, podczas której dwoje z nich 
zmieni bieg historii w zupełnie niewiarygodny sposób. "Doktor Proktor i wanna 
czasu" jest pełną akcji, zaskakującą opowieścią z drugim dnem. To także 
rozrywkowa historia tryskająca wyobraźnią i radością narracji. Rozerwie i zabawi 
każdego. (DAGBLET INFORMATION, DANIA) 
 
Doktor Proktor:  1. Doktor Proktor i proszek pierdzioszek, 2. Doktor Proktor i 
wanna czasu 

41138 WŚRÓD  ZDRADZONYCH ; W ŚRÓD NOTABLI 
 
Możesz ocalić życie. Za jaką cenę? Nina Indi - trzecie dziecko - żyła normalnie 
pośród legalnych obywateli do dnia, w którym została została zdradzona przez 
chłopaka, którego kochała. Schwytana przez Policję Populacyjną, osadzona w 
więzieniu, wie, że niedługo zginie. Ale rząd daje jej wybór. Nina może ocalić 
siebie w zamian za współpracę. Musi tylko skłonić troje współwięźniów, by 
przyznali się do winy, wydali swe rodziny... Wściekła i załamana dziewczyna 
decyduje się na ryzykowny krok - ucieczkę. Ale... Czy Nina ucieka naprawdę? W 
świecie kamer i stałego nadzoru dziewczyna nie może mieć pewności, czy nie 
stała się zwierzyną, która doprowadzi prześladowców do innych nielegalnych 
dzieci. 
Luke Garner ukrywał się przez dwanaście lat. Po śmierci Jen dostał fałszywą 
tożsamość - kartę identyfikacyjną Lee Granta, przepustkę do świata elit... Ale Lee 
Grant również ma rodzinę. Teraz jego młodszy brat trafia do szkoły. Uwikłany w 
sieci kłamstw, która zaciska się coraz bardziej, Luke musi zmierzyć się z gniewem 
i smutkiem kogoś, kto utracił najbliższą mu osobę. Choć chłopak dobrze rozumie 
uczucia Smitsa, wie również, że znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. 
 
Dzieci Cienie: 1. Wśród ukrytych. Wśród oszustów, 2. Wśród zdradzonych. 
Wśród notabli 

 



41139 DZIEDZICTWO t.2 
 
Jeszcze niedawno Eragon Cieniobójca, Smoczy Jeździec, był zaledwie biednym 
wieśniakiem, a jego smoczyca Saphira jedynie błękitnym kamieniem w lesie. 
Teraz to od nich zależy los całej cywilizacji. Długie miesiące nauki i walki 
przyniosły zwycięstwa i nadzieję, ale też rozpacz i niepowetowane straty. A 
najważniejszą bitwę wciąż mają przed sobą: muszą zmierzyć się z Galbatorixem. 
Zanim do tego dojdzie, będą musieli stać się dość silni, by móc go pokonać, bo 
jeśli im się nie uda, nikt tego nie dokona. Drugiej szansy nie będzie. Jeździec i 
jego smoczyca osiągnęli wi ęcej, niż ktokolwiek śmiał marzyć. Jednakże, czy 
zdołają obalić złego króla i przywrócić Alagaësii pokój i sprawiedliwość? A jeśli 
tak, to za jaką cenę? Oto z dawna oczekiwane, zaskakujące zakończenie 
światowego bestsellera, cyklu "Dziedzictwo". 
 
Dziedzictwo: 1. Eragon, 2. Najstarszy, 3. Brisingr, 4. Dziedzictwo t.1 i t.2 

 
41140 

 

BIAŁA  GOR ĄCZKA 
 
Greg Heffley ma przechlapane. Zdewastował szkolne mienie i już czuje oddech 
policji na karku. Teraz tylko jedno może uratować mu skórę. Śnieg. Tak się 
szczęśliwie składa, że nadchodzi śnieżyca stulecia i dom Heffleyów zostaje 
odcięty od świata. Co za ulga! Ale czy na pewno? Greg, zmuszony do opieki nad 
upiornym młodszym braciszkiem, dostaje białej gorączki...  
"To książka dla twoich dzieci, jeżeli lubią czytać... a zwłaszcza jeżeli nie lubią". 
Whoopi Goldberg 
 
Dziennik cwaniaczka: 1. Dziennik cwaniaczka, 2. Rodrick rządzi, 3. Szczyt 
wszystkiego, 4. Ubaw po pachy, 5. Przykra prawda, 6. Biała gorączka. 

 
41141 DZIEWCZYNKA   Z   PARKU 

 
Ta zima jest dla Andzi zupełnie inna niż wszystkie poprzednie. Pół roku temu 
zdarzyło się coś strasznego - umarł jej tata. Dziewczynka tęskni za wszystkim, co 
dawniej składało się na życie rodziny: za grą w chińczyka, rozmowami przy stole 
i za brzoskwiniowym sernikiem leczącym smutek. Przede wszystkim jednak 
brakuje jej wypraw do parku, w którym tata, zapalony ornitolog, uczył ją 
dostrzegać piękno przyrody.  
Nie jest łatwo poradzić sobie z cierpieniem, ale Andzi pomaga pamięć o pewnej 
tajemnicy powierzonej przez tatę. Może również liczyć na kolegę, Jeremiasza, 
który przywraca uśmiech na jej twarzy. Czy dziewczynka zdradzi chłopcu swój 
sekret?  
 
Opowieść o wspomnieniach, które bolą, ale też są tym, co posiadamy 
najcenniejszego. Autorka mówi o śmierci i stracie w sposób prosty, a 
jednocześnie pełen szacunku dla swoich bohaterów i czytelników 

 
41142 

 

ELMO  CI Ę  KOCHA 
 
Nowa seria książeczek z postaciami z Ulicy Sezamkowej. 



41143 

 

EPIC 
 
Pierwsza z trzech powieści science-fiction składających się na trylogię Kroniki 
Awatarów. Książka "EPIC" była wielokrotnie nagradzana, m.in. wpisana została 
na listę International Board on Books for Young People (IBBY) 2006 oraz na listę 
Booklist Best Fantasy Books for Youth 2007. Na planecie Nowa Ziemia, 
skolonizowanej przez uciekinierów z Ziemi, panuje nienaruszalne prawo: nigdy 
więcej przemocy. Wszystkie konflikty rozwiązywane są w świecie EPICA - gry 
komputerowej, w której toczy się równoległa rzeczywistość, a bohaterowie 
sterowani przez ludzi podejmują decyzje mające skutki w codziennym życiu. Na 
najlepszych graczy czekają lukratywne stanowiska w rządzie - Centralnym Biurze 
Alokacji. Tylko czy władza rzeczywiście gra fair? I czy warto podjąć wyzwanie, 
które zmieni świat - lub go zniszczy? 14-letni Eryk stawia wszystko na jedną kartę 
i wraz z przyjaciółmi podejmuje rewolucyjną misję, która grozi śmiercią nie tylko 
w grze, ale też w prawdziwym życiu...  
Kroniki Awatarów: 1. Epic, 2. Saga, 3. Edda.  

41144 FRANKLIN  POMAGA  POKONA Ć  TREMĘ 
 
Pani sowa zabiera klasę Franklina na lekcję przyrody do parku. Uczniowie dostają 
zadanie przygotowania i przedstawienia na lekcji prezentacji na temat wybranego 
zjawiska przyrodniczego. Żółwik ma pracować w parze z królikiem. Wszystko 
przebiega dobrze do momentu, kiedy koledzy mają zaprezentować swoją pracę: 
okazuje się, że królik jest nieśmiały i bardzo boi się publicznych występów. Na 
szczęście Franklin zna skuteczny sposób na opanowanie tremy. 
Książka ukazała się w ramach nowej serii Franklin i przyjaciele. Należące do niej 
książeczki powstały w oparciu o nowe odcinki filmowe przygód żółwia Franklina. 
Cechą wyróżniającą tę serię jest zupełnie nowa szata graficzna. Znani 
bohaterowie pojawiają się na nowoczesnych, trójwymiarowych ilustracjach 
wykonanych techniką komputerową. Same historyjki zachowują nadal lubiany 
przez dzieci klimat i ceniony przez dorosłych walor edukacyjny. 

 
41145 FRANKLIN  UCZY  SI Ę  WSPÓŁPRACY 

 
Zielony żółwik Franklin i jego najlepszy przyjaciel miś chcą razem wystartować 
w zawodach wozików, czyli pojazdów własnej konstrukcji i pomysłu. Koledzy z 
zapałem zabierają się do pracy, ale wkrótce pojawiają się problemy... Każdy z 
konstruktorów ma swój pomysł na to, jak powinien wyglądać i nazywać się ich 
wozik. Franklin i miś muszą nauczyć się trudnej sztuki kompromisu i zasad 
współpracy. Przekonają się też, że czasami dobra zabawa jest ważniejsza niż samo 
zwycięstwo w zawodach. 
 

 
41146 GDYBYM   NIE  POWIEDZIAŁA  PRAWDY 

 
Gdybym nie powiedziała prawdy, nic by się nie wydarzyło. Nie napisałabym listu 
miłosnego do Axla, nie zapodziałabym Kilimandżaro i nie wsadziła łokcia w kupę 
słonia. Ale przede wszystkim nie zdobyłabym głównej nagrody! Tilda ma już 
dość swoich kłamstewek i krętactw i ciągłego wpadania przez nie w tarapaty. 
Postanawia mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Czy wytrwa w tym 
postanowieniu? Czy jej życie stanie się przez to łatwiejsze? Na początek mówi 
Axlowi, co tak naprawdę robi jej tata. Właśnie zdobył Kilimandżaro, najwyższą 
górę Afryki. To najprawdziwsza prawda, ale czy Axel uwierzy Tildzie, skoro 
dopiero co twierdziła, że jej tata jest astronautą? Trzymająca w napięciu intryga 
opowiedziana z werwą i humorem. Trzecia z pięciu książek o trzecioklasistce 
Tildzie. Polecamy również: "Gdybym nie pomyliła psów" i "Gdybym nie zrobiła 
z taty astronauty". W przygotowaniu: "Gdybym nie kupiła świnki morskiej". 



41147 GDZIE  JEST  MOJA  CZAPECZKA ? 
 
Rozbrajająca bajka zwierzęca z przewrotnym zakończeniem. Jedna z dziesięciu 
najlepszych książek dla dzieci roku 2011 według "New York Timesa". 
Niedźwiedź zgubił swoją czapeczkę. Cierpliwie i uprzejmie pyta o nią każde 
napotkane zwierzę. Czy to możliwe, by nikt jej nie widział? 

41148 
 

DZIEŃ  HELLO  KITTY 
 
Dzień dobry! Hello Kitty zaprasza wszystkie dzieci do swojego domku. Poznaj jej 
rodzinę i przyjaciół. 
 
 
 
 
 
 
 

 
41149 MARZENIA  HELLO  KITTY 

 
Każda dziewczynka marzy o tym, kim zostanie, kiedy dorośnie. Przeczytaj tę 
książeczkę i dowiedz się o czym marzy Hello Kitty. 

 
 
 
 
 

41150 JĄDRO  ZIEMI 
 
Walka lub śmierć. Nie ma innej alternatywy. Bohaterowie stoją przed ostateczną 
próbą, która będzie zwieńczeniem długich i mrocznych poszukiwań. Wielka 
batalia jest już nieunikniona, a od niej zależeć będzie kształt wszechświata. 
Trzeci tom zapierającej dech w piersiach trylogii "Inny świat". 
Wyobraźcie sobie świat, nad którym władzę odzyskała natura, gdzie dorośli 
zamienili się z powrotem w dzikusów, dzieci zaś potworzyły bandy, aby 
przetrwać, gdzie każdy spacer staje się niebezpieczną wyprawą, a każdy przeżyty 
dzień urasta do rangi wyczynu. Zapomnijcie o wszystkim, co wiecie, zanurzcie się 
w Innym Świecie...Po zniknięciu Tobiasa Matt i Amber wracają do Edenu, by 
ostrzec Radę przed inwazją Cyników podżeganych przez królową Malroncję. Jako 
że napaść wrogów zbliża się wielkimi krokami, zaczynają się przygotowania do 
wojny. Za chwilę mogą się okazać przydatne wszystkie niezwykłe umiejętności 
nabyte w czasie Burzy. 
 
Inny świat:  1. Przymierze Trojga, 2. Królowa Malroncja, 3. Jądro ziemi. 

 



41151 

 

GORĄCZKA 
 
Jutro to fenomen. Powieści o grupie nastolatków, którzy walczą z tajemniczym 
wrogiem atakującym Australię, otrzymały kilkadziesiąt nagród w Australii, 
Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Niemczech. W USA znalazły się na liście 
najlepszych książek dla młodzieży, a w Szwecji na pierwszym miejscu na liście 
książek polecanych przez nastolatków. W Polsce również stały się bestsellerami. 
"Jutro zadaje kłam przesądom, jakoby bestseller miał być opartą na schematach 
banalną historią. [...] To trochę thriller, trochę sensacja - czyta się doskonale bez 
względu na wiek. Nic dziwnego, że powieść Jutro stała się bestsellerem." 
Agnieszka Wolny-Hamkało, "Gazeta Wyborcza" 
 
Jutro : 1. Kiedy zaczęła się wojna, 2. W pułapce nocy, 3. W objęciach chłodu, 4. 
Przyjaciele mroku, 5. Gorączka. 

41152 

 
 

KAWA   Z   KARDAMONEM  
 
Odnalezione przypadkiem stare zdjęcie kryje wstydliwą rodzinna tajemnicę, którą 
próbuje rozwikłać piętnastoletnia Linka. Jakby tego jeszcze było mało - Linkę 
czeka trudny egzamin gimnazjalny, konflikt z przyjaciółką i miłość, na którą nie 
jest jeszcze gotowa. 

41153 

 
 

KLARA  PROSZĘ  TEGO  NIE  CZYTA Ć 
 
Klara ma dziewięć lat, okulary i młodszego brata. Młodszy brat ma alergię i przez 
to Klara nie dostanie wymarzonego golden retrievera. To najmniejszy z jej 
problemów. W swoim pamiętniku Klara opisuje szkołę, kolegów, rodziców i 
babcię. Raczej nie będą zachwyceni, jeśli to kiedyś przeczytają. Pozostali 
czytelnicy mogą liczyć na dobrą zabawę. Wiek: 9+ ...ale dorośli też powinni 
przeczytać 

41154 

 
 

CO  BYŁO  POTEM ?  KSIĄŻKA  O  MIMBLI,  
MUMINKU  I  MAŁEJ  MI 
 
"Oto Muminek, wszyscy go znamy, spieszy do domu z mlekiem dla mamy. 
Szybko, bo zaraz zapadnie zmrok! Zza drzew coś śledzi Muminka krok. Pyszczek 
mu blednie, ciemnieje las, wracać do domu najwyższy czas. Tak bardzo chciałby 
już być z powrotem... Przyspieszył kroku. Co było potem?" 



41155 

 

KURT  I  RYBA 
 
Norweski bestseller już w Polsce - przygody kierowcy wózka widłowego Kurta i 
jego nietuzinkowej rodziny. Informacja wydawcy: Kurt jest kierowcą wózka 
widłowego. Codziennie jeździ po nabrzeżu i podnosi skrzynie ważące ponad 1000 
kilo. Kurt ma też wąsy, jest mężem Anny-Lizy, ojcem trójki niezwykłych dzieci: 
Chudej Heleny, Kurta Bąbelka oraz Buda. Pewnego dnia Kurt widzi coś na 
nabrzeżu. Widzi coś, czego wcześniej nigdy nie widział, coś naprawdę wielkiego. 
Co zobaczył Kurt na nabrzeżu i co wydarzyło się dalej? O niezwykłych 
przygodach Kurta i jego nietuzinkowej rodziny przeczytacie w bestellerowej 
powieści Erlenda Loe "Kurt i ryba" - książce przetłumaczonej na 17 języków. W 
wielu krajach Kurt stała się kultową postacią wśród młodszych i starszych 
czytelników. Poznajcie zatem i Wy - Kurta i jego rodzinę. 

41156 SZUBIENICE  O  ZMIERZCHU 
 
Osiem sino-białych dłoni wyciąga się ku niebu. Ogryzione do kości palce 
niestrudzenie rozgrzebują ziemię. Na śliskich od deszczu, poznaczonych zębami 
szczurów twarzach pojawiają się okrutne uśmiechy... Pan Demonów wyrwał się z 
więzienia i zbiera armię! Nadchodzi czas wojny. Jake Harker jest jedynym, który 
może stanąć pomiędzy Panem Demonów a ludzkością i ocalić gatunek przed 
niechybną zagładą. Gdy magia, którą odnalazł, znika nagle bez śladu, Jake musi 
stanąć oko w oko z gorzką prawdą - nawet z pomocą wiernych przyjaciół, których 
zebrał wokół siebie, nie uda mu się pokonać pradawnego zła. Na dodatek ojciec 
chłopaka jest umierający... Jake ma tylko jedną szansę, by odnaleźć magię, ocalić 
ojca i wygrać w starciu z demoniczną hordą. Musi cofnąć się w czasie do 
siedemnastego wieku, do świata, w którym słowo Łowcy było prawem, a noc 
rozświetlały płonące stosy. Wygra albo zginie. Niestety, to drugie jest bardziej 
prawdopodobne... 
 
Łowca czarownic: 1. Świt demonów, 2. Szubienice o zmierzchu. 

41157 

 

ŁUKASZ  I  KOSTUR  CZAROWNICY 
 
To miały być piękne wakacje w Chorwacji... Niestety zamiast tego Łukasz musiał 
spędzić lato w podgórskim miasteczku u starej ciotki Wandy. W dodatku w 
pociągu skradziono mu plecak. Czekało go więc lato bez komórki, bez komputera, 
a nawet bez prądu, bo ciotka okazała się większą dziwaczką, niż... 

41158 MAGICZNA   ZAGADKA 
 
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że mieszkańcy domu nr 11 w zaułku 
Woltera to zwykli lokatorzy, jakich wiele w paryskich kamienicach. Jednak 
pozory mylą! Co łączy właściciela antykwariatu, listonosza, gospodynię domową, 
słynnego adwokata i trójkę nastolatków? Ich wspólny sekret: klub detektywów-
amatorów. Za każdym razem, gdy pojawia się zagadka kryminalna, z którą nawet 
policja nie daje sobie rady, detektywi zbierają się w swojej tajnej bazie: 
mieszkaniu na pierwszym piętrze, należącym kiedyś do Gustawa Darbona, 
największego detektywa w Paryżu. Tam, między jednym a drugim kawałkiem 
domowego ciasta ... rusza śledztwo! Nikola i Simon na tropach prawdziwej 
tajemnicy: legendarny mag Offenbach, niekwestionowany król iluzjonistów, jest u 
kresu życia. Został napadnięty podczas kongresu największych magów świata! 
Jedyną wskazówką jest tajemniczy mężczyzna we fraku, którego widziano na 
miejscu zbrodni. Czyżby to on był winny napaści? 
W serii Na Tropie Sensacji: Magiczna zagadka, Kieliszek trucizny. 



41159 MAGICZNE  TENISÓWKI  MOJEGO  
PRZYJACIELA  PERCY’EGO 
 
Kiedy do klasy dołącza nowy kolega, życie Ulfa nabiera tempa. Percy od razu 
zwraca na siebie uwagę. Ma niewyparzony język, potrafi się bić, jest mistrzem w 
chodzeniu po równoważni i co najdziwniejsze, chce się przyjaźnić z Ulfem! Ulf z 
zazdrością podziwia wyczyny Percy'ego. W końcu Percy zdradza mu swoją 
tajemnicę - jego siła tkwi w starych znoszonych tenisówkach, które ma na nogach. 
Na czym polega niezwykłość tenisówek, czy Ulfowi uda się je zdobyć i co z tego 
wyniknie?  
 
Pierwsza część trylogii opartej na wspomnieniach Ulfa Starka z dzieciństwa 
spędzonego w dzielnicy Stureby na przedmieściach Sztokholmu. Autor doskonale 
przeplata humor z powagą, wywołując u czytelnika zarówno uśmiech, jak i 
wzruszenie. 

41160 MAŁY  KRÓLICZEK  I  JEGO  MAGICZNA  
MARCHEWKA 
 
Mamy zaszczyt przedstawić Małego Króliczka i jego najlepszego przyjaciela... 
jeszcze mniejszego Króliczka Uchatka. To bohaterowie absolutnie wyjątkowych 
książek belgijskich autorów - Heidi D`Hamers i Guntera Segersa. 
Otwórzmy te książki i jak za dotknięciem... magicznej marchewki przenieśmy się 
w marchewkowy i sałatowy świat Małych Króliczków. Przygody długouchych 
przyjaciół opisane zostały barwnym, zabawnym, chrupiącym jak marchewka 
językiem, nic tu nie jest przegadane i przesłodzone na siłę. Soczyste jak sałata, 
niebanalne ilustracje przyciągają wzrok szczegółami i artystycznym polotem. 
 

 
41161 MAŁY  KRÓLICZEK  I  JEGO  NAJLEPSZY  

PRZYJACIEL 
 
Mamy zaszczyt przedstawić Małego Króliczka i jego najlepszego przyjaciela... 
jeszcze mniejszego Króliczka Uchatka. To bohaterowie absolutnie wyjątkowych 
książek belgijskich autorów - Heidi D`Hamers i Guntera Segersa. 
Otwórzmy te książki i jak za dotknięciem... magicznej marchewki przenieśmy się 
w marchewkowy i sałatowy świat Małych Króliczków. Przygody długouchych 
przyjaciół opisane zostały barwnym, zabawnym, chrupiącym jak marchewka 
językiem, nic tu nie jest przegadane i przesłodzone na siłę. Soczyste jak sałata, 
niebanalne ilustracje przyciągają wzrok szczegółami i artystycznym polotem. 
Małym Króliczkom czas upływa na wesołej zabawie i niezwykłych przygodach. 
A to biorą udział w konkursie na wyhodowanie największego warzywa, a to znów 
smażą naleśniki, kicają wesoło na świeżym powietrze lub leżą beztrosko na 
trawce i podziwiają przepływające po niebie obłoczki. Wieczorami zaś grają w 
gry planszowe, oczywiście o tematyce marchewkowej. 
My już znamy Małe Króliczki, a do zaprzyjaźnienia się z nimi zachęcamy i was, 
bo tak marchewkowej zabawy w tak doborowym towarzystwie po prostu nie 
można przegapić! 
 
To ambitna literatura dla dzieci, niebanalna treść, oryginalne ilustracje... 
Najlepsza... kicająca zabawa dla dzieci i rodziców. 

 



41162 MASKA  LWA 
 
Pewnego dnia na sawannie rodzi się lew. Jest bardzo mały, ale rośnie jak na 
drożdżach. Jego tata pokłada w nim wielkie nadzieje: pragnie, by stał się 
budzącym postrach królem sawanny! Czy mały lew sprosta tym oczekiwaniom? 
Oto historia o trudach dorastania i o niełatwej sztuce bycia sobą. Bez zakładania 
maski. Wbrew schematom i konwenansom. Wyjątkowe ilustracje do Maski lwa, 
kipiące mocnymi, czystymi kolorami, stworzyła chilijska artystka Paloma 
Valdivia. 
 

 
 

41163 PIASKI  SKORPIONA 
 
Nowy cykl powieściowy mistrza survivalu Beara Gryllsa! Autentyczne techniki 
przetrwania w najtrudniejszych sytuacjach! Beck Granger powraca! Tym razem 
będzie się musiał zmierzyć z bezlitosną pustynią i bezwzględnymi 
przemytnikami. Kolejna po Złocie bogów i Wilczym szlaku opowieść, od której 
nie będziesz się mógł oderwać! Beck Granger wraz ze swoim przyjacielem 
Peterem przypadkowo poznali tajemnice przemytników i muszą uciekać przez 
mordercze piaski. Jeśli nie zdołają dotrzeć do cywilizacji, grozi im powolna, 
okrutna śmierć. Jak zdobyć wodę... Jak jeść skorpiony... Jak wytrzymać straszliwe 
upały... Beck ma do dyspozycji tylko kilka prowizorycznych narzędzi, niezbyt 
ostry scyzoryk, strażacki toporek, latarkę, kawałek linki i podarty spadochron. W 
dodatku pustynia nie jest jego jedynym wrogiem. Zbyt dużo wie i teraz ścigają go 
niebezpieczni przestępcy. Musi także opiekować się swoim przyjacielem, który 
nigdy nie znalazł się w tak trudnej sytuacji i nie zna żadnych technik przetrwania. 
Czy Beck poradzi sobie w obliczu zagrożeń?  
 
Misja przetrwanie:  1. Złoto bogów, 2. Wliczy szlak, 3. Piaski skorpiona. 
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MOC  SZEŚCIORGA 
 
Mam głębokie przeczucie, że ten chłopak jest jednym z nas. I coś mi mówi, że 
muszę go odnaleźć. Widziałam jego zdjęcie w internecie. Czytałam o tym, co 
zaszło w miasteczku Paradise. John Smith, poszukiwany uciekinier, uznany za 
terrorystę. Jest zagadką dla wszystkich, ale nie dla mnie. Bo ja wiem, że... to jeden 
z nas. Na początku była nas dziewiątka, została szóstka. Ukrywamy się, udajemy 
zwykłych ludzi, nie próbujemy nawet się ze sobą kontaktować... ale nasze 
Dziedzictwa rosną w siłę i zbliża się dzień, gdy będziemy gotowi, aby podjąć 
walkę. Czy to możliwe, że John jest Czwarty, a jego pojawienie się to znak, na 
który czekałam? A kolejne numery? Czy dziewczyna, którą widuję w snach, 
ciemnowłosa, o oczach niespokojnych jak burza, może być Piąta albo Szósta? 
Włada nieprawdopodobną mocą, może więc starczy jej siły, aby zjednoczyć całą 
naszą szóstkę? Numer Pierwszy wpadł w Malezji. Numer Drugi - w Anglii. 
Numer Trzeci - w Kenii. Czwartego próbowali zlikwidować w Ohio, w mieście 
Paradise - nie udało im się. Ja też należę do tej ocalałej szóstki. Jestem Siódma. 
Chcę wreszcie stanąć do walki. Pittacus Lore jest głową Starszyzny Loryjczyków. 
Posiada moce, o jakich posiadaniu wy marzycie. Potrafi robić rzeczy, o jakich wy 
możecie tylko pomarzyć. Widział rzeczy, jakich nigdy nie zobaczycie. Od 
dwunastu lat mieszka na Ziemi, szykując się do wojny, która zdecyduje o losie 
naszej planety. Nikt nie zna miejsca jego pobytu. 
 
Dziedzictwa Planety Lorien: 1. Jestem numerem cztery, 2. Moc sześciorga oraz 
w cyklu Zaginiona kartoteka: numer sześć. 
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O  WILKU  MOWA…  
 
Trzecie spotkanie z uczniami niezwykłego liceum, w którym pod jednym dachem 
zebrały się przerażająco modne dzieciaki najsłynniejszych potworów, by wspólnie 
stawić czoło szkolnym horrom. Należy do nich Clawdeen, która od lat żyje w 
cieniu swoich sześciu braci i zjawiskowych przyjaciółek. Ale ma już tego 
naprawdę powyżej uszu! Dziewczyna postanawia w końcu pokazać światu swoje 
prawdziwe oblicze. Z zapałem planuje wystrzałową szesnastkę. Niestety, 
zamieszanie powstałe na skutek emisji filmu Upiór z sąsiedztwa krzyżuje jej 
plany imprezowe. Cała rodzina Wolfów (w tym jej nieznośni bracia!) zmuszona 
jest ukrywać się w lesie. Clawdeen jest na skraju wytrzymałości, ale na szczęście 
w leśnym zajeździe pojawia się wampirzyca Lala. Chwileczkę, czyżby 
przyjaciółka miała oko na Clauda?! 
 
Monster High: 1. Upiorna szkoła, 2. Upiór z sąsiedztwa, 3. O wilku mowa… 
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MROCZNA  ŁASKA 
 
Fascynująca książka, która wciągnie cię w świat fantazy i pozostanie na długo w 
pamięci. 
Krucza wróżka Bananach zyskała niewyobrażalną do tej pory siłę. Chce wojny 
między wszystkimi dworami. W Huntsdale tymczasem pojawiają się napawający 
grozą posłańcy śmierci - Far Dorcha i jego spowita w całun siostra Ankou. Jeśli 
władcy wróżek zechcą ocalić poddanych, będą musieli zawrzeć trudne sojusze 
albo sprzymierzyć się z wrogiem. Wszystkich czekają niełatwe decyzje... nie tylko 
te związane z władzą. Aislinn musi w końcu dokonać wyboru - czy spędzić 
wieczność ze swoim królem czy ukochanym Sethem, który dla niej wyrzekł się 
śmiertelności.Czy Donia będzie potrafiła przebaczyć Keenanowi? Ostatni tom 
porywającej serii o mrocznym i zmysłowym świecie wróżek. To lektura dla tych, 
którzy potrafią się poddać wyobraźni. 
 

1. Królowa Lata, 2. Król Mroku, 3. Krucha wieczność, 4. Świetliste cienie, 5. 
Mroczna łaska. 

 

 
 

41167 NIEDZIELNA  WIZYTA 
 
Niedzielna wizyta okazuje się nie tylko pomocą w pokonywaniu dziecięcych 
lęków, ale przede wszystkim szaloną zabawą, wspólną rozrywką i rytuałem, 
rozwijającym wyobraźnię, dającym poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. 
Autorska książka Matteo Gubelliniego to dzieło pełne niespodzianek, prawdziwy 
rarytas. Fascynuje i rozśmiesza dzieci. Inspiruje i skłania do refleksji rodziców, 
którzy czasami zapominają, czego tak na prawdę potrzebują mali ludzie... Świetny 
pomysł w doskonałym opracowaniu graficznym. 
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NIEZGODNA 
 
Niezgodna wykracza poza Igrzyska śmierci: wartką akcję i niewyczerpaną 
wyobraźnię dopełnia refleksją nad dojrzewaniem - do samodzielności i do 
miłości. "New York Times" Zarówno Niezgodna, jak Igrzyska śmierci 
przemawiają do wyobraźni swoją oryginalnością i postaciami bohaterek- -
narratorek - nie konwencjonalnych miłych dziewczynek, lecz twardych, ostrych 
młodych kobiet. Obie zaczynają od publicznego rytuału, który zdeterminuje ich 
przyszłość. I obie muszą wziąć udział w krwawej walce, która rozgrywa się na 
oczach wszystkich. "New York Times Book Review" Altruizm 
(bezinteresowność), Nieustraszoność (odwaga), Erudycja (inteligencja), Prawość 
(uczciwość), Serdeczność (życzliwość) to pięć frakcji, na które podzielone jest 
społeczeństwo zbudowane na ruinach Chicago. Każdy szesnastolatek przechodzi 
test predyspozycji, a potem w krwawej ceremonii musi wybrać frakcję. Ten, kto 
nie pasuje do żadnej, zostaje uznany za bezfrakcyjnego i wykluczony. Ten, kto 
łączy cechy charakteru kilku frakcji, jest niezgodny - i musi być wyeliminowany 
Szesnastoletnia Beatrice dokonuje wyboru, który zaskoczy wszystkich, nawet ją 
samą. Porzuca Altruizm i swoją rodzinę, by jako Tris stać się twardą, 
niebezpieczną Nieustraszoną. Będzie musiała przejść brutalne szkolenie, zmierzyć 
się ze swoimi najgłębszymi lękami, nauczyć się ufać innym nowicjuszom i 
przekonać się, czy w nowym życiu, jakie wybrała, jest miejsce na miłość. 
Tymczasem wybucha krwawa walka między frakcjami. Ale Tris ma tajemnicę, 
której musi strzec przed wszystkimi, bo wie, że jej odkrycie oznacza dla niej… 
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NIUCH 
 
Powszechnie uznawana prawda głosi, że kiedy policjant wyjeżdża na urlop, zanim 
jeszcze zdąży otworzyć walizkę, już znajduje pierwsze zwłoki. Komendant Sam 
Vimes ze Straży Miejskiej Ankh-Morpork jest właśnie na urlopie na wsi - 
niewinnej i wesołej, ale nie dla niego są zwykłe trupy w szafie. Trupów jest 
więcej, bardzo wiele, a także pradawna zbrodnia, straszniejsza niż morderstwo. 
Vimes znalazł się poza swoją jurysdykcją, poza kompetencją, niekiedy zagubiony 
i poza granicami zrozumienia, pozbawiony kanapek z bekonem, ale nie 
przebiegłości. Podobno w końcu wszystkie grzechy zostają wybaczone. Ale chyba 
nie całkiem wszystkie... 
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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NOWE  ŻYCIE  TILDY  BENGTSSON 
 
Kiedy sześcioletnia Tilda Bengtsson dowiaduje się, że rodzice się rozwodzą, nie 
bardzo rozumie dlaczego mama i tata nie mogą być razem. Rodzice sprzedają 
wspólny dom i kupują oddzielne mieszkania. Tilda musi zostawić wszystko, co 
tak dobrze zna i zamieszkać na przemian, tydzień u mamy, tydzień u taty. Co 
czuje Tilda kiedy musi podzielić swoje ulubione pluszaki między dwa domy? Jak 
to jest tęsknić za tatą podczas pobytu u mamy, albo tęsknić za misiem, który 
akurat został u taty? Książka składa się z trzech części: "Nowe życie Tildy 
Bengtsson", "Tilda i ta głupia Sofi" oraz "Tilda Bengtsson i młodszy brat". Tilda 
bardzo chce, by jej rodzice znów byli razem, ale tata poznał Sofi, która z nim 
zamieszkała. Po pewnym czasie Tilda dowiaduje się, że będzie mieć młodszego 
brata To pierwsza książka na polskim rynku, która w tak szczery, bezpośredni i 
bezpretensjonalny sposób opisuje emocje i uczucia dziecka, któremu przyszło się 
znaleźć w zupełnie nowej dla niego sytuacji.   
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OPOWIEŚĆ  O  GENERALE  TOMASZKU,  
KTÓRY  NIE  CHCIAŁ  PÓJ ŚĆ  NA  WOJNĘ 
 
Tomaszek zgodnie z rodzinną tradycją zostaje wysłany do szkoły wojskowej, 
która ma go nauczyć wojennego rzemiosła. Chłopiec niechętnie spełnia wolę 
rodziców. Postanawia więc zostać generałem innym niż wszyscy: generałem 
pokoju. Bronią jego podwładnych staje się uśmiech - wszędzie, gdzie się 
pojawiają, wzbudzają zaufanie i zawierają przyjaźnie. A poza tym: zawsze mają 
przy sobie cukierki! 
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OSTATNIE  POŚWIĘCENIE 
 
Ostatni tom kultowej serii, którą pokochali wielbiciele "Zmierzchu"! 
Podejrzewałam, że ktoś mnie wrobił. W zbrodnię, której nie popełniłam. I nie 
chodziło o błahostkę, lecz o zabójstwo. Nie zrozumcie mnie źle. Zabijałam wiele 
razy. Złamałam niejedną zasadę (a nawet prawo). Z całą pewnością jednak nie 
byłam królobójczynią. Nigdy dotąd Rose nie miała takich kłopotów. Zawsze 
myślała, że zginie w walce. Tymczasem wygląda na to, że zostanie stracona i nie 
może liczyć na sprawiedliwy proces. Dla królobójczyni nikt nie ma litości... A 
burzliwa przeszłość dziewczyny świadczy przeciwko niej. Na szczęście Rose 
zostali jeszcze oddani przyjaciele, którzy muszą pomóc jej w ucieczce z 
więzienia, a także Dymitr. Czy po powrocie do świata żywych chłopak na nowo 
nauczy się kochać? 
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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PAN  BRUMM  JEDZIE  POCI ĄGIEM  
 
Pan Brumm to prawdziwy maszynista. Jednym naciśnięciem guzika wprawia 
lokomotywę w ruch. "Wielkie nieba" - myśli niedźwiedź, dumny z własnych 
umiejętności. Niestety, pojazd z turkotem zbliża się do starego mostu! Pan 
Brumm dobrze wie, że musi zatrzymać lokomotywę, nie ma jednak pojęcia, jak to 
zrobić. Wtedy dowodzenie maszyną przejmuje Kaszalot... Czy złota rybka poradzi 
sobie z tym zadaniem? 
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PAN  BRUMM  OBCHODZI  BO ŻE  
NARODZENIE 
 
Co niedźwiedzie, złote rybki i borsuki porabiają w święta Bożego Narodzenia? 
Oczywiście świętują! Ale Pan Brumm i jego przyjaciele nie zadowolą się byle 
choinką - ich świąteczne drzewko ma być najpiękniejsze w całym lesie! Cóż, jeśli 
sprzątnie im je sprzed nosa sprytny Ryjek... trzeba będzie się do niego włamać w 
Wigili ę.  
 
Przedstawiamy kolejną historię z życia Pana Brumma i jego oddanych przyjaciół, 
Kaszalota i Borsuka. Tym razem na poły kryminalna fabuła skończy się 
spektaklem przebierańców i zdemaskowaniem złotej rybki w roli włamywacza. 
To z pewnością jedna z najbardziej szalonych przygód ferajny powołanej do życia 
akwarelami Daniela Nappa. 
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PARENTEZA 
 
"Parenteza To historia życiowego dramatu młodej dwudziestoletniej dziewczyny, 
który wydawał się nieodwracalny. Opowieść Judith o pogrążaniu się w świecie 
choroby i zatracania samej siebie oraz staczaniu bitew z przeciwnościami losu. 
Komiks mówi o niejednokrotnie kruchej naturze pamięci, o niespodziewanym 
wyzdrowieniu i o tym jak pewnego dnia bohaterce przychodzi na nowo uczyć się 
alfabetu, liczenia, odnajdywania wspomnień." 
-Elodie Durand 
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PARYSKI  SPADEK 
 
Dalsze losy bohaterek "Paryskiej pokojówki". 
Przełom lat 70. i 80. Cztery lata po powrocie do Polski z pamiętnych wakacji w 
mieście marzeń, Agnieszka i Ewa mają szansę powtórzyć swoje przygody. 
Dziewczęta dowiadują się o niespodziewanym spadku - maleńkiej mansardzie na 
ostatnim piętrze starej kamienicy, którą zapisał im kloszard zwany Napoleonem. 
Muszą załatwić masę formalności urzędowych związanych z tym darem. W 
Polsce nadal trwa komuna, a wyjazd za żelazną kurtynę z ogromną pieczęcią 
policji francuskiej w paszporcie jest wielce ryzykowny. Mimo to Agnieszka 
odważnie wyrusza na Zachód, licząc, że i tym razem szczęście jej nie opuści. 
Ewka od trzech lat przebywa w Stanach, ale zamierza do przyjaciółki dołączyć, by 
wesprzeć ją w walce z francuską niemocą urzędniczą. Dziewczyny jak zawsze 
mogą liczyć na niezawodną pomoc ich wypróbowanego na dobre i złe, przyjaciela 
Mariana, artysty z Montmartre`u. Jednak pozornie prosta do załatwienia sprawa 
przeradza się w wielką zagadkę, krok po kroku Agnieszka odkrywa całkiem nowe 
fakty związane z tym tajemniczym spadkiem... 
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BOHATERSKIE  ŚLEDZIE 
 
Wesoły wierszyk o czterech odważnych śledziach, których beztroską zabawę 
przerwała nadlatująca groźna mewa. Przekonajcie się, jak rybi bohaterowie 
postanowili stawić jej czoło. 
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POMIĘDZY  ŚWIATAMI 
 
Elizabeth Valchar - śliczna, popularna i idealna - budzi się na jachcie po imprezie 
z okazji swoich osiemnastych urodzin, które świętowała w towarzystwie szóstki 
najbliższych przyjaciół. Słyszy uporczywy łomot. Idzie sprawdzić źródło hałasu, a 
to, co widzi, zmienia w jej świecie wszystko. Nagle dostrzega, że myliła się co do 
siebie i swoich bliskich. Mozolnie, krok po kroku, odtwarza układankę ze 
wspomnień - pełnych gorzkiej prawdy, brudnych tajemnic i miłości - żeby 
wreszcie znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytanie - o własną tożsamość i 
najcenniejsze wartości w życiu. Jessica Warman zabiera nas w zapierającą dech w 
piersiach podróż pełną tajemnic, boleśnie prawdziwych postaci i wzruszających 
romansów, a przede wszystkim opowieść o nadziei, odkupieniu, miłości i 
wybaczeniu. 
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POTWÓR 
 
Potęga dziecięcej wyobraźni, spotkanie oko w oko z dziką przyrodą i Tatry, jakich 
nie znacie w nowej, przezabawnie zilustrowanej książce Grzegorza Kasdepke.  
Życie jest pełne niespodzianek. Pomyślcie tylko: w jednej chwili człowiek jedzie 
z rodzicami i bratem na wakacje w góry, a w następnej - ni z tego, ni z owego 
budzi się we wnętrzu ogromnego potwora... Niemożliwe? Gdy ma się sześć lat i 
bujną wyobraźnię, wszystko jest możliwe! 
W dowcipnym opowiadaniu Grzegorza Kasdepke Tatry okazują się czymś 
zupełnie innym, niż nam się zwykle wydaje. A dzieje się to za sprawą 
nieokiełznanej fantazji pewnej rezolutnej dziewczynki...  
Książka powstała z inicjatywy Tatrzańskiego Parku Narodowego, który jest 
również jej współwydawcą.  

41180 

 

PRZEBUDZONA 
 
Zoey wróciła z Zaświatów, by zająć należne jej stanowisko najwyższej kapłanki 
Domu Nocy. Powrót dziewczyny cieszy jej przyjaciół, jednakże pojawia się 
obawa, czy po stracie Heatha Zoey poradzi sobie z rzeczywistością oraz czy jej 
związek z atrakcyjnym wojownikiem Starkiem okaże się pocieszeniem. 
Tymczasem dla Stevie Rae relacje z Rephaimem, Krukiem Prześmiewcą, stają się 
coraz cenniejsze. Wiąże ich tajemnicze i potężne Skojarzenie. Nad Domem Nocy 
wciąż czyha niebezpieczeństwo ze strony Kalony i Neferet, będącej coraz bliżej 
osiągnięcia nieśmiertelności. 
 
Dom Nocy: 1. Naznaczona, 2. Zdradzona, 3. Wybrana, 4. Nieposkromiona, 5. 
Osaczona, 6. Kuszona, 7. Spalona, 8. Przebudzona, 9. Przeznaczona. 
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PRZEŚWIETNY  RAPORT  KAPITANA  DOSA 
 
Sytuacja jest nieciekawa. W sektorze Upadłych Kobiet kończy się szampon i róż 
do policzków. Stosowana zapobiegawczo stęchła woda z siarczanem śmiechu 
uspokaja sektor Przestępców, ale przyczynia się do zaburzeń oddychania w 
sektorze Nieprzewidywalnych Staruszków. Poza tym piastujący stanowisko 
przywódcy statku kosmicznego Horacio Dos nie zna współrzędnych miejsca, do 
którego zmierza - ze względów bezpieczeństwa zostaną mu one udostępnione 
dopiero pod koniec podróży. Prześwietny raport kapitana Dosa to spisywany 
skrzętnie dziennik pokładowy z niecodziennej wyprawy. To również cudowna 
satyra, która obśmiewa pozorny ład i porządek współczesnego świata i pokazuje, 
jak łatwo życie wymyka się nam spod kontroli. 
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PRZYGODY  KRÓLEWNY  FLORENTYNKI 
 
Florentynka umie świetnie prychać i marszczyć nos. A jak się porządnie 
zdenerwuje, to tak tupie nogą, że aż lecą liście z drzew! Królewna uczy się, jak 
ważna jest prawdziwa przyjaźń, dobra zabawa i praca oraz jak łatwo jest zamienić 
zwatpienie w optymizm, a nudę w wielką przygodę. Książka wyróżniona w 
konkursie literackim im. Astrid Lindgren na współczesną powieść dla dzieci i 
młodzieży 
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PSIE  ŻYCIE 
 
Tego jeszcze nie było! Autorska książka Józefa Wilkonia zilustrowana rzeźbami 
psów. Józef Wilkoń od lat maluje i rzeźbi zwierzęta. W swych pracach świetnie 
potrafi uchwycić ich naturę. Książka "Psie życie" jest bardzo osobista. 
To wzruszający monolog psa, zilustrowany charakterystycznymi rzeźbami 
Wilkonia. Widzimy psy różnych ras, jamniki, wilczury, sznaucery i kundelki. 
Mimo że wyrzeźbione są w drewnie, patrzą na nas jak żywe.  
Czasem mówimy, że pies jest przyjacielem człowieka, a człowiek jego panem. 
Pies jest w swojej miłości i przywiązaniu wierny, z człowiekiem bywa różnie. W 
książce "Psie życie" Józef Wilkoń przypomina nam, że powinniśmy być 
odpowiedzialni za to, co oswoiliśmy. 

41184 

 

ROZBÓJNIK  HOTZENPLOTZ 
 
Kiedy rozbójnik Hotzenplotz porywa ukochany młynek Babci, jej wnuk Kacper 
wraz z przyjacielem Józiem wyruszają tropem groźnego rabusia. Nie mają jeszcze 
pojęcia, że będą musieli zmierzyć się z siłami znacznie potężniejszymi niż 
zbójeckie knowania Pełna napięcia łotrzykowska historia, z wątkiem magicznym i 
zawadiackim przymrużeniem oka. Jedna z najsłynniejszych powieści Preusslera, 
po raz pierwszy prezentowana polskim czytelnikom z pewnością zadowoli 
miłośników jego wcześniejszych książek - Małego Duszka czy Malutkiej 
czarownicy. 
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ROZWÓJ  KONTAKTÓW  MAŁEGO  DZIECKA  
Z  LITERATUR Ą 
 
Dorośli nie zawsze doceniają wagę pierwszych lat życia dziecka. Oto zmęczona 
młoda matka, patrząc na swoje nowonarodzone niemowlę mówi: 
- Chciałabym, aby miał już choć cztery lata... 
- Żartujesz? - odpowiada jej babka dziecka. - Ominąłby cię najpiękniejszy i 
najważniejszy dla was czas. 
Współczesna psychologia rozwojowa mówi, że istotne znaczenie dla dalszych 
etapów życia dziecka ma okres wczesnego rozwoju, a nawet okres prenatalny, w 
którym zdaniem niektórych badaczy, dziecko odbiera bodźce z zewnątrz. Choć 
nie jest to słuchanie i czucie podobne do tego, którego doświadcza ono poza 
organizmem matki, wywiera wpływ na późniejsze stadia. Zaniechanie ważnych 
zadań w tym najwcześniejszym okresie, może stać się przyczyną luki rozwojowej, 
której wypełnienie często nigdy nie będzie możliwe. 
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RUPIECIARNIA  NA  KO ŃCU  ŚWIATA 
 
Maryla musi się przenieść z Warszawy do rodzinnej miejscowości matki - 
Tomaszowa. Dziewczyna buntuje się przeciwko temu pomysłowi - nie chce 
opuszczać miasta, które lubi, szkoły i przyjaciół. Ale nie ma wyjścia. Nie wie 
jednak, że przeprowadzka to dopiero początek kłopotów. Marylę czeka spotkanie 
z babcią i prababcią, które wydają się jej nienawidzić, choć widzą ją po raz 
pierwszy, a także nowa szkoła i walka o wpływy z lokalną gwiazdą. Okazuje się, 
że jest także mroczna rodzinna tajemnica do odkrycia. 
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SAGA 
 
II tom trylogii science fiction Kroniki Awatarów. Gdy rzeczywistość okaże się grą 
- skąd weźmiesz pewność, że jesteś realny? W wirtualnym świecie Sagi szaleje na 
deskolotce piętnastoletnia skaterka Zjawa, należąca do anarchistycznego gangu 
punków. Choć nie ma kompletnie żadnych wspomnień z przeszłości, narasta w 
niej przekonanie o niezwykłych zdolnościach, które w niej drzemią. Kim jest 
naprawdę? Jakim cudem wplątała się w walkę z Czarną Królową, okrutną 
władczynią Sagi? I co u jej boku robi Cindella, awatar Erika z planety Nowa 
Ziemia? Trudno przewidzieć, co się stanie, gdy w poszukiwaniu utraconej 
tożsamości Zjawa sięgnie zbyt głęboko lub odważy się wyjść poza granice 
znanego sobie świata. Czy będzie to droga do wolności, czy raczej do szaleństwa i 
samounicestwienia?... Tempo i fabuła niemal perfekcyjne. Sequel, który spodoba 
się zarówno fanom pierwszej części, jak i zupełnie nowym czytelnikom. 
Uzależniająco wciągający, namacalnie autentyczny (opisy skateowskich akrobacji 
są wręcz fizycznie odczuwalne!). W sam raz dla entuzjastów szeroko pojętej SF. 
"Voice of Youth Advocates" Conor Kostick jest pomysłodawcą pierwszej na 
świecie gry fabularnej fantasy rozgrywanej na żywo (LARP). Jako autor trylogii 
science fiction Kroniki Awatarów, błyskawicznie zawładnął wyobraźnią 
wielbicieli tego gatunku. Polski przekład trylogii został uhonorowany grantem 
Ireland Literature Exchange. 
Kroniki Awatarów: 1. Epic, 2. Saga, 3. Edda. 
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DEMONICZNY  PIES 
 
Książeczka z komiksami w poręcznym formacie, cieszy się wielką sympatią 
czytelników już od kilku lat. Fred, Daphne, Velma, Kudłaty i ich mówiący pies ? 
Scooby-Doo to bohaterowie kreskówki znanej od kilku dziesiątek lat. 
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PODWÓJNY  SCOOBY 
 
Książeczka z komiksami w poręcznym formacie, cieszy się wielką sympatią 
czytelników już od kilku lat. Fred, Daphne, Velma, Kudłaty i ich mówiący pies - 
Scooby-Doo to bohaterowie kreskówki znanej od kilku dziesiątek lat 
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SUPER - CHARLIE 
 
Od autorki: W naszym domu pojawia się Super-Charlie! Kiedy wiosną 2009 roku 
urodził się nasz syn Charlie, jego o 4 lata starsze rodzeństwo, z oczywistych 
powodów było bardzo zainteresowane nowym członkiem rodziny. Zaczęłam im 
wtedy opowiadać historię o Charliem, który nie był zupełnie zwyczajnym 
dzieckiem. Był "superdzieckiem". Każdej nocy Charlie wyruszał w niezwykłą 
misję, zaś w dzień udawał zupełnie zwyczajne niemowlę. Oczywiście nie zawsze 
udawało mu się ukryć ślady swoich superbohaterskich przygód. Każdego ranka w 
jego łóżeczku znajdowałam coś niezwykłego: ptasie piórko, szyszkę i inne dziwne 
rzeczy. Po pewnym czasie nawet koledzy naszych dzieci zaczęli się dopytywać, 
co nowego u Super-Charliego: jakie miał ostatnio przygody, kogo uratował? 
Wtedy zdałam sobie sprawę, że to historia, której dzieci rzeczywiście chcą 
słuchać, a ja chciałabym o tym napisać. W taki oto sposób powstała książka o 
Super-Charliem. Jestem bardzo ciekawa czy inne dzieci, podobnie jak moje, 
wciągnie ta opowieść. Mam wielką nadzieję, że tak będzie. Zatem miłej lektury! 
Pozdrawiam, Camilla Läckberg 
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SZARY  CHŁOPIEC 
 
Marcinek ma pewien problem - jest cały szary. Szare i beznamiętne jest jego 
życie, szary świat dookoła. Nikt i nic nie jest w stanie wywołać w nim iskry 
emocji. Aż do chwili, kiedy... Zabawna, bezpretensjonalna przypowiastka o 
znaczeniu emocji w naszym życiu, napisana i zobrazowana z iście latynoskim 
temperamentem. Autorem pełnych ekspresji ilustracji jest znakomity artysta 
urodzony w Argentynie - Gusti. Książka, wielokrotnie nagradzana w Hiszpanii, 
wpisana jest na listę Białych Kruków - White Ravens 2007 (lista najciekawszych 
książek dla dzieci z całego świata przygotowywana co roku w Internationale 
Jugendbibliothek w Monachium). 
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ŚMIERCIONO ŚNE  FALE 
 
Mary, główna bohaterka pierwszego tomu pod tytułem "Las Zębów i Rąk" dociera 
do społeczności żyjącej nad brzegiem oceanu. Kim są? Dlaczego Siostrzeństwo 
tyle czasu okłamywało mieszkańców wioski? Na te i inne nurtujące czytelników 
pytania odpowie druga część cyklu pod tytułem "Śmiercionośne fale".  
Poznajemy w niej nastolatkę Gabrielle, która razem z matką mieszka w starej 
latarni sprzed Powrotu. Dotychczas wiodła względnie bezpieczne życie - jej 
miasteczko otoczone jest Barierą, której przekroczenie grozi najsurowszą karą, ale 
jednocześnie chroni ich przed Mudo. W świecie, po którym wciąż krążą hordy 
ogarniętych niewysłowionym głodem martwych, każda czynność 
podporządkowana jest względom bezpieczeństwa. Otoczeni przez śmierć ludzie 
muszą niejedno poświęcić, by przetrwać. Wystarczy jeden nieostrożny ruch, by 
utracić wszystko... Niestety Gabrielle przyszło przekonać się o tym na własnej 
skórze. Dziewczyna w ciągu jednej nocy traci wszystko - przyjaciół, rodzinę, 
ukochanego. Nie wie już, kim jest, więc postanawia zaryzykować własne życie, 
by odnaleźć tego, który pokazał jej, czego naprawdę pragnie. Nawet jeśli nie ma 
już dla niego ratunku...  
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ŚNIADANIE  KRÓLA 
 
Co król jada na śniadanie? Przepiórcze jaja? Trufle? A może konfitury z płatków 
róży? Dowcipny wiersz A.A. Milne'a ujawnia zaskakującą prawdę... Brawurowy, 
pełen werwy przekład Antoniego Marianowicza i komiczne ilustracje Eryka 
Lipińskiego rozbawią wszystkich - i małych, i dużych. 
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WYCIECZKA  POCI ĄGIEM  
 
Seria książeczek ŚWINKA PEPPA. KSIĄŻECZKI Z PÓŁECZKI to doskonały 
pomysł na wspólną zabawę rodziców z dziećmi. Formuła serii została opracowana 
w taki sposób, żeby wspomagać proces edukacji dziecka oraz rozwijać jego 
zdolności poznawcze.  
Każdy miłośnik świnki Peppy pokocha jej nowe przygody opatrzone kolorowymi 
ilustracjami. 
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ŚWISTAWKA 
 
W życiu każdego świstaka najważniejsza jest świstawka. Wie o tym nawet 
najmniejsze świstaczątko. Kiedy więc pewnego dnia ginie Świstawka Mamy, 
zadziorna Ziutka i jej trochę niesforni bracia wyruszają na poszukiwania. I 
chociaż przyjdzie im stanąć oko w oko z Wiedźmą Bździnduchą znad Bardzo 
Głębokiej Szczeliny, pokonać Wielkie Góry czy obejść Martwy Staw, choć trzeba 
będzie uniknąć wielu pokus i zwycięsko wyjść z niejednej próby, choć niektórzy 
czasem przysną (a raczej: czasem się obudzą), innym zaś zdarzy się pyskować, 
wymądrzać czy obrażać, a wszystkim - trząść ogonkami ze strachu, to przecież nie 
przestaną szukać Maminej Świstawki. Tymczasem nieopodal, w Miasteczku, 
Klementyna i Łukaszek mają już dość panoszącego się Smoka Cherlawego I... 
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TANIEC  ZE  SMOKAMI  cz.2 
 
Tyrion Lannister, uciekłszy z Westeros, gdy wyznaczono nagrodę za jego głowę, 
również zmierza do Daenerys. Jego nowi towarzysze podróży nie są jednak 
obdartą bandą wyrzutków, jaką mogliby się wydawać, a jeden z nich może na 
zawsze pozbawić Daenerys praw do westeroskiego tronu...Północy broni 
gigantyczny Mur z lodu i kamienia. Tam właśnie przed Jonem Snow, dziewięćset 
dziewięćdziesiątym ósmym lordem dowódcą Nocnej Straży, stanie 
najpoważniejsze jak dotąd wyzwanie. Ma bowiem potężnych wrogów nie tylko w 
samej Straży, lecz również poza nią, pośród lodowych istot mieszkających za 
Murem...W czasie narastających niepokojów fale przeznaczenia nieuchronnie 
prowadzą bohaterów do największego ze wszystkich tańców... 
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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TEORETYCY  I  PRAKTYCY  
BIBLIOTEKARSTWA  POLSKIEGO 

Znajdują się w nim biogramy 26 osób szczególnie zasłużonych dla polskiego 
bibliotekarstwa, które całe życie poświęciły pracy z książką. Znaliśmy ich 
wszystkich i ceniliśmy. Pracowali w bibliotekach różnych typów i uczelniach, ale 
łączyły ich - pasja i wyjątkowe zaangażowanie zawodowe oraz społeczne. 
Biogramy tych osób, najczęściej pisane przez współpracowników i przyjaciół - 
zawierają nie tylko wspomnienia oddające atmosferę lat, w których żyli, działali i 
pracowali, ale także przybliżają ich sylwetki i sprawiają, że opisywane postacie 
stają się przez to bardziej wyraziste. Nie ma ich już wśród nas, ale mamy nadzieję, 
że ta publikacja pozwoli zachować pamięć o Nich. Zasłużyli na to. 
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WYROK  WALKIRII 
 
Druga część komiksowej serii Thorgal - Kriss de Valnor, osadzonej w świecie 
popularnego cyklu o przygodach Thorgala. Kriss, śmiertelnie ranna w 
desperackiej walce w obronie przyjaciół, trafiła przed sąd walkirii, który ma 
zdecydować o dalszych losach wojowniczki. W poprzednim tomie poznaliśmy 
dramatyczne dzieciństwo bohaterki oraz okoliczności jej spotkania z wędrownym 
kuglarzem Sigwaldem. Wyrok Walkirii przedstawia dalsze losy bohaterów, 
bezpośrednio po udanej ucieczce z zamku bezlitosnego władcy Alhardu. Ścigani i 
wyjęci spod prawa, Kriss i Sigwald wydają się skazani na żywot przestępców, a 
ich talenty i umiejętności czynią ich prawdziwymi mistrzami w bandyckim 
procederze. Ale za dumną i pamiętliwą dziewczyną podążają widma koszmarnej 
przeszłości, które postawią ją przed najstraszliwszą próbą w życiu... 
Poruszająca i pełna napięcia opowieść, napisana przez scenarzystę Yves'a Sente'a 
i opowiedziana graficznie przez Giulio de Vitę, w brawurowym stylu pogłębia 
wizerunek jednej z najbardziej fascynujących postaci świata Thorgala. 
Kriss de Valnor: 1. Nie zapominam o niczym!, 2. Wyrok Walkirii. 
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TO  WSZYSTKO  RODZINA ! 
 
Ta żywa i ciepła książka dostarczy młodemu czytelnikowi ciekawych informacji o 
różnorodnych formach rodziny, np. o samotnych rodzicach, rodzinach 
patchworkowych, rodzinach jednopłciowych, czy wreszcie rodzinach 
adoptujących dzieci. Czytając tę pięknie ilustrowaną książkę, na pewno znajdziesz 
historię własnej rodziny i wyjaśnienie, dlaczego jest taka unikalna. Być może 
dlatego, iż taka rodzina jak twoja jest tylko jedna jedyna na całym świecie. Benio 
kłóci się czasem ze swoją siostrą Lizą. Mania nie ma rodzeństwa, ale za to 
wszystko inne ma podwójnie. Kuba ma trzy czwarte taty, którego strasznie lubi. 
Karola i Maciek mają nawet dwie mamy i dwóch tatusiów. Jula jest smutna i nie 
chce mieć nowej mamy. Paula ma dwa swoje własne dni w roku: Urodziny i 
Dzień Przybycia. Tata mówi do Maćka "króliczku". Leosia ma taki sam głos, jak 
mama. Zarówno Benia, jak i Manię, Kubę, Karolę Julę, Paulę i Leosię łączy 
jedno: każde z nich ma rodzinę, jakiej nie ma nikt inny na całym świecie. 

 
 

41200 TOSIA  I  PUDEŁKO 
 
Tosia i pudełko - o dziewczynce, która bardzo lubi robić coś z niczego i pudełku, 
które uwielbia być w centrum uwagi. Kolejna po Tosi i karteczce historyjka, która 
zachęca do przyjaznej środowisku zabawy. Dla wszystkich dzieci, które lubią 
śmieci! 
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TRON  SZARYCH  WILKÓW  
 
Han Alister był przekonany, że utracił już wszystkich, których kochał. Gdy jednak 
odnajduje swoją przyjaciółkę Rebekę Morley bliską śmierci w Górach Duchów, 
wie, że zrobi wszystko, by ją uratować. Gotów jest podjąć każde wyzwanie, lecz 
nic nie jest w stanie przygotować go na to, co wkrótce odkryje: że piękna, 
tajemnicza dziewczyna, którą znał jako Rebekę, to w rzeczywistości Raisa Ana 
Marianna, następczyni tronu królestwa Fells. Han czuje się zraniony i zdradzony. 
Wie, że nie czeka go przyszłość z błękitnokrwistą Raisą, w dodatku obwinia 
rodzinę królewską o zamordowanie jego mamy i siostry. Jeżeli jednak Han ma się 
wywiązać z dawno zawartej umowy, musi zrobić, co w jego mocy, by Raisa 
została królową. Tymczasem niektórzy nie cofną się przed niczym, by nie 
dopuścić do objęcia tronu przez Raisę. Po każdym kolejnym zamachu na jej życie 
dziewczyna zastanawia się, ilu jeszcze prób potrzebują jej wrogowie, by w końcu 
dopiąć swego. Serce podpowiada jej, że może obdarzyć zaufaniem eks-złodzieja, 
który okazał się czarownikiem. Księżniczka chce w to wierzyć - przecież już nie 
raz ją uratował. Jednak w sytuacji, gdy niebezpieczeństwo czyha na nią z każdej 
strony, może polegać jedynie za własnym rozsądku i żelaznej woli przeżycia - czy 
to wystarczy? 
 
Siedem Królestw: 1. Król demon, 2. Wygnana królowa, 3. Tron szarych wilków. 
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TUNELE.  SPIRALA 
 
Piąty tom światowego bestsellera. Zaskakujący, brutalny, budzący grozę i 
przerażenie! Według Barry'ego Cunninghama, odrywcy Harry'ego Pottera, to 
najbardziej pasjonująca książka z tej fantastycznej serii. Uważajcie, będzie się 
działo. Styksowie rozkręcają w Górnoziemiu spiralę chaosu. Niebawem zaczną 
ostateczną ofensywę i podbój świata. Tym razem to kobiety Styksów 
przygotowują straszną i przerażającą niespodziankę. Na ich drodze staną jedynie 
Will ze swoimi przyjaciółmi, a także zespół złożony z ekscentryków i wyrzutków 
oraz emerytowanych komandosów. Czy mają szansę pokonać Styksów. Czy w 
obronie ludzkości dojdzie do wojny biologicznej z użyciem śmiercionośnych 
wirusów? Czy do zagłady światów we wnętrzu Ziemi doprowadzi wybuch bomby 
atomowej? Sądzisz, że Styksowie to paskudna rasa? Jest jeszcze gorzje niż 
myślisz. O wiele, wiele gorzej. Zastanawiasz się, jak rozmnażają się Styksowie? 
Gdy poznasz tę mroczną tajemnicę, przekonasz się, że lepiej byłoby tego nie 
wiedzieć... 
Tunele: 1. Tunele, 2. Tunele. Głębiej, 3. Tunele. Otchłań, 4. Tunele. Bliżej,   5. 
Tunele. Spirala 
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TWARDY  ORZECH  DO  ZGRYZIENIA 
 
Książka popularnej autorki dziecięcej pani Renaty Piątkowskiej jest zbiorem 
dziesięciu zabawnych i pouczających opowiadań. Bohaterami poszczególnych 
historii są kilkuletnie dzieciaki stające przed wyzwaniami i trudnymi sytuacjami, z 
jakimi każdy młody czytelnik może się zetknąć na co dzień. Autorka podpowiada, 
jak sobie poradzić z takimi "twardymi orzechami" jak lęk przed szczepieniem, 
opieka nad własnym zwierzątkiem czy trudna do opanowania złość. Szczególnym 
atutem tej pozycji jest charakterystyczny dla twórczości Renaty Piątkowskiej, 
lekki i pełen humoru styl opowiadań, doskonale uzupełniony szatą graficzną 
autorstwa Artura Nowickiego. Lektura wywołująca salwy śmiechu u czytelników 
w każdym wieku. 
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UCIECZKA 
 
Zakochana w łowcy wampirów nieśmiertelna dziewczyna, która poświęci 
wszystko dla tej miłości 
Wieczną Noc strawiły płomienie, lecz jej nieśmiertelni uczniowie ocaleli. Bianca i 
Lucas znaleźli schronienie... wśród fanatycznych zabójców wampirów spod znaku 
Czarnego Krzyża. Bianca musi ukrywać, kim jest, inaczej grozi jej śmierć. Lecz 
kiedy Czarny Krzyż chwyta jej przyjaciela wampira, mroczny sekret Bianki 
przestaje być sekretem.Bianca i Lucas znów muszą uciekać, ścigani przez łowców 
i nieumarłych z Wiecznej Nocy. Bianca czuje jednak, że nie ucieknie przed swoim 
przeznaczeniem. I swoją przerażającą przemianą... 
Wieczna Noc: 1. Wieczna noc, 2. Mowa gwiazd, 3. Ucieczka, 4. Powrót do 
Wiecznej nocy. 
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WIELKA  PODRÓ Ż 
 
Wyobraźnia małego marzyciela nie zna granic. Wyruszy więc w niezwykłą 
podróż, pełną przygód, niespodzianek, a nawet niebezpieczeństw. Dotrze na 
koniec świata, by powrócić do domu jako bohater. Melancholijna opowieść Anny 
Castagnoli uchyla drzwi do magicznego świata fantazji oferującego emocjonujące 
przygody, ale również schronienie i możliwość poznania siebie. Podróż jest tu 
metaforą życia i odkrywania tożsamości - tego, co myślimy o sobie. Fantastyczne 
ilustracje Gabriela Pacheco sprawiają, że dziecięcy pokoik zamienia się nagle w 
senną surrealistyczną przestrzeń, a zwykłe kartonowe pudło - w statek, który 
porywa nas w nieznane. Podczas lektury przypominamy sobie, że w 
rzeczywistości nigdy nie tracimy z oczu domu, ponieważ jest on nie tylko 
miejscem, z którego wyruszamy w każdą podróż, lecz jest przede wszystkim 
przechowywaną w świadomości ideą, częścią naszej tożsamości. 
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ZŁY  ANIOŁ 
 
Czwarty i ostatni tom kultowej w Danii, bestsellerowej i wielokrotnie nagradzanej 
serii o Filipie, pechowym uczniu Diabła. Schizma w Piekle! 
Sprawy w Otchłani przybierają coraz gorszy obrót. Uziel, jeden z 
najpaskudniejszych przedstawicieli demonicznego światka powoli wciela w życie 
mroczny plan. Chce przejąć władzę nad domeną Lucyfera. Część piekielnych 
zastępów przechodzi na stronę uzurpatora, strącenie z tronu prawowitego władcy 
wydaje się nieuniknione... Jakby tego było mało, nagle, w niewyjaśnionych 
okolicznościach, znika Satina, w której Filip od dawna się podkochuje. 
Zdeterminowany, by odnaleźć diablicę, chłopak wyrusza na arcyniebezpieczną 
wyprawę w ciemności poza piekłem... Poza tym wpada na genialny pomysł, jak 
pokonać Uziela. Problem w tym, że genialne pomysły często są genialne tylko w 
teorii, a czas przewrotu zbliża się w wielkim tempie. 
 
Wielka wojna diabłów: 1. Uczeń diabła, 2. Kostka śmierci, 3. Śmierć w pigułce, 
4. Zły anioł. 
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WIOSNA   NA  ULICY  CZERE ŚNIOWEJ 
 
Pełna zabawnych szczegółów, sympatycznych postaci i ujmująco codziennych 
sytuacji książka obrazkowa, w której nie pada ani jedno słowo. Wiosenna 
wyszukiwanka z bestsellerowej serii, która podbiła świat.  
 
Już wiosna! Zielenią się pola, łąki i trawniki, kwitną pierwsze kwiaty, a zwierzęta 
wychodzą ze swych kryjówek, by wygrzewać się w słońcu. Ulica Czereśniowa 
tętni życiem. Na dworcu, na rynku, w sklepie, w parku - wszędzie aż roi się od 
ludzi. Czy zdołasz odnaleźć wszystkich? Sprawdź, co przydarzyło im się w ten 
piękny wiosenny dzień.  
 
Każda strona tej książki to barwna, pełna szczegółów i postaci ilustracja 
przedstawiająca fragment miasta. Na kolejnych rozkładówkach odnajdujemy tych 
samych bohaterów w różnych miejscach i momentach dnia. Wypatrywanie ich i 
układanie opowieści o ich przygodach to wciągająca zabawa na długie godziny.  
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WRÓŻEBNA  MACHINA 
 
Terry Goodkind swoim świetnie znanym i mającym wielu fanów cyklem 
"Miecz Prawdy" stworzył całkowicie nową jakość w literaturze fantasy. Teraz 
w doskonałym stylu wraca do tamtego intrygującego świata i jego bohaterów: 
Richarda Cyphera, Kahlan Amnell, czarodzieja Zedda i innych. 
Richard i Kahlan przypadkiem odkrywają tajemniczą machinę, która przez 
tysiące lat spoczywała pod Pałacem Ludu. Okazuje się, że wypisuje ona 
złowrogie proroctwa, które w przewrotny sposób się spełniają. Giną ludzie, 
niektórzy zabijają swoich bliskich lub popełniają samobójstwa, chcąc uniknąć 
straszliwej przyszłości, jaka im się objawiła. Wreszcie machina wyrzuca 
przepowiednię dotyczącą Kahlan i Richarda, zapowiada grozę i koszmar, 
którym nikt nie będzie w stanie zapobiec. Co się kryje za wróżebną machiną i 
jej przerażającymi proroctwami? Czy można się przeciwstawić tej potężnej, 
mrocznej sile? 
 
Miecz Prawdy: 1. Pierwsze prawo magii, 2. Kamień łez, 3. Bractwo czystej 
krwi, 4. Świątynia wichrów, 5. Dusza ognia, 6. Nadzieja pokonanych, 7. Filary 
świata, 8. Bezbrone imperium, 9. pożoga, 10. Fantom, 11. Spowiedniczka, 12. 
Wrózebna machina. Prequel – Dług wdzięczności 
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Z  DESZCZU  POD  RYNNĘ 
 
Oto kolejny tomik zabawnych wierszy z idiomami, które pokazują nam język, 
odsłaniając swoją dwoistą naturę i prawdziwe znaczenie użytych słów. Bez niego 
trudno jest naprawdę poznać duszę języka, ponieważ to właśnie idiomy stanowią 
o jego bogactwie. 
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ZAKOCHANI 
 
Co sprawia, że serce bije wam trochę szybciej? Oto "Zakochani", cztery nigdy 
wcześniej nieopublikowane opowiadania, złożone przez Lauren Kate w jedną 
opowieść i osadzone w średniowieczu. "Zakochani" przedstawiają czytelnikom 
szeroko dyskutowane, ale nigdy dotąd nieopisane szczegółowo historie bohaterów 
"Upadłych", przeplatające się z epickim romansem Luce i Daniela. Te 
opowiadania to "Miłość w najmniej spodziewanej chwili: walentynki Shelby i 
Milesa", "Lekcje miłości: walentynki Rolanda", "Płomienna miłość: walentynki 
Arriane" oraz "Niekończąca się miłość: walentynki Daniela i Lucindy". 
Upadli: 1. Upadli, 2. Udręka, 3. Namiętność, 4. Zakochani. 
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ZBUNTOWANY  KSI ĄŻĘ 
 
Po długo wyczekiwanym spotkaniu Raziego z Alberonem okazuje się, że lata 
wojen i rozłąki odcisnęły na braciach mocne piętno. Alberon nie wierzy w 
dyplomację i zdecydowany jest bronić królestwa siłą. Z dumą prezentuje 
wszystkim swą tajną broń - Krwawą Maszynę skonstruowaną przed laty przez 
Lorcana Moorehawke. Razi obawia się jednak, że Maszyna zniszczy wszystko, co 
w czasie swego panowania zdołał osiągnąć ich ojciec. Pomimo kontrowersyjnych 
sojuszy Alberona, Wynter coraz częściej staje po jego stronie. Kiedy jednak 
ostatnimi, wyczekiwanymi w obozie sprzymierzeńcami okazują się Wilkołaki, jej 
lojalność wobec następcy tronu zostaje wystawiona na ciężką próbę. Czy zdoła 
stanąć u boku brata, gdy ten negocjuje z ludźmi, którzy zrujnowali życie 
Christophera? Kto przetrwa decydujące stracie? 

Trylogia Moorehawke: 1. Zatruty tron, 2. Królestwo cieni, 3. Zbuntowany książę 
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ZIELE Ń  SZMARAGDU 
 
Zieleń Szmaragdu to trzeci tom trylogii czasu. Co robi dziewczyna, której właśnie 
złamano serce? To proste: gada przez telefon z przyjaciółką, pochłania czekoladę i 
całymi dniami rozpamiętuje swoje nieszczęście. Ale Gwen - podróżniczka w 
czasie mimo woli - musi wziąć się w garść, chociażby po to, żeby przeżyć. Nici 
intrygi z przeszłości także dziś splatają się w zabójczą sieć. Złowrogi hrabia de 
Saint Germain jest bardzo bliski swego celu: Gwendolyn musi stanąć do walki o 
prawdę, miłość i własne życie. 
Trylogia czasu: 1. Czerwień rubinu, 2. Błękit szafiru, 3. Zieleń szmaragdu. 
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ZWŁOKOPOLSCY 
 
Tajemnicza rodzina Kovvalskich od setek lat ścigana jest po świecie przez 
nieustępliwych wrogów. Gdy Kovvalscy osiedlają się w sennym miasteczku 
nieopodal Wrocławia, zaczynają dziać się dziwne rzeczy: pościgi, nocne najścia... 
Jednak dopiero próba porwania jednego z uczniów wprost ze szkoły budzi 
zdecydowany niepokój mieszkańców. Co ma z tym wszystkim wspólnego 
zwariowana zakonnica, siejąca postrach swoim przedpotopowym automobilem? 
Gdy do akcji włącza się Ferdynand - zwany pieszczotliwie i nie bez powodu 
Szkodnikiem - sprawy nabierają już po prostu zabójczego tempa! 

 DARY – CZERWIEC   
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DYDKO  I   MUZYKA 

Publikacje są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej 
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”  oraz budżet państwa. 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmuje się priorytetem XI: 
„Kultura i dziedzictwo kulturowe".  
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DYDKO  I   PLASTYKA 
 

Publikacje są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej 
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”  oraz budżet państwa. 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmuje się priorytetem XI: 
„Kultura i dziedzictwo kulturowe".  
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MAŁY  RUBI  W  TARAPATACH 
 
Kasia nie może uwierzyć, gdy rodzice zgadzają się, by miała szczeniaka. Na 
widok ślicznego szczeniaczka, jest pewna, że cała rodzina zakocha się w nim tak 
samo jak ona. 
Ale jej siostra Jola martwi się, jak kotka Pchełka zareaguje na nowego lokatora. 
Kasia twierdzi, że zwierzaki do siebie przywykną, ale nie wszystko idzie zgodnie 
z planem. Za każdym razem, gdy Rubi próbuje bawić się z Pchełką, budzi w niej 
gniew i wpada w tarapaty. Pieska bardzo to smuci. Czy Pchełce i Rubiemu uda się 
zaprzyjaźnić? 
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OXFORD  DICTIONARY  OF  CATCHPHRASES  
 
Have you ever considered how a single line from a movie or a television 
advertisement spreads to become a ubiquitously popular expression? Do you 
know the origin of such phrases as "keeping up with the Joneses" and "a man's 
gotta do what a man's gotta do"? Are you often stumped when trying to remember 
the source of a line from a movie or an advertising slogan? 
The Oxford Dictionary of Catchphrases is the answer to the frequently asked 
questions "What's that from?" and "Who said that?" and offers a lively exploration 
of the history and usage of these common and timeless expressions.  

 EKWIWALENT – CZERWIEC   
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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 okrzyknął się 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 ? najdłuższego lata, jakie pamiętali żyjący ludzie. 
Najgroźniejszym wrogiem będzie jednak zima... 2 kwietnia w telewizji HBO 
startuje emisja drugiego sezonu serialu Gra o tron, opartego na kanwie powieści 
Starcie królów. George R.R. Martin jest jednym z najbardziej cenionych pisarzy 
fantastyki. Dzięki swej wielotomowej sadze pozyskał miliony oddanych fanów i 
odrodził tradycję epickiej fantasy w stylu tolkienowskim. 
 
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) 

 CZWARTY  ZAKUP –  CZERWIEC  
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ARCHIWUM   HEROSÓW  
 
Młodzi Herosi, macie wyjątkową okazję zajrzeć do ściśle tajnego Archiwum 
Herosów! Zebrane przez starszego skrybę Obozu Herosów, Ricka Riordana, te 
ściśle tajne akta zawierają relację z trzech najbardziej niebezpiecznych przygód 
Percy'ego Jacksona, wywiady z waszymi ulubionymi bohaterami, mapę Obozu 
Herosów i wiele więcej. 
 
Percy Jackson  i  bogowie olimpijscy: 1. Złodziej pioruna, 2. Morze potworów, 
3. Klątwa Tytana, 4. Bitwa w labiryncie, 5. Ostatni olimpijczyk. 
Kontynuacja w cyklu: Olimpijscy herosi: 1. Zagubiony heros. 
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PLAGA  CIENI 
 
W Baśnioborze trwają wakacje. Seth, wbrew woli dziadka, znów sprzedaje 
satyrom baterie. Podczas nielegalnych interesów wpada na ślad dziwnej plagi: 
istoty światła przemieniają się w stworzenia ciemności. Zaraza zatacza coraz 
szersze kręgi, dotyka nawet najbardziej pokojowych gatunków. Przerażone istoty 
zbierają się w najlepiej chronionych rejonach lasu. Opiekunowie rezerwatu nie 
wiedzą, co robić, by zapobiec pladze. Próbują odkryć przyczynę tajemniczych 
wydarzeń.Tymczasem Kendra dołącza do Rycerzy Świtu i wraz z innymi 
członkami bractwa wyrusza na niebezpieczną misję: trzeba odnaleźć kolejny 
artefakt, zanim uda się to Stowarzyszeniu Gwiazdy Wieczornej. Rozpoczyna się 
wyścig z czasem, którego stawką są losy jednego z rezerwatów.  
 
Baśniobór: 1. Baśniobór, 2. Gwiazda wieczorna wschodzi, 3. Plaga cieni. 
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BZRK 
 
Fanatyczni twórcy idei zjednoczenia ludzkości na podobieństwo roju pszczół, bez 
indywidualnych pragnień i wolnej woli, chcą zaprowadzić w ten sposób 
powszechny spokój i szczęście. 
Zamierzają przy pomocy nanorobotów opanować mózgi przywódców państw o 
najlepiej rozwiniętej technologii. Ich przeciwnikiem jest BZRK, grupa idealistów, 
walcząca ze zdradziecką agresją za pomocą biotów, stworzonych z ich DNA w 
połączeniu z DNA pająków, węży i meduz. 
Niestety, na skutek podstępnego zamachu ginie wynalazca technologii hodowli 
biotów, w tajemnicy wspierający działania BZRK. 
Jego córka, Sadie, zostaje ciężko ranna w tym samym zamachu, ale ocaleje. 
BZRK werbuje ją natychmiast do akcji ochrony prezydentów, razem z Noahem, 
bratem weterana z Afganistanu, członka tajnej grupy, który zwariował po ataku 
nanorobotów. 
Rozpoczyna się decydujące starcie, niewidzialne dla wszystkich, poza jego 
uczestnikami. Stawką jest przyszłość ludzkości... 
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CZEKOLADA 
 
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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CZERWONE  SERCE,  NIEBIESKI  MOTYL 
 
Jeśliby zapytać Alvę, czy jej się podoba Love, odpowiedziałaby, że tak. Jest miły, 
uczynny i uprzejmy. Jeśliby zapytać Love, czy podoba mu się Alva, musiałaby się 
zastanowić. Nigdy o niej w ten sposób nie myślał. "Jest luty, zwyczajny, 
pochmurny dzień. Tu siedzi Alva. Tam siedzi Love. Żadne z nich nie wie, że 
wkrótce będą w sobie zakochani". Niełatwo mieć chłopaka. Najlepsza 
przyjaciółka Alvy jest zazdrosna, kiedy Alva spędza czas z Love. Love lubi 
spotykać się z Alvą, ale też chce pograć w piłkę z kolegami. Niełatwo mieć 
dziewczynę. Koledzy wyśmiewają się z Love, a nowa nauczycielka uwzięła się na 
niego. Alva jest zazdrosna o nową koleżankę, która doszła do ich klasy. Jest ładna 
i miła, i może teraz Love nie będzie już chciał być z Alvą? Po czym poznać, że 
miłość już się skończyła? I jak powiedzieć drugiej osobie, że już się jej nie kocha? 
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DAIZY  STAR  NA  WYBIEGU 
 
Daizy Star jest tego pewna: chce zostać modelką! Ale czy szalony pomysł ojca nie 
zrujnuje jej planów? Czy uda jej się ustrzec rodzinę od uwięzienia na samotnej 
wyspie na końcu świata? Czy zdąży na szkolny pokaz mody? Czy też wszystko 
skończy się jedną wielką katastrofą? 
 
Daizy Star: 1. Daizy Star  - gwiazda tygodnia, 2. Daizy Star i różowa gitara, 3. 
Daizy Star na wybiegu 

 



41225 

 

DELIRIUM  
 
Najlepsza książka 2011 według Amazon.com.  
"Mówili, że bez miłości będę szczęśliwa.  
Mówili, że lekarstwo na miłość sprawi, że będę bezpieczna.  
I zawsze im wierzyłam.  
Do dziś. 
Teraz wszystko się zmieniło.  
Teraz wolę zachorować i kochać choćby przez ułamek sekundy, niż żyć setki lat 
w kłamstwie".  
Dawniej wierzono, że miłość jest najważniejszą rzeczą pod słońcem. W imię 
miłości ludzie byli w stanie zrobić wszystko, nawet zabić. Potem wynaleziono 
lekarstwo na miłość. 
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WYRZUTKI 
 
Skandyjska trylogia Johna Flanagana rozgrywająca się w świecie znanym z 
bestsellerowej serii "Zwiadowcy". W Skandii ludzie znają tylko jeden sposób na 
to, by młody mężczyzna stał się wojownikiem. Nastoletni chłopcy są dzieleni na 
grupy i wysyłani na trzymiesięczną wyprawę. Uczą się żeglarstwa, walki, taktyki, 
sztuki przetrwania... Drużyna przeciwko drużynie, wyzwanie za wyzwaniem. 
Tylko jedna grupa odniesie zwycięstwo. Hal Mikkelson, syn uznanego 
skandyjskiego wojownika i aralueńskiej matki, musi bardzo się postarać, by 
udowodnić swą wartość. Nie odziedziczył po ojcu potężnej postury i imponującej 
siły mięśni. Na tle współziomków wydaje się słaby, mały, niewart złamanego 
miedziaka... Kiedy Hal staje na czele jednej z drużyn złożonych z jemu 
podobnych, wyrzutków i odszczepieńców, wie, że walka o zwycięstwo będzie 
trudna. Zmierzy się z kwiatem skandyjskiej młodzieży, mając po swojej stronie 
tylko spryt, inteligencję, hart ducha oraz przyjaciół. Tom drugi: Najeźdźcy. 
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DZIWNE  ZWIERZ ĘTA 
 
Mrówkojad i orzesznica organizują konkurs na najdziwniejsze zwierzę. 
Zgłoszenia napływają ze wszystkich stron świata. Czy uda im się wyłonić 
zwycięzcę? Niezwykle dowcipna i zajmująca opowieść o tym, jak pięknie można 
się różnić, a przy tym pełna ciekawych faktów ze świata zwierząt. 
- Czy słoń jest dziwny, czy nie jest? Mrówkojad zastanowił się. - Ha! - zakrzyknął 
po chwili. - A trąba? Sama przyznasz, że trąba jest dość dziwna. Orzesznica 
skrzywiła się. - Dziwna jak dziwna. Jej widok, musisz przyznać, nie jest 
zaskakujący. Wszyscy przecież wiedzą, że słonie mają trąby. W szczególności 
trąby. Dziwny to dopiero byłby słoń bez trąby. 
Książka nominowana w 2011 roku do prestiżowej szwedzkiej Nagrody Augusta w 
kategorii książki dla dzieci i młodzieży. 
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GARNITUR  NA  KA ŻDĄ   OKAZJĘ 
 
Efektownie zilustrowana, pełna nadziei i ciepła książka dla dzieci pióra słynnej 
amerykańskiej poetki. Max Nix mieszka z mamą, tatą i sześcioma braćmi w 
małym górskim miasteczku. Jego życie jest wesołe i beztroskie, a do pełni 
szczęścia brakuje mu tylko jednej rzeczy: Max skrycie marzy o tym, by mieć 
własny garnitur. Garnitur, w którym mógłby robić wszystko. Garnitur na każdą 
okazję. Pewnego dnia do drzwi państwa Nixów puka listonosz z tajemniczą 
paczką "Garnitur na każdą okazję" to jeden z nielicznych tekstów dla dzieci w 
dorobku Sylvii Plath. W tej czarującej historii o spełniających się marzeniach 
słynna poetka ukazuje nam swoje mniej znane literackie oblicze: pogodne i pełne 
ciepła. "Serio" to seria wydawnicza dla małych i dużych czytelników. Składają się 
na nią unikatowe książki dla dzieci pióra najwybitniejszych twórców światowej 
literatury, wydane w formie pięknych, bogato ilustrowanych albumów. 
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HANIA  HUMOREK  OGŁASZA  
NIEPODLEGŁO ŚĆ 
 
Hania Humorek poznała historię rewolucji amerykańskiej i nabrała ochoty na 
WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ. Nie chce już słuchać poleceń rodziców i 
zamierza się uwolnić od uprzykrzonego towarzystwa swojego młodszego 
braciszka. Ale niepodległościowe plany Hani wpakują ją w niezłe tarapaty. Z całą 
pewnością Caluteńką. Czy Hania wreszcie zdoła udowodnić, że jest gotowa na 
nieco więcej niezależności? Nieważne, która strona wygra - czytelnicy na pewno 
będą kibicować Hani, poznając jej najnowsze przygody! 
 
Hania Humorek: 1. Hania Humorek, 2. Hania Humorek zostaje gwiazdą, 3. 
Hania Humorek ratuje świat, 4. Hania Humorek przepowiada przyszłość, 5. Hania 
Humorek w osiem i pół dnia dookoła świata, 6. Hania Humorek ogłasza  
niepodległość, 7. Doktor Hania Humorek, 8. Hania Humorek idzie na studia, 9. 
Hania Humorek – mały detektyw. 
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HANIA  HUMOREK  IDZIE  NA  STUDIA 
 
Hania musi poprawić się z matematyki. Dlatego rodzice organizują jej prywatne 
lekcje. Korepetycje?!! Chyba nie myślą, że nieustraszona Hania będzie ślęczeć 
nad tabliczką mnożenia?!! Kiedy jednak korepetytorką okazuje się wyluzowana, 
modnie ubrana studentka - niechęć Hani do matematyki bezpowrotnie znika. 
Pożegnajcie Hanię Humorek. Powitajcie Hanię Studentkę. 
 
Hania Humorek: 1. Hania Humorek, 2. Hania Humorek zostaje gwiazdą, 3. 
Hania Humorek ratuje świat, 4. Hania Humorek przepowiada przyszłość, 5. Hania 
Humorek w osiem i pół dnia dookoła świata, 6. Hania Humorek ogłasza  
niepodległość, 7. Doktor Hania Humorek, 8. Hania Humorek idzie na studia, 9. 
Hania Humorek – mały detektyw. 
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HANIA  HUMOREK  -  MAŁY  DETEKTYW  
 
Hania Humorek rozwiązuje zagadki kryminalne! Znika pies policyjny Czoko. 
Czyżby został uprowadzony przez okropnych porywaczy psów? Trzeba rozwikłać 
tę zagadkę. Agentka Hania wkracza do akcji! Seria Hania Humorek to: 
superbohaterka, wciągająca akcja, duże litery? Przeczytasz jednym tchem! 
 
Hania Humorek: 1. Hania Humorek, 2. Hania Humorek zostaje gwiazdą, 3. 
Hania Humorek ratuje świat, 4. Hania Humorek przepowiada przyszłość, 5. Hania 
Humorek w osiem i pół dnia dookoła świata, 6. Hania Humorek ogłasza  
niepodległość, 7. Doktor Hania Humorek, 8. Hania Humorek idzie na studia, 9. 
Hania Humorek – mały detektyw. 
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KŁOPOT 
 
Dziewczynka prasuje haftowany obrus, cenną pamiątkę po babci. Zamyśla się i na 
białym płótnie powstaje ślad spalonego żelazka. To prawdziwy kłopot. Niedługo 
wróci mama. Co zrobić, by plama znikła? To książka, która w kilkunastu zdaniach 
i obrazach mieści wiecej niż niejedna powieść. Prawdziwy majstersztyk i picture 
book w czystej postaci. 



41233 

 
 
 

KOMPLEKS  PINOKIA 
 
"Trzy przyjaciółki z jednej dzielnicy Kiedy Sky zaczęła się zamartwiać swoją 
urodą, Rosie i Vix zrozumiały, że tylko one mogą pomóc przyjaciółce odbudować 
poczucie wartości, zanim zrobi coś naprawdę głupiego. Ale nie przypuszczały, je 
obsesja Sky zmieni ich życie i odsłoni przed nimi zakątki Camden Town, o 
których istnieniu dotąd nie miały pojęcia. Na kartach tej porywającej historii 
sławni ludzie sportretowani są tak realistycznie, że wydaje się, jakbyśmy mijali 
ich na stacji metra Camden Town. Doskonała lektura dla nastoletnich dziewcząt (i 
ich matek). Ciepła i zabawna, zajmująca i pouczająca.  
 
Opowieści z Camden Town: 1. Mój sąsiad celebryta, 2. Kompleks Pinokio. 
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KURCZAKI  LUZAKI  I  BAZYLISZEK 
 
Głodne kurczaki drepczą po podwórku z burczącymi brzuchami. W kurniku nie 
ma ani ziarenka do skubnięcia! Co gorsza, krążą pogłoski, że sprawcą głodu jest 
straszna, prehistoryczna bestia! Czy Carmen, Carmelito i Belino odważą się 
stanąć z nią oko w oko? 
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LABIRYNT  KO ŚCI 
 
39 wskazówek to seria dziesięciu książek przepełnionych akcją i humorem. Szkic 
oraz fabuła cyklu zostały nakreślone przez Ricka Riordana, który jest autorem 
pierwszego tomu. 39 wskazówek to jednak nie tylko doskonała książkowa 
przygoda, ale również gra on-line, która pozwoli każdemu uczestnikowi stać się 
członkiem rodziny Cahillów i rywalizować o wspaniałe nagrody. 
Co byś zrobił, gdyby nagle okazało się, że twoja rodzina jest jedną z najbardziej 
wpływowych w dziejach ludzkości? A gdyby powiedziano ci, że źródło jej potęgi 
zostało ukryte w postaci 39 wskazówek w różnych zakątkach świata? Gdybyś 
stanął przed wyborem: wziąć milion dolarów i odejść lub otrzymać pierwszą 
wskazówkę, jaka byłaby twoja decyzja? Amy i Dan Cahill bez wahania wybrali 
wskazówkę, rozpoczynając tym samym bardzo niebezpieczny wyścig. 
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MAMA   BOHATERA 
 
Przewrotna i arcyciekawą Mama bohatera nie jest zwykłą bajką chociaż nie 
brakuje w niej króla, rycerzy, troli, goblinów i magii. Prawdziwym bohaterem 
opowieści okazuje się pewna nieprzeciętna mama, która wyrusza ze swoim synem 
(najlepszym szermierzem w królestwie) do Czarnego Kawalera,  by w imieniu 
króla negocjować z nim rozłożenie pewnego długu na dogodne raty... Oto 
komiczna i niepowtarzalna historia o sile matczynej miłości. Genialnie 
opowiedziana i zilustrowana. W brawurowym przekładzie Filipa Łobodzińskiego. 
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MECHANICZNY   KSI ĄŻĘ 
 
W magicznym podziemnym świecie wiktoriańskiego Londynu Tessa znalazła 
bezpieczne schronienie u Nocnych Łowców. Jednakże bezpieczeństwo okazuje 
się nietrwałe, kiedy grupa podstępnych członków Clave zaczyna spiskować, żeby 
odsunąć jej protektorkę Charlotte od kierowania Instytutem. Gdyby Charlotte 
straciła stanowisko, Tessa znalazłaby się na ulicy... jako łatwa zdobycz dla 
Mistrza, który chce wykorzystać jej moc do własnych celów.  Z pomocą 
przystojnego i autodestrukcyjnego Willa oraz zakochanego w niej Jema Tessa 
odkrywa, że wojna Mistrza z Nocnymi Łowcami wynika z osobistych pobudek. 
Mistrz obwinia ich o spowodowanie tragedii, która zniszczyła mu życie. Żeby 
poznać tajemnice przeszłości, cała trójka odbywa podróże do mglistego 
Yorkshire, do rezydencji, w której kryją się nieopisane okropieństwa; do 
londyńskich slumsów i zaczarowanej sali balowej, gdzie Tessa odkrywa, że 
prawda o jej pochodzeniu jest bardziej złowieszcza, niż przypuszczała. Kiedy 
troje przyjaciół spotyka mechanicznego demona, który przekazuje Willowi 
ostrzeżenie, uświadamiają sobie oni, że Mistrz wie o każdym ich kroku... i że ktoś 
ich zdradził. 
 
Diabelskie maszyny: 1. Mechaniczny anioł, 2. Mechaniczny książę. 
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KRĄG   ZIEMI 
 
Jedyna Szkoła Dwojga Niebios przestała istnieć, w wojennej zawierusze zginęło 
wielu przyjaciół Jacka. Chłopak, podobnie jak inni obcokrajowcy, musi 
natychmiast opuścić Japonię. W przeciwnym wypadku czeka go śmierć. Ścigany 
przez samurajów szoguna, nie zdoła ujść pogoni, chyba że opanuje sztukę 
stawania się niewidzialnym. To, co z pozoru niemożliwe, okaże się realne, gdy 
młody wojownik trafi do ukrytej w górach wioski. Będzie też musiał 
odpowiedzieć na pytanie, czy śmiertelni wrogowie rzeczywiście są tak 
niegodziwi, jak go uczono. Kolejne tomy w przygotowaniu!   
 
Młody samuraj: 1. Droga wojownika, 2. Droga miecza, 3. Droga smoka, 4. Krąg 
ziemi. 
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MOJE  SZCZĘŚLIWE  ŻYCIE 
 
Dunia zawsze marzyła o tym, żeby pójść do szkoły. Ale kiedy nadchodzi ten 
moment, zaczyna się niepokoić. Bo co będzie, jeśli nie zaprzyjaźni się z nikim w 
swojej klasie? W nocy przed pierwszym dniem szkoły Dunia nie może zasnąć. 
Tata mówi, żeby liczyła owce. Ale Dunia postanawia policzyć wszystkie te razy, 
kiedy była szczęśliwa. Ciekawe, jaki będzie jutrzejszy dzień! Pogodna opowieść o 
szkole i przyjaźni z perspektywy pierwszoklasistki - w sam raz dla 
początkujących czytelników nie tylko ze względu na treść, ale i formę. Czytanie 
ułatwiają prosty język, duża czcionka, przejrzysty układ strony i świetne rysunki 
Evy Eriksson. 
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NIEGRZECZNE  STÓPKI 
 
Tośka i Amelia są siostrami, ale całkowicie się od siebie różnią. Amelia to 
urodzona baletnica i gwiazda szkoły tańca Madame Miny. Zdaniem Madame 
Miny Tośka ma "niegrzeczne stópki". Tylko pan Tiempo, szkolny akompaniator, 
dostrzega prawdziwy talent Tośki. Dzięki jego pomocy Tośka znajduje sposób, by 
zrealizować swoje marzenia. Cudowna historia o tym, że każdy ma jakiś talent i 
powinien mieć odwagę iść swoją drogą - w każdej z nas powinna być odrobina 
Tośki! 
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O  CHŁOPCU,  KTÓRY  LUBIŁ  BAJKI 
 
Kurczaki są smutne! Szczur Bajarz, który wieczorami opowiada im bajki, jest 
bardzo stary i nie ma następcy. Według tradycji powinien to być jakiś tajemniczy 
Jan... No, ale na świecie przecież Janów są tysiące! Czy sprytna Carmen i jej brat 
Carmelito odnajdą tego właściwego? 
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LAS   ZABŁĄKANYCH 
 
Oksa Pollock zawsze myślała, że jest zwykłą nastolatką, aż do pewnego dnia, gdy 
wszystko się zmieniło, a jej życie zostało wywrócone do góry nogami... Gus 
zniknął! Najlepszy przyjaciel Oksy wyparował bez śladu. Na podłodze jednej z 
klas w St Proximusie, londyńskim koledżu, Oksa odnajduje jego komórkę. W 
pamięci aparatu zapisane jest niewyraźne zdjęcie jakiejś dziwnie znajomej 
kobiety. Kim ona jest i co się stało z Gusem? Dziewczynka jeszcze tego nie wie, 
ale szukając prawdy, wyjawi starannie ukrywane tajemnice rodzinne. 
TAJEMNICE NIEBEZPIECZNE. Chcąc uratować przyjaciela, przechodzi do 
równoległego świata, w którym magia graniczy ze strachem. Śmiertelne próby nie 
oszczędzą TYCH-KTÓRZY-USZLI. Czy podołają wyzwaniom? 
 
Oksa Pollock: 1. Ostatnia nadzieja, 2. Las zabłąkanych. 
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SKARBY   IŁAWSKIEGO  RATUSZA 
 
Paweł Daniec wypływa swoim jachtem "Krasulą" na wymarzony urlopowy rejs 
po Jezioraku i okolicznych akwenach. Od początku tej eskapady spotykają go 
przeróżne niespodzianki. W czasie wyprawy poznaje m.in. załogę jachtu 
"Kormoran", harcerza Jurka i jego zastęp oraz panią Romę z zamku w 
Szymbarku. Okazuje się, że wszyscy oni - mniej lub bardziej otwarcie - szukają 
skarbów iławskiego ratusza, wywiezionych przez Niemców pod koniec II wojny 
światowej. Paweł we współpracy z harcerzami ustalił, że skarby mogą być ukryte 
w wymarłej, bezimiennej wiosce niedaleko Iławy. Wskazówką są zapiski 
członków oddziału Wehrmachtu. Czy jest to dobry trop, okaże się na miejscu... 
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WILLA   „ANNA”  
 
Do Departamentu Ochrony Zabytków zgłasza się starsza pani, mieszkanka 
secesyjnej willi "Anna" w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornie. Prosi Pawła 
Dańca o pomoc, bo ktoś próbował się włamać do zabytkowej willi, a w dodatku 
wokół domu kręci się nocami tajemniczy samochód. Mieszkanka "Anny" 
przypuszcza, że wydarzenia te są ściśle związane z niedawnym przetargiem na 
sprzedaż zabytkowego budynku. Paweł przenosi się ze swojej kawalerki na 
Ursynowie do willi "Anna". Początkowo nic nie potwierdza obaw starszej pani i 
ministerialny detektyw zajmuje się głównie maskowaniem swego prawdziwego 
zadania przed dwójką wścibskich malców. Wydarzenia nabierają rozpędu, gdy 
pewnej nocy pod domem znów zjawia się tajemniczy samochód... 
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PIOSENKI   DLA   PAULI 
 
Paula ma siedemnaście lat, głowę pełną marzeń i gorące serce. Jak większość 
nastolatek, śni o wielkiej miłości. Może już ją znalazła? Od dłuższego czasu 
dziewczyna spędza całe godziny na rozmowach z internetowym znajomym, 
Angelem, jej bratnią duszą. Chłopak jest od niej pięć lat starszy i pracuje w 
branży muzycznej. Paula wierzy, że to ten jedyny... Ale dzień, w którym wreszcie 
mają się spotkać, obfituje w niespodzianki.  
Miłość nie jest łatwa, gorące uczucia rodzą gorący gniew, a czyjeś szczęście może 
skazać kogoś innego na cierpienie. "Piosenki dla Pauli" to opowieść o 
międzyludzkich związkach, młodzieńczych tęsknotach, trudnych wyborach i 
obowiązkach, na które nakłada na nas dorosłość. 
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POCAŁUNEK  ANIOŁA  CIEMNO ŚCI 
 
Musi być bezlitosna. Musi zabijać. Nie dano jej wyboru. 
Codzienność Billi jest daleka od normalności. Cel jej życia to przygotowanie się 
do roli templariuszki. Elitarny zakon przetrwał do czasów obecnych, a jego 
członkowie walczą z przeklętymi: wampirami, wilkołakami, upiorami oraz 
upadłymi aniołami. Dziewczyna jest samotna, pragnie ciepła i zrozumienia. Nie 
wie, czy bycie mniszką i jednocześnie pogromczynią potworów jest tym, czego 
chce. Życie Billi się zmieni, gdy pozna Mike'a - przystojnego chłopaka o 
fascynującej osobowości, skrywającego mroczny sekret i, jak się okaże, bardzo 
niebezpiecznego... "Pocałunek Anioła Ciemności" to mieszanka romansu, 
wartkiej akcji, grozy i nawiązań do tajemnic templariuszy, a także biblijnych 
opowieści. 
 
Cz.1 – Bogini Ciemności. 
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POWRÓT  DO  WIECZNEJ  NOCY 
 
Ostatni tom bestsellerowej serii Wieczna Noc z list bestsellerów "New York 
Timesa" sprzedanej w USA w ponad pół milionie egzemplarzy Biancę i Lucasa 
połączyła Wieczna Noc, szkoła dla wampirów, gdzie po raz pierwszy się spotkali. 
I miłość - silniejsza niż przeznaczenie, potężniejsza niż nienawiść, która każe 
łowcom takim jak Lucas zabijać nieumarłych z rasy Bianki.Wierzyli, że razem 
przetrwają wszystko, nawet gdy musieli uciekać z Wiecznej Nocy ścigani przez 
ludzi i wampiry. Lecz nic nie przygotowało ich na mroczną przemianę, jaka się w 
nich dokonała. Pchany przerażającą żądzą Lucas szuka ratunku w jedynym 
miejscu, w którym może go znaleźć. Bianca wraca z nim do Wiecznej Nocy. Nie 
przeczuwają, że ich niedawny dom stał się najbardziej niebezpiecznym miejscem 
na ziemi? 
 
Wieczna Noc: 1. Wieczna noc, 2. Mowa gwiazd, 3. Ucieczka, 4. Powrót do 
Wiecznej nocy 
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RATUJ  SIĘ,  KTO  MOŻE ! 
 
W czasie zabawy w chowanego złośliwe lisy porywają grupę kurczaków i więżą 
je w swoich podziemnych norach, do których wiedzie pokrętna droga przez 
niezwykle skomplikowany labirynt. Pozostałe kurki postanawiają wyruszyć, aby 
ocalić przyjaciół i wyrwać ich z lisiej niewoli. Okazuje się jednak, że nie 
wszystkie lisy są chytre, złe, przebiegłe i fałszywe.. 
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RICO,  OSCAR  I  ZŁAMANIE   SERCA 
 
Rico i Oskar wpadają na trop kolejnej kryminalnej zagadki, a więc znów mają 
pełne ręce roboty. Gra w bingo, damskie torebki, chomiki o zabójczych zębach i 
złamane serca - co to wszystko ma ze sobą wspólnego? Czy mali detektywi 
odnajdą się w skomplikowanym świecie dorosłych? O ludzie, ludzie, albo 
selawi..., jak zwykł mawiać Rico... Pasjonujące perypetie tej niezwykłej pary 
przyjaciół rozweselą dziecko, nastolatka, mamę, tatę i dziadków.. 
Wspaniała, trzymająca w napięciu, przekomiczna i wzruszająca do łez lektura. 
Eselsohr. Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendliteratur 
Andreas Steinhöfel w cudowny sposób potrafi oddać świat przeżyć i uczuć 
dziecka. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Nakładem Wydawnictwa WAM ukazała się już pierwsza część przygód chłopców 
Rico, Oskar i głębocienie, dostępna także w wersji audio w niezrównanej 
interpretacji ARTURA BARCISIA. 
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ROZDARTA 
 
Na pierwszy rzut oka niczym nie różnią się od nas. Ale są piękniejsze i potrafią 
wpływać na ludzkie umysły, narzucać im swoją wolę. I czasem zamieniają 
noworodki - podrzucają ludziom dziecko Trylli, by kilkanaście lat później 
wezwać je powrotem do swojego magicznego królestwa. Dlaczego? Wendy 
odkryła swoją tajemnicę, zrozumiała, dlaczego jej matka chciała ją zabić... 
Poznała świat Trylli i dowiedziała się, że do niego należy i że w nim ma wypełnić 
swoje przeznaczenie. Nie mogła jednak tam pozostać, nie mogła pogodzić się z 
tym, że rządzona przez okrutną królową zagadkowa magiczna kraina to jej 
prawdziwy dom. Ale powrót do dawnego życia, do domu i szkoły nie przynosi 
spokoju. Uwięziona pomiędzy światem Trylli a światem ludzi, rozdarta pomiędzy 
sercem a obowiązkiem, Wendy musi wybierać. Lecz jeśli wybierze źle, może 
stracić wszystko i wszystkich, których kocha - w obu światach... 
 
Trylle: 1. Zamieniona, 2. Rozdarta, 3. Przywrócona. 
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RÓŻNIMISIE 
 
Kartonowa książeczka do zabawy i nauki - dla najmłodszych i wszystkich innych, 
którzy chcą wiedzieć, czym się różnią misie. W tej książeczce zamieszkała 
gromadka uroczych misiów. Duży miś i mały miś, wesoły miś i smutny miś, 
młody miś i stary miś... Czym się od siebie różnią? Sympatyczne zwierzaki 
rozbawią maluchy, a przy okazji pomogą im zrozumieć i nazwać kilkanaście 
podstawowych przeciwieństw. 
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WYGNANIEC 
 
Czy nowy rozdział w historii Galaktycznego Sojuszu oznacza początek końca dla 
Zakonu Jedi? Po brutalnej wojnie domowej i spustoszeniach dokonanych przez 
nieżyjącego już Dartha Caedusa Sojusz Galaktyczny przeżywa kryzys. Ze 
wszystkich stron przybywają na Coruscant politycy i przywódcy wojskowi, aby 
wziąć udział w szczycie, który ma przywrócić ład i zadecydować o przyszłości ich 
zjednoczonych światów. Jednak jeszcze ważniejsza i o wiele bardziej niepewna 
jest przyszłość Jedi. Przywódczyni Sojuszu wydaje szokujący rozkaz 
aresztowania Luke'a Skywalkera. Ale to dopiero początek wymierzonej przeciwko 
Jedi kampanii. Zmuszony do odejścia z Zakonu w zamian za wolność, Luke, wraz 
ze swoim synem Benem, postanawia odkryć całą prawdę o upadku Jacena Solo. 
 A w tym samym czasie inny Rycerz Jedi, ogarnięty szaleństwem, zmierza na 
Coruscant z przerażającą misją, która może zniszczyć całą galaktykę... 
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SUPERWAKACJE  Z  SZALONĄ  BABCIĄ 
 
Superwakacje z szaloną babcią to przezabawna i pełna niespodzianek książka do 
czytania zarówno z rodzicami, jak i samodzielnie. Iris niespecjalnie cieszy się na 
nadchodzące wakacje. Ma je spędzić razem z babcią, która jest bardzo smutna po 
śmierci dziadka. Iris wolałaby wyjechać gdzieś nad morze tak jak jej przyjaciółka, 
ale tata twierdzi, że powinna pojechać do babci. Jedzie więc, ale bez przekonania. 
To, co się im przydarzy jest tak niezwykłe, że nawet w najśmielszych marzeniach 
nie mogłaby sobie tego wyobrazić. Podczas tych jednych wakacji przeżyje tyle 
przygód, ile większość ludzi przez całe swoje życie! Koniecznie przeczytajcie! 
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TAŃCOWAŁY   DWA   MICHAŁY 
 
Popularna, tradycyjna piosenka dla dzieci w nowoczesnej , bardzo kolorowej 
oprawie graficznej Jana Bajtlika. Książeczka kartonowa - dla najmłodszych 
dzieci. 
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TATO,   KIEDY   PRZYJDZIE  ŚWIĘTY  
MIKOŁAJ ? 
 
Najlepszy tata na świecie powraca! I okazuje się, że największe kłopoty zaczynają 
się wtedy, kiedy do akcji wchodzi super sąsiad - Pan Rurka...  
 
Gdy nadchodzi Gwiazdka, wszystkie dzieci wyczekują prezentów od Świętego 
Mikołaja. W tym roku jednak pogoda nie dopisuje i Mikołaj uprzedza, że nie 
wszędzie uda mu się dotrzeć na czas. Tato postanawia go zastąpić - na ten sam 
pomysł wpada też bliski sąsiad, Pan Rurka. Prawdziwemu Mikołajowi ostatecznie 
również udaje się odwiedzić dom Różyczków. Jak dzieci zareagują na trzech 
Świętych Mikołajów? 
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TRZY  ŚWINKI 
 
Najmniejsza świnka nie miała ochoty pracować i zrobiła dom ze słomy. Średnia 
pracowała więcej i zrobiła dom z drewna, a najstarsza, żeby zbudować dom z 
cegieł, musiała pracować bardzo dużo. A potem przyszedł wilk... 
Trzy świnki to jedna z najpopularniejszych tradycyjnych opowieści i jedna z 
najbardziej lubianych przez dzieci. Symbolikę postaci, ich wybory oraz 
zakończenie bajki można interpretować jako metaforę dorastania i rozwoju 
osobowości (od niedojrzałości, aż po dorosłość). Według Brunona Bettelheima, 
dzięki utożsamianiu się z każdą z trzech świnek dziecko uczy się, że ludzie 
zmieniają się, i że dorastanie ma swoje zalety. Dlatego to właśnie wysiłek i 
inteligencja najstarszej z nich kładzie kres niecnym planom wilka. 
Ilustracje Trzech świnek, podobnie jak sama historia, są delikatne i zabawne. 
Helga Bansch po raz kolejny kreśli świat pełen ciepła i zrozumienia dla potrzeb i 
emocji małego czytelnika. Bawi się detalami, których odkrywanie sprawia wielką 
przyjemność i zachęca do częstego powracania do książki. 
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UCHO  OD  ŚLEDZIA  W  ŚMIETANIE 
 
Po morderczym lecie w Buckshaw nastała zabójcza jesień. Flawia de Luce jest o 
krok od odkrycia w szklanej kuli tajemnicy własnej przeszłości, gdy pożoga, jaka 
wybucha na odpuście w Bishop's Lacey, rzuca ją w wir kolejnej detektywistycznej 
zagadki. Co łączy napaść na Cygankę z trupem wiszącym w Buckshaw na posągu 
Posejdona, dawno zaginionym dzieckiem i tajemniczą sektą kuśtykan? Jaką rolę 
odgrywają w tym wszystkim znikające z Buckshaw zabytkowe przedmioty - 
podstawki pod ruszt i szpikulec do homarów? Dlaczego "chudy ul" nie jest tym, 
czym się wydaje i co ma z tym wspólnego "hyćka"? Czy jakakolwiek 
jedenastolatka jest w stanie to ogarnąć? Flawia po raz pierwszy nie jest sama - 
poznaje przyjaciółkę, tajemniczą Porcelanę, która jednak niczego jej nie ułatwia. 
Flawii jak zwykle pozostaje własna wnikliwość, chemia i sprawdzeni domownicy, 
Dogger i pani Mullet. Dzięki nim dowie się zadziwiających rzeczy o przeszłości 
Bishop's Lacey i rozwiąże zagadkę, z jaką jak zwykle nie radzi sobie miejscowa 
policja. A niedługo nadejdzie zima... 
 
Flawia de Luce: 1. Zatrute ciasteczko, 2. – Badyl na katowski wór, 3. Ucho od 
śledzia w śmietanie. 
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ŚMIER Ć  W   PIGUŁCE 
 
Trzeci tom niezwykłej tetralogii dla młodzieży o Filipie, domniemanym następcy 
Lucyfera. Seria uhonorowana prestiżową duńską Nagrodą Orla przyznawaną 
między innymi przez Duńkie Ministerstwo Kultury.  
Filip, niedoszły następca Lucyfera, powraca! Tym razem do Piekła sprowadza go 
przedwczesna śmierć niegdysiejszego prześladowcy, Sorena. To właśnie on, a nie 
Filip, był tym wymarzonym uczniem Diabła... Problem w tym, że Soren wcale nie 
powinien nie żyć. Wprost przeciwnie - przepowiedziano mu jeszcze wiele lat 
względnej szczęśliwości. Filip zstępuje do piekieł, by odszukać przyjaciela i 
odkrywa, że w czasie jego nieobecności, w Otchłani zaszły znaczące zmiany. 
Wcale nie na lepsze... Albo nie na gorsze, zależy jak spojrzeć na sytuację.  
 
Wielka wojna diabłów: 1. Uczeń diabła, 2. Kostka śmierci, 3. Śmierć w pigułce, 
4. Zły anioł. 
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WIELKI   PIKNIK 
 
Państwo Psytulińscy wraz z przyjaciółmi postanowili urządzić wielki piknik ze 
smakowitymi tortami. Podekscytowane zwierzęta wyruszyły w poszukiwaniu 
miejsca na majówkę. Gdy po wielu perypetiach dotarły na polanę, okazało się, że 
torty zniknęły! Co wydarzyło się po drodze? Co stało się z tortami? Jak zakończył 
się wielki piknik? 
"Wielki piknik" to kontynuacja kultowej książki "Gdzie jest tort?" The Tjong-
Khinga. To trzymająca w napięciu powieść bez słów, do wielokrotnego oglądania, 
wspólnych poszukiwań i czytania po swojemu. 
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WYSTARCZY 
 
Wybór zawiera 13 kompletnych wierszy ułożonych zgodnie z chronologią 
powstania. Zbiór zawiera nie tylko liryki, jak zawsze zaskakujące bogactwem 
treści i nastrojów, lecz także faksymile rękopisów poetki. Dzięki nim czytelnik 
może poznać warsztat pisarski Noblistki, zobaczyć proces kształtowania wiersza - 
od rozproszonych notatek pełnych skreśleń i dopisków po wersję ostateczną. 
Tytuł - "Wystarczy" - Wisława Szymborska wybrała sama. Nie jest on 
pożegnaniem, lecz raczej manifestem pokory i skromności. Poetka podejmuje 
poważne problemy w sposób przystępny, wzruszający, a jednocześnie 
przenikliwy. Filozoficzne rozmyślania i obserwacje przeplatają się z pytaniami 
dnia powszedniego. 
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ZAMIENIONA 
 
Zamieniona w dniu urodzin... Rozdarta pomiędzy dwoma światami... 
Przywrócona magii... Kiedy Wendy Neverly miała sześć lat, matka, przekonana, 
że Wendy jest potworem, usiłowała ją zabić. Jedenaście lat później Wendy usiłuje 
zgłębić swoją tajemnicę. Kim jest? Do jakiego świata należy? I dlaczego jest 
inna? W kolejnym nowym mieście i w nowym liceum Wendy znowu jest 
wyobcowana. Nie potrafi się z nikim zaprzyjaźnić. I nikomu nie może zdradzić 
swojego sekretu: że potrafi wpływać na ludzkie umysły, narzucać im swoją 
wolę... Pewnej nocy za jej oknem zjawia się nieoczekiwanie tajemniczy Finn. 
Chłopak zna odpowiedzi na jej pytania, zagadkę jej przeszłości, źródło jej daru i 
drogę do miejsca, którego istnienia nawet nie podejrzewała... 
 
Trylle: 1. Zamieniona, 2. Rozdarta, 3. Przywrócona. 
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ZŁODZIEJ  CZASU 
 
Czas jest zasobem. Wszyscy wiedzą, że trzeba nim gospodarować. Na Dysku 
zadanie to przypada Mnichom Historii, którzy magazynują go i przepompowują z 
miejsc, gdzie się marnuje (na przykład spod wody? Ile czasu potrzebuje dorsz?), 
do miast, gdzie nigdy nie ma dość czasu. Ale konstrukcja pierwszego na świecie 
naprawdę dokładnego zegara staje się dla Lu-Tze i jego ucznia Lobsanga Ludda 
początkiem wyścigu… no, z czasem. Ponieważ ten zegar zatrzyma czas. A to 
będzie dopiero �olombo�ej kłopotów.  
 
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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BU…BÓJ  SIĘ ! 
 
Jest Halloween! A Zuźka boi się chodzić po domach i zbierać słodycze.  No bo co 
będzie, gdy się okaże, że wiedźmy i potwory są prawdziwe? I że dynie z ostrymi 
zębami odgryzają ludziom stopy? Jak więc Zuzia ma się cieszyć takim strasznym 
świętem? Na szczęście wymyśliła dla siebie kostium, który może wystraszyć 
najgorszych konkurentów w „branży” potworów. Może więc Halloween okaże się 
całkiem fajne?. 
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ŻELAZNA  CÓRKA 
 
Nazywam się Meghan �olom. Od jakiegoś czasu przebywam w pałacu zimowych 
elfów. Jak długo dokładnie? Nie wiem. W tym miejscu czas nie płynie normalnie. 
Od kiedy utknęłam w krainie Nigdynigdy, życie w świecie zewnętrznym, świecie 
śmiertelników, płynie beze mnie. Jeśli kiedykolwiek się stąd wydostanę, jeśli uda 
mi się wrócić do domu, może się okazać, że od mojego zniknięcia minęło sto lat, 
a cała moja rodzina i przyjaciele od dawna nie żyją. Staram się nie myśleć o tym 
za często, ale czasami nie mogę się po prostu powstrzymać. Zawarłam z 
zimowym księciem umowę – obiecałam, że jeśli on mi pomoże, pójdę z nim na 
Mroczny Dwór. Ale gdzieś tam, pośród upiornego pustkowia pyłu i żelaza, 
uświadomiłam sobie, że się w nim zakochałam… 
 
Żelazny dwór: 1. Żelazny król, 2. Żelazna córka. 



 DARY  Z   IPN-u   LIPIEC   
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ARTYŚCI  WŁADZY,  WŁADZA  ARTYSTOM  

Seria „Dziennikarze – Twórcy – Naukowcy” podejmuje niezwykle interesujący 
temat funkcjonowania wymienionych środowisk w systemie 
totalitarnym.Dotychczas postępowanie aparatu represji wobec tych grup 
zawodowych jest tematem tabu. W powszechnej opinii środowisko dziennikarskie 
należało do najbardziej zaangażowanych w budowę nowego ustroju w powojennej 
Polsce. Dziennikarze stanowili fundament propagandy, uosobienie kłamstwa i 
fałszu. Opinię tę potęgowały napastliwe kampanie w okresie przełomów 
politycznych w okresie PRL. W tomie zaprezentowano przykłady postaw 
żurnalistów, pokazując postępującą w czasie polaryzację tego środowiska oraz 
mechanizmy działania aparatu bezpieczeństwa wobec tej grupy zawodowej. 
Zawiera m.in.: Sebastian �olombo� – Twórczy donosiciele. Osobowe źródła 
informacji w środowiskach twórczych PRL, Stanisław Bereś - 
Służba Bezpieczeństwa jako krytyk literacki, Agnieszka Wojtowicz -  
„Barba Eugenio tą razą w rozmowie był bardziej powściągliwy”. Inwigilacja 
stażystów z krajów Europy Zachodniej w teatrze Jerzego Grotowskiego 

41266 

 
 

CENTRALNA  PRASA  POLSKI  PODZIEMNEJ  
WOBEC  KOMUNISTÓW  POLSKICH 1939-1945 

Podczas II wojny światowej i okupacji niepodległościowemu polskiemu 
podziemiu przyszło walczyć o wolną i niepodległą oraz w pełni suwerenną Polskę 
nie tylko z niemieckim oraz sowieckim agresorem, ale także z „polskim” ruchem 
komunistycznym, tym w kraju (reprezentowanym przez PPR, GL-AL) i tym w 
Sowietach (ZPP, PKWN). Polem wzajemnych zmagań stała się przede wszystkim 
prasa konspiracyjna. Prezentowana książka jest próbą ukazania tej nieformalnej 
wojny z perspektywy prasy centralnych ośrodków politycznych i wojskowych, 
agend i organizacji Polski Podziemnej. Zamierzeniem autora było także pokazanie 
stanu wiedzy środowisk niepodległościowych o działalności i celach czynników 
„K” oraz toczonych w tych środowiskach sporów o metody, formy i zakres 
zwalczania działalności komunistycznej w ogarniętej wojną Polsce. 
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DOKUMENTY  WŁADZ  NSZZ  
„SOLIDARNO ŚĆ”  1981-1989 

Niniejszy tom ma na celu przybliżenie działalności ogólnopolskich władz NSZZ 
„Solidarność”: Krajowego Komitetu Strajkowego, Ogólnopolskiego Komitetu 
Oporu, Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, Tymczasowej Rady 
„Solidarności”, Krajowej Komisji Wykonawczej oraz przewodniczącego Lecha 
Wałęsy, od wprowadzenia stanu wojennego do powtórnej rejestracji związku w 
kwietniu 1989 r. 
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GENERAŁ  AUGUST  EMIL  FIELDORF  „NIL” 

17 kwietnia 2009 r. na ekrany kin wszedł film Generał „Nil” Ryszarda 
Bugajskiego. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci 
Narodowej w Warszawie we współpracy z producentem filmu Monolith Films i 
Narodowym Centrum Kultury przygotowało materiały edukacyjne, które są 
propozycją wykorzystania filmu w edukacji szkolnej. Publikacja zawiera 
scenariusze trzech lekcji interdyscyplinarnych (język polski, historia, wiedza o 
społeczeństwie), prezentujące gen. Fieldorfa „Nila” – dowódcę Kedywu Komendy 
Głównej AK – w kontekście paradoksów polskiej historii XX wieku. Zestaw 
materiałów uzupełniają zdjęcia z filmu oraz Multimedialny Pakiet Edukacyjny. 
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MARZEC  1968  W  DOKUMENTACH  MSW  
T.1  NIEPOKORNI 

Tom pierwszy wydawnictwa „Marzec 1968 w dokumentach MSW” skupia uwagę 
czytelnika na niektórych aspektach genezy Marca ‘68. Składa się z trzech 
rozdziałów, poświęconych klubom dyskusyjnym (rozdział I), środowisku 
literackiemu (rozdział II) i opozycji na Uniwersytecie Warszawskim (rozdział III). 
Zamieszczono w nim 255 dokumentów. Są to informacje i notatki 
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, doniesienia informatorów SB oraz – 
sporadycznie – dokumenty sporządzone przez innych wytwórców, a zgromadzone 
przez SB. 

. 
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MI ĘDZYSZKOLNY  KOMITET  OPORU 

Bogato ilustrowany album poświęcony założonej w latach osiemdziesiątych we 
Wrocławiu podziemnej organizacji młodzieżowej Międzyszkolny Komitet Oporu. 
Do albumu została dołączona płyta zawierająca skany pism „Szkoła podziemna” i 
„Szkoła”. 

. 
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NIELUDZKA  MEDYCYNA.  LEKARZE 
  W  SŁUŻBIE  NAZIZMU 

„Przedkładana praca daje pełny obraz zbrodni hitlerowskiej medycyny – od 
przejęcia władzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera w styczniu 1933 roku aż do 
jej końca w maju 1945 roku. Zbrodnie hitlerowskiej medycyny zainicjowała 
przymusowa sterylizacja współobywateli upośledzonych umysłowo, by poprzez 
późniejsze ich zabijanie w ramach tak zwanej eutanazji dojść do 
pseudomedycznych doświadczeń na różnej narodowości więźniach obozów 
koncentracyjnych. Praca ta nie służy jednak szerzeniu nienawiści czy szowinizmu 
w stosunku do Niemców, wykonawców tych okrutnych zbrodni. Wręcz 
przeciwnie. Ukazuje również bohaterskie postawy innych niemieckich lekarzy, 
którzy odważyli się walczyć ze zbrodniczą ideologią, a obok tego przypomina 
wspaniałe karty medycyny niemieckiej, torujące imponujący rozwój światowej 
nauki. Praca ta ma za cel ukazanie prawdy, do czego może prowadzić zbrodnicza 
ideologia, nawet w takiej dziedzinie, która zawsze była symbolem miłosierdzia i 
szacunku dla życia”.(Ze wstępu Autora) 
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NIEPODLEGŁO ŚĆ 

Książka, którą oddajemy w Państwa ręce jest naszym hołdem złożonym 
wybitnym przywódcom i szeregowym żołnierzom, doświadczonym strategom i 
uczniom, a często także uczennicom, dla których wskrzeszenie Niepodległej 
Rzeczypospolitej było najważniejszym życiowym zadaniem; dla których wolność 
Polski była wartością cenniejszą niż życie. Książka „Niepodległość”, to także 
przypomnienie ceny wolności Ojczyzny. W naszych pokojowych czasach również 
trzeba pamiętać, że miłość żąda ofiary. Miłość Ojczyzny nie może stać się tylko 
pustym sloganem. Pokolenia, które nie musiały składać tak wielkiej ofiary 
cierpień i krwi za odzyskanie i zachowanie wolności są dłużnikami tych, którzy 
oddali wszystko, abyśmy mogli żyć w wolności. Ten dług rodzi zobowiązanie do 
oddawania Polsce owoców naszej uczciwej pracy, do dumy, że jesteśmy dziećmi 
wspaniałego, miłującego wolność Narodu. 



41273 

 

NSZZ  „SOLIDARNO ŚĆ”  1980 – 1989 
T.2 RUCH  SPOŁECZNY 

30 lat temu powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. 
Wydarzenia 1980 roku zmieniły historię nie tylko Polski, ale i całej Europy, 
otwierając drogę do upadku „żelaznej kurtyny”. Dzieje Związku i towarzyszącego 
mu ruchu społecznego opisuje siedmiotomowa publikacja „NSZZ »Solidarność« 
1980–1989”, przygotowana przez ponad sześćdziesięciu autorow. Stanowi ona 
kolejny, ale z pewnością nie ostatni krok na drodze do zrozumienia fenomenu 
„Solidarności” – pokojowego ruchu, który w decydujący sposób wpłynął na 
upadek systemu komunistycznego. 
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POLSKA  1939 – 1945.  STRATY   OSOBOWE 
I  OFIARY  REPRESJI  POD  DWIEMA  
OKUPACJAMI 

Wybitni polscy historycy, pod kierunkiem redaktorów niniejszego tomu, prof. 
Wojciecha �olombo�ej� i prof. Tomasza Szaroty, przedstawiają wyniki swych 
badań – tak analitycznych, cząstkowych, jak i syntetycznych – dążąc do 
wieloaspektowego ujęcia problemu polskich strat osobowych w okresie II wojny 
światowej. Jednocześnie przybliżają czytelnikom historię badań nad ustaleniem 
liczby ofiar śmiertelnych okupacji niemieckiej i sowieckiej w Polsce, skali i 
rodzaju represji, którym ludność polska i mniejszości narodowe II 
Rzeczypospolitej były poddawane przez naszych wspólnych ciemiężycieli. W 70. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej sporządzenie takiego raportu historyków 
jest obowiązkiem wobec polskiego społeczeństwa. 
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„POLSKIE  MIESI ĄCE”  CZYLI  KRYZYS(Y) 
W  PRL 

Książka prof. Jerzego Eislera jest efektem wieloletnich przemyśleń dotyczących 
specyficznego „polskiego kalendarza”, czyli wydarzeń, do których doszło w 
naszym kraju w czerwcu i październiku 1956 r., w marcu i sierpniu 1968 r., 
grudniu 1970 r., czerwcu 1976 r., sierpniu 1980 r. oraz grudniu 1981 r. Autor 
zastanawia się, czym były poszczególne „polskie miesiące”, co je łączy, a czym 
się różniły. Książka pokazuje wydarzenia i sytuację w Polsce we wskazanych 
miesiącach pod różnymi kątami: analizuje, w jakim stopniu stanowiły przełom w 
historii PRL, czy były wyrazem społecznego protestu, jaką rolę odegrała w 
każdym z nich prowokacja polityczna. Wiele miejsca poświęcono także 
stanowisku Kościoła katolickiego wobec opisywanych wydarzeń oraz podejściu 
do nich Związku Radzieckiego. 
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UR.’68.  NOTATKI  Z  ULIC  KRAKOWA   
1988-1989 

autor: Paweł Chojnacki 

Książka, którą trzymasz w ręku, jest osobistym zapisem ożywienia, jakiego 
świadkiem były krakowskie uczelnie i ulice w latach 1988-1989. Opisem naszej 
małej rewolucji, której nie było dane się rozwinąć, ale z której wynika 
nadspodziewanie wiele nauki… 

(fragment wstępu) 



 EKWIWALENTY   LIPIEC    
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FELIX,  NET  I  NIKA  ORAZ  GANG  
NIEWIDZIALNYCH  LUDZI 

Pierwszy tom bestsellerowej serii. Fantastyczna i przezabawna powieść o polskich 
trzynastolatkach z pewnego warszawskiego gimnazjum, nie tylko dla 
trzynastolatków!  
Przeczytajcie o przyjaźni, zwariowanych wynalazkach, sztucznej inteligencji, 
skarbach, duchach, robotach, latającym talerzu i… nastoletnich uczuciach. 
Relacje bohaterów z rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami, polskie realia oraz 
żywy język sprawią, że książka ta stanie się ulubioną lekturą – nie będziecie się 
mogli oderwać! 
Książka Roku 2005 Polskiej Sekcji IBBY! 

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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SKANDYNAWIA 

Skandynawia… Wyobraź sobie wypoczynek w chatce nad jeziorem, jazdę psim 
zaprzęgiem, białe noce, fiordy pełne ryb, straszne zamczyska i zwariowaną Pippi, 
a także gwarne stolice Finlandii, Szwecji i Norwegii, Danii. Poznasz i 
zapamiętasz je z ilustrowanym przewodnikiem „Skandynawia”. 
Przewodnik „Skandynawia” z serii ilustrowanej przynosi nastrój wakacji dzięki 
okładce, kolorowym stronom oraz barwnym zdjęciom i mapkom. Jest lekki i 
poręczny – bez trudu można zapakować go do torby lub walizki. To przewodnik 
ciekawy, efektowny, elegancki i funkcjonalny. Zawiera tylko tyle informacji, ile 
to niezbędne, by cudownie odpocząć i zobaczyć najciekawsze miejsca. 
Przewodnik „Skandynawia” z serii ilustrowanej nie jest absorbujący, nie zabiera 
wakacyjnego czasu. Szybko i przyjemnie się z niego korzysta. Każdy rozdział ma 
własny kolor marginesu i dodatkowy spis treści, dzięki czemu znalezienie 
potrzebnego fragmentu trwa dosłownie chwilkę. Informacje praktyczne są 
umieszczone na kolorowych stronach lub marginesach, więc adresy muzeów, 
galerii, hoteli czy knajpek same wpadają w oko. 
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WOS  WIEDZA  O  SPOŁECZEŃSTWIE 

Jeżeli masz wiedzę z WOS-u a chcesz ją tylko odświeżyć lub lepiej zapamiętać, a 
do tego szukasz innego źródła informacji niż twój podręcznik możesz zakupić to 
repetytorium.. Żadnego zbytku, tylko to, co najpotrzebniejsze. Żadnych 
skomplikowanych udziwnień przypisków, dopisków i komentarzy. Rzetelnie 
opracowane repetytorium 



 PIĄTY  ZAKUP   LIPIEC    
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BAJKI   PRZEZ   TELEFON 

Nic tak nie cieszy dziecka jak bajka czytana na dobranoc – w tym tomie Gianni 
Rodari zebrał około siedemdziesięciu krótkich bajeczek. Są zabawne, 
melancholijne i metaforyczne; przede wszystkim zaś idealnie dopasowane do 
nieokiełznanej fantazji najmłodszych. Deszcz cukierków? Mysz, która zjadała 
koty? Proszę bardzo! – w świecie Rodariego wszystko jest możliwe. Wspaniała 
książka dla wszystkich Rodziców czytających dzieciom do poduszki, wzbogacona 
o piękne akwarele Katarzyny Bajerowicz. 
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BOY 7 

Wyobraź sobie, że budzisz się na gorącej jak rozżarzony węgiel, wypalonej łące i 
nie masz pojęcia, dokąd podróżujesz, ani skąd pochodzisz. Nie wiesz nawet jak 
się nazywasz. Adresatem jedynej wiadomości na poczcie głosowej w twoim 
telefonie jesteś ty sam: ,,Cokolwiek się stanie, pod żadnym pozorem nie dzwoń na 
policję.”Kim jesteś? Jak tu trafiłeś? 
”Gorączkowo zagłębiłem ręce w kieszeniach spodni. Obmacałem koszulę i 
sprawdziłem małą kieszonkę na piersi. Pusto. Żadnego dokumentu, liściku, 
zupełnie nic. Wytężałem wzrok, a myśli kł ębiły się w głowie. To jakiś żart. Za 
chwilkę wyskoczy z trawy operator z ukrytą kamerą i szczerząc zęby krzyknie: 
„Mamy cię!”. A może ja nie byłem prawdziwy, istniałem tylko w głowie jakiegoś 
fantasty? Albo jeszcze gorzej: ja sam zwariowałem. Opuściłem głowę i pięściami 
powstrzymywałem napływające łzy. To nie mogła być prawda. „ 
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BRUD 

Czym jest brud, jak wygląda kurz, co mieszka na naszym ciele, czy w ogóle warto 
się myć? Jeśli chcecie poznać odpowiedzi na te i inne ciekawe pytania, to 
koniecznie sięgnijcie po „Brud”. Książkę napisała Olga Woźniak – dziennikarka, 
autorka licznych tekstów popularnonaukowych, a zilustrował młody zdolny grafik 
Patryk Mogilnicki. Ze wstępu autorki: Umyj ręce! Posprzątaj swój pokój! 
Poodkurzaj! ? często to słyszysz? Ale zadaj dorosłym kilka pytań o brud, a okaże 
się, że nic o nim nie wiedzą. Czy szare kłaczki kurzu pod łóżkiem naprawdę są 
szare? Czy na lewej ręce jest tyle samo bakterii, ile na prawej? A czy grzyby 
mieszkające na naszych stopach wyglądają jak grzyby? I jak szybko brud 
przykleja się do jedzenia, które upadło na podłogę? Na szczęście nie wszyscy 
dorośli lubią sprzątać. Niektórzy wolą badać brud i zostają naukowcami. Dzięki 
nim wiemy, co kryje się pod szafą, na zębach i w dawno niemytym pępku. 
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CO  TU  JEST  GRANE ? 

Dla tych, którzy chcą zasmakować nieco edukacji muzycznej. Czy lubicie 
słodkości? A może wiecie, co to są formy muzyczne, czym różni się fuga od 
sonaty i co łączy tort z muzycznym rondem? Ze zdziwieniem odkryjecie, jak 
bardzo ciasta i utwory muzyczne są do siebie podobne! Jesteście zaproszeni do 
niezwykłej cukierni, w której możecie skosztować różnorodnych łakoci: 
ciasteczek, babek, pralinek, pączków i tortów. Wszystkie pyszności oferowane są 
przy akompaniamencie odpowiedniej muzyki. Otwórzcie tę książkę, a dowiecie 
się, że pyszny pleśniak ma wiele wspólnego z muzycznym cyklem sonatowym, 
słodka beza przekładana bitą śmietaną z formą ABA1, a ciasto drożdżowe z fugą. 
Książka jest kontynuacją serii muzycznej. Pierwszy jej tom to „Wszystko gra” 
Anny Czerwińskiej-Rydel z ilustracjami Marty �olombo�ej. 
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CIEMNO ŚĆ 

Perdido Beach, Kalifornia. Zawieszenie broni. Pokój w �olomb jest kruchy jak 
szkło. 
Cain rządzi w swojej domenie żelazną ręką. Sam nie może zaznać spokoju. 
Ustanowili nowe prawa, przetrwali głód, plagę kłamstw, wreszcie zarazę… Ale 
teraz bariera staje się czarna. ETAP ogarnia nieprzenikniona ciemność. 
Ale mrok nie jest jedynym zagrożeniem. Giną zwierzęta i ludzie. Nieznana dotąd 
moc wywraca ich ciała na drugą stronę. 
Im głębsze cienie, tym bardziej Ciemność rośnie w siłę. Ze swego leża w głębi 
ziemi Gaiaphage sięga po to, czego najbardziej pragnie. Po ludzkie ciało, w 
którym mogłoby się odrodzić. 

Gone: 1.Niepokój, 2. Głód, 3. Kłamstwa, 4. Plaga, 5. Ciemność 
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HISTORIA  MYSZKI  FRANCISZKI 

To opowieść o pewnej myszce, która w wyniku niefortunnej przygody straciła 
ogonek i z tego powodu nie była już tak zwinna, jak jej koledzy. 

SERIA MAŁEGO KLUBU BUNKRA SZTUKI to cykl książek dla dzieci, 
powstających w wyniku współpracy zaproszonych autorów i artystów 
wizualnych. Książki wpisują się w nurt bajek antydyskryminacyjnych, które 
poprzez oddziaływanie na dziecięcą wyobraźnię i pobudzanie empatii, uczą 
akceptowania własnych niedoskonałości i sugerują, że każdy z nas jest inny, 
a różnorodność to zaleta, a nie wada. Opowiadanym w książkach historiom 
towarzyszą ilustracje, których podstawowym celem jest uwrażliwianie estetyczne 
dzieci już od najmłodszych lat. 
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PAN  KULECZKA.  RADO ŚĆ 

Szósta już książka z serii o Panu Kuleczce, kaczce Katastrofie, psu Pypciu i 
musze Bzyk-Bzyk! Z Panem Kuleczką jak zawsze wszystko staje się możliwe – 
zwykła pusta kartka stwarza naprawdę dużo możliwości, a banalny spacer do 
parku zamienia się w fascynującą wyprawę. Można też puszczać kaczki albo 
bawić się w piratów – nasi bohaterowie nigdy się nie nudzą, bo ich życie tylko z 
pozoru jest zwyczajne. 
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PRZYGODY  RÓZI  I  CHŁOPCA  O  IMIENIU  
DZIADEK 

„Bajka stworzona przez Elliota Aronsona i jego wnuczkę Ruth, pomaga dzieciom 
przejść wspólnie z dorosłym przez obszary dziecięcej aktywności: podróżowanie, 
doświadczenie, budzenie, wtajemniczanie, otwieranie i budowanie. Wspólne 
czytanie książki może być doświadczeniem partnerskich relacji między dorosłym 
a dzieckiem.” 
Joanna Krzyżanek – autorka książek dla dzieci. 
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PRZYGODY  VENDETTY 

To bajka o pewnej małej dziewczynce, która mieszkała pod poduszką, opiekowała 
się swoimi zwierzątkami i zawsze była sobą.SERIA MAŁEGO KLUBU 
BUNKRA SZTUKI to cykl książek dla dzieci, powstających w wyniku 
współpracy zaproszonych autorów i artystów wizualnych. Książki wpisują się 
w nurt bajek antydyskryminacyjnych, które poprzez oddziaływanie na dziecięcą 
wyobraźnię i pobudzanie empatii, uczą akceptowania własnych niedoskonałości 
i sugerują, że każdy z nas jest inny, a różnorodność to zaleta, a nie 
wada. Opowiadanym w książkach historiom towarzyszą ilustracje, których 
podstawowym celem jest uwrażliwianie estetyczne dzieci już od najmłodszych lat. 
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SZTUKA  LATANIA 

Obrazkowa książka dla najmłodszych z lapidarnym tekstem o pingwinie, który 
pragnął latać. Rzecz o marzeniach – co z tego, że nierealnych, skoro doprowadzą 
nas do prawdziwej pasji… Autorska książka Jana Bajtlika ukaże się wiosną 
nakładem Wydawnictwa Hokus-Pokus. W 2008 r. zdobyła ona nominację do 
nagrody głównej za najlepiej zaprojektowaną książkę dla dzieci w konkursie 
„Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci”. 
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TAJEMNICA   KEMPINGU 

Lasse, Maja i Miranda, korzystając z ostatnich dni wakacji, rozbijają namiot na 
kempingu nad jeziorem. Panuje tu przyjemna, leniwa atmosfera. Wkrótce jednak 
spokój zostaje zburzony serią drobnych kradzieży i coraz bardziej tajemniczym 
zachowaniem pozostałych mieszkańców kempingu. Gdy w końcu znika cały 
połów raków, Lasse i Maja rozumieją, że dla nich wakacje się skończyły. 
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. 
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WOJNA  LICZB 

Jedynka była bardzo małą liczbą. Nikt nie zwracał na nią uwagi. Zawsze była 
sama, a wszyscy inni budzili w niej zawiść – widziała, że są dużo więksi. 
Pewnego dnia z dalekiego kraju przybył Król Minus. – Uczynię cię największą 
pośród liczb! – powiedział do Jedynki i przedstawił jej plany konstrukcyjne 
straszliwej broni: znaku minus… 
Juan Darién pokazuje szaleństwo wojny wykorzystując symbolikę działania 
matematycznego (odejmowania). W ten sposób udaje mu się stworzyć obrazowy 
manifest pacyfistyczny dla najmłodszych, a przy okazji zainteresować postawami 
matematyki. Metaforyczna Wojna liczb falsyfikuje fałszywe przekonanie, że 
wszystko, co inne stanowi zagrożenie, nawołuje do tolerancji i poszanowania 
prawa do wolności. Ważnemu przesłaniu książki towarzyszy lekka i przejrzysta 
forma graficzna: słowo i obraz splatają się w niej w mistrzowski sposób 
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ŻYCIE   POD   PSEM  WEDŁUG  ARTURA  
SCHOPENHAUERA 

„Drodzy Czytelnicy, Artur Schopenhauer, wielki Gdańszczanin – filozof i uczony, 
urodził się w 1788 roku. Do dnia dzisiejszego niewiele zachowało się 
dokumentów i materiałów na temat jego życia. To jednak, co udało mi się zebrać i 
stworzyć – wycinki z gazet, fragmenty listów, pamiętników i wypisy z notatnika 
samego Filozofa – wklejam do tej książki, czyniąc z niej jakby album jego życia.” 
Anna Czerwińska-Rydel 

Trylogia Gdańska: 1. Wędrując po niebie z Janem Heweliuszem, 2. Ciepło-zimno: 
zagadka Fahrenheita, 3. Życie pod psem według Artura Schopenhauera. 

 DARY   LIPIEC   
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BASIA,  FRANEK  I   KOLORY 

Basia jest starszą siostrą. Dużo się z Frankiem bawi, czasem się na niego złości, 
ale przede wszystkim jest dla niego wzorem i przyjacielem. Krótkie opowiastki o 
Basi i Franku to propozycja wspólnej lektury, rozmowy i zabawy. Tym razem 
Basia pokazuje Frankowi podstawowe kolory. Basia to współczesna, zabawna i 
mądra przyjaciółka dla Twojego dziecka. Przygody Basi pomagają dziecku 
zrozumieć świat, pokazują, jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Swym 
humorem rozśmieszają dzieci i dorosłych. 
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BASIA,  FRANEK  I   PIELUCHA 

Basia jest starszą siostrą. Dużo się z Frankiem bawi, czasem się na niego złości, 
ale przede wszystkim jest dla niego wzorem i przyjacielem. Krótkie opowiastki o 
Basi i Franku to propozycja wspólnej lektury, rozmowy i zabawy. Tym razem 
Basia pomaga Frankowi nauczyć się używania nocnika. Basia to współczesna, 
zabawna i mądra przyjaciółka dla Twojego dziecka. Przygody Basi pomagają 
dziecku zrozumieć świat, pokazują, jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach. 
Swym humorem rozśmieszają dzieci i dorosłych. 
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BASIA,  FRANEK  I   ZASYPIANIE 

Basia jest starszą siostrą. Dużo się z Frankiem bawi, czasem się na niego złości, 
ale przede wszystkim jest dla niego wzorem i przyjacielem. Krótkie opowiastki o 
Basi i Franku to propozycja wspólnej lektury, rozmowy i zabawy. Tym razem 
Basia pomaga Frankowi usnąć. Basia to współczesna, zabawna i mądra 
przyjaciółka dla Twojego dziecka. Przygody Basi pomagają dziecku zrozumieć 
świat, pokazują, jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Swym humorem 
rozśmieszają dzieci i dorosłych. 
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BASIA,  FRANEK  I   ZWIERZAKI 

Basia jest starszą siostrą. Dużo się z Frankiem bawi, czasem się na niego złości, 
ale przede wszystkim jest dla niego wzorem i przyjacielem. Krótkie opowiastki o 
Basi i Franku to propozycja wspólnej lektury, rozmowy i zabawy. Tym razem 
Basia z Frankiem poznają zwierzęta. Basia to współczesna, zabawna i mądra 
przyjaciółka dla Twojego dziecka. Przygody Basi pomagają dziecku zrozumieć 
świat, pokazują, jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Swym humorem 
rozśmieszają dzieci i dorosłych. 



41297 

 

BASIA  I  PLAC  ZABAW  

Basia to współczesna, zabawna i mądra przyjaciółka dla Twojego dziecka. 
Przygody Basi pomagają dziecku zrozumieć świat, pokazują, jak poradzić sobie w 
trudnych sytuacjach. Swym humorem rozśmieszają dzieci i dorosłych. Basia i 
plac zabaw. Mama Basi pracuje. Tata zabiera dzieci do parku. Ciekawe, co z tego 
wyniknie 

41298 

 

BASIA  I  SŁODYCZE 

Basia to współczesna, zabawna i mądra przyjaciółka dla Twojego dziecka. 
Przygody Basi pomagają dziecku zrozumieć świat, pokazują, jak poradzić sobie w 
trudnych sytuacjach. Swym humorem rozśmieszają dzieci i dorosłych. Basia i 
słodycze to dowcipne pokazanie skutków obżarstwa. Basia lubi żelki. I czekoladę. 
I ciastka. Szkoda, że nie może ich jeść codziennie 

41299 

 

BASIA  I  TANIEC 

Basia to współczesna, zabawna i mądra przyjaciółka dla Twojego dziecka. 
Przygody Basi pomagają dziecku zrozumieć świat, pokazują, jak poradzić sobie w 
trudnych sytuacjach. Swym humorem rozśmieszają dzieci i dorosłych. Mama 
postanawia zapisać się na lekcje tańca. Basia też o tym marzy. Pierwszym 
wyborem jest taniec brzucha. Czy na tym właśnie się skończy? 

41300 

 

SZMARAGDOWY  ATLAS.   
KSIĘGI  POCZĄTKU 

Pewnej zimowej nocy siły ciemności wyrywają z rodzinnego domu troje dzieci. 
Dziesięć lat później Kate, Michael i Emma wciąż nie mają pojęcia, co się wtedy 
stało i gdzie się podziali ich rodzice. Odpowiedź może dać zaczarowany atlas. 
Uwalniając drzemiącą w nim moc, dzieci przenoszą się do miejsca, którym włada 
piękna księżna-wiedźma. Kate i jej rodzeństwo przeżyją niewiarygodną przygodę 
– odnajdą uwięzione dzieci, staną oko w oko z krwiożerczymi wilkami, stoczą 
bitwy na śmierć i życie, spotkają olbrzymów i rozpoczną poszukiwania trzech 
ksiąg o niewyobrażalnej mocy. Obfitujący w wartką akcję, humor i emocje 
Szmaragdowy atlas to pierwszy etap wyprawy Kate, Michaela i Emmy do 
dziwnych, niebezpiecznych krain oraz w głąb samych siebie; opowieść o trojgu 
dzieci, które wyruszają na ratunek swojej rodzinie i dowiadują się, że przyjdzie im 
ratować cały świat. Nawiązująca do najlepszych tradycji powieści fantasy 
autorstwa C.S. Lewisa, J.K. Rowling i Philipa Pullmana książka była bestsellerem 
„New York Timesa” i Książką Kwietnia 2011 Amazonu; ukazuje się w 
kilkudziesięciu krajach świata. 



41301 

 

ŚWIAT   NA  KÓŁKACH 

Kto nie zna Zygzaka McQuenna i jego przygód? 
Nie tylko on jest bohaterem tej historii o rywalizacji i przyjaźni. Towarzyszy mu 
paczka poczciwych aut z Chłodnicy Górskiej, bez których nie byłoby zwycięstw 
Zygzaka. 

41302 

 

WIELKIE  CZYNY  SZYMPANSA  BAJBUNA  
MĄDREGO  NADWORNEGO  DORADCY   
KRÓLA  JEGOMO ŚCI  LWA  SAMBY  
MOCNEGO 

Szympans Bajbun Mądry, rozważny i odpowiedzialny dworzanin, świetnie radzi 
sobie z największymi problemami oraz z najdziwniejszymi nawet zachciankami 
swego króla, lwa. Nawet gdy sytuacja wydaje się beznadziejna, dzięki inteligencji, 
doświadczeniu i sprytowi nieraz ratuje królestwo zwierząt z opresji. Aż strach 
pomyśleć, co by się stało, gdyby król jegomość musiał kiedyś sam jeden, bez 
pomocy swego doradcy, władać swoimi poddanymi. Z opowieści �olombo (a kto 
to taki, sprawdźcie we wstępie do książki o pełnych chwały czynach Bajbuna) 
dowiecie się także, z jakiego powodu słoń nie został królem zwierząt, czemu struś 
nie lata, skąd się wzięły czarne pręgi na skórze zebry oraz róg na nosie nosorożca 
i dlaczego żyrafa ma taką długą szyję. Za sprawą książki Kamila Giżyckiego, 
podróżnika i obieżyświata, przeniesiecie się, nie wystawiając nawet nosa z domu, 
na bezkresne stepy i sawanny Afryki. 

 KSIĄŻKI  “ODZYSKANE” 
41303 BYŁA  SOBIE  RUDA 
41304 CUDOWNA  PODRÓŻ  t.1 
41305 CYGAŃSKIE   SREBRO.  BAŚNIE 
41306 DZIEŁA  POLSKIE  JANA   

KOCHANOWSKIEGO 
41307 INNY  ŚWIAT.  ZAPISKI  SOWIECKIE 
41308 IWONA,  KSIĘŻNICZKA  BURGUNDA;  ŚLUB;  

OPERETKA;  HISTORIA 
41309 JEDZIE  POCIĄG  Z   DALEKA 
41310 KINDŻAŁ  HASAN-BEJA 
41311 KROWA.  KSIĄŻECZKA  O  ZWIERZ ĘTACH 
41312 OPOWIADANIA  WYBRANE  JAROSŁAWA  

IWASZKIEWICZA 
41313 PATRZĘ  NA  CIEBIE!  GARFIELD 
41314 POWRÓT   BARTUSIA   CZYLI  CO  TO  

ZNACZY….PO  RAZ   DRUGI 



41315 POŻEGNANIE   Z  MARI Ą  I  INNE  
OPOWIADANIA 

41316 ROŚLINY   LECZNICZE 
41317 TRUDNA   SZTUKA  PISANIA  I   CZYTANIA 
41318 USYPIANKA   O   BARANKACH 
41319 UWAŻAJ   NA  JEZDNI 
41320 WIERSZE   JANA   TWARDOWSKIEGO 
41321 WYBÓR   POEZJI   JULIANA   TUWIMA 
 DARY - LIPIEC  
41322 

 

ARSENE   LUPIN   KONTRA  SHERLOCK   
HOLMES 
 
Arsene Lupin i Sherlock Holmes to dwie najpopularniejsze postacie fikcyjne, 
choć oboje pochodzą z dwóch odmiennych światów, dwóch różnych opowieści, 
więc czas najwyższy by się spotkali. Lupin, młody dżentelmen, kpiarz, oszust i 
złodziej, który z wdziękiem skrada zarówno brylanty, klejnoty, meble o znaczeniu 
historycznym jak i kobiece serca, które chętnie mu pomagają w sianiu chaosu. 
Sholmes, pan w średnim wieku z nałogami jednym z nich jest tytoń, drugim 
zamiłowanie do rozwiązywanie zagadek, co zresztą nieźle mu wychodzi, a o 
reszcie nie wspominajmy.. Jak się spotkali? 

41323 

 

BABY’S  FIRST  BIBLE 

This treasury of carefully selected stories, timeless verses, and delightful rhymes 
takes the child on a journey from creation through the resurrection.Every book in 
The First Bible Collection® is beautifully illustrated with peek-through windows. 
Picture icons in each book let you know when it’s time to share a special activity 
with your child. 

41324 

 

BEAR’S   BEDTIME   WISH 
 
Bear's wish on a shooting star comes true after all. Full-color, glow-in-the-dark 
illustrations. 

41325 

 

BIG  BIRD’S   TREE-TRIMMING   PARTY 
 
Sesame Street pop-up book. 

41326 

 

BIRTHDAY   SURPRISE 
 
A brand new Noddy & friends story all about an exciting birthday in Toy Town. 
It's Noddy's birthday but everybody seems to have forgotten. Big-Ears has gone 
away for the day, Miss Pink Cat has closed up her ice cream shop and Tessie Bear 
is busy with her chickens. Will anybody remember Noddy's special day? 

 



41327 

 

BROWN  BEAR,   BROWN  BEAR,  WHAT  DO  
YOU  SEE ? 
These beloved children's stories are now available in beginning reader format.  
With the important pre-reading concepts of rhyme, rhythm, and repetition, these 
picture books have long been used as beginning readers. Now, with a 6" x 9" trim 
and a classic beginning reader layout, children will have a more "grown up" 
version to read by themselves.  
Complete with an introduction by master educator Laura Robb, and with fun 
reading activities added, these new versions of Brown Bear, Brown Bear, 
What Do You See? and Polar Bear, Polar Bear, What Do You Hear? are certain to 
appeal to a new age group and find an even wider audience.  

41328 

 

COOKIE’S   CHRISTMAS  COOKIES 
 
a Sesame Street Christmas Pop-Up board book 

41329 

 

CZERWIEC’76.  KROK   KU  WOLNO ŚCI 

Pakiet edukacyjny „Czerwiec '76 – krok ku wolności” opracowany został przez 
pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Warszawie. Dotyczy 
jednego z ważniejszych wydarzeń z najnowszej historii Polski – protestu 
robotniczego w czerwcu 1976 r. 
Pakiet składa się z dwóch części: materiałów dla ucznia i dla nauczyciela. 
Wprowadzeniem do pakietu (część dla ucznia) jest esej autorstwa prof. Jerzego 
Eislera, omawiający genezę, przebieg i konsekwencje wydarzeń Czerwca '76, 
dalej uczniowie znajdą tablicę synchronistyczną, ukazującą przebieg wydarzeń w 
Polsce w latach 1970–1977 na tle wydarzeń na świecie, biogramy ważniejszych 
postaci, słownik pojęć, wybrane utwory literackie, a na załączonych luźnych 
kartach kopie dokumentów (w tym notatki, protokoły, instrukcje i listy 
ówczesnych władz wojewódzkich i centralnych, a także telegramy i deklaracje 
wysyłane w tym czasie przez zakłady pracy) oraz materiał ikonograficzny w 
wystawy „Czerwiec '76 – lekcja »demokracji socjalistycznej«”, przygotowanej 
przez OBEP w Warszawie. 

41330 

 

DR.  SEUSS’S   ABC 
 
With Dr. Seuss as your guide, learning the alphabet is as easy as A, B, C.   

41331 

 

DZIADEK   DO   ORZECHÓW  
"Dziadek do Orzechów i Król Myszy" E.T.A. Hoffmanna to od wielu pokoleń 
jedna z najpoczytniejszych wciąż klasycznych powieści dla dzieci, choć napisana 
została prawie 200 lat temu. 
Utrzymana w baśniowej, pełnej fantastycznych zdarzeń atmosferze, opowiada o 
niesamowitych przygodach dziewczynki, o tym, jak jej zabawki ożywają, a 
księciem ich krainy zostaje Dziadek do Orzechów, o mrożącej krew walce z 
Królem Myszy, i o niewdzięcznej księżniczce Pirlipatce. 
A wszystko to dzieje się w niezwykłej scenerii. 
Polecamy to wydanie jako najlepszą z dotychczasowych polskich edycji tej 
powieści, w dodatku wzbogaconą pięknymi ilustracjami SZANCERA. 



41332 

 

EAT,  PRAY,  LOVE 
 
In her early thirties, Elizabeth Gilbert had everything a modern American woman 
was supposed to want--husband, country home, successful career--but instead of 
feeling happy and fulfilled, she felt consumed by panic and confusion. This wise 
and rapturous book is the story of how she left behind all these outward marks of 
success, and of what she found in their place. Following a divorce and a crushing 
depression, Gilbert set out to examine three different aspects of her nature, set 
against the backdrop of three different cultures: pleasure in Italy, devotion in 
India, and on the Indonesian island of Bali, a balance between worldly enjoyment 
and divine transcendence. 

41333 

 

GĄSKA   BALBINKA 
 
"Idzie Gąska Balbinka, podśpiewuje, łebkiem kręci i tak sobie myśli: "Co też 
niezwykłego mi się zdarzy? Jakie też będę miała przygody w tej nowej 
książeczce? Strrrrasznie jestem ciekawa!". A my? O, my także jesteśmy bardzo 
ciekawi. Chodźmy więc szybko za Balbinką, popatrzmy, posłuchajmy..." 
Wznowienie niezmiernie zabawnych i humorystycznych opowiastek o 
przygodach Gąski Balbinki w nowatorskiej formie graficznej. 

41334 

 

THE  HAPPY  WAVING   GAME ! 
 

Tomblibloos 

 

41335 

 

I’M   A  BIG  BROTHER 
 
The author/artist creators of How I Was Adopted present this child's-eye view of 
family life, deftly describing the joy of welcoming a new sibling into the family. 

41336 

 

MATURA   2011.  JĘZYK   POLSKI 
To kompleksowy program przygotowań do matury skierowany do nauczycieli i 
ich maturzystów! Z pomocą ekspertów stworzyliśmy profesjonalny program 
maturalny "Matura z Operonem", który stanowi system wzajemnie 
uzupełniających się elementów. Teraz przygotowanie do egzaminów będzie 
naprawdę proste i skuteczne. 

41337 

 

JOB   SWAP 
 
Meet Engie Benjy, the boy mechanic with blue hair. In Engie Benjy's world, 
almost anything can happen. Planes creep out to have parties at night, trees go 
leaping into the sky to play with Spaceship, and Farmer Fred's fruity fizz cloud 
waters the iced-lolly fields every day. This is where Engie Benjy shares his 
fabulous workshop with his friends, Dan the Van and Jollop the Dog. Unlike 
many pre-school shows Engie's world is imbued with child's logic and 
imagination making it off the wall, but also realistic. 



41338 

 

KOPARKA 
Dzielny budowniczy i jego przyjaciele: Marta, Spychacz, Koparka i Kicia, to od 
wielu lat ulubieńcy przedszkolaków. Dzieci znają ich przygody nie tylko z 
książeczek, lecz także telewizyjnych dobranocek. 

41339 

 

KRÓLOWA   ŚNIEGU 
Oto jedna z najlepszych baśni wszech czasów! Dopełnieniem treści są wspaniałe 
ilustracje wybitnego i wielokrotnie nagradzanego ukraińskiego artysty Vladyslava 
Yerko (ilustrował m.in. książki Paulo Coelho i Harry Pottera). Baśń "Królowa 
Śniegu” została po raz pierwszy opublikowana w 1845 roku. Przekazuje dobre 
wartości. Uczy, że dobro zawsze triumfuje nad złem. Ta magiczna opowieść o 
przyjaźni Gerdy i Kaja będzie niezapomnianą lekturą dla Czytelników w każdym 
wieku. 

41340 

 

MICROSOFT  OFFICE   XP.  KROK  PO   
KROKU  WERSJA  POLSKA 

41341 

 

MILLE  ANS   DE  MANGA 

L'auteure prend le parti de considérer que le manga tire son origine des rouleaux 
japonais qui nous racontent des histoires comme ont pu le faire la tapisserie de 
Bayeux ou les films de Myazaki. L'ascension d'Edo et l'apparition de l'estampe 
ukiyo-e sont ensuite largement abordés, puis une fine analyse du lien entre art et 
littérature et son influence sur la démocratisation du livre est proposée. 

Inmanquablement, le manga d'Hokusai est abordé avec bon nombre d'illustrations 
extraites de l'ouvrage. De nombreuses autres estampes sont aussi présentées et 
expliquées. 

41342 

 

MY,  INTERNOWANI….BIAŁOŁ ĘKA  1981-1982 

41343 – 41352 

 

OH!  MY  GODDESS  1 – 10 
Keiichi Morisato jest studentem Politechniki Nekomi i ze względu na swój 
wzrost, nie moze znaleźć dziewczyny. Pewnego wieczoru Keiichi próbując 
dodzwonić się do swojego kolegi z wyższego roku (manga), dodzwonił się do 
Biura Boskiej Pomocy. Chwilę później z jego lustra wychodzi dziewczyna o 
imieniu Belldandy , która oferuje biedakowi jedno życzenie. W Oh! My Goddess! 
nie ma jednolitej fabuły, akcja nie zmierza ku końcowi. Opowieść to po prostu 
wiele przeróżnych przygód bohaterów - najczęściej zabawnych, ale czasem także 
wzruszających i bardziej poważnych. W mandze tej można znaleźć wiele 
nawiązań do mitologii nordyckiej, na przykład imiona boginek pochodzą od imion 
noszonych przez Norny. 



41353 

 

OSCAR’S   TRASHCAN   TOUR 
 
Sesame Street's favorite favorite Grouch has his own pop-up book. 

41354 

 

PALI  SIĘ ! 
Leciała mucha z Łodzi do Zgierza, 
Po drodze patrzy: strażacka wieża, 
Na wieży strażak zasnął i chrapie, 
W dole pod wieżą gapią się gapie. 

Mucha strażaka ugryzła srodze, 
Podskoczył strażak na jednej nodze, 
Spogląda – gapie w dole zebrali się, 
Wkoło rozejrzał się – o, rety! Pali się! 

41355 

 

PONAD   KRAINĄ  CIENI 
 
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. 

41356 

 

PRYMAS  TYSIĄCLECIA   KARDYNAŁ  
STEFAN  WYSZYŃSKI 

Pakiet edukacyjny „Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński” jest 
poświęcony jednej z najważniejszych postaci w historii Polski i Kościoła. Przez 
pryzmat życia kardynała Wyszyńskiego przedstawiono skomplikowany konflikt 
pomiędzy komunistycznymi władzami PRL a polskim Kościołem. 
Pakiet składa się z trzech części: materiałów dla ucznia, dla nauczyciela i kart.  
Część dla ucznia obejmuje esej omawiający sytuację Kościoła w Polsce w czasach 
PRL, słownik pojęć, biogramy ważniejszych postaci, tablicę synchronistyczną i 
wybór źródeł (dokumenty i relacje). 
Część dla nauczyciela zawiera esej poświęcony postaci Stefana Wyszyńskiego, 
scenariusze lekcji odwołujące się do materiałów zamieszczonych w pakiecie, 
propozycje tras wycieczek „Śladami Prymasa Tysiąclecia”, tematy esejów i 
bibliografię.  

41357 

 
 

SCHWIMM,   KLEINER  WOMBAT,   
SCHWIMM ! 
Der kleine Wombat ist ins Wasser gefallen. Nur gut, dass Schnabbel, das 
Schnabeltier, rechtzeitig zur Stelle ist um den kleinen Wombat zu retten. Eins ist 
jetzt klar: Er muss schwimmen lernen. Und wer könnte es ihm besser beibringen 
als das Schnabeltier? Vergnügliche Verse erzählen von Wombats Fortschritten 
und seinem Spaß im Wasser ... bis das Schnabeltier und der kleine Wombat echte 
Freunde werden. Ein fröhlicher Wasserspaß für alle Wombat-Fans. 



41358 

 

SNOWY   STORIES 

My Firs Treasury Snowy Stories 

 

41359 

 

TANKA   TANKA   SKUNK ! 
 
Picture book with rhythmic language and cavorting animals. Aimed at young 
children. 

41360 

 

THOMAS  GETS   A   SNOWPLOW 
 
Winter is coming and Thomas, being a small engine, needs to put on his 
snowplow. Thomas hates his snowplow; he thinks it makes him look funny, and 
when he has it on, the other, bigger engines tease him. But Thomas saves the day 
when a big storm comes up and Toby is stuck on his branch line. 

41361 

 

TIME  TO  WASH   FACES!  
 

In The Night Garden: Time to Wash Faces!: Story 3  

 

41362 

 

TRIUMF  I  KL ĘSKA   DOT.COMÓW  
 
To już wiesz: Internet jest nowym, rewolucyjnym, interaktywnym medium. Ale 
może nie wiesz, że jest też pułapką dla naiwnych. Przy odrobinie starań Internet 
może być idealnym workiem bez dna, sposobem na wyrzucenie w błoto milionów, 
które powierzyli Ci inwestorzy i klienci. Wystarczy zlekceważyć 11 
NIEZMIENNYCH PRAW BUDOWANIA INTERNETOWEJ MARKI. 
Z tej książki dowiesz się, dlaczego: 
Internet może być dla Twojej firmy albo rynkiem, albo środkiem przekazu, ale nie 
jednym i drugim naraz, w Sieci są tylko dwa rodzaje firm - szybkie i martwe, gdy 
konsument wchodzi w interakcję z reklamą, wyrzuca ją do kosza, nazwa 
rodzajowa jest dla internetowej marki pocałunkiem śmierci. 

41363 

 

TWINKLE,  TWINKLE  LITTLE  STAR 

This colourful playbook from Ladybird's touch and count range is ideal for 
children aged 1-3 years. Touching each object as they count is the best way for 
young children to learn about numbers. The familiar rhymes and patterns will also 
help children with the skills they need for early reading and writing. Enjoy 
reading the rhyme together and help your child to touch and count. Read the 
words and help your child to trace the patterns at the bottom of each page. Have 
fun feeling the textures. 



41364 

 

BLACK  CAT  AND   OTHER  STORIES 
This is a series of simplified stories, designed as an introduction to literature. The 
series offers classics, best-sellers, film-titles and original stories. Each book has 
extensive exercises, a detailed introduction and information about the syllabus. 
They are published at six levels: level 1 - beginner (300 words); level 2 - 
elementary (500 words); level 3 - pre-intermediate (1050 words); level 4 - 
intermediate ( 1650 words); level 5 - upper intermediate (2300 words); level 6 - 
advanced (3000 words). The series is designed to be suitable for students of 
English as a foreign language, for students of English as a second language and 
for reluctant readers. 

41365 

 

CALLING   ALL  MONSTERS 
This is a series of simplified stories, designed as an introduction to literature. The 
series offers classics, best-sellers, film-titles and original stories. Each book has 
extensive exercises, a detailed introduction and information about the syllabus. 
They are published at six levels: level 1 - beginner (300 words); level 2 - 
elementary (500 words); level 3 - pre-intermediate (1050 words); level 4 - 
intermediate ( 1650 words); level 5 - upper intermediate (2300 words); level 6 - 
advanced (3000 words). The series is designed to be suitable for students of 
English as a foreign language, for students of English as a second language and 
for reluctant readers. 

41366 

 

DANGER 
This is a series of simplified stories, designed as an introduction to literature. The 
series offers classics, best-sellers, film-titles and original stories. Each book has 
extensive exercises, a detailed introduction and information about the syllabus. 
They are published at six levels: level 1 - beginner (300 words); level 2 - 
elementary (500 words); level 3 - pre-intermediate (1050 words); level 4 - 
intermediate ( 1650 words); level 5 - upper intermediate (2300 words); level 6 - 
advanced (3000 words). The series is designed to be suitable for students of 
English as a foreign language, for students of English as a second language and 
for reluctant readers. 

41367 

 

I’M  OK  IN  OK. 

The diary of my year in Oklahoma. Ab Lernjahr 4, Level 2  

 

41368 

 

MAN  WITH  TWO  SHADOWS 
This is a series of simplified stories, designed as an introduction to literature. The 
series offers classics, best-sellers, film-titles and original stories. Each book has 
extensive exercises, a detailed introduction and information about the syllabus. 
They are published at six levels: level 1 - beginner (300 words); level 2 - 
elementary (500 words); level 3 - pre-intermediate (1050 words); level 4 - 
intermediate (1650 words); level 5 - upper intermediate (2300 words); level 6 - 
advanced (3000 words). The series is designed to be suitable for students of 
English as a foreign language, for students of English as a second language and 
for reluctant readers. 

41369 MARTHA  AND   JOHN 
English Library poziom trudności 2 

41370 

 

ROMANCE  AT  CAMELOT 

Ab Lernjahr 3, Level 2. (Lernmaterialien) 

 



41371 

 

SHERLOCK  HOLMES  SHORT  STORIES 
 
Classic/British English In these six stories we join the brilliant detective, Sherlock 
Holmes, and his friend Dr Watson, in a variety of exciting adventures. These 
include several suspicious deaths, the mystery of the engineer with the missing 
thumb, and the strange case of the two men who share a very unusual name. 
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SWEET   VALLEY  HIGH   SECRETS 
 

Penguin Readers: Level 2 

 

41373 

 

TEENAGE  DETECTIVES 
 
Ab Lernjahr 4, Level 1 

 DARY- SIERPIEŃ 
 

41374 THE  MARTIAL  LAW:  REPRESSIONS,  
RESISTANCE,  EVERYDAY  LIFE 

41375 

 

POLSKIE  PODZIEMIE  1939-1941. OD  
WOŁYNIA  DO  POKUCIA  cz.1 

Książka (w dwóch osobnych częściach) przygotowana przez pracowników 
Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Zawiera 88 
nieznanych dokumentów NKWD dotyczących likwidacji przez sowieckie organa 
bezpieczeństwa polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1939–1941 
na terenie okupowanych przedwojennych polskich województw: wołyńskiego, 
lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. Zwalczano takie organizacje jak 
Związek Walki Zbrojnej, Polska Organizacja Wojskowa, Polska Organizacja 
Młodzieżowa, Śląski Legion Śmierci czy Organizacja „Neron”. Dużo miejsca 
poświęcono aresztowanemu gen. Michałowi Tokarzewskiemu-Karaszewiczowi, 
powstaniu w Czortkowie 21/22 stycznia 1940 roku, służbom wywiadowczym i 
kurierskim ZWZ na szlakach do Budapesztu i Bukaresztu. Tom jest bogato 
ilustrowany fotografiami z akt śledczych NKWD. 
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POLSKIE  PODZIEMIE  1939-1941. OD  
WOŁYNIA  DO  POKUCIA  cz.2 

Książka ta została przygotowana przez pracowników Instytutu Pamięci 
Narodowej, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej. Opublikowano w niej 
unikalne dokumenty NKWD dotyczące dramatycznych losów konspiratorów i 
żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego w obwodach: wołyńskim, 
rówieńskim, drohobyckim, lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim. 



41377 

 

„SOLIDARNO ŚĆ”  DEKADA  NADZIEI 

Wiosną 1989 r. nikt – ani liderzy opozycji, ani władze PRL – nie mógł 
przewidzieć dalszego rozwoju wydarzeń. W obu uczestniczących przy okrągłym 
stole obozach różnie oceniano ewentualne zyski i straty. Komuniści chcieli 
utrzymać się przy władzy za cenę dopuszczenia opozycji do ograniczonego 
udziału w zarządzaniu państwem. Mieli na to zgodę Moskwy i przyzwolenie 
najważniejszych filarów reżimu: bezpieki oraz armii. Opozycja chciała 
wykorzystać nadarzającą się okazję do uzyskania dobrej pozycji startowej do 
dalszej walki o wolną Polskę. Obie strony odniosły sukces: komuniści dostali 
szansę wkomponowania się w polityczny establishment III Rzeczypospolitej, a 
solidarnościowa samoograniczająca się rewolucja mogła zakończyć się 
samoograniczającym się zwycięstwem. 

41378 

 

DUŻA  SOLIDARNO ŚĆ,  MAŁA 
SOLIDARNO ŚĆ.  BIOGRAFIA  HENRYKI  
KRZYWONOS 
Najpierw zatrzymała tramwaj, a kilka dni później Lecha Wałęsę z tłumem 

stoczniowców kończących „swój” zwycięski strajk – wszystko to w odruchu 
solidarności z tymi, którzy latem 1980 roku rzucili wyzwanie całemu systemowi. 
Henryka Krzywonos, nikomu nieznana motornicza z gdańskiego WPK, tymi 

gestami sprzeciwu – pod gdańską operą i pod stoczniową bramą – sprawiła, że 
sierpniowy protest mógł się przerodzić w wielki ruch na rzecz społecznej zmiany. 

41379 
 

 

WĄTROBA.  SŁOWNIK  TEATRU  
POLSKIEGO  PO  ROKU  1997 
Dekada nowego teatru odkryła dla polskiej kultury wybitne reżyserki i reżyserów 
oraz przynajmniej setkę wspaniałych aktorów. Wzbogaciła repertuar środków 
wyrazu o efekty reportażowe, cytaty z rzeczywistości, zapożyczenia z popkultury, 
a także nowe zasady kompozycji i obecności aktora na scenie. Sprawiła, że polscy 
artyści dramatyczni przetarli oczy i krytycznie spojrzeli na dotychczasowe 
konwencje, przezroczyste ideologie zdroworozsądkowe i religijne oraz pozory 
apolityczności. 

41380 
 

 

PETIT  IMAGIER  FRANCO-POLONAIS 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 

Polsko-francusko książka świetnie ilustrująca możliwości, jakie daje nam zabawa 
językiem i ilustracją. 

41381 
 

 

LA  SIRENA  DI  VARSOVIA 
to tytuł książki dla dzieci, która ukazała się we Włoszech. Wyjątkowość 
opowieści o warszawskiej Syrence, napisanej na motywach baśni Artura 
Oppmana, to w dużej mierze zasługa pięknej, artystycznej szaty 
graficznej.Książka ukazała się nakładem rzymskiego wydawnictwa Tricromia, 
które działa jednocześnie jako galeria sztuki, gdzie można obejrzeć ilustracje do 
wydawanych publikacji. Tom wydano staraniem Instytutu Polskiego w Rzymie i 
władz Warszawy.Pieczołowicie przygotowana włoska wersja historii Syrenki, 
napisana przez Francesco Groggię, jest prawdziwym dziełem sztuki wydawniczej. 
Autorką ilustracji jest Cristiana Cerretti.Książka jest jednocześnie zaproszeniem 
do Warszawy. Jej pierwsze egzemplarze zostały zaprezentowane pod koniec maja 
na festiwalu kultury polskiej Corso Polonia w Rzymie. 
 
 
 



SZÓSTY  ZAKUP  -  WRZESIEŃ 
41382 
 

 

BALTIC  PIES,  KTÓRY  PŁYN ĄŁ  NA  KRZE 

Poznajcie Baltica i pana Adama Buczyńskiego, który go uratował. Ta opowieść 
oparta  jest na prawdziwych zdarzeniach. Psa, który płynął Wisłą na kawałku kry, 
obserwował cały świat. Książka Barbary Gawryluk to wzruszająca historia o jego 
losach. To również opowiadanie o rodzącej się w najtrudniejszych warunkach 
miłości między psem a człowiekiem. 

41383 
 

 

BLASK  RUNÓW  

Drugi po "Runach" tom cyklu cudownie barwnych opowieści o nordyckich 
bogach. 
Dwie dziewczyny, mieszkające o sześćset mil od siebie, noszą identyczne znamię: 
runę, symbolizującą Dawne Dni, gdy światem władali bogowie z podniebnej 
cytadeli, Asgardu. Teraz Asgard leży w gruzach, a jego mieszkańcy już dawno 
utracili moc. Przynajmniej tak się wydaje ludziom. Ale nic nie ginie na zawsze, a 
bogowie jeszcze się nie poddali (i na pewno nie przestali się kłócić!). Pragną 
mocy runów Maddie i Maggie - nowych symboli, naładowanych potężną energią, 
których blask zapowiada nadejście nowych czasów. I tak dziewczęta, porwane 
przez wir wydarzeń, coraz bardziej zbliżają się do siebie oraz ku potwornej walce, 
w której będą musiały udowodnić, komu dochowają wierności... 

41384 
 

 

CIEKAWSKI  GEORGE  IDZIE  DO  PRACY 

Druga z serii klasycznych opowieści o ulubieńcu dzieci Ciekawskim George'u, z 
tekstem i ilustracjami autorstwa Margret i H.A Reyów. Tym razem niesforna 
małpka, po ucieczce z zoo, trafia do miasta gdzie spotyka ją wiele przygód. 
Dostaje pracę czyściciela okien w drapaczu chmur. Niestety Ciekawski George co 
chwila wpada w tarapaty. Na szczęście w końcu odnajduje swego przyjaciela pana 
w żółtym kapeluszem i zostaje gwiazdą filmową. Dotychczas ukazała się książka i 
audiobook pt. "Ciekawski George" . Wkrótce planowane jest wydanie kolejnej 
przygody George'a pt. " Ciekawski George jeździ na rowerze".. 

41385 
 

 

DETEKTYW   NA   PUSTYNI 

Ture Sventon - praktykujący prywatny detektyw, miłośnik ptysiów z kremem i 
posiadacz prawdziwego latającego dywanu - powraca! Tym razem wybiera się na 
pustynię arabską, by odwiedzić swego przyjaciela, Omara - i zupełnie 
przypadkiem trafia w sam środek przestępczej intrygi. Czy uda mu się uchronić 
przed kradzieżą najnowsze odkrycie genialnego wynalazcy? I jak zapakować 
ptysie, by nie zepsuły się w upalnej Arabii? 

41386 
 

 

DZIŚ  PRZYCHODZI  NIANIA 

Książki z tej serii są stworzone na podstawie jednej z najbardziej znanych i 
rozpoznawalnych na świecie licencji ? Sesame Street. Przygody bohaterów Ulicy 
Sezamkowej znane są polskim dzieciom z TVP 1 oraz z kanału MiniMini. Książki 
?Sezamkowy Zakątek. Ulubione bajki? skierowane są do dzieci w wieku 2?5 lat. 
Na kartach pięknie ilustrowanej serii młodzi czytelnicy poznają świat, dowiadują 
się, jak działają różne przedmioty z ich otoczenia, przenoszą się do różnych epok, 
by wraz z ulubionymi bohaterami stawić czoło wyzwaniom ? tym zupełnie 
zwyczajnym, i tym bajkowym. Oryginalna i kolorowa oprawa graficzna pobudza 
dziecięcą wyobraźnię, a zawarte w książeczkach treści edukacyjne zapewniają 
niezapomnianą lekturę. 



41387 
 

 

EDDA 

Witajcie w świecie Eddy... Wszyscy mieszkańcy Eddy składają się z pikseli - z 
wyjątkiem Penelopy. Podczas gdy jej ludzkie ciało utrzymywane jest przy życiu 
w szpitalnym łóżku, jej awatar biega samopas i może zrobić dosłownie 
wszystko... łącznie z wytworzeniem zabójczej broni dla swojego opiekuna, lorda 
Scanthaxa. Gdy ostatni władca Eddy decyduje się na inwazję innych wirtualnych 
światów, Erik-Cindella z Epica i Zjawa z Sagi stają się częścią historii i biorą 
udział w ostatecznej, wielkiej wojnie między wszechświatami. Czy jest szansa na 
pokojowe rozwiązanie? Czy jednak wszystko musi się rozstrzygnąć za sprawą 
mieczy i pistoletów? Porywająca fabuła i połączenie techniki z fantastyką 
sprawiają, że książki Kosticka dają emocje porównywalne z najlepszą grą! Conor 
Kostick jest pomysłodawcą pierwszej na świecie gry fabularnej fantasy 
rozgrywanej na żywo (LARP). Jego debiutancka powieść Epic oraz jej 
kontynuacje: Saga i Edda tworzą cykl science fiction Kroniki Awatarów, który 
pokochali czytelnicy na całym świecie. Polski przekład trylogii został 
uhonorowany grantem Ireland Literature Exchange. 

Kroniki Awatarów:  1. Epic, 2. Saga, 3. Edda 

41388 
 

 

DEMON  I   KUŹNIA 

Ostatni tom przygód Maksa, obdarzonego niezwykłym darem i walczącego z 
demonami, oraz jego przyjaciół i śmiertelnych wrogów. Pół roku po oblężeniu 
czarodziejska Akademia Rowan zostaje odbudowana. Niebawem znów zacznie 
się rok szkolny. Przygotowywana jest wyjątkowo niebezpieczna wyprawa 
badawcza. Trzeba ustalić, jak zmienił się świat poza murami Rowan, gdy władze 
przejęły siły zła. Czy nadal istnieje cywilizacja? Odświeżające połączenie 
fantastyki, historii, mitologii, humoru i powieści przygodowej w barwnej sadze, 
zilustrowanej przez . 

Gobelin: 1. Pies z Rowan, 2. Drugie oblężenie, 3. Demon i kuźnia 

41389 

 
 

GOLIAT 
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 opuścił ogarnięty 
rewolucją Konstantynopol i skierował się na wschód, by bronić brytyjskich 
interesów w Azji. Jednak nad Syberią na prośbę cara załoga wykonuje szczególną 
misję - z centrum zdewastowanego obszaru ratuje niezwykłego naukowca. Nikola 
Tesla szybko oznajmia, że ma potężną broń zdolną zakończyć Wielką Wojnę. I 
daje pokaz jej możliwości. Nie wiedząc, którą stronę konfliktu genialny 
wynalazca w końcu poprze, Alek, prawowity następca tronu Austro-Wegier, 
myśli o swych rodakach. Ale musi też nieść brzemię dopiero co odkrytej 
tajemnicy Deryn Sharp... a w zasadzie dwóch tajemnic.  
 
Lewiatan: 1. Lewiatan, 2. Behemot, 3. Goliat. 
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JEDEN  ZA  WSZYSTKICH,  WSZYSCY  ZA  
JEDNEGO 
 
Baranek Belino nie chce się poddać corocznemu goleniu. Przyjaciele znajdują mu 
kryjówkę, dzięki czemu nie będzie musiał się wstydzić swojej golizny. Jednak 
okazuje się, że ta kryjówka to miejsce spotkań najokrutniejszych potworów! 
Belino zostaje porwany, a przyjaciele zrobią wszystko, aby go uwolnić. 



41391 

 

KOT,  KTÓRY  PATRZYŁ  NA  KSI ĘŻYC 
 
Ciepły i zarazem zabawny tomik wierszy, którego bohaterami są między innymi 
zapracowany księżyc, węgorz, który uwielbiał słoną wodę, rodzinka na majówce, 
gawron w żółtych spodniach czy olbrzymka, która chciała pożreć dwie słodkie 
dziewczynki. A wszyscy w doskonałych humorach gotowi rozbawić największego 
ponuraka! 

41392 

 

KSIĘGA  DŹWIĘKÓW  
 
Międzynarodowy bestseller. Wesoła książeczka dla najmłodszych do oglądania, 
czytania i zabawy w wydawanie odgłosów. Jak robi bęben? Jak koń? A jak… 
szpinak? Zabawne, kolorowe obrazki i dźwięczne podpisy przeniosą Twoje 
dziecko w radosny i fascynujący świat dźwięków. 118 kartonowych stron zapewni 
maluchom rozrywkę na długi czas. 

41393 

 

LIST  W  BUTELCE 
 

W upalny, słoneczny dzień pewna dziewczynka znajduje na plaży tajemniczy list. 
Okazuje się, że jest to zaproszenie na podwieczorek. Ale od kogo? Może wysłał je 
pirat? A może różowy słoń? Albo biały królik..."List w butelce", magiczna 
historia opowiedziana pięknymi obrazami, przemówi do wyobraźni nie tylko 
najmłodszych Czytelników. 
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EXODUS 
 
„Tron jest pusty, a my zostaliśmy sierotami. Co się z nami stanie?” 
Tak płaczą zastępy niebieskie opuszczone przez Boga. Dla Lucyfera – Gwiazdy 
Zarannej – zniknięcie Jahwe oznacza bardziej praktyczny problem – kwestię 
przetrwania, zarówno swojego własnego, jak i całego Stworzenia. Po tym jak 
Lucyfer ocalił ducha Elaine Belloc, odkrył, że musi bronić dziedzictwa ojca przed 
parą uzurpatorów. Fakt, że przejęli oni moc Jahwe, czyni zadanie niezwykle 
trudnym – tak trudnym, że Lucyfer musi podjąć środki prewencyjne we własnym 
wszechświecie.  
Lucyfer, zrodzony na kartach przełomowej serii komiksowej Neila Gaimana 
SANDMAN, kontynuuje swoje przygody w nominowanej do Nagrody Eisnera 
serii Mike’a Careya. 
 
Lucyfer:   1. Diabeł na progu, 2. Dzieci i potwory, 3. Potępieńcze związki, 4. 
Boska komedia, 5. Interno, 6. Dworce ciszy, 7. Exodus. 

41395 

 

MAMA  MU  CZYTA 
 
Kolejna historia o ciekawej świata Mamie Mu i jej gderliwym przyjacielu Panu 
Wronie. Tym razem Mama Mu postanawia nauczyć się czytać, a Pan Wrona... 
napisać książkę! 
Smakowite dialogi, niebanalny humor, wyraziste charaktery bohaterów oraz pełne 
zaskakujących szczegółów ilustracje sprawiają, że przy tych książkach dobrze 
bawi się cała rodzina. 



41396 

 

ŚLADY  TYGRYSA 
 
Kolejna – po Złocie bogów, Wilczym szlaku i Piaskach skorpiona – część cyklu 
powieściowego mistrza survivalu Beara Gryllsa! 
Autentyczne techniki przetrwania w najtrudniejszych warunkach! 
Po przygodach na pustyni Beck i jego przyjaciel Peter spędzają wakacje na 
Sumatrze. Podczas wycieczki do rezerwatu orangutanów nagły wybuch wulkanu 
odcina im drogę powrotu. Jedyna szansa na ratunek to droga przez tropikalny 
las… Beck bywał już w różnych niegościnnych miejscach na ziemi, ale ta dżungla 
jest szczególnie niebezpieczna. Czy sprosta największemu wyzwaniu w życiu? 
Misja przetrwanie: 1. Złoto bogów, 2. Wilczy szlak, 3. Piaski skorpiona, 4. 
Ślady tygrysa. 
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MISJA 
 
Trzecia część cyklu ZAGINIENI W CZASIE. 
Po udzieleniu pomocy Chipowi i Aleksowi, którzy musieli przetrwać w XV-
wiecznym Londynie, Katherine i Jonasz ruszają na pomoc kolejnemu dziecku, 
Andrei. Andrea jest w rzeczywistości Wirginią Dare z zaginionej kolonii 
Roanoke. Tym razem jednak zadanie okazuje się bardzo trudne. Rodzeństwo 
zamiast do XVII-wiecznej kolonii trafia w nieprzyjazne wyludnione miejsce… Co 
gorsza, ktoś zdaje się zagrażać ich misji… 
 
Zaginieni  w czasie: 1. Wybrańcy, 2. Podróż, 3. Misja. 
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PIEŚŃ   KSIĘŻYCA 
 
Dwa wampiry. Dwaj nienawidzący się bracia. I piękna dziewczyna, której obaj 
pragną... Elena: po ucieczce z Mrocznego Wymiaru myśli już tylko o wyjeździe - 
do college’u, gdzie poznali się jej rodzice. Czuje, że to będzie najlepszy rok, dla 
niej i dla Stefano. Damon: przeżył i stał się inny, bardziej łagodny, bardziej… 
ludzki? Czy pożegnał na zawsze mrok, który spowijał jego duszę? Stefano: 
wierzy, że znów ma brata. Lecz czy powinien mu ufać? 
 
Pamiętniki wampirów: Przebudzenie, Walka, szał, Mrok, Powrót o zmierzchu, 
Uwięzieni, Dusze cieni, Północ, Fantom, Pieśń księżyca. 

41399 

 

PIĘKNA  I  M ĄDRA  BAJKA  O  TROSKACH  
ZAJĄCA  GRAJKA 
 
Chyba mam problem, i to nie lada – 
We własnym domu deszcz na mnie pada. 
W takich okolicznościach losu odnajdujemy tytułowego zająca. 
I towarzyszymy mu w próbach zaradzenia sytuacji. Próbach, 
dodajmy uczciwie, nieudolnych. Zabawna i pouczająca opowieść o wartości 
różnych talentów i sile prawdziwej przyjaźni. Dowcipne ilustracje i piękny tekst 
to efekt twórczej współpracy Ewy Kozyry-Pawlak i Pawła Pawlaka. 
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PRZYGODY  TAPPIEGO  Z  SZEPCZĄCEGO  
LASU 
 
Magiczny, bardzo plastycznie opisany świat pełen przyjaznych postaci: wesołego 
wikinga, przyjaznego wiatru, wesołej wiewiórki; baśniowy charakter opowieści. 
Sympatyczni bohaterowie, których polubi każde dziecko. 
Prosty tekst i duże litery pomogą rodzicom przy wieczornym czytaniu i zachęcą 
dzieci do samodzielnej lektury. 
Czarno-białe, wesołe ilustracje pełne szczegółów zwrócą uwagę dzieci. 
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PRZYWRÓCONA 
 
Wendy, następczyni tronu królestwa, musi poślubić księcia Vittra. To jedyny 
sposób, żeby ocalić Trylle przed ich śmiertelnym wrogiem i zapobiec krwawej 
wojnie z niepokonanym przeciwnikiem. Lecz myśl o tym, że przyjdzie jej opuścić 
miejsce, które stało się jej domem, jest nie do zniesienia... 
Pożegnała się już ze swoją pierwszą miłością, czy teraz przyjdzie jej poświęcić 
drugą? Czy będzie musiała wyrzec się uczucia do Lokiego, tak jak wcześniej 
wyrzekła się miłości do Finna? Czy czeka ją najtrudniejszy wybór: z którym z 
nich zostanie na zawsze… 
Jeśli tylko ich magiczny świat ma przed sobą jakieś „na zawsze”. Przyszłość 
Trylli leży w rękach Wendy - pod warunkiem że odważy się o nią walczyć… 
 
Trylogia Trylle:  1. Zamieniona, 2.Rozdarta, 3. Przywrócona. 
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ZŁOWIESZCZY  MROK 
 
Szósty tom znakomitej, bestsellerowej serii Angie Sage o Septimusie Heapie, 
siódmym synu siódmego syna i utalentowanym, choć raczej pechowym, 
czarodzieju. 
Septimus Heap osiągnął właśnie znamienny wiek czternastu lat. W świecie 
czarodziejów liczba czternaście ma ogromne znaczenie – to dwa razy siedem... 
Nadchodzi czas próby. Septimus stawia sobie za cel ocalenie Althera Melli, 
niesłusznie i nieco przypadkowo wygnanego ducha. Niestety, sprawy szybko 
zaczynają się komplikować. Starzy wrogowie nie śpią - paskudny Merrith 
Merredith przypuszcza kolejny atak. Z pomocą złych mocy zamyka cały zamek w 
polu Czarnej Magii, więżąc w murach jego mieszkańców. 
 
Septimus Heap: 1.Zakazana magia, 2. Smoczy lot, 3. Duch królowej, 4. Tajemna 
wyprawa, 5. Zemsta syreny, 6. Złowieszczy mrok. 
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OMEN 
 
Galaktyczny Sojusz wciąż liże wojenne rany. To dla starożytnych Sithów 
doskonały moment, by upomnieć się o władzę... 
Przerażająca przemiana Jacena Solo w bezwzględnego Lorda Sithów nawet po 
jego śmierci kładzie się cieniem na losach posłanników Jasnej Strony. Rycerzy 
Jedi gnębi tajemnicza choroba, a Luke Skywalker przebywa na dobrowolnym 
wygnaniu. Żądna władzy admirał Daala wykorzystuje sytuację, oskarżając Zakon 
i podważając jego autorytet w oczach obywateli Sojuszu. 
 
Przeznaczenie Jedi: 1. Wygnaniec, 2. Omen. 
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ĆWICZENIA  TATY  ŚWINKI 
 
"Książeczki z półeczki" to doskonały pomysł na wspólną zabawę rodziców z 
dziećmi. Formuła serii została opracowana w taki sposób, żeby wspomagać 
proces edukacji dziecka oraz rozwijać jego zdolności poznawcze. Każdy miłośnik 
świnki Peppy pokocha jej nowe przygody opatrzone kolorowymi ilustracjami 
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MOJA   MAMA 
 
"Książeczki z półeczki" to doskonały pomysł na wspólną zabawę rodziców z 
dziećmi. Formuła serii została opracowana w taki sposób, żeby wspomagać 
proces edukacji dziecka oraz rozwijać jego zdolności poznawcze. Każdy miłośnik 
świnki Peppy pokocha jej nowe przygody opatrzone kolorowymi ilustracjami. 
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WIZYTA  U   PRZYJACIELA 
 
Pedro złamał nogę i leżał w szpitalu. 
Peppa z przyjaciółmi wybrała się do niego w odwiedziny... 
Co dzieci wymyśliły, żeby pocieszyć chorego kolegę? 
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TATO,  W   STUDNI  NIE  MA  WODY! 
 
Mogłoby się wydawać, że rodzina Różyczków przeżyła już wszystkie najbardziej 
szalone przygody. Otóż... nie. Dopiero w piątym tomie fińskiej serii tacie udaje 
się (nieco przez przypadek, z pomocą skonstruowanego przez dzieci robota o 
wdzięcznej nazwie Kolczatka Stukatka) zakupić domek letniskowy nad jeziorem. 
Dzieci nie posiadają się z radości; również sąsiad Rurka angażuje się w 
przygotowania do wyjazdu. W tym celu rusza ze swoją magiczną różdżką na 
poszukiwania wody w studni... Czy Różyczkowie zaprzyjaźnią się z ptakami, 
które lecąc na południe odwiedzają chatkę, i co na to wszystko powie mama - tego 
dowiedzą się tylko ci, którzy przeczytają "Tato, w studni nie ma wody!". 
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W  SIECI 
 
Jest rok 2140. Walka przeciw starzeniu się społeczeństwa została wygrana. Ludzie 
moga już żyć wiecznie. 
Nie wszyscy jednak wierzą, że nieskończone życie to jedyny wybór. Powstaje 
ruch oporu, który zwalcza ideologię wiecznej młodości. 
Peter zostaje uwikłany w konflikt nie tylko z totalitarnym rządem, ale także, co 
gorsza, z własną rodziną. 
Czy uda mu się być lojalnym wobec najbliższych, wobec Anny? 
Jaką szokującą prawdę kryją w sobie mury Pincent Pharma? 
 
Kontynuacja Deklaracji. 
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WOJNA  NIEŚMIERTELNYCH 
 
Zgiełk bitewny trwa na morzach i oceanach! Federacja Piracka sprzymierzona z 
nokturnami usiłuje powstrzymać wampiratów pod wodzą Sidoria oraz 
demonicznej Loli, której żądzy krwi bynajmniej nie ostudziła zaawansowana 
ciąża. Choć lady Lockwood wkrótce ma urodzić bliźniaki, nadal pierwsza rzuca 
się w ogień walki. Tymczasem rośnie sława młodych Tempestów - Connora jako 
nieustraszonego pirata, Grace - jako uzdrowicielki... Stara przepowiednia głosi, że 
wojna nieśmiertelnych dobiegnie kresu za sprawą pewnych bliźniąt, z których 
jedno będzie musiało zginąć... Lecz o których dziedziców Sidoria może chodzić? 
 
Wampiraci: 1. Demony oceanu, 2. Fala terroru, 3. Krwawy kapitan, 4. Czarne 
serce, 5. Imperium nocy, 6. Wojna nieśmiertelnych. 
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WESOŁY  RYJEK   POWRACA 
 
Następny tomik z opowiadaniami o Wesołym Ryjku, który zawsze jest w dobrym 
humorze! Zajmuje się drobnymi codziennymi sprawami i stara się zrozumieć 
dorosłych. Nie zawsze jest łatwo, ale Wesoły Ryjek nie ustaje w swojej 
dociekliwości. Jak zwykle towarzyszy mu żółw przytulanka, a mama i tata służą 
radą i pomocą. 
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ZAKOCHANY  KURCZAK 
 
Co się dzieje z Carmelitem? Nagle jego serduszko zaczyna szaleć, a kurze łapki 
same się pod nim uginają. On zupełnie stracił głowę. Czyżby różowy kurczak coś 
ukrywał? Jego siostra Carmen zaczyna się zastanawiać, czy przybycie Roksany, 
młodej rudej kurki, nie jest przypadkiem powodem dziwnego stanu Carmelita. 
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ZAGINIONE  HISTORIE 
 
Ostatni (ponoć) tom "Zwiadowców", bestsellerowego cyklu, który pokochali nie 
tylko młodzi czytelnicy. "Zaginione historie" rzucają nieco światła na nie opisane 
dotąd przygody bohaterów. Co wydarzyło się po wydarzeniach opisanych w 
"Cesarzu Nihon-Ja"? Kim był Halt, zanim został zwiadowcą? W jakich 
okolicznościach zginął ojciec Willa? Skąd wzięli się dodatkowi gościa na 
romantycznej kolacji Gilana i Jenny? Na te i inne pytania odpowiadają właśnie 
"Zaginione historie" - książka, która powstała na wyraźne życzenie milionów 
fanów na całym świecie. 
 
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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ZWYKŁA  KSI ĄŻKA  O  TYM,  SKĄD  SIĘ  
BIORĄ  DZIECI 
 
Historia tej książki rozpoczęła się kiedy moje znajome przedszkolaki zaczęły 
pytać swoich rodziców: `skąd się wziąłem na świecie`?. Zauważyłam, że 
niektórzy dorośli wpadali wtedy w dziwną i niezrozumiałą panikę. Nawet pani 
przedszkolanka! Robili się czerwoni na twarzy, rozglądali po kątach i udawali, że 
nic nie słyszą, a potem szeptali między sobą w drugim pokoju. A prawdziwa 
katastrofa następowała, gdy pewnego dnia z ust dziecka, które rozpoczęło naukę 
w szkole, padało pytanie: `a co to jest SEKS`? W różnych gazetach i wieczornych 
programach telewizyjnych dorośli spierają się, czy rozmawianie z dziećmi o `tych 
sprawach` jest normalne czy nie? Strasznie się przy tym denerwują, ale dlaczego? 
Pomyślałam sobie wtedy, że to NIE DO KOŃCA NORMALNE NIE 
ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI na ten temat, tak jak na każdy inny. I WŁAŚNIE 
DLATEGO POSTANOWIŁAM NAPISAĆ KSIĄŻKĘ O TYM,Â  SKĄD SIĘ 
BIORĄ DZIECI ? NAJZWYKLEJSZĄ JAK SIĘ DA!  

 DARY - WRZESIEŃ 
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FRANKLIN  DETEKTYWEM  
 
Nowa seria przygód dobrze znanego dzieciom zielonego żółwia, występującego w 
kilkudziesięciu pozycjach książkowych, w animowanym serialu telewizyjnym 
oraz w kilku pełnometrażowych filmach. W tej serii każda książka zawiera pełną 
przygodę Franklina i jego przyjaciół, tyle że przedstawianą w skrócie i opisaną 
łatwym językiem. Proste zdania i nieskomplikowane słowa to zachęta dla dziecka, 
które właśnie uczy się czytać. Przedszkolaki mają doskonałą okazję, by zacząć 
naukę czytania ze swoim ulubionym bohaterem, a sześciolatki i starsze dzieci 
zapewne przeczytają łatwy tekst samodzielnie. W tej serii ukazano przygody 
znane dzieciom z telewizji, jednak zawsze w nieco zmienionej wersji. 
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FRANKLIN  I  NIESPODZIANKA 
 
Nowa seria przygód dobrze znanego dzieciom zielonego żółwia, występującego w 
kilkudziesięciu pozycjach książkowych, w animowanym serialu telewizyjnym 
oraz w kilku pełnometrażowych filmach. W tej serii każda książka zawiera pełną 
przygodę Franklina i jego przyjaciół, tyle że przedstawianą w skrócie i opisaną 
łatwym językiem. Proste zdania i nieskomplikowane słowa to zachęta dla dziecka, 
które właśnie uczy się czytać. Przedszkolaki mają doskonałą okazję, by zacząć 
naukę czytania ze swoim ulubionym bohaterem, a sześciolatki i starsze dzieci 
zapewne przeczytają łatwy tekst samodzielnie.  
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FRANKLIN  I  POKAZ   MAGII 
 
Nowa seria przygód dobrze znanego dzieciom zielonego żółwia, występującego w 
kilkudziesięciu pozycjach książkowych, w animowanym serialu telewizyjnym 
oraz w kilku pełnometrażowych filmach. W tej serii każda książka zawiera pełną 
przygodę Franklina i jego przyjaciół, tyle że przedstawianą w skrócie i opisaną 
łatwym językiem. Proste zdania i nieskomplikowane słowa to zachęta dla dziecka, 
które właśnie uczy się czytać. Przedszkolaki mają doskonałą okazję, by zacząć 
naukę czytania ze swoim ulubionym bohaterem, a sześciolatki i starsze dzieci 
zapewne przeczytają łatwy tekst samodzielnie.  

41417 

 

FRANKLIN  NA  WYCIECZCE 
 
Zielony żółw Franklin znany jest dzieciom na całym świecie z serii powszechnie 
lubianych książeczek oraz popularnych filmów animowanych. Każdy tomik to 
osobna historia o niezwykle ważnych sprawach z życia przeciętnego kilkulatka. 
Tym razem cała klasa Franklina wybiera się na wycieczkę do muzeum. 
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FRANKLIN  URZ ĄDZA  PIKNIK 
 
Nowa seria przygód dobrze znanego dzieciom zielonego żółwia, występującego w 
kilkudziesięciu pozycjach książkowych, w animowanym serialu telewizyjnym 
oraz w kilku pełnometrażowych filmach. W tej serii każda książka zawiera pełną 
przygodę Franklina i jego przyjaciół, tyle że przedstawianą w skrócie i opisaną 
łatwym językiem. Proste zdania i nieskomplikowane słowa to zachęta dla dziecka, 
które właśnie uczy się czytać. Przedszkolaki mają doskonałą okazję, by zacząć 
naukę czytania ze swoim ulubionym bohaterem, a sześciolatki i starsze dzieci 
zapewne przeczytają łatwy tekst samodzielnie.  
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JULEK  I  JULKA  cz.1 
 
Annie M.G. Schmidt napisała pięć książeczek o przygodach Julka i Julki. 
Dowcipne i zrozumiałe dla małych dzieci opowiadanka należą do klasyki 
literatury dziecięcej (sprzedano ponad milion egzemplarzy holenderskiego 
wydania). 
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KAPUŚCIŃSKI  NON-FICTION 
 
Pierwsza tak obszerna, obejmująca całe życie i dzieło, książka o Ryszardzie 
Kapuścińskim (1932-2007), pióra wybitnego dziennikarza i reportera `Gazety 
Wyborczej`. Doskonale udokumentowana, pełna celnych analiz opowieść o 
`człowieku, żyjącym w poplątanych czasach, w kilku epokach, w różnych 
światach` na szerokim tle wydarzeń społeczno-politycznych ostatniego półwiecza 
w Polsce i za granicą. Domosławski odważnie podejmuje wnikliwą próbę 
charakterystyki Kapuścińskiego - człowieka pełnego sprzeczności, wokół którego 
narosło wiele kontrowersji. 
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ŚWIĄTECZNE  CIASTKA 
 
Scooby-Doo! Czytaj i Zgaduj 
Seria książeczek do wspólnego czytania z dzieckiem. Proste historyjki o 
przygodach psa detektywa i jego przyjaciół, z wstawionymi do tekstu obrazkami, 
adresowane są do czytelników w wieku 3-6 lat. 
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WĘDRUJĄC   PO  NIEBIE  Z   JANEM   
HEWELIUSZEM  
 
Historia życia i dokonań Jana Heweliusza to pierwsza część Trylogii Gdańskiej - 
trzech opartych na faktach powieści o wielkich gdańszczanach. Składają się na nią 
opowieści: o Janie Heweliuszu, Danielu Gabrielu Fahrenheicie i Arturze 
Schopenhauerze. Trylogia przybliży młodym Czytelnikom życie i dokonania tych 
niezwykłych postaci. 
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AFRO-WARSZAWA 
 
Projekt fotograficzny "Afro-Warszawa" poświęcony jest "Warszawiakom z 
Afryki". Fotoreportaż autorstwa Jacka Łagowskiego został zrealizowany wspólnie 
z Mamadou Dioufem, Senegalczykiem, który od 27 lat mieszka w Warszawie 
oraz Pawłem Średzińskim z Fundacji "Afryka Inaczej". Zdjęcia Afrykanów 
zostały zrobione w różnych miejscach Warszawy, m.in. w szpitalu, gdzie pracuje 
Honory Kiwale z Tanzanii oraz na Politechnice Warszawskiej, gdzie wykłada 
prof. Desire Rasolomampionona. Na wystawie nie zabraknie zdjęć z uroczystości 
rodzinnych i świąt obchodzonych przez Afrykanów w Warszawie. 
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ANNE  OF  AVONLEA 
 
The book's title is fitting, as Anne is no longer simply "of Green Gables" as she 
was in the previous book, but now takes her place among the "important" people 
(and the "grown up" people) of Avonlea society, as its only schoolteacher. She is 
also a founding member of the A.V.I.S. (the Avonlea Village Improvement 
Society), which tries to improve (with questionable results) the Avonlea 
landscape. 

41425 

 

CINCO  SE  VEN  EN  APUROS 
 
Un caso de error de identidad, un rapto, un misterioso castillo... Los Cinco se ven 
metidos en una de sus aventuras más peligrosas, con Dick como víctima de un 
secuestro. 
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DROGA   MIODOWA 
 
Droga Miodowa to książka przygodowa dla małych i dużych dzieci. Opowiada o 
podróży misia Miodala do pięknych miejsc w Europie, w których przytrafiają mu 
się zaskakujące, raz miłe, raz dziwne przygody. Ale jest to podróż niezwykła. 
Miodal wyrusza w drogę, czując się jak dorastający chłopiec, który już myśli, że 
wie, co chciałby robić (chce się bawić, cały świat należy do niego), ale nie jest 
jeszcze dorosły... 
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GRZYBY 
 

Król Borowik Prawdziwy szedł lasem, 
postukując swym jednym obcasem, 
a ze złości brunatny był cały, 
bo go muchy okrutnie kąsały. 

Tedy siadł uroczyście pod dębem 
i rozkazał na alarm bić w bęben 
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I  NIE  BYŁO  JU Ż  NIKOGO 
 
 Akcja rozgrywa się na Wyspie Żołnierzyków zakupionej przez tajemniczego 
pana U. N. Owen'a. (Przy odrobinie fantazji "unknow".) Zaprasza on na nią ośmiu 
ludzi oraz zatrudnia małżeństwo jako służbę. Ludzie Ci nie są związani ze sobą w 
jakikolwiek sposób. Jest wśród nich starsza dama, młoda nauczycielka, sędzia, 
lekarz, były policjant, emerytowany wojskowy, młodzieniec i podróżnik. Nie ma 
na ziemi miejsca, w którym mogliby się przypadkowo spotkać. A jednak zostali 
oni poproszeni o przyjazd. Każdy z nich jednak otrzymał zaproszenie od kogoś 
innego - starego znajomego czy biuro pośrednictwa pracy. Tajemniczego pana 
Owena nikt nie zna. 
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JÓZIO  I  RYBY 
 
Bajka dla przedszkolaków o Józiu, który bardzo lubił chodzić nad rzekę. 
Ilustrował Jan Kudláček. 
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KUCHNIA  Z  ZIELONEGO  WZGÓRZA 
 
Niezapomniany klimat Zielonego Wzgórza i pyszna kanadyjska kuchnia początku 
XX wieku! Nie wszyscy wielbiciele Ani z Zielonego Wzgórza wiedzą, że jej 
autorka za życia była nie tylko uznaną pisarką, ale także świetną kucharką. Jej 
talenty kulinarne były słynne nie tylko wśród mieszkańców Wyspy Księcia 
Edwarda. Te niezwykłe zdolności rozwijała, gotując smakołyki dla najbliższych. 
A wciąż pogłębianą wiedzę wykorzystywała w swoich powieściach, opisując 
niezwykle obrazowo potrawy jakimi raczyli się ich bohaterowie. 
Prowadzony osobiście przez Lucy Maud Montgomery i długo przechowywany 
przez jej rodzinę zeszyt z oryginalnymi recepturami, w końcu ujrzał światło 
dzienne.  
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MAJKA  Z  SIWEGO  BRZEGU 
 
Opowieść o dziewczynce z prowincji, jej dzieciństwie, przyjaźniach. 
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MOZART   OCZAMI  DZIECI 
 
Książka o życiu jednego z największych twórców muzyki klasycznej. Dziecko 
wyruszy na wędrówkę po Wiedniu i odkryje jego tajemnice, pozna nieznane fakty 
i mnóstwo ciekawostek z życia Wolfganga Amadeusza Mozarta. Dodatkową 
atrakcją jest dołączona do książki płyta CD, która zawiera wybrane utwory 
kompozytora. 
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MR.  BUMB  LOSES  HIS  MEMORY 
 

Mr. Men New Story Library 
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80  LAT  OGRODU  MIEJSKIEGO    
W  WARSZAWIE   
 
KRONIKA  1928-2008 
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PIERWSZY  ROK  Z  ŻYCIA  DZIECKA.  
PORADNIK  DLA  MATEK  I  OJCÓW  
 
Pierwszy rok życia dziecka to bardzo interesująco napisany poradnik dla młodych 
matek i ojców. W poradniku tym świeżo upieczeni rodzice znajdą mnóstwo 
informacji na temat pierwszego roku życia dziecka. Dowiedzą się jak 
zachowywać się w wielu sytuacjach. To skarbnica wiedzy. 
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SLEEPING  BEAUTY 
 
Klasyczne baśnie w postaci skróconej i dostosowanej do znajomości języka u 
dzieci, które się go dopiero uczą.  
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SMERF  DYKTATOR 
 
Papa Smerf wyrusza w podróż, a Ważniak ogłasza się dyktatorem i każe nazywać 
Smerfissimusem. Lecz smerfy długo tego nie wytrzymają... 
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OKROPNY  MACIU Ś   I  NAMOLNA  NIANIA 
 
Znacie Koszmarnego Karolka? Okropny Maciuś bije go na głowę! 
Maciuś ma niebieskie oczy, kręcone włosy i zadarty nos. Wygląda jak aniołek, ale 
jest naprawdę okropny… Tymczasem w domu Okropnego Maciusia pojawia się 
Namolna Niania, trucicielka moli, która twierdzi, że nazbyt żywego chłopca 
trzeba utemperować! O, nie! Maciuś na to nie pozwoli! Udowodni niani, że 
naprawdę jest okropny! Na beczkę prochu! Broń się, Maciusiu! 
Pierwszy tom prześmiesznej serii! 
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ZOSIA  Z  ULICY  KOCIEJ 
Ponuraki, drżyjcie! Zosia nie pozwoli Wam się nudzić! 
„Cześć! Mam na imię Zosia. Okropnie, prawda? Jeśli chodzi o nazwisko, to też 
mogłoby być lepiej. Wierzbowska brzmi nieźle, ale jest na W. Każdy uczeń na 
świecie wam to powie, że nie ma gorszej rzeczy, niż wylądować na początku albo 
na końcu listy. Ale dosyć tego! Nie jestem przecież jakąś okropną pesymistką. 
Specjalnie zaczęłam od najgorszych rzeczy, żeby jak najszybciej mieć je za sobą. 
No, może jeszcze powinnam wspomnieć o mojej młodszej siostrze Mani. 
Całkowita porażka! Choć muszę przyznać, że to dzięki Mani ruszyła lawina 
niecodziennych wypadków w naszej rodzinie. A może to przez psią kupę…? W 
każdym razie właśnie dlatego, pisząc te słowa, siedzę na jabłoni rosnącej w 
ogrodzie naszego nowego domu przy ulicy Kociej 5”. 
„Zosia z ulicy Kociej” to przezabawna seria o perypetiach rezolutnej Zosi i jej 
zwariowanej rodzinki. W pierwszej części sporo niespodzianek: konkurs na 
Pajęczą Twarz Roku, trup na schodach, taniec z pralkami, a nawet spotkanie z 
pewnym Bezskorupciastym! 

 SIÓDMY  ZAKUP  -  LISTOPAD  
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NAJEŹDŹCY 

Drugi tom skandyjskiej trylogii rozgrywający się bezpośrednio po wydarzeniach 
opisanych w `Wyrzutkach`. Hal poradził sobie z próbą i udowodnił, że mimo 
mikrej postury zasługuje na miano prawdziwego wojownika... Cóż jednak z tego, 
skoro niedługo później chłopak podpadł oberjarlowi i całemu rogatemu 
towarzystwu. Dopiero teraz Czaple znajdują się w prawdziwych opałach! Hal ma 
tylko jedną, naprawdę niewielką szansę, by oczyścić imię swoje i swej drużyny - 
musi dopaść i schwytać człowieka odpowiedzialnego za całe nieszczęście, 
złodzieja Zavaca... Czaple dopną swego lub zginą, próbując - niestety, wzburzone 
morza i grasujący po nich piraci sprawiają, że to drugie wydaje się bardziej 
prawdopodobne.  Drużyna: t.1  Wyrzutki, t.2 Najeźdźcy. 
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DŹWIĘKI  KOLORÓW  

W tej zapierającej dech, poruszającej książce, młoda niewidoma dziewczyna 
podróżuje od jednej stacji metra do następnej - odbywając w tym samym czasie 
podróż w wyobraźni, która zabiera ją do nieprawdopodobnie pięknych miejsc. 
Pływa z delfinami i opala się leżąc na grzbiecie wieloryba, fruwa z ptakami i 
jedzie na stację gdzie kończy się świat. Francuskie wydanie `Dźwięków kolorów` 
zdobyło prestiżową nagrodę VERSELE (przyznane przez gremium 45 710 dzieci 
w wieku 9-11 lat, z Belgii). Jedną z inspiracji do tytułu był dla Liao wiersz 
`Wielkie to szczęście` Wisławy Szymborskiej, Którego fragment zmieścił w 
książce jako motto. Dźwięki kolorów wydane po chińsku w 2001 r., zostały 
przełożone na kilka języków. Książka doczekała się adaptacji filmowej (Wong 
Kar-Wai), adaptacji na deski sceniczne, powstał na jej podstawie serial TV. 
Poetycki tekst współgra z niezapomnianymi, przepięknymi ilustracjami, razem 
tworzą tę wspaniałą książkę, poruszającą temat pokonującej niemoc siły 
wyobraźni. 
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KRÓLOWA  ZDRAJCÓW  

Wydarzenia w Sachace zmierzają do punktu kulminacyjnego, gdy Lorkin powraca 
po kilku miesiącach spędzonych wśród buntowników. Królowa Zdrajców 
powierza mu doniosłe zadanie wynegocjowania przymierza między jego ludem a 
Zdrajcami. Lorkin musi zostać budzącym postrach czarnym magiem, aby móc 
okiełznać potęgę całkowicie nowego rodzaju mocy wykorzystywanej do 
tworzenia klejnotów. Wiedza ta może przynieść zmiany w Gildii Magów lub 
sprawić, że Lorkin na zawsze pozostanie wygnańcem. 
 
Królowa Zdrajców to triumfalne zwieńczenie `Trylogii Zdrajcy` zapoczątkowanej 
przez Misję Ambasadora i rozwiniętej w tomie pod tytułem Łotr. 
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KSIĘŻYC  ZAPOMNIAŁ 

Jak to jest być księżycem? I czy można o tym zapomnieć? Jak przywrócić 
ludziom szczęście? I czy aby to uczynić trzeba sięgnąć gwiazd?   Samotny 
chłopiec znajduje w trawie księżyc. Zabiera go do domu, opiekuje się nim, a 
księżyc stopniowo wraca do siebie. Stają się nierozłącznymi przyjaciółmi, dniem i 
nocą poznającymi razem świat. Ale gdy przychodzi czas by księżyc przypomniał 
sobie o swoim miejscu na niebie, chłopiec musi pomóc mu znaleźć drogę 
powrotu. Wydana oryginalnie po chińsku w 1999 r. książka, opowiadająca piękną 
historię o miłości i odwadze oraz poszukiwaniu siebie. Kreska Liao, tworząca 
niepowtarzalny nastrój - zarazem zachwytu i niepokoju - zdaje się przywoływać 
zarazem styl Stasysa Eidrigeviciusa i Jean-Jacquesa Sempe`go. 
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FANTOM  

Dwa wampiry. Dwaj nienawidzący się bracia. I piękna dziewczyna, której obaj 
pragną... Dla tej miłości przeszli przez piekło... i z niego powrócili. 
Elena: uwolniła Fell`s Church od zła, ale za cenę życia Damona. Nareszcie może 
być ze Stefano. Dlaczego więc nie przestaje śnić o Damonie? 
Damon: jego śmierć zmieniła wszystko, ale nie jego uczucie do Eleny. 
Stefano: teraz gdy Damon odszedł, nie ma już rywala do serca ukochanej. 
Dlaczego więc dręczy go lęk? 
Wszyscy troje poznają teraz największy strach - o tych, których kochają. Bo tylko 
przeszłość nie umiera i żyje wiecznie... 

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

"Psia kupa okryta jest złą sławą! Trochę słusznie, bo bardzo nieprzyjemnie jest 
wdepnąć w taką kupę na chodniku. A trochę niesłusznie, bo okazuje się jednak, że 
kupa jest potrzebna, i to bardzo. Bez niej nie kwitłyby tak pięknie mniszki 
lekarskie pospolicie zwane mleczami! Polecam tę książeczkę, bo jest ona głęboko 
ekologiczna i pokazuje, że w przyrodzie potrzebne są nie tylko piękne rzeczy, ale 
też te, które uważamy za obrzydliwe. A ja przy okazji dowiedziałem się, dlaczego 
w naszym ogrodzie mamy tyle kwitnących mniszków!" Adam Wajrak 
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PURKAJĄCA  ŚWINIA  Z  OBWISŁYM  
BRZUCHEM  

Kasmiranda Pompadauz, Jonni `Piekielna Ręka i Melusine trzeba przyznać: są 
totalnie niedzisiejsi! Coś dziwnego się stało z ich rodzinnym miastem 
Rippelpolde. Dzieci poruszają się tu na deskach z kółkami i cały czas rozmawiają 
sami ze sobą, mówiąc do małych skrzyneczek... 
 
Na szczęście poznają Milforda, syna właściciela fabryki kiełbasy. Okazuje się, że 
fabryka skrywa pewną tajemnicę, której rozwiązaniu towarzyszy nie tylko Milford 
ale i wrażliwa na zapachy cesarzowa Ingeborg, świnia z obwisłym brzuchem! 
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AHOJ,  KAPITANIE 

Świnka Peppa. Chrum... Chrum..." to nowa seria książeczek skierowanych do 
dzieci w wieku 2-6 lat. Razem z wesołą świnką i jej sympatyczną rodzinką mali 
czytelnicy będą malować, zgadywać i rozwiązywać zadania. 
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W  BIURZE  TATY  ŚWINKI 

Cykl zabawnych książeczek dla miłośników sympatycznej świnki Peppy i jej 
rodzinki. Książeczki opisujące wesołe przygody Peppy nawiązują do serialu, 
emitowanego na kanale MiniMini. Ale to nie tylko zabawa 
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TSATSIKI   I   MIŁO ŚĆ 

W wakacje przed czwartą klasą Tsatsiki po raz drugi jedzie do Grecji odwiedzić 
swojego tatę. Na szczęście do Agios Ammos przyjechała też Elena, bo kiedy 
umiera dziadek Dimitris, zwariowana kuzynka wymyśla tyle szalonych zabaw, że 
Tsatsiki zapomina, że powinien być smutny. Po powrocie do Sztokholmu Tsatsiki 
zawiera braterstwo krwi z Perem Hammarem. Per jest zdecydowanie lepszym 
skejtem, więc uczy Tsatsikiego jazdy na desce, za to Tsatsiki lepiej sobie radzi z 
dziewczynami. Postanawia pomóc Perowi, który nigdy nie całował się z 
dziewczyną... Tymczasem Mamuśce rośnie coraz większy brzuch. Już niedługo 
Tsatsiki będzie miał rodzeństwo! Czwarta z pięciu książek o Tsatsikim - 
przetłumaczonych na kilkanaście języków i wielokrotnie nagradzanych, m.in. 
przez szwedzkie Jury Dziecięce. W Polsce seria otrzymała wyróżnienie Komitetu 
Ochrony Praw Dziecka w konkursie Świat Przyjazny Dziecku. Kolejne przygody 
Tsatsikiego znajdziecie w książce `Tsatsiki i Retzina`. A jeśli jeszcze nie 
czytaliście o tym, co się działo w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie oraz jak 
Tsatsiki po raz pierwszy pojechał do Grecji - sięgnijcie po książki `Tsatsiki i 
Mamuśka`, `Tsatsiki i Tata Poławiacz Ośmiornic` oraz `Tylko Tsatsiki`. Wartkie 
tempo, humor i ciepło sprawiają, że książki o Tsatsikim czytają z wypiekami na 
twarzach zarówno chłopacy, jak i dziewczyny - młodsi i starsi, a nawet dorośli! 
Tekst: Moni Nilsson 
Ilustracje: Pija Lindenbaum 
Tłumaczenie: Barbara Gawryluk 
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ZLATANKA  I   UKOCHANY  WUJEK 

Zlatanka uwielbia spędzać czas ze swoim ukochanym wujkiem. Razem chodzą do 
kina, na basen i robią mnóstwo fajnych rzeczy. Ale pewnego dnia w kuchni u 
wujka ktoś siedzi. I wcale nie zamierza sobie pójść, a w dodatku chce wszystko 
robić z nimi. Zlatanka jest zazdrosna! Świetne studium dziecięcej zazdrości. Jak 
podzielić się kimś, kogo kochamy i dotąd mieliśmy na wyłączność? Jak zwykle 
Pija Lindenbaum mówi o sprawach ważnych - o uczuciach, z którymi zmaga się 
każde dziecko. Pija Lindenbaum jest wnikliwą obserwatorką niearanżowanych 
przed dorosłych dziecięcych zabaw i dziecięcego sposobu myślenia. A swoje 
spostrzeżenia potrafi genialnie przelać na papier - powstaje oszczędna w słowach, 
ale jakże pełna znaczeń opowieść, której drugim głosem są pełne niezwykłych 
barw i zabawnych szczegółów ilustracje. Nic dziwnego, że dzieci odnajdują w jej 
książkach swój świat! O kolegach i koleżankach Zlatanki z przedszkola 
przeczytacie w książkach: `Filip i mama, która zapomniała`, `Igor i lalki`, `Nusia i 
wilki`, `Nusia i baranie łby`, `Nusia i bracia łosie` i `Nusia się chowa`. 

 
 

ÓSMY  ZAKUP  -  LISTOPAD   

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 
publicznych ze środków finansowych Biblioteki 

Narodowej 
41451 
 

 

BAJKI 

Prosty, bardzo przystępny, a zarazem mądry przekaz, mistrzostwo obrazowania, 
inteligentny dowcip - oto największe bogactwo bajek Ezopa. O tym 
półlegendarnym autorze wiemy niewiele ponad to, że żył w VI wieku p.n.e., był 
niewolnikiem na greckiej wyspie Samos i tworzył bajki, które dały początek 
historii tego gatunku.Bajki Ezopa, prawdziwy skarb literatury, doczekały się już 
tysięcy edycji na całym świecie. W wydaniu, które trzymasz w ręku, dzięki 
zjawiskowym ilustracjom Jeana-François Martina, bajki zyskały wyraźny rys 
współczesności, pozostając zarazem wierne tekstom źródłowym. Doskonały 
przykład klasyki, która na zawsze pozostaje aktualna. Książka otrzymała Bologna 
Ragazzi Award - nagrodę główną w kategorii `Fikcja` na Międzynarodowych 
Targach Książki Dziecięcej w Bolonii. Oto fragment uzasadnienia 
werdyktu:Doskonałe ilustracje rozbrzmiewające mocą tajemnych pieśni, linie 
pełne aluzji, intrygujące twarze, mistrzostwo w modulowaniu tonacjami, symfonia 
ochry i szarości - wszystko to skąpane jest w zniewalającym, spinającym całość 
surrealistycznym świetle. Ta książka - prawdziwa `bajka nad bajkami` - jest 
arcydziełem sztuki typografii perfekcyjnie łączącym w sobie piękno liternictwa z 
wyjątkową i pełną harmonii grą delikatnych, ulotnych barw. 
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BAJKI  FILOZOFICZNE  JAK  ŻYĆ  RAZEM ? 

Drugi tom Bajek filozoficznych Michela Piquemala, który od wielu lat cieszą się 
nieustającą popularnością wśrod czytelników, małych i dużych. Tym razem 
opowieści i bajki z różnych stron świata, różnych mędrców i filozofów, 
koncentrują się wokół problemów relacji między ludzkich i relacji człowiek - 
natura. 
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BEZSENNOŚĆ   JUTKI 

To opowieść o ciężkim życiu dzieci w drugim co do wielkości getcie na 
okupowanych przez III Rzeszę ziemiach polskich. Jutka, spolonizowana 
Żydówka, mieszkająca z ciotką i dziadkiem w Litzmannstadt Ghetto, próbuje być 
dzielna. Mimo braku rodziców i grozy otaczającej ją rzeczywistości stara się 
patrzeć na świat optymistycznie. Żyje z dnia na dzień, a wytchnienie znajduje w 
zabawach z innymi dziećmi i udomowionym gawronem, w opowieściach dziadka 
oraz w przyjaźni z polską dziewczynką mieszkającą po drugiej stronie muru. 
Kategoria wiekowa: 7+ 
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BLONDYNKA  NA  J ĘZYKACH  HISZPA ŃSKI  
EUROPEJSKI 

To nie jest podręcznik do nauki języka obcego. Jest to kurs rozmawiania w języku 
obcym. Uczy mówienia i rozumienia. Zero gramatyki, zero wykuwania słówek, 
zero odmian czasowników, które trzeba na pamięć wbić sobie do głowy. 
"Blondynka na językach" to kurs nauki języków obcych, oparty o zupełnie nową 
metodę uczenia. Powstała ona w oparciu o moje doświadczenia w nauce języków 
obcych. Bo pewnego dnia zorientowałam się, że języka obcego można się uczyć 
na zasadzie logicznej układanki. Standardowe kursy języków obcych bazują na 
wyjaśnianiu zasad gramatyki, podając uczniowi przykłady ich zastosowania. W 
moim kursie najważniejszym założeniem jest to, że języka obcego można się 
nauczyć instynktownie - najpierw zapamiętać dane wyrażenia i zdania poprzez 
systematyczne powtarzanie ich na głos, a potem zgodnie z zasadą logiki budować 
z nich własne przykłady. Pomoże Ci w tym specjalnie zaprojektowana książka 
oraz płyta CD. Powodzenia! Beata Pawlikowska. 
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BLONDYNKA  NA  J ĘZYKACH  - ROSYJSKI 

To nie jest zwykły podręcznik do nauki języka rosyjskiego. Jest to kurs 
rozmawiania w języku obcym. Uczy mówienia i rozumienia. Zero gramatyki, zero 
wykuwania słówek, zero odmian czasowników, które trzeba na pamięć wbić sobie 
do głowy. `Blondynka na językach` to kurs nauki języków obcych, oparty o 
zupełnie nową metodę uczenia. Powstała ona w oparciu o moje doświadczenia w 
nauce języków obcych. Bo pewnego dnia zorientowałam się, że języka obcego 
można się uczyć na zasadzie logicznej układanki. Języka obcego można się 
nauczyć instynktownie - najpierw zapamiętać dane wyrażenia i zdania poprzez 
systematyczne powtarzanie ich na głos, a potem zgodnie z zasadą logiki budować 
z nich własne przykłady. Pomoże Ci w tym specjalnie zaprojektowana książka 
oraz płyta CD. Powodzenia! 
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BODZIO  I  PULPET 

Bodzio spotkał kosmitę. Niemożliwe? Możliwe, możliwe, Bodziowi takie historie 
przydarzają się non stop. Na szczęście razem z Pulpetem, swoim najlepszym 
przyjacielem, potrafi poradzić sobie w każdej sytuacji. Czy chodzi o akcję 
Sprzątanie Świata, nieujeżdżony rower, opiekę nad klasowymi roślinkami, czy o 
organizację meczu ZIEMIANIE - OBCY. Jeśli lubicie się śmiać, przeczytajcie tę 
książkę. Ona jest po prostu fantastyczna! "Co Ufolud robi na naszej planecie? 
Czyta!"  
Grzegorz Kasdepke o `Serii z Ufoludem` 
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CIEŃ  PRZEZNACZENIA 

Zmuszeni do ucieczki z ogarniętego wojną Hrabstwa, Stracharz, Tom i Alice 
płyną do Irlandii. Gdy jednak lądują wreszcie na suchym lądzie, okazuje się, że 
Zielona Wyspa nie jest przyjaznym im miejscem. Grupa ogarniętych pragnieniem 
zdobycia potęgi złych magów chce za wszelką cenę pozbyć się niewygodnych 
gości. W trakcie ryzykownej misji przeciwko czarnoksiężnikom Tom odnajduje 
niezwykły artefakt - Ostrze Przeznaczenie, łaknący krwi miecz ciemności, broń 
zdolną pokonać Złego. Jest jednak pewien problem - by przetrwać starcie z 
arcydiabłem, chłopak potrzebuje kogoś, kto nauczy go posługiwać się śmiertelnie 
niebezpiecznym orężem. Na całym świecie jest tylko jedna osoba, która zna 
wszystkie sztuczki ciemności i jest w stanie wykształcić ucznia stracharza tak, by 
stał się wprawnym zabójcą. Grimalkin. Jedna z najbardziej okrutnych wiedźm. 
Ciemność przeciwko ciemności... 

Kroniki Wardstone:  1. Zemsta Czarownicy, 2 . Klątwa z przeszłości, 3. 
Tajemnica Starego Mistrza, 4. Wiedźmi spisek, 5. Pomyłka Stracharza, 6. Starcie 
demonów, 7. Koszmar Strycharza, 8. Cień przeznaczenia 
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CIEŃ  WĘŻA 

Od momentu, gdy młodzi magowie Carter i Sadie nauczyli się, jak podążać 
ścieżką bogów starożytnego Egiptu, wiedzieli, że odegrają ważną rolę w 
przywracaniu w świecie porządku - Maat. Nie spodziewali się jednak, że świat 
stanie się aż tak chaotyczny. Wąż chaosu, Apopis, uwolnił się i grozi, że za trzy 
dni zniszczy świat. Magowie są podzieleni. Bogowie znikają, a ci, którzy 
pozostali, są słabi. Waltowi, jednemu z najzdolniejszych uczniów Cartera i Sadie, 
nie pozostało zbyt wiele życia - czuje, że jego siły słabną. Ziya jest zbyt zajęta 
opieką nad zgrzybiałym bogiem słońca, Ra, żeby mogła być naprawdę pomocna. 
Czego może dokonać dwoje nastolatków z kilkoma jeszcze młodszymi uczniami? 

Kroniki Rodu Kane : 1. Czerwona piramida, 2. Ognisty tron, 3. Cień węża. 
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CYRK 

Plakaty: Bohdan Bocianowski, Czesław Borowczyk, Antoni Cetnarowski, Roman 
Cieślewicz, Marek Freudenreich, Wiktor Górka, Janusz Grabiański, Maciej 
Hibner, Hubert Hilscher, Leszek Hołdanowicz, Jan Lenica, Jan Młodożeniec, 
Marek Mosiński, Józef Mroszczak, Waldemar Świerzy, Henryk Tomaszewski, 
Jerzy Treutler, Maciej Urbaniec.  
Magia cyrku zaklęta w efektownej książce ilustrowanej klasycznymi pracami 
mistrzów polskiego plakatu. 
Panie, panowie, oto przed wamicyrk nie z tej ziemi, cyrk nad cyrkami. Ten 
występ przyćmi każdą zapowiedź. To się po prostu nie mieści w głowie. Cyrk 
Trampolina spektakl zaczyna!!! Bez braw ni rusz! Orkiestra, tusz! W tej książce 
klasyczne plakaty cyrkowe ze zbiorów Muzeum Plakatu w Wilanowie ożywają na 
nowo. To spektakl cyrkowy z prawdziwego zdarzenia - dwadzieścia osiem 
niesamowitych numerów z udziałem sztukmistrzów polskiej szkoły plakatu, 
tresowanych rymów i ekwilibrystycznej typografii. Gratka dla małych i dużych 
miłośników cyrku, dobrej zabawy i pierwszorzędnej grafiki.Książka powstała we 
współpracy z Muzeum Plakatu w Wilanowie - Oddziałem Muzeum Narodowego 
w Warszawie. Grażka Lange - grafik zajmuje się projektowaniem książek i 
ilustracją książkową. Wykłada na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie 
prowadzi Pracownię Typografii. Laureatka wielu nagród w dziedzinie grafiki 
książkowej (IBBY Lipsk, IBBY Warszawa, nagrody i wyróżnienia w Konkursie 
na Najpiękniejszą Książkę Roku). Maciej Byliniak (1981 r.) - redaktor, tłumacz. 
Od 2007 r. redaguje większość publikacji Wydawnictwa Dwie Siostry. `Cyrk` jest 
jego pierwszą książką. Książa dla dzieci od lat 3 
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CZARNA  KSI ĄŻKA  KOLORÓW  

"Czarna książka kolorów" umożliwia spotkanie widzących z niewidomymi. Jest 
książką dla wszystkich, gdyż uczy współodczuwania i uwrażliwia na odmienność. 
Książka jest prawie cała czarna - czarne ilustracje, czarny braille, jedynie tekst 
odcina się od tła jasnymi literami. 
Autorka książki wyobraziła sobie przyjaźń dwóch chłopców, z których jeden, 
Tomek, jest niewidomy. Jego widzący przyjaciel opowiada nam, jak Tomek 
potrafi poczuć, dotknąć, usłyszeć czy spróbować kolorów. Czytając tę opowieść, 
też zaczynamy je widzieć inaczej, tak jak Tomek żyjący w "świecie ciemności". 
Przed czytelnikiem otwierają się nowe przestrzenie - zmysłów, wyobraźni i 
odczuć. 
"Tomek nie widzi kolorów. Są one dla niego tysiącami smaków, zapachów, 
dźwięków i emocji. Pogrążony w mroku chłopiec zaprasza nas, byśmy spróbowali 
odkrywać je tak, jak on: wcale ich nie widząc". 

41461 
 

 

CZARNE  ŻYCIE 

Pewnego dnia dziadek znalazł w piwnicy nieżywą mysz. Z pudełka na zapałki 
zrobiliśmy trumnę, a ja pomalowałam elegancki kamień nagrobny. Zaprosiłam 
wszystkich na pogrzeb - Emmę, Mateusza, mamę, tatę, babcię i dziadka. Było 
wspaniale, ale mi i tak zrobiło się smutno. Jak strasznie jest umierać, pomyślałam. 
- Wiesz - powiedział dziadek. - Niektórzy wierzą, że po śmierci idziemy do nieba 
albo rodzimy się na nowo. Jako inni ludzie. Lub jako zwierzęta. - No to ja chcę 
być dzikim koniem w Mongolii - odpowiedziałam. `Czarne życie` to ostania część 
znakomitej trylogii Amandy Eriksson.  Zobacz: `Inne życie` , `Różowe życie`. 
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CZARNY  MACIEK  I  TUNEL  GROZY 

Czarny Maciek i pozostała trójka z klubu detektywistycznego "Herkules" znów 
mają ręce pełne roboty! I wcale nie chodzi o supertrudne zadanie z matmy...  
Na początku nic nie zwiastuje kłopotów. Klasa Maćka zwyciężyła w 
wojewódzkim konkursie ekologicznym i w nagrodę jedzie na trzy dni w góry - do 
zamku Komorowskich w Suchej Beskidzkiej. Na miejscu czeka ich mordercza 
wyprawa do Zawoi, zajęcia informatyczne i tajemnicza, bardzo cenna 
niespodzianka, którą... ktoś kradnie! W dodatku ich wychowawca przepada bez 
śladu. Czyżby miał z tym coś wspólnego? Czarny, Kisiel i siostry Góreckie 
rozpoczynają prywatne dochodzenie. Czasu jest niewiele. Czy młodych 
detektywów naprowadzi na ślad dostawca owoców, złamany długopis i stare 
dokumenty w miejskiej bibliotece? Porywająca historia, tajemne przejścia, 
niebezpieczny przestępca i podpowiedź, gdzie można zjeść najlepsze lody na 
świecie. 
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CZAS  HORUSA 

XXXI tysi ąclecie. Ludzkość pod przewodnictwem nieśmiertelnego Imperatora 
sięga po władzę w galaktyce. Legiony budzących grozę, niezwyciężonych 
Adeptus Astartes ruszają by wypełnić wolę władcy i swoje przeznaczenie. Jest 
pośród nich Horus, stworzony na wzór i ulubiony syn Imperatora. Pogromca 
tysiąca światów, uwielbiany dowódca i genialny strateg zostaje wywyższony do 
rangi Mistrza Wojny. To jego czas, gwiazda Horusa wschodzi, a jego 
przeznaczeniem staje się Wielka Krucjata. Tak chce Imperator, ale przyczyn 
nikomu nie zdradza... 
 
Oto pierwszy rozdział opowieści o straszliwej Herezji Horusa, galaktycznej 
wojnie domowej, która wstrząsnęła ludzkością i na zawsze odmieniła jej losy. 
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CZAS  METEORÓW  

Nowi sąsiedzi w Topsowie 
Warto patrzeć na świat z życzliwością, bo choćby nie wiem jak udawać, że 
wszyscy jesteśmy tacy sami, to przecież każdy z nas jest i każdy z nas ma prawo 
być inny. Ma prawo być sobą. Właśnie o tym jest ta opowieść, w której nie brak i 
humoru, i dreszczyka... Spotykamy tu dwa jakże odmienne światy: świat Topsów, 
gdzie nawet psy szczekają punktualnie, i świat Tombów, których i osioł na dachu 
nie jest w stanie zaskoczyć... Wydaje się, że między tymi dwoma światami nie 
może nawiązać się choćby nić porozumienia. Wszak żaden dumnie noszący swoją 
papierową czapeczkę porządny mieszkaniec Topsowa nie powinien polubić 
kogoś, kto nie znosi czapek... i kto przewraca życie spokojnego miasteczka do 
góry nogami?! A jednak... 
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CZAS  ODWETU 

Przed dziewczyną inną niż wszystkie - niebezpieczną, wrażliwą, samotną i 
zakochaną - ostatnia walka, ostatni wybór, ostatnia ofiara. Nikt się nie spodziewał, 
że Dru wytrwa tak długo - morderczy trening i nieustanne zagrożenie. Ani Graves. 
Ani Christophe. Ani sama Dru. Walczyła z mordercami rodem nie z tego świata. 
Pokonała potwory ze swoich najgorszych koszmarów. A teraz kiedy jest 
wyszkolona i śmiertelnie niebezpieczna, nie potrzebuje nawet broni. Ale 
Prawdziwy Świat pozostał jaki był - przerażający. A najgorsze ma dopiero 
nadejść... Desperacka ucieczka może nie ocalić Dru, nawet jeśli jest z nią jej 
ukochany. Bo teraz zdrada przyjdzie ze strony kogoś, komu ufała najbardziej. Bo 
teraz przeżyć oznacza zapłacić niewyobrażalną cenę. Czy czyjekolwiek życie - 
włącznie z jej własnym - jest warte takiego poświęcenia? 

 
Inne Anioły:  1. Inne Anioły, 2. Zdrada, 3. Zazdrość, 4. Bunt, 5. Czas odwetu. 
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DWA  SERCA  ANIOŁA 

Gdy Romek miał sześć lat, znalazł się w szpitalu i usłyszał, że ma ubytek w 
przegrodzie międzykomorowej. To poważna wada serca. Teraz Romek ma kilka 
lat więcej. Nie wolno mu się męczyć, więc nie może grać w piłkę ani biegać. 
Chłopaki na podwórzu nazywają go Drakulą, bo jest blady i ma sińce pod oczami. 
Ale pewnego dnia... 
"Dwa serca anioła" pokazują Wojciecha Widłaka - autora "Pana Kuleczki", 
"Wesołego Ryjka" i innych pogodnych książeczek - z trochę innej strony. Ale 
mimo poważnego problemu, jaki został tu poruszony, jest to książka pogodna i 
budząca nadzieję, pełna typowego dla autora, czułego humoru. 
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DZIECI  ZIEMI 

Ostatni rozdział przygody na kosmiczną skalę! 
Wysoko na niebie, na pokładzie Basiliki, Shedemei, ostatni żyjący przybysz z 
Harmonii, i sztuczna inteligencja, Naddusza, pomimo lat obserwacji wciąż nie 
znaleźli tego, czego szukali. Nie znaleźli Opiekuna Ziemi, który jako jedyny może 
naprawić uszkodzony program Nadduszyi umożliwi ć jej powrót na Harmonię. 
Tymczasem na Ziemi, po kilkuset latach rozwoju, wpływ Opiekuna znów daje o 
sobie znać. Ludzie śnią prorocze sny. W świecie kontrastów - wojen i pokoju, 
swobody i zniewolenia, miłości i nienawiści - rozpala się iskierka nadziei na 
zmiany. Zło jednak nie śpi. A stare waśnie i uprzedzenia, konflikty rasowe i 
nierówności społeczne nie pozwolą o sobie zapomnieć. Jaki jest plan Opiekuna? 

Powrót do domu: 1. Pamięć Ziemi, 2. Wezwanie Ziemi, 3. Statki Ziemi, 4. 
Odrodzenie Ziemi, 5. Dzieci Ziemi. 
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DZIENNIK  SZCZ ĘŚCIARY 

Czy pieniądze muszą zmienić wszystko? Charlotte i jej rodzina są przekonani, że 
3,7 mln funtów wygranej na loterii nie będzie w stanie ich zmienić. Ale co na to 
znajomi i rodzina? Gdy z dnia na dzień stajesz się bogaczem, wszystko jeszcze 
bardziej się komplikuje, niż mogłeś się tego spodziewać. 
" Zabawna, serdeczna i czasami przerażająco uczciwa! Penelope Bush łamie 
stereotypy i tworzy wiarygodne postacie o skomplikowanym życiu". Lovereading 
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ZDRADA 

Smoki ruszyły w jej stronę. Wyciągnęła dłoń i odparła atak zaklęciem... 
Nad świat dziewięciu miast nadciągają czarne chmury. Wybitni czarnoksiężnicy 
w pośpiechu pracują nad sposobami walki z groźnymi nyrionami. Nadszedł czas 
rozpoczęcia szkolenia magów medyków i budowy szpitala dla smoków i pegazów 
na Trollowych Rubieżach. Ale na Wielkiego Xaviere`a! Kobieta Dziewiątym 
Magiem?! To niedorzeczność i obraza społeczności wszystkich miast. Poza 
Severianem i Teobaldem nikt nie chce się zgodzić, aby Ariel podeszła do próby na 
Dziewiątego Maga. Czy otrzyma tę wielką szansę?... 
Tymczasem Vivianne lada dzień złoży jaja. Ariel bardzo martwi stan jej zdrowia. 
Marcus zaś zostaje postawiony w sytuacji bez wyjścia i grozi mu zesłanie na 
Rubieże. Czy Ariel zdoła mu pomóc, szczególnie że to ona jest źródłem jego 
problemów?... 

Dziewiąty Mag: 1. Dziewiąty Mag, 2. Zdrada. 
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DZIURA  W   SERCU 

Wspaniała literatura dla młodzieży. Zobacz co spotkało Fusie. 
Fusia czuje się niekochana i niepotrzebna. Mieszka w obcym mieście z oschłą i 
wciąż wpatrzoną w telewizor ciotką. Nie ma ani prawdziwej przyjaciółki, ani 
chłopaka. Nagle w życiu dziewczyny pojawia się pewien szczerbaty dzieciak i 
oskarżona o kradzież Hanka, szkolna czarna owca. A także Damian, gitarzysta 
zespołu rockowego. Czy Fusi wreszcie dopisze szczęście? 
Najnowsza powieść Romka Pawlaka, pisarza cenionego przez czytelników i 
krytyków (IBBY Książka Roku 2008 za Miłka z Czarnego Lasu, nominacja do 
nagrody PTWK 2010 i Literackiej Nagrody im. Makuszyńskiego za Czapkę 
Holmesa). 
Przedział wiekowy: 10-14 lat 
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DZIWNY  PRZYPADEK  PAPIEROWEGO 
YODY 

Historia papierowego Yody wiąże się z szóstą klasą pewnego gimnazjum. Jeden z 
jej uczniów, Dwight, uważany za klasowego frajera, w jednym jest dobry - jest 
mistrzem orgiami. Pewnego razu stworzył pacynkę papierowego Yody z 
Gwiezdnych wojen. Nie byłoby może w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, 
że papierowy Yoda stał się klasową wyrocznią! W prawdziwie mądry sposób 
rozstrzyga najróżniejsze dylematy - od stosunkowo prostych związanych z tym, 
jak wejść do klasy w mokrych spodniach i nie ośmieszyć się, po zdecydowanie 
bardziej skomplikowane problemy damsko-męskie.  
Całą klasę nurtuje pytanie, co się kryje za odpowiedziami Yody.  
Może prawdziwa Moc?  
 
Świetnie ilustrowana, dowcipnie napisana książka dla gimnazjalistów obu płci. 



41472 
 

 

FAŁSZYWI  BOGOWIE 

Trwa Wielka Krucjata, która otworzyła ludzkości drogę do gwiazd. Imperator 
oddał dowodzenie swemu ulubionemu synowi, Mistrzowi Wojny, Horusowi. 
Jednak wśród wojsk Imperium źle się dzieje. Horus nadal zmaga się z gniewem i 
zazdrością swych braci prymarchów, a kiedy odniesie ranę na planecie Davin, 
będzie musiał stawić czoła także własnym wewnętrznym demonom. Czy 
osłabiony Horus będzie w stanie oprzeć się pokusie Chaosu? 
Epicka saga Herezji Horusa trwa w części drugiej cyklu. Los galaktyki spoczywa 
w rekach jednego człowieka, który musi dokonać wyboru: lojalność czy herezja? 
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FISTASZKI  ZEBRANE  1957-1958 

Przed nami trzeci tom FISTASZKÓW ZEBRANYCH! Linus uczy się mówić, nie 
musi więc dłużej znosić w milczeniu obelg siostry. Snoopy wypracowuje swój 
niepowtarzalny, rozkoszny rodzaj ekscentryzmu. Pig-Pen rozwija własną filozofię 
brudu, uczucie Lucy do Schroedera pozostaje niezachwiane, a Charlie Brown? No 
cóż, Charlie Brown po raz pierwszy zostaje wyeliminowany jako pałkarz i traci na 
drzewie pierwszy latawiec!  
 
`Świat `Fistaszków` to mikrokosmos, mała komedia ludzka zarówno dla 
czytelnika naiwnego, jak i wyrobionego.` 
Umberto Eco 
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FISTASZKI  ZEBRANE  1959-1960 

Świat `Fistaszków` to mikrokosmos, mała komedia ludzka zarówno dla czytelnika 
naiwnego, jak i wyrobionego. 
Umberto Eco 
Pierwsza dekada `Fistaszków` dobiega końca! Z tej okazji w świecie Schulza 
pojawia się nowa postać - Sally, siostra Charliego Browna. Lucy zaczyna udzielać 
porad psychiatrycznych, Linus zakochuje się na krótko i bez wzajemności w 
nauczycielce, a Snoopy toczy walkę z budowniczymi autostrady mającej 
przebiegać przez środek jego budy.  
Ten tom zawiera również dwie najsłynniejsze historyjki obrazkowe Schulza: o 
chmurach, którą autor uważał za swoją ulubioną, i tę o szczęściu, które jest jak 
ciepły szczeniak. 
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GALAKTYKA  W  OGNIU 

Mistrz Wojny Horus odzyskuje siły po odniesionych okrutnych ranach i prowadzi 
tryumfujące siły Imperium przeciwko zbuntowanej planecie Isstvan III. Rebelia 
zostaje szybko zdławiona, ale jednocześnie zdrada Horusa odkrywa swe oblicze - 
planeta zostaje spustoszona bombami wirusowymi, a Adeptus Astartes zwracają 
się przeciwko własnym braciom w najbardziej gorzkiej z wszystkich możliwych 
wojen. 
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GNIEW  SMOKA 

Knowania nowych bogów zbliżają ich coraz bardziej do zwycięstwa w walce o 
władzę nad światem. Powstrzymać ich może tylko zebranie kości ducha Pięciu 
Smoków. Wypełniając wolę Starych Bogów, Skylan i Aylaen nie ustają w 
poszukiwaniach, gotowi przemierzyć najdalsze krainy na ziemi i w morzu, by 
odnaleźć moc potrzebną do pokonania uzurpatorów. Gdy wrogowie okazują się 
przyjaciółmi, a mądrzy bogowie zdrajcami, najbliższa rodzina obraca się 
przeciwko swoim, a pod wodą świat staje na głowie, Skylanowi i Aylaen nie 
pozostaje nic innego, jak zaufać swemu sercu i... smokowi. 

Dragonship: 1. Smocze kości, 2. Tajemnica smoka, 3. Gniew smoka. 
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GRATKA  DLA  MAŁEGO  NIEJADKA 

"Gratka dla małego niejadka" to książka dla najmłodszych w całości poświęcona 
jedzeniu . Znajdziecie w niej nie tylko w humorystyczny sposób zilustrowane 
przepisy na smaczne dania, ale także zabawy edukacyjne, gry i inne pomysły 
pobudzające wyobraźnię każdego małego niejadka. Maluch nauczy się dzięki niej 
przyrządzać potrawy, zarówno te trudne, jak i łatwe, rozpoznawać poszczególne 
składniki potrawy, nadawać im charakterystyczne cechy, dowie się, czym są 
witaminy, dlaczego należy myć warzywa, nauczy się postrzegać w jedzeniu nie 
tylko codzienny posiłek, ale także świetną zabawę. Dobry nastrój udzieli się także 
rodzicom, gdyż książka stanowi świetny pretekst do wspólnego spędzenia czasu z 
dziećmi w sposób niezwykle kreatywny. Ilustracje potraw, oraz niezwykli 
bohaterowie książki z pewnością spowodują, iż niejednemu niejadkowi pocieknie 
ślinka. 
Projekt książki `Gratka dla małego niejadka` uczestniczył w wystawie `Książka 
dobrze zaprojektowana, zacznijmy od dzieci` w Katowicach w 2010 r. Ponadto 
zaprezentowany był na wystawie towarzyszącej Poznańskim Spotkaniom 
Targowym-Książka dla Dzieci i Młodzieży w 2011 roku. 
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GUCIO  I  CEZAR 

Absolutna klasyka polskiego komiksu dla najmłodszych! Niesamowite przygody 
łakomego hipopotama Gucia i rozważnego psa Cezara niezmiennie bawią, ujmują 
wdziękiem i zarażają ciepłym poczuciem humoru. Czego tu nie ma: podróże po 
niezwykłych krainach, piraci, kowboje, rakiety kosmiczne i porwane księżniczki, 
zmagania z potworami i złoczyńcami, mrożące krew w żyłach perypetie, pechowe 
uwięzienia i karkołomne ucieczki - a wszystko narysowane mistrzowską, 
dowcipną kreską Bohdana Butenki. Nowe, jednotomowe wydanie zawiera 
wszystkie odcinki przygód "Gucia i Cezara", które przed laty ukazywały się w 
postaci niewielkich zeszytów. Książka dla dzieci od lat 3 
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HANS  I   MATYLDA 

Była sobie raz kotka o imieniu Matylda i był sobie raz kotek o imieniu Hans. 
Byli tak różni! 
Rewelacyjnie zilustrowana, pełna humoru mini opowieść kryminalna dla 
najmłodszych. 
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JESIEŃ  NA  ULICY  CZERE ŚNIOWEJ 

Pełna zabawnych szczegółów, sympatycznych postaci i ujmująco codziennych 
sytuacji książka obrazkowa, w której nie pada ani jedno słowo. Jesienna 
wyszukiwanka z bestsellerowej serii, która podbiła świat. Po zimie, wiośnie i lecie 
w końcu nadeszła jesień. Liście spadają z drzew i szeleszczą pod stopami, dzikie 
gęsi odlatują na południe, a na ulicy Czereśniowej jest wesoło jak zawsze. Na 
rynku trwa jesienny festyn, a dzieci świętują otwarcie nowego przedszkola i 
urządzają wielką paradę lampionów. Sprawdź, co tym razem przydarzyło się 
mieszkańcom najsympatyczniejszej ulicy świata!Każda strona tej książki to 
barwna, pełna szczegółów i postaci ilustracja przedstawiająca fragment miasta. Na 
kolejnych rozkładówkach odnajdujemy tych samych bohaterów w różnych 
miejscach i momentach dnia. Historię każdego z nich można opowiedzieć na 
wiele różnych sposobów. Wyszukiwanie kolejnych postaci i tworzenie własnych 
opowieści o ich przygodach to wciągająca zabawa na długie godziny. 
Książka dla dzieci od lat 3 
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CIENIE 

"To Homer i Fi najbardziej chcieli im pomóc. Kevin, jak zawsze zresztą, na 
początku stchórzył. A ja nie potrafiłam się zgodzić z Fi i jej pomysłami. Fi była 
wściekła. A ja zaczęłam się zastanawiać. Może faktycznie nie powinnam zawsze 
obstawać przy swoim zdaniu? W końcu działamy razem. I pojawił się ktoś, kto 
nas bardzo potrzebuje. I to powinno być w tej chwili najważniejsze". 
Jutro to fenomen. Powieści o grupie nastolatków, którzy walczą z tajemniczym 
wrogiem atakującym Australię, otrzymały kilkadziesiąt nagród w Australii, 
Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Niemczech. W USA znalazły się na liście 
najlepszych książek dla młodzieży, a w Szwecji na pierwszym miejscu na liście 
książek polecanych przez nastolatków. 
Jutro : 1. Kiedy zaczęła się wojna, 2. W pułapce nocy, 3. W objęciach chłodu, 4. 
Przyjaciele Mroku, 5. Gorączka, 6. Cienie. 
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KOPCIUSZEK 

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 książki. 
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KOT  SIMONA  KONTRA  RESZTA  ŚWIATA 

Sprostać światu to niełatwe zadanie. Ale jeśli nie kot Simona, to kto? 
Kot Simona musi zmierzyć się z wiewiórką, budką dla ptaków, własną 
ciekawością, spacerkami, wizytą u weterynarza, wystawą kotów, dzięciołem, 
sroką, rodziną jeży, szerszeniami, kociakiem, mysią farmą, królikami (także 
Lennym, do bólu przytulnym królem), mrówkami czy w końcu z nudą. No i z 
głodem. 
Wielbicieli i opiekunów kotów (bo kot, jak wiadomo, pojęcia "właściciel" nie 
uznaje) zapraszamy na fanpage Kota Simona na facebooku: 
http://www.facebook.com/kotsimona1 
Dołącz do ponad 36 000 fanów! 
Przyjmij dawkę stężoną Kota Simona i dobrze się rozejrzyj! 
Kot Simona może być wszędzie... 

 

41484 
 

 

KREDENS  POD  GRUNWALDEM  

Dla Kornelii Goździckiej szkoła to przede wszystkim doskonały trening przed 
monotonnym i nijakim życiem, jakie teoretycznie czeka każdego dorosłego. 
Literacko uzdolniona licealistka, z błyskotliwym i ironicznie ostrym poczuciem 
humoru oraz nałogiem zapisywania wszystkiego, zauważa szansę na zmianę losu 
w... kredensie i pewnej znajomości ze współczesnym rycerzem. Czy pojawienie 
się starego, zakurzonego mebla w domu Kornelii może faktycznie otworzyç nowy 
rozdział w jej życiu? Jak Kornelia poradzi sobie z postępującą chorobą ukochanej 
babci, ze znienawidzonym ojczymem, ze skrajnie potulną wobec niego matką i 
gdzie w tym wszystkim znajdzie się miejsce na Bitwę pod Grunwaldem? 
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KRONIKI  KRWI 

Sydney jest alchemiczką, członkinią tajnej organizacji stojącej na straży ładu i 
równowagi na świecie, chroniącej życie ludzi i... sekrety wampirów. Alchemicy 
skrzętnie zacierają wszelkie ślady działania magii oraz istnienia nadnaturalnych 
istot. Ich symbolem jest złota lilia wytatuowana na policzku. 
Dziewczyna popada w niełaskę, po tym jak udzieliła pomocy Rose Hathaway, 
uciekinierce oskarżonej o królobójstwo. Teraz udowadnia swoją wierność 
organizacji, ochraniając morojską księżniczkę Jill Dragomir, której zagrażają 
zamachowcy. 
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KRÓLEWICZ  ŚNIEŻEK.   BAŚNIOWE  
STEREOTYPY  PŁCI.  BAJKI  NA  OPAK 

Klasyczna baśń uczy dziecko, że dobro zawsze zwycięża, a zło zostaje ukarane. 
Coraz częściej się pisze, że baśń utrwala patriarchalny obraz świata oraz 
stereotypy związane z męskością i kobiecością. 
Agnieszka Suchowierska dowodzi słuszności tej tezy. Posłużyła się bardzo 
prostym zabiegiem: zmieniła płeć bohaterów kilku najbardziej znanych baśni. I 
oto widzimy, jak Czerwony Kapturek - chłopiec nieco niemrawy - wędruje przez 
las do dziadka, Królewicz Śnieżek sprząta w chatce siedmiu krasnoludek i zostaje 
uratowany przez dzielną królewnę, a Kopciuszka, młodzieńca pracowitego i 
zahukanego, szuka po balu zakochana w nim Prezeska.  
To, co z tego wynikło, może niektórych wręcz wprawić w osłupienie. Dlatego 
Autorka zaprosiła do rozmowy psychoterapeutę Wojciecha Eichelbergera i razem 
z nim komentuje treść zarówno klasycznych baśni, jak i ich wersji na opak. 
Wspólnie omawiają stereotypy związane z płcią. Obalają utarte wizerunki kobiety 
i mężczyzny w społeczeństwie. Zmuszają do refleksji nad życiem i wychowaniem 
następnych pokoleń. 
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KSIĄŻKI  PIERWSZE  -  KSIĄŻKI  OSTATNIE?  

Refleksja nad literaturą adresowaną do młodych odbiorców podejmowana ze 
świadomością przewartościowań współczesnych postaw czytelniczych. Czy dzieci 
i zbuntowane nastolatki chętnie emigrują od książki do sfery nowych mediów? 
Jeśli tak, co wpływa na tę migrację?  
 
Autor podejmuje temat nowoczesności literatury dziecięcej zdając sobie sprawę z 
kontrowersyjności stawianych tez, ale i z wiarą, że książki żyją wtedy, gdy 
towarzyszą im żywe dyskusje... 
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LOGIKOMIKS 

Logika i szaleństwo. Matematyka i pasja. Wielcy uczeni w poszukiwaniu prawdy 
absolutnej. Logikomiks to historia Bertranda Russella - genialnego naukowca 
wielbiącego logikę, który poświęcił życie próbom odkrycia podstaw matematyki. 
Ścieżka Russella przecięła się z drogami najwybitniejszych uczonych tamtych 
czasów: Gottloba Fregego, Georga Cantora czy Kurta Gödla; jego uczniem był 
Ludwig Wittgenstein. To opowieść o niezwykłym człowieku, wytrwałej pracy, 
epokowych odkryciach i dramatycznych porażkach, tocząca się w cieniu wielkiej 
historii. Logikomiks to także rzetelna wiedza matematyczna i filozoficzna podana 
w oryginalnej, przystępnej formie powieści graficznej, a zarazem możliwość 
podejrzenia warsztatu twórców komiksu, spierających się o kształt swojego 
dzieła. `Historii logiki, matematyki i filozofii oraz historii samego Russella nie 
można było opowiedzieć zabawniej i w sposób bardziej zrozumiały.` 
The Spektator. `Lektura Logikomiksu jest jak najlepszy wykład uniwersytecki, na 
który trafia się przypadkiem, ale z zainteresowaniem słucha się go do samego 
końca.` The Boston Globe 
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LETNIA  PRZYGODA 

Nowe doswiadczenia, nowi znajomi, nowe zauroczenia...  
 
Wyluzowana, popularna imprezowiczka Samatha oraz jej najlepsza przyjaciółka 
Rachel, asekurantka i szara myszka, jadą na wakacje do Francji. Do tej pory 
wszystko robiły razem, ale teraz sprawy przybierają zupełnie inny obrót. 
Następuje nieoczekiwana zamiana ról. Czy ich przyjaźń przetrwa to burzliwe 
lato? 

 

RYWALE  Z  PAINFUL  GULCH 

Lucky Luke - Kowboj, który strzela szybciej niż jego własny cień.Zbiorcze, 
zawierające trzy albumy, wydanie przygód Lucky Luke'a - jednego z 
najpopularniejszych bohaterów komiksowych. Najszybszy rewolwerowiec na 
Dzikim Zachodzie wychodzi zwycięsko z każdej opresji. Walczy z gangsterami, 
pilnuje porządku, szuka przygód, a przede wszystkim bawi kolejne pokolenie 
czytelników. Poznajcie niepublikowane dotąd w Polsce opowieści René 
Goscinnego z rysunkami Morrisa. 
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MAJA  NA  TROPIE  JAJA 

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

Najlepsze z najlepszych. Barwne i przewrotne. Zbiór zawiera dziesięć opowiadań 
Andrzeja Sapkowskiego pisanych w różnych okresach życia i poruszających 
tematy czasem bardzo od siebie odległe. Jest więc i klasyczna fantasy, i SF, i 
political fiction, a groza bywa rozładowywana przez żart bądź literacką aluzję. 
Wszystkie z nich poprzedzone zostały przedmowami, w których SAPKOWSKI 
dowcipnie opisał tajniki swojego warsztatu i okoliczności, w jakich owe 
opowiadania powstawały. Tom zatytułowaliśmy: MALADIE, bo jak sam Autor 
twierdzi: "Maladie" jest moim ulubionym opowiadaniem. Jest i już. 
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MAŁY  DUSZEK  WIERCIUSZEK 

I właśnie przez Duszka-śmierdziuszka-wierciuszka-pierdziuszka wydarzyła się 
cała ta historia. Chociaż odrobinę winna była też Mizi, młodsza siostra Josziego. 
Bo często nazywała Josziego cykorem. To prawda, że Joszi był dosyć 
strachliwy(...). - Mizi wcale nie chce ci dokuczać, po prostu niczego się nie boi - 
pocieszała Josziego mama, gdy siostra znowu nazwała go cykorem. Dlatego Joszi 
pomyślał sobie kiedyś: Już ja jej pokażę, co to znaczy naprawdę się bać!.     "Mały 
Duszek Wierciuszek" to niezwykła książka o miłości i przyjaźni, o strachu i 
odwadze, o rywalizacji między rodzeństwem, o duchach i czarodziejskim haśle, 
które uruchomiło ciąg tajemniczych wydarzeń.   Lektura obowiązkowa dla 
wszystkich miłośników duchów z instrukcją jak zrobić strasznego Duszka 
Wierciuszka. 
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McDUSIA 

"McDusia", kolejna część `Jeżycjady` pozwala znów zajrzeć do przyjaznego 
domu Borejków, akurat w okresie świąt Bożego Narodzenia. Przybycie Magdusi, 
córki Kreski, powoduje piorunujące zmiany w spokojnym życiu rodziny, a ślub 
Laury uruchamia działanie osławionego Fatum. 
Śmieszna, miła, ale i refleksyjna powieść Małgorzaty Musierowicz jak zwykle 
podnosi na duchu i krzepi, bawi do łez i uczy, skłania do zastanowienia nad 
sprawami wielkiej wagi. 

Jeżycjada: 1. Szósta klepka, 2. Kłamczucha, 3. Kwiat kalafiora, 4. Ida 
Sierpniowa, 5. Opium w rosole, 6. Brulion Bebe B., 7. Noelka, 8. Pulpecja, 9. 
Dziecko piątku, 10. Nutria i Nerwus, 11. Córka Robrojka, 12. Imieniny, 13. 
Tygrys i Róża, 14. Kalamburka, 15. Język Trolli, 16. Żaba, 17. Czarna polewka, 
18. Sprężyna, 19. McDusia. 
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CZERWONA  PIJAWKA 

Sherlock Holmes zawsze był ciekawy świata, wręcz wścibski. Już jako 
czternastolatek wplątał się w międzynarodową aferę, w której stawił czoło 
amerykańskim gangsterom. Kiedy okazało się, że jego brat Mycroft pomaga 
ukrywać się groźnemu mordercy, nie mógł pozostać bezczynny. Wartka akcja, 
dziewiętnastowieczne realia i barwne postacie. Powieść z zainteresowaniem 
przeczytają młodzi wielbiciele angielskiego detektywa i miłośnicy historii 
przygodowych. 

Młody Sherlock Holmes: 1. Zabójcza chmura, 2. Czerwona pijawka 
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PO  MOIM  TRUPIE 

Czwarte spotkanie z uczniami niezwykłego liceum, w którym zebrały się 
przerażająco modne dzieciaki najsłynniejszych potworów. Tym razem w roli 
głównej występuje córka Draculi, Draculaura (zdrobniale: Lala). W szkole 
zmiany! RAD-owcy (członkowie Ruchu Atrakcyjnie Dziwnych) wreszcie wyszli 
z podziemia i Lala może dumnie wyszczerzyć w uśmiechu swoje piękne kły. 
Jednak mina jej rzednie, gdy do Salem z niezapowiedzianą wizytą wpada ojciec. 
Pan D. uważa, że RAD-owcy powinni mieć swoją własną szkołę, ale jego córka 
nie zamierza oddać bez walki ich z trudem zdobytej wolności.  

Monster High: 1. Upiorna szkoła, 2. Upiór z sąsiedztwa, 3. O wilku mowa, 4. Po 
moim trupie. 
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NOTATKI  SAMOBÓJCY 

Nazywam się Jeff. Mam siostrę i rodziców, którzy nadal ze sobą wytrzymują. 
Cała nasza czwórka mieszka w prześlicznym domku w prześlicznej okolicy w 
prześlicznym mieście podobnym do milionów innych miast. Rodzice nigdy nas 
nie bili, nie molestował mnie żaden ksiądz, koledzy w szkole nie dokuczali jakoś 
szczególnie. Nie słucham death metalu, nie mam obsesji na punkcie brutalnych 
gier wideo i nie odcinam głów małym zwierzątkom. Piętnastoletni Jeff trafia do 
szpitala psychiatrycznego po nieudanej próbie samobójczej. Ma spędzić 
czterdzieści pięć dni na oddziale dla nastolatków i wziąć udział w terapii 
grupowej. Chłopak jednak uparcie odmawia rozmawiania o tym, co się 
wydarzyło. Nie jest szczery nawet z samym sobą. Czego wstydzi się tak bardzo, 
że nie chce dalej żyć? 
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O  KURZE,  KTÓRA  OPUŚCIŁA  PODWÓRZE 

"O kurze, która opuściła podwórze" nie jest po prostu historią ekscentrycznej kury 
wychowującej kacze pisklę. To książka pełna miłości i nadziei opowieść o 
wolności i marzeniach, stawiająca pytania o to, kim jesteśmy, jaki jest cel naszego 
życia, wypełniona refleksjami. W książce mamy trzy rodzaje kur. Kury w 
kurniku, kury na podwórzu i Ipsak. Na świecie jest wiele stylów życia. Książka 
rodzi w czytelniku przemyślenia: Jak żyję? Jak chciałbym żyć? Jakie mam 
pragnienia? Czy mogę je spełniać? Czytelnik zaczyna myśleć o człowieku, co żyje 
jak kura w kurniku, o człowieku, co żyje jak kura na podwórzu, o człowieku, co 
żyje jak Ipsak... 
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O  PSIE,  KTÓRY  SZUKAŁ 

O psie, który szukał to opowieść o trójnogim kundelku z małego miasta, który 
pewnego jesiennego dnia wyrusza na poszukiwania czegoś, co do ostatniej strony 
pozostaje tajemnicą. Po drodze odwiedza szereg miejsc i spotyka różne osoby, aż 
w końcu trafia na trop i pędzi za nim ile sił w łapkach. Książkę zilustrowała dla 
nas pięknie Marta Szudyga, absolwentka Instytutu Sztuki w Cieszynie, 
specjalistka w łączeniu mediów tradycyjnych i komputerowych. Jej ciepłe, 
barwne ilustracje wprowadzają czytelnika w świat widziany oczami psa. Czego 
właściwie szukał bohater, i czy udało mu się to w końcu znaleźć, dowiecie się 
dopiero na ostatnich stronach książki. Nie wiadomo jednak co jest przyjemniejsze 
- wspólne z pieskiem poszukiwania, czy odkrycie odpowiedzi. Honorowego 
patronatu książce udzieliła Fundacja Naturalnej Przyjaźni `Psie Serce`, która w 
swojej codziennej pracy dowodzi, że odpowiednio animowany kontakt dzieci z 
psami, może być dla nich najlepszą terapią, a książka okazuje się w tym być 
świetnym dodatkiem. 
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ODRODZENIE  ZIEMI 

Wybrańcy Nadduszy kończą przygotowania do lotu w gwiazdy. Jednak w tle 
wciąż wrze spór o przywództwo, który przeniesie się na pokład statku Basilika, 
nazwanego tak na cześć ich utraconego miasta. Obie strony konfliktu w tajemnicy 
planują obudzić się ze snu w trakcie długich lat podróży. A dzieci, chcąc nie 
chcąc, staną się pionkami w rozgrywce dorosłych, pragnących przeciągnąć je na 
swoją stronę w wyścigu o panowanie nad odzyskaną kolebką. Jednak to 
Naddusza, skopiowana w pełni do komputerów statku, ma prawdziwą władzę nad 
tą podróżą. I tylko Nafai, który ma powłokę gwiezdnego sternika, naprawdę 
rozumie, co to oznacza dla ich planów. 

Powrót do domu: 1. Pamięć Ziemi, 2. Wezwanie Ziemi, 3. Statki Ziemi, 4. 
Odrodzenie Ziemi, 5. Dzieci Ziemi. 
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PANDEMONIUM  

Kolejna powieść autorki obsypanego nagrodami "Delirium".  
 
Lena żyje w świecie, w którym [miłość] uznano za niebezpieczną chorobę, a 
ludzie poddawani są zabiegowi, po którym już nigdy nie będą mogli kochać. Tuż 
przed operacją dziewczyna zakochuje się w Aleksie. Ich wspólna ucieczka kończy 
się tragicznie... Wśród dymu i płomieni Lena widzi twarz ukochanego po raz 
ostatni. 
Zrozpaczona przystępuje do ruchu oporu, by walczyć o wolność i [miłość]. Na jej 
drodze staje tajemniczy Julian. 
Czy można pokochać największego wroga? 
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PEJZAŻ  Z  GŻEGŻÓŁK Ą  CZYLI  J ĘZYKOWY  
ZAWRÓT  GŁOWY 

Kolejny tomik znanej autorki aż skrzy się od nowych pomysłów! Dla tych, którzy 
jeszcze nie znają wierszy Małgorzaty Strzałkowskiej,a lubią zabawy ze słowami i 
językowe łamańce, będzie to prawdziwa uczta. Jej wielbiciele też będą 
usatysfakcjonowani -podobnie jak logopedzi, rodzice i nauczyciele. 
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PANOWANIE  KRUKA 

Wyobraź sobie, że odkrywasz, iż nie jesteś osobą, za którą się uważałeś! 
Panowanie kruka to kolejny, już przedostatni, tom pasjonującego i pobudzającego 
wyobraźnię cyklu dla młodzieży "Pendragon". Zaczęło się. Ostateczna rozgrywka 
o Hallę. O los wszystkich stref i wszystkich żyjących istot. Walka z Saint 
Dane'em przenosi się do rodzinnej strefy Bobby'ego Pendragona. Na Drugiej 
Ziemi Courtney i Mark muszą stawić czoło charyzmatycznemu przywódcy sekty, 
który pozostaje pod wpływem Saint Dane'a. Granice między strefami zostały 
zniszczone, przyszłość uległa koszmarnym zmianom, a tymczasem okazuje się, że 
naczelny Wędrowiec Bobby Pendragon... zniknął. 

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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ŻOŁNIERZE  HALLI 

Wyobraź sobie, że odkrywasz, iż nie jesteś osobą, za którą się uważałeś! 
Żołnierze Halli to ostatni tom pasjonującego i pobudzającego wyobraźnię cyklu 
dla młodzieży "Pendragon". To już koniec. Złowroga sekta Ravinian przejęła 
władzę, niszcząc tysiące istnień i w koszmarny sposób zmieniając losy Halli. 
Bobby Pendragon i inni Wędrowcy muszą połączyć siły w ostatecznej, 
rozpaczliwej walce z Saint Dane'em. Stawką jest nie tylko kolejna strefa, ale 
wszystko, co kiedykolwiek było i będzie. To wojna o Hallę. Ujawniona zostaje 
prawda o Wędrowcach i Bobby poznaje odpowiedzi na wszystkie pytania, które 
dręczyły go podczas jego zapierającej dech w piersiach podróży w czasie i 
przestrzeni. Czy ta wiedza pomoże mu w rozgrywce z największym wrogiem? 

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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PO  DRUGIEJ  STRONIE  OKNA.  OPOWIEŚĆ  
O  JANUSZU  KORCZAKU 

"Oto piękna, dobra i odważna książka! Pięknie napisana, odważnie zilustrowana. 
Opowiada o pięknym człowieku: dobrym i odważnym. Pokochacie go." 
Małgorzata Musierowicz. 
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POKER   Z   PITAGORASEM  

W oparciu o bogactwo gier i szarad (a także za pomocą przykładów - od gry w 
klasy po postać Wayne'a Rooneya) Marcus du Sautoy ukazuje, że matematyka jest 
sercem wszystkiego, co robimy, i jak bardzo przydaje się w codziennym życiu. 
Książka podzielona jest na pięć rozdziałów: o liczbach pierwszych, o geometrii, o 
zagadkach i grach liczbowym, o wykorzystaniu matematyki w komunikacji i 
opracowywaniu szyfrów i o prawdopodobieństwie. Marcus du Sautoy niezwykle 
zrozumiale tłumaczy w nich m.in. tajniki przewidywania przyszłości - od toru lotu 
asteroidów po nadchodzącą burzę, wyniki loterii kierunek ruchu podkręconej piłki 
Beckhama czy wzrost liczby ludności. Pokazuje nam, że kształty należy 
postrzegać w czterech wymiarach. Uczy, w jaki sposób matematyka może uczynić 
z nas lepszych graczy na loteriach i w karty. 
Genialna książka do nauki matematyki przeznaczona dla czytelników w wieku od 
11 do 101 lat! 
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POMELO  JEST  ZAKOCHANY 

Czy słoń może się zakochać? Jak najbardziej! Pomelo, słoń ogrodowy, jest rzecz 
jasna zakochany w swoim dmuchawcu, ale zdaje się, że po trochu jest zakochany 
w całym ogrodzie... Tylko dlaczego nagle wszystko więdnie i znika? Na szczęście 
zima nie trwa wiecznie! 
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POMELO  MA  SI Ę  DOBRZE  POD  SWOIM  
DMUCHAWCEM  

Czy słoń może mieszkać pod dmuchawcem? Jak najbardziej! Pomelo, słoń 
ogrodowy, ma długą trąbę - dzięki niej może robić dużo fajnych rzeczy, ale 
czasem trąba bardzo mu przeszkadza... Tak, w jego życiu bywają smutne i szare 
dni, ale zaraz po nich nadchodzą dni radosne, a wtedy Pomelo potrafi cieszyć się 
życiem na całego! 
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POWSTANIE’ 44  W  KOMIKSIE.  MOROWE  
PANNY 

Kolejna 3. już antologia prac wyróżnionych w konkursie komiksowym 
zorganizowanym przez Muzeum Powstania Warszawskiego w 2010 roku. 
Tematem i inspiracją tej edycji konkursu były "morowe panny", czyli dziewczęta i 
kobiety, którym przyszło przeżyć Powstanie Warszawskie. Bohaterkami prac są 
kobiety biorące udział w walce na pierwszej linii frontu, łączniczki i sanitariuszki, 
ale także żony i matki codziennie drżące o los najbliższych, podejmujące walkę o 
przetrwanie rodziny. W antologii jak zawsze znalazły się wszystkie prace 
nagrodzone oraz wyróżnione przez jury i muzeum oraz wybrane komiksy, które są 
tak ciekawe, iż uznano, że warto je zamieścić w niniejszej antologii. Pieczę 
artystyczną nad konkursem jak co roku sprawował Przemysław "Trust" 
Truściński, a jury tradycyjnie obradowało pod czujnym okiem nestora komiksu - 
Papcia Chmiela. Na czarno-białych zdjęciach widzimy je młode i uśmiechnięte, 
często w mundurach, z bronią w ręku. Albo w polowym szpitalu, gdy pochylają 
się nad rannymi żołnierzami. Albo kiedy gotują dla swoich chłopców zupę w 
wielkich kotłach. Lub gdy płaczą nad ciałami i modlą się. Kobiety w czasie 
Powstania Warszawskiego. Babcie, matki, żony, siostry, córki. Najstarsze z nich, 
wtedy w 1944 roku, mogły jeszcze pamiętać czasy Powstania Styczniowego.  
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PRAWIDŁA  ŻYCIA 

Książka, wydana po raz pierwszy w 1929 roku, porusza wiele ważnych 
problemów dotyczących życia dziecka w domu, w szkole, grupie rówieśniczej. 
Refleksje na temat dojrzewania, zdolności, różnic między płciami, różnic 
społecznych przekazuje Korczak językiem prostym i obrazowym, odwołując się 
do wielu przykładów z życia swoich podopiecznych. 
Książka może zainteresować nie tylko młodych Czytelników, ale również ich 
wychowawców, a także wszystkich tych, którzy pragną lepiej poznać i zrozumieć 
siebie. 
Książka wydana z okazji Roku Korczakowskiego wspólnie z Międzynarodową 
Kapitułą Orderu Uśmiechu. 
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PSOTNY  FRANEK 

"Czytam sobie" to trzypoziomowy program wspierania nauki czytania dla dzieci 
w wieku 5-7 lat. Bo radość czytania to bakcyl, którym naprawdę warto się 
zarazić! 

SKŁADAM SŁOWA: 150-200 wyrazów w tekście; krótkie zdania; 23 
podstawowe głoski w tekście czytanym; ćwiczenie głoskowania.  Zgodne z 
zalecaniami metodyków.  Wybitni polscy autorzy i mistrzowie ilustracji.  Świetne 
historie i bezpieczne treści.  Duża czcionka ułatwiająca czytanie. 
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PSY  Z  PIEKŁA  RODEM  

Jak wytrzymać z psem, który stawia na głowie życie całej rodziny, przyjaciół i 
znajomych? Ale czy można takiego psotnika nie kochać? Bohaterowie książki to 
zwierzęta z charakterem, pasją i własnym zdaniem. Kradną, psocą, dewastują 
dom, uprowadzają chomiki, polują na ptactwo, pływają w basenie sąsiada, kopią 
sztolnie w ogródku, psują relacje z wujostwem, niszczą stoiska na targach, rujnują 
przyjęcie urodzinowe. I nie miewają wyrzutów sumienia. Lecz mimo 
wyjątkowych zdolności do pakowania się w kłopoty, nieustannie wzbudzają 
sympatię i miłość sprawiając, że życie wśród nich jest pełne i ciekawe. 
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SEKRET  PONUREGO  ZAMKU 

Czytam sobie to trzypoziomowy program wspierania nauki czytania dla dzieci w 
wieku 5-7 lat. Bo radość czytania to bakcyl, którym naprawdę warto się zarazić! 
SKŁADAM SŁOWA: 150-200 wyrazów w tekście; krótkie zdania; 23 
podstawowe głoski w tekście czytanym; ćwiczenie głoskowania.  
 
Zgodne z zalecaniami metodyków. 
Wybitni polscy autorzy i mistrzowie ilustracji. Świetne historie i bezpieczne 
treści. Duża czcionka ułatwiająca czytanie. 
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SKARB  ARUBABY 

Czytam sobie to trzypoziomowy program wspierania nauki czytania dla dzieci w 
wieku 5-7 lat. Bo radość czytania to bakcyl, którym naprawdę warto się zarazić! 

SKŁADAM ZDANIA: 800-900 wyrazów w tekście; dłuższe zdania, także 
złożone, elementy dialogu; 23 podstawowe głoski z "h"; ćwiczenie sylabizowania. 

Zgodne z zalecaniami metodyków. Wybitni polscy autorzy i mistrzowie ilustracji. 
Świetne historie i bezpieczne treści. Duża czcionka ułatwiająca czytanie. 
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SPACER 

Uroczemu wierszykowi towarzyszą piękne, wycinankowe ilustracje przywodzące 
na myśl mapę. W rozkładówkach pełno drobniutkich szczegółów, dzięki czemu z 
pozoru prostą książeczkę można czytać wielokrotnie. "Spacer" ma oryginalna 
formę długiej harmonijki - po przeczytaniu można wykorzystać ją do zabawy. 
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SPĘTANI  PRZEZ  BOGÓW  T.1 

Obok wampirów, aniołów i demonów czas na grecką mitologię. Na wiosnę 
ubiegłego roku zawrzało w świecie wydawniczym. Agentka Josephine Angelini 
napisała: "Mamy książkę, która po prostu zwala z nóg. Takiej powieści od dawna 
nie było. To coś nowego, całkowicie oryginalnego. Piękna, wzruszająca, 
trzymająca w napięciu i głęboka. Taka, którą chłonie się jednym tchem i która 
pozostaje w nas na długo. Spętani przez bogów są jak Percy Jackson dla 
dziewczyn i Dary Anioła Cassandry Clare." 
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SPĘTANI  PRZEZ  BOGÓW  T.2. WĘDRÓWKA  
PRZEZ  SEN 

Helena wie już, że tylko ona - potomkini Heleny Trojańskiej - może przerwać 
odwieczny cykl zemsty i uwolnić od klątwy siebie i swoją boską rodzinę. 
Nocą wędruje przez bezkresną krainę Podziemia. W dzień walczy z potwornym 
zmęczeniem i coraz bardziej traci siły - fi zyczne i duchowe. Nie dałaby rady 
wracać tam co noc - gdyby nie Lucas. 
Lecz Lucas bardzo się zmienił i Helena nie jest już pewna jego uczuć. Czy Orion, 
nowy chłopak w szkole, pomoże jej walczyć dalej i powstrzymać gniew Furii? 
Świat antycznych bogów coraz bardziej przenika się ze światem śmiertelników, a 
życie Heleny pogrąża się w chaosie. Lecz najgorsza jest świadomość, że nie 
potrafi zapomnieć o Lucasie... i że wciąż myśli o Orionie. Że kocha ich obu. Czy 
jest gotowa oddać za nich życie? 
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OTCHŁA Ń 

Tom 3 nowej bestsellerowej serii Przeznaczenie Jedi 
 
Filozofi ą Jedi jest pokój. Jednak kiedy na każdym kroku czyhają śmiertelni 
wrogowie, jedynym wyjściem może być wojna. Na Coruscant epidemia 
szaleństwa nęka Zakon Jedi, popychając władze Galaktycznego Sojuszu do 
zbrojnych działań.Podczas gdy Han i Leia Solo wraz ze swoją córką Jainą 
przyłączają się do walki o ochronę kolejnych dotkniętych chorobą Rycerzy przed 
aresztowaniem, uzdrowiciele Jedi gorączkowo próbują znaleźć lek na szerzącą się 
plagę. Tymczasem Luke Skywalker kontynuuje swoją wyprawę, by poznać 
powody upadku Jacena Solo i przywrócić dobre imię Zakonowi Jedi - podróż, 
która zawiedzie jego i jego syna Bena w zakazaną Otchłań, gdzie żyją Wędrowcy 
Umysłów, których zdolność opuszczania własnego ciała i zespolenia z Mocą jest 
kusząca i potencjalnie śmiertelna. Wystawiając swoje umiejętności Jedi na ciężką 
próbę, Luke i Ben zbliżają się do skupiska energii Ciemnej Strony o niespotykanej 
sile i do zażartej konfrontacji, którą tylko jeden Mistrz - dobry albo zły - może 
przeżyć. 
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STATKI  ZIEMI 

Miasto Basilica upadło. Wetchik, Nafai i reszta ich rodziny muszą stawić teraz 
czoło pustynnym pustkowiom i przemierzyć rozległy kontynent w drodze do 
ukrytego kosmodromu Harmonii, pogrążonego w ciszy, opuszczonego, 
czekającego na komendę, by ponownie przygotować ogromne statki 
międzygwiezdne do lotu w przestworza. Jednak z tych szesnaściorga ludzi tylko 
garstka świadomie wybrała wygnanie. Inni - nikczemne córki Rasy, ich mężowie i 
najstarszy syn Wetchika, Elemak - zostali zmuszeni do tego wbrew woli. Ich 
gniew i głęboko chowane urazy utrudnią i tak już niełatwą wyprawę. 

Powrót do domu: 1. Pamięć Ziemi, 2. Wezwanie Ziemi, 3. Statki Ziemi, 4. 
Odrodzenie Ziemi, 5. Dzieci Ziemi. 
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NADCIĄGA  BURZA 

Rodzice Jake'a Djonesa zaginęli bez wieści i nie wiadomo, w jakim są miejscu na 
Ziemi i w jakim momencie historii. Jake poznaje ich zdumiewający sekret: oboje 
należą do Tajnych Służb Straży Historii, stowarzyszenia, którego członkowie 
podróżują przez stulecia, aby udaremniać poczynania złoczyńców manipulujących 
przy dziejach świata. W poszukiwaniu rodziców Jake przenosi się z Londynu XXI 
wieku do dziewiętnastowiecznej Francji, gdzie trafia do Punktu Zero, głównej 
siedziby strażników historii. Tam poznaje barwną grupę młodych agentów i wraz 
z nimi wyrusza do epoki renesansu, aby podjąć misję ratowania dziejów przed 
złowrogim Zeldtem, który zamierza zniszczyć świat, jaki znamy. Przeszłość jest 
w niebezpieczeństwie i tylko Jake Djones może ją ocalić! 
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SZARKA 

Czytam sobie to trzypoziomowy program wspierania nauki czytania dla dzieci w 
wieku 5-7 lat. Bo radość czytania to bakcyl, którym naprawdę warto się zarazić! 

SKŁADAM ZDANIA: 800-900 wyrazów w tekście; dłuższe zdania, także 
złożone, elementy dialogu; 23 podstawowe głoski z "h"; ćwiczenie sylabizowania. 

Zgodne z zalecaniami metodyków. Wybitni polscy autorzy i mistrzowie ilustracji. 
Świetne historie i bezpieczne treści. Duża czcionka ułatwiająca czytanie. 
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SZKOŁA  STRACHU.  JESZCZE  NIE  KONIEC  
LEKCJI 

Od pamiętnych wakacji spędzonych w Szkole Strachu minął rok i wydaje się, że 
Lulu, Madeleine, Theo i Garrison już doskonale radzą sobie z fobiami. 
Tymczasem zgodnie z umową podpisaną przez rodziców muszą spędzić za 
murami Summerstone kolejne lato. 
 
A tu czeka na nich nowa uczennica, Hyacintha. Dziewczynka najbardziej na 
świecie boi się samotności, stara się więc usilnie ze wszystkimi zaprzyjaźnić. Jest 
to dość denerwujące i uciążliwe. I nie ułatwia zadania, jakie postawiła przed 
uczniami pani Wellington - mają oni schwytać grasującego po szkole 
włamywacza. Tylko jak przejrzeć zamiary złodzieja, którego łupem padają 
jedynie peruki i fotografie z konkursów piękności? 
 
Kolejna część cyklu Szkoła Strachu przenosi nas do znanego, ale wciąż 
zaskakującego świata, w którym rządzi nieprzewidywalna dyrektorka, a 
towarzyszą jej szczery do bólu Schmidty i koty wytresowane tak, aby 
zachowywały się jak niewytresowane. 
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ŚRODEK  KAPUSTY 

Niestety, psoty nie da się nauczyć. Z tym trzeba przyjść na świat. Julka, główna 
bohaterka Środka Kapusty urodziła się z niezwykłą wprost zdolnością wpadania 
w kłopoty i wciągania w nie wszystkich wokół. Znakomita literatura dla tych, 
którym jeszcze trzeba czytać na głos, dla starszych dzieci, nastolatków i dla 
rodziców. Lekka, pomysłowa, a co najważniejsze - dowcipna. Wzbogacona 
znakomitymi ilustracjami Kasi Koczubiej staje się mini-dziełem sztuki, które 
powinno ozdobić stolik w każdym dziecinnym pokoju. 
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LEKCJA  TA ŃCA 

Seria książeczek ŚWINKA PEPPA. KSIĄŻECZKI Z PÓŁECZKI to doskonały 
pomysł na wspólną zabawę rodziców z dziećmi. Formuła serii została opracowana 
w taki sposób, żeby wspomagać proces edukacji dziecka oraz rozwijać jego 
zdolności poznawcze. 
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MÓJ  TATA 

Mam na imię Peppa, a to jest książeczka o moim tacie, najlepszym na całym 
świecie. I najzabawniejszym. Chrum, chrum! 
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TADEK  I  SPÓŁKA 

Czytam sobie to trzypoziomowy program wspierania nauki czytania dla dzieci w 
wieku 5-7 lat. Bo radość czytania to bakcyl, którym naprawdę warto się zarazić! 

SKŁADAM ZDANIA: 800-900 wyrazów w tekście; dłuższe zdania, także 
złożone, elementy dialogu; 23 podstawowe głoski z "h"; ćwiczenie sylabizowania. 

Zgodne z zalecaniami metodyków. Wybitni polscy autorzy i mistrzowie ilustracji. 
Świetne historie i bezpieczne treści. Duża czcionka ułatwiająca czytanie. 
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TAJEMNICA  PEWNEJ  SĄSIADKI 

Czytam sobie to trzypoziomowy program wspierania nauki czytania dla dzieci w 
wieku 5-7 lat. Bo radość czytania to bakcyl, którym naprawdę warto się zarazić! 

SKŁADAM ZDANIA: 800-900 wyrazów w tekście; dłuższe zdania, także 
złożone, elementy dialogu; 23 podstawowe głoski z "h"; ćwiczenie sylabizowania. 

Zgodne z zalecaniami metodyków. Wybitni polscy autorzy i mistrzowie ilustracji. 
Świetne historie i bezpieczne treści. Duża czcionka ułatwiająca czytanie. 
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UNIESIENIE 

Co sprawia, że serce bije wam trochę szybciej? "Uniesienie", czwarta i ostatnia 
powieść z cyklu "Upadli", to powieść Lauren Kate, na którą czekał świat. Niebo 
jest ciemne od skrzydeł... Niczym piasek w klepsydrze, Luce i Danielowi ucieka 
czas. Aby powstrzymać Lucyfera przed wymazaniem przeszłości, muszą odnaleźć 
miejsce, w którym aniołowie upadli na Ziemię. Niebo jest ciemne od skrzydeł...  
Niczym piasek w klepsydrze, Luce i Danielowi ucieka czas. Aby powstrzymać 
Lucyfera przed wymazaniem przeszłości, muszą odnaleźć miejsce, w którym 
aniołowie upadli na Ziemię. 
Oszałamiające zakończenie serii "Upadli". Niebiosa nie mogą dłużej czekać. 
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W  MOIM  BRZUCHU  MIESZKA  JAKIES  
ZWIERZATKO 

W moim brzuchu mieszka jakieś zwierzątko! Skąd o tym wiem? Czasem słyszę, 
jak warczy, mruczy i gulgocze. Po jedzeniu czuję, jak rośnie, a kiedy za długo go 
nie karmię - wpada we wściekłość! Gdy długo się nie odzywa - zaczynam się 
niepokoić. To w końcu moje zwierzątko, które w nocy odstrasza warczeniem 
duchy! 
Dowcipna książka o małej dziewczynce i niezwykle tajemniczym zwierzątku. 
Po jednym ze spotkań autorskich młoda mama opowiedziała mi zabawną historię. 
Jej paroletnia córeczka, wsłuchawszy się w swój burczący brzuch, nabrała 
przekonania że mieszka w nim jakieś zwierzątko. Stwierdziłem, że to fantastyczny 
pomysł na książkę. 
Grzegorz Kasdepke 
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W  POSZUKIWANIU  ŚWIATŁA.  OPOWIE ŚĆ  
O MARII  SKŁODOWSKIEJ-CURIE 

To dziwne" - Piotr Curie siedział zamyślony w swoim pokoju. - "Aż z Warszawy 
przyjechała, żeby tu studiować? I po roku skończyła licencjat z fizyki z pierwszą 
lokatą... Zastanawiające". Piotr nie lubił kobiet. Wydawały mu się lekkomyślne i 
mało inteligentne. (...) Ale Maria Skłodowska była zupełnie inna. Nosiła czarną, 
skromną sukienkę, włosy miała spięte w ciasny kok, a jej poważna mina i mądre 
oczy wprawiały Piotra w duże zakłopotanie. "To naprawdę dziwne" - myślał, gdy 
pracowali w laboratorium. - "Czyżby istniały genialne kobiety?" Bardzo 
interesująca, godna polecenia pozycja, napisana lekkim i zrozumiałym dla 
młodych czytelników językiem. Poczucie humoru i dowcip, którego nie brak na 
stronach tej książki, zachęcają do lektury. Z całego serca zachęcam do wejścia w 
świat tej niezwykłej osoby, jaką była Maria Skłodowska-Curie, właśnie poprzez 
karty książki Anny Czerwińskiej-Rydel. 
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WIEK  CUDÓW  

Co by się stało z ludzkością, gdyby Ziemia zaczęła się coraz wolniej obracać 
wokół własnej osi, a rytm dnia i nocy, do którego jesteśmy tak przyzwyczajeni, 
niepokojąco się wydłużał? Czy w obliczu nadciągającej zagłady 
podejmowalibyśmy decyzje, na które wcześniej byśmy się nie odważyli? Czy 
mniej balibyśmy się ryzyka? Czy przestalibyśmy hamować swoje żądze i częściej 
ulegalibyśmy pokusom? Dlaczego mielibyśmy nadal kochać, przyjaźnić się, być 
wierni, skoro jutro jest tak niepewne i kruche? "Wiek cudów", debiutancka 
powieść Karen Thompson Walker, opowiada o życiu w czasach globalnej 
katastrofy. Świat przechodzący trudne do przewidzenia przemiany widzimy 
oczami ponad wiek dojrzałej jedenastoletniej dziewczynki. 
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WSZYSTKO  O  MIŁO ŚCI 

Współcześnie opowiedziana historia "Mansfield Park" Jane Austen, z iPhonem i 
koncertami... Kiedy Frankie Price wprowadza się do swoich bogatych kuzynów, 
nagle wchodzi w środek wydarzeń jak z tabloidów. Nieśmiała, przytłoczona 
ostatnimi zdarzeniami oraz presją otoczenia, ucieka do swej pasji: przelewa 
uczucia na papier. Ale gdy w rodzinę uderza skandal, a jej przyjaciel Ned jest pod 
niebezpiecznym wpływem urokliwiej, ale niezwykle przebiegłej Alicji, zdaje 
sobie sprawę, że nie obejdzie się bez walki… 
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WYBRANKA  BOGÓW  T.1 

Jedyną atrakcją, jakiej Shannon Parker spodziewa się podczas letnich wakacji, jest 
wyprawa na aukcję niezwykłych przedmiotów. Nie wie jeszcze, że to początek 
największej przygody w jej życiu. Kupiona przez nią antyczna waza nagle 
ujawnia swoje magiczne moce. Shannon zostaje przeniesiona do mitycznego 
Partholonu, gdzie przez wszystkich jest traktowana jak bogini. W dodatku bardzo 
wybuchowa i nieprzewidywalna...  
Wczoraj była przeciętną nauczycielką, a dziś jest Wielką Kapłanką i wybranką 
bogini Epony. W jednej chwili wszystko stanęło na głowie. Oszołomiona 
Shannon szuka racjonalnego wyjaśnienia, ale przyznaje, że takie życie jest 
kuszące. Która kobieta nie lubi czuć się jak królowa?  
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WYBRANKA  BOGÓW  T.2 

Życie Shannon Parker zmieniło się w jednej sekundzie. Skromna nauczycielka 
jest teraz boginią, która rządzi mitycznym Partholonem. Z czasem odnalazła się w 
nowym świecie i w nowej roli. Zasmakowała w nieograniczonej władzy, ale też 
wie, jak z niej korzystać. Z każdym dniem zdobywa coraz większe zaufanie i 
miłość poddanych. Ku jej zaskoczeniu zaaranżowane małżeństwo z szamanem 
ClanFintanem okazało się nad wyraz udane.  
Tymczasem magiczną przygodę zakłócają mroczne siły. Do granicy Partholonu 
zbliżają się okrutni Fomorianie. Gdy rozpocznie się decydujące starcie, Shannon 
przekona się, ile tak naprawdę jest w niej zwykłej nauczycielki, a ile walecznej 
bogini... 
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ZACZAROWANA  WIGILIA 

Jest Wigilia. W szkolnej sali komputerowej spotyka się przypadkiem czwórka 
dzieciaków uciekająca przed groźną woźną i nauczyciel muzyki, który przyszedł 
posurfuwać po internecie.  
Co sprawiło, że w taki dzień przyszli do zamkniętej szkoły? Marzenia prowadzą 
grupę przyjaciół przez wiosenny Paryż, upalną Afrykę, kolorowy jesienny 
Londyn, aż do świątecznych stołów w swoich domach, w ten najmilszy wieczór w 
roku. 
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ZAGINIONA  KARTOTEKA.  NUMER  
DZIEWI ĘĆ 

Pittacus Lore jest głową Starszyzny Loryjczyków. Posiada moce, o jakich 
posiadaniu wy marzycie. Potrafi robić rzeczy, o jakich wy możecie tylko 
pomarzyć. Widział rzeczy, jakich nigdy nie zobaczycie. Od dwunastu lat mieszka 
na Ziemi, szykując się do wojny, która zdecyduje o losie naszej planety. Nikt nie 
zna miejsca jego pobytu. Tekst dodatkowy, informacyjny: Numer Dziewięć, 
chłopak uwolniony przez Johna Smitha z mogadorskiego więzienia, jest 
nieposkromiony, zuchwały i rwie się, aby wziąć odwet na wrogach. Niewola 
zmienia każdego, nawet Loryjczyka. Przekonajcie się, jaki był Dziewiąty, zanim 
wpadł w ręce mogadorskich żołnierzy. 
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ZAMEK  LICZYHRABIEGO 

Książki "Sezamkowy Zakątek" skierowane są do dzieci w wieku 2-5 lat. Na 
kartach pięknie ilustrowanej serii młodzi czytelnicy poznają świat, dowiadują się, 
jak działają różne przedmioty z ich otoczenia, przenoszą się do różnych epok, by 
wraz z ulubionymi bohaterami stawić czoło wyzwaniom - tym zupełnie 
zwyczajnym, i tym bajkowym. Oryginalna i kolorowa oprawa graficzna pobudza 
dziecięcą wyobraźnię, a zawarte w książeczkach treści edukacyjne zapewniają 
niezapomnianą lekturę. 
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ZIELONY,  NIKT   I  GADAJ ĄCE  DRZEWO 

Czy pamiętacie historię Nikta, który mieszkał samotnie na dnie starej, wyschniętej 
studni i nie wiedział, jaki piękny jest świat poza nią? Dopiero pojawienie się 
Zielonego uświadomiło mu, jak wiele stracił i pozwoliło oswoić lęk przed 
nieznanym. "Zielony, Nikt i gadające drzewo" to kontynuacja "Zielonego i Nikta" 
- obsypanej nagrodami, kultowej książki Małgorzaty Strzałkowskiej z malarskimi 
ilustracjami Piotra Fąfrowicza. Nikt postanawia odnaleźć swoje miejsce na Ziemi. 
Choć Zielony próbuje mu pomóc, tym razem to nie jego rada będzie 
najważniejsza... 
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ZIMA  NA  ULICY  CZERE ŚNIOWEJ 

Pełna zabawnych szczegółów, sympatycznych postaci i ujmująco codziennych 
sytuacji książka obrazkowa, w której nie pada ani jedno słowo. Zimowa 
wyszukiwanka z bestsellerowej serii, która podbiła świat. 
Nadeszła zima. Wszyscy szykują się do świąt Bożego Narodzenia: ubierają 
choinki, kupują prezenty, odwiedzają świąteczny jarmark. Z nieba sypie puszysty 
śnieg, a dzieci lepią bałwany, zjeżdżają na sankach i toczą bitwy na śnieżki. Ten 
wspaniały zimowy dzień pełen jest drobnych zdarzeń. Przekonaj się, jak spędzili 
go mieszkańcy ulicy Czereśniowej. 
Każda strona tej książki to barwna, pełna szczegółów i postaci ilustracja 
przedstawiająca fragment miasta. Na kolejnych rozkładówkach odnajdujemy tych 
samych bohaterów w różnych miejscach i momentach dnia. Wypatrywanie ich i 
układanie opowieści o ich przygodach to wciągająca zabawa na długie godziny. 
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ZIMOWA  WYPRAWA  OLLEGO 

Olle dostał od ojca nowe narty i nie może się doczekać, kiedy będzie mógł je 
wypróbować. A zimy jak nie ma, tak nie ma. Nareszcie przed Bożym 
Narodzeniem zaczyna sypać śnieg. Olle zakłada narty i wyrusza do lasu. Wokół 
jest tak pięknie, że Olle nie może się nadziwić. Kiedy nagle staje przed nim 
starzec przyodziany od stóp do głów w oślepiającą biel, Olle nie ma wątpliwości, 
że trafił do zaczarowanego lasu... 
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ZJEDZ  TO  SAM 

Czy wiesz, że wszyscy mamy dziurę na wylot? Z jednej strony wkładamy 
jedzenie, a z drugiej wychodzi kupa. Gdzieś w środku smakołyki zmieniają się w 
cuchnące odchody. Z tej książki dowiesz się, jak to się dzieje. (Książce 
towarzyszą prezentacje pana Borysa - słynnego sportowca, aktora i filantropa). 
Zjedz to sam pokazuje wędrówkę kęsu jedzenia od włożenia do buzi aż po 
zrobienie kupy. Dzięki temu po kolei przechodzimy przez cały układ pokarmowy 
i dowiadujemy się, jak wygląda proces trawienia. Książka - przeznaczona dla 
dzieci w wieku 6-12 lat - jest zweryfikowana merytorycznie przez lekarza. 
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FIVE  CHEEKY  MONKEYS 

A beautifully illustrated book and retains the child’s attention till the end. The 
chatter button is magic to the little darlings who can go on and on with it. A very 
clever and colourful book. 
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LITTLE   TIGER 

This board book is die-cut in the shape of the baby tiger depicted in the story.The 
titles in Barron's charming newLook at Meseries of board books for preschool 
children depict baby animals and their mothers. In each of these charming, simply 
told stories, the mother animal takes care of her offspring and keeps the baby 
animal out of trouble. The stories complement full-color illustrations on every 
page that are handsomely rendered in a naturalistic style. This board book is die-
cut in the shape of the baby bunny depicted in their story. 
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THE  MAGIC  OF  CHRISTMAS 

It's Christmas and the air is full of whispers and giggles. But what is the magic of 
Christmas that everyone is so excited about, wonders Little Mouse? One by one 
the other mice tell him what they love most. 
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THE  MAGICAL  SNOWMAN 

Little Rabbit has made a wonderful snowman. He doesn't want to leave him. 'He is 
just a snowman', says Daddy. 'He isn't real'. But when Little Rabbit gets lost in the 
snow, a soft light sparkles through the trees and a very special friend appears to 
take him on a magical journey home. 
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MESSY  ME! 

Bold colors illustrate Little Bear's playful and chaotic life. An ideal storyto share 
with little ones. Full color. 
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MOBY  DICK 

Penguin readers, Level 2  

Moby Dick is the most dangerous whale in the oceans. Captain Ahab fought him 
and lost a leg. Now he hates Moby Dick. He wants to kill him. But can Captain 
Ahab and his men find the great white whale? A young sailor, Ishmael, tells the 
story of their exciting and dangerous trip. 
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ON  THIS  SPECIAL  NIGHT 

A broadly accessible introduction to the Christmas nativity story . . . with 
beautifully illustrated cats! 
 
On a silent winter's night, one star burns brighter than all the rest. "That must be a 
special star," Mother Cat whispers. When Little Kitten and Mother Cat join the 
animals journeying toward the starry light, they discover that it is a special star 
indeed -- shining with peace, love, and joy on this very special night. 
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ORZECHOWY  ŁASUCH 

Kogutek nie może się oprzeć łakomstwu i wpada w tarapaty. Na pomoc spieszy 
mu wiele osób, których zaangażowanie decyduje o wesołym zakończeniu bajki. 

 DARY  -  LISTOPAD   
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ŚRÓD   ŻYWYCH  DUCHÓW  

Listopad 1988 r., zaniedbana łączka na warszawskich Powązkach. Małgorzata 
Szejnert na każdym z pięciu symbolicznych grobów kładzie krótki list. Kartkę 
przyciska zniczem. Jest przekonana, że groby są puste, ale wie, że wieczorem ktoś 
tu przyjdzie...  
 
Dramat polskich bohaterów wojennych - rotmistrza Pileckiego, generała Fieldorfa 
?Nila? i innych skazanych na śmierć w Polsce Ludowej - nie kończył się z chwilą 
wykonania wyroków. Dla rodzin straconych to początek walki o ujawnienie 
prawdy o losach bliskich: synów, mężów i ojców. Śród żywych duchów to ich 
poruszająca historia.  
 
Małgorzata Szejnert, mimo starannie zatartych śladów, poszukuje grobów 
więźniów politycznych straconych w warszawskim więzieniu na Rakowieckiej. 
Zbiera relacje świadków i członków rodzin, ujawnia sposoby na obejście cenzury 
i zdobycie informacji w epoce strachu i nieufności. Dziennikarka w mistrzowski 
sposób łączy opowieść o epoce terroru i o końcu lat osiemdziesiątych, tworząc 
niezwykłą kronikę przełomu i początku demokratycznych przemian w Polsce. 
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ZUZIA  GRA  W  PIŁK Ę  NOŻNĄ 

Zuzia, od kiedy należy do drużyny piłkarskiej nie opuściła ani jednej godziny 
treningu. Wkrótce będzie brać udział w meczu o punkty. To jej pierwszy mecz. 
Niestety, dziewczynkę dopada choroba. Czy Zuzi uda się wyzdrowieć na czas, by 
podbić boisko piłkarskie? 
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ZUZIA  I  JEJ  KOTEK 

Zuzia rysuje kota. Zuzia uwielbia koty! Pewnego dnia na zewnątrz gwałtownie 
hamuje samochód. Okazuje się, że to tata, który omal nie potrącił małego kociaka. 
Zuzia nie wie jeszcze, że już wkrótce ten zwierzak zostanie Mruczkiem i jej 
najlepszym przyjacielem! 
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ZUZIA  I  NOWY  DZIDZIU Ś 

To dziwne, mama Zuzi robi się coraz grubsza. W końcu oznajmia: "W naszej 
rodzinie pojawi się nowy dzidziuś!" Ta książeczka opowiada o tym, jak Zuzia 
radzi sobie w roli starszej siostry. 
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ZUZIA  IDZIE  DO  DENTYSTY 

Pewnego wieczoru, przy myciu zębów, Zuzia odkrywa na jednym z nich małą, 
brązową plamkę. Mama jest pewna: Zuzia musi pójść do dentysty. Dziewczynce 
wcale się to nie podoba, a Michał z przedszkola twierdzi, że dentysta wierci 
dziury w zębach wiertarką! Na szczęście towarzyszy jej mama i wizyta u dentysty 
staje się świetną przygodą! 
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ZUZIA  IDZIE  DO  FRYZJERA 

Zuzia towarzyszy dzieciom w ważnych w ich życiu momentach. Kolorowe 
ilustracje, cenione zarówno przez dzieci, jak i przez rodziców, sprawiają, że te 
książeczki są idealnymi kompanami, gdy przychodzi czas na jazdę konną czy 
pieczenie pizzy. 
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ZUZIA  IDZIE  DO  LEKARZA 

Zuzia wcale nie jest chora. Podobnie jak wszystkie dzieci idzie do lekarza na 
badania kontrolne. Na początku jest trochę dziwnie, ale potem wizyta u lekarza 
robi się bardzo ciekawa. Książeczka opowiada o przygodach Zuzi w gabinecie 
doktora Niedzielskiego. 
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ZUZIA  IDZIE  DO  PRZEDSZKOLA 

Zuzia wkłada swoją najładniejszą sukienkę - dziś są jej urodziny. Skończyła trzy 
lata i wreszcie może pójść do przedszkola. Zuzia od dawna cieszyła się na tę 
chwilę. Ta książeczka opowiada o tym, jak dziewczynka spędziła swój pierwszy 
dzień w przedszkolu. 
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ZUZIA  IDZIE  DO  SZKOŁY  MUZYCZNEJ 

Zuzia lubi muzykę, więc bardzo się cieszy, kiedy rodzice zapisują ją do szkoły 
muzycznej. Tyle tu instrumentów. Choć i kuchenny koncert z chochlą i blachą do 
pieczenia to świetna zabawa. A samodzielnie skomponowana piosenka dla misia 
jest największym sukcesem. 
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ZUZIA  JEDZIE  NA  WIE Ś 

Zuzia spędza wakacje na wsi. Mieszkają tam kury i króliki, krowy i świnie, a 
przede wszystkim jej nowa koleżanka, Agnieszka. Agnieszka pokazuje Zuzi 
zagrodę i wszystkich jej mieszkańców. Na koniec Zuzia dowiaduje się nawet, 
skąd bierze się mleko, które pije codziennie rano. 
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ZUZIA  JE ŹDZI  KONNO 

Zuzia jeździ konno to kolejna książeczka z serii Mądra Mysz. Zuzia uczy się 
jeździć konno w stadninie. Wcale nie jest łatwo utrzymać się na końskim 
grzbiecie, kierować koniem i dbać o niego. Zuzia odnosi jednak sukces i 
zaprzyjaźnia się z Plamką, najsympatyczniejszym koniem na świecie. Książeczka 
dla wszystkich miłośników koni i Zuzi. 
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ZUZIA  JE ŹDZI  NA  NARTACH 

Zuzia towarzyszy dzieciom w ważnych w ich życiu momentach. Kolorowe 
ilustracje, cenione zarówno przez dzieci, jak i przez rodziców, sprawiają, że te 
książeczki są idealnymi kompanami, gdy przychodzi czas na jazdę konną czy 
pieczenie pizzy. 
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ZUZIA  LECI   SAMOLOTEM  

Zuzia wybiera się z rodzicami na wakacje. Ta wycieczka będzie wyjątkowa, 
ponieważ dziewczynka nie leciała jeszcze samolotem. Nad chmurami Zuzia zjada 
spagehtti i dowiaduje się, co to jest dziura powietrzna. Latanie jest takie 
przyjemne, że Zuzia już cieszy się na lot powrotny do domu! 
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ZUZIA  OBCHODZI  URODZINY 

Zuzia urządza przyjęcie urodzinowe! Wszystkiego najlepszego, Zuziu!Nareszcie 
nadszedł ten wielki dzień. Zuzia rozpakowuje prezenty i cieszy się na ulubione 
jedzenie. Ale najważniejszym punktem dnia jest przyjęcie urodzinowe dla jej 
przyjaciół. 
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ZUZIA  PIECZE  PIZZ Ę 

Zuzia piecze pizzę to kolejna książeczka z serii Mądra Mysz. 
Mama ugotowała puree ziemniaczane ze szpinakiem. Zuzi nie smakuje takie 
jedzenie, więc razem ze swoim najlepszym przyjacielem Szymonem postanawiają 
upiec pizzę...  
Nowa przygoda Zuzi połączona z krótkim kursem gotowania dla wszystkich 
miłośników pizz. Towarzyszymy im w przygotowaniach, a na zakończenie 
dostajemy przepis. Pycha! 
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ZUZIA  SI Ę  ZGUBIŁA 

Zuzia jest bardzo podekscytowana. Jedzie z mamą na zakupy do miasta. Nagle w 
wielkim centrum handlowym Zuzia... nie może znaleźć mamy! Czy teraz będzie 
musiała zostać tam sama? Na szczęście przy kasie jest mikrofon, który słychać w 
całym sklepie... 
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ZUZIA  ŚPI  W  PRZEDSZKOLU  

To dopiero przygoda! Dzieci z grupy Jeżyków będą nocować w przedszkolu. 
Zuzia najchętniej zabrałaby ze sobą kotka Mruczka. Ale gdzie będą spać? I kto 
będzie spał obok kogo? 
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ZUZIA  UCZY  SI Ę  JEŹDZIĆ  NA  ROWERZE 

Ponieważ Zuzia umie już świetnie jeździć na rowerze, w niedzielę razem z mamą 
i tatą wybiera się na rowerową wycieczkę. Teraz już tylko Kuba musi siedzieć w 
dziecięcym foteliku. A kiedy mama wyciąga rękę, by pokazać, że zamierza 
skręcić, Zuzia doskonale wie, co to znaczy. 
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ZUZIA  UCZY  SI Ę  PŁYWAĆ 

Zuzia chce zdobyć odznakę konika morskiego. Nie jest łatwo tak poruszać rękami 
i nogami, by utrzymać się na wodzie. Ale Zuzia szybko się tego uczy i dostaje 
upragnioną nagrodę. Książeczka dla wszystkich miłośników Zuzi i pływania. 
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ZUZIA  UCZY  SI Ę  TAŃCZYĆ 

Zuzia bierze lekcje baletu. Bardzo fajnie jest tańczyć z innymi dziećmi na 
czubkach palców, skakać jak kot i ruszać się w takt muzyki. Zuzia wystąpi nawet 
na prawdziwej scenie przed dużą publicznością... 
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ZUZIA  W  SZPITALU 

Zuzia złamała nogę i musi pójść do szpitala. Jak dobrze, że jest z nią mama! Zuzia 
bardzo szybko przestaje się bać lekarzy, rentgena i pobierania krwi. W szpitalu 
poznaje nawet nową koleżankę. 

 DZIEWI ĄTY  ZAKUP -  GRUDZIE Ń 
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REPUBLIKA 

Ryan jest jednym z najnowszych nabytków CHERUBA. Ma dwanaście lat, 
właśnie przeszedł szkolenie podstawowe i jest zielony jak wiosenna trawa. 
Nareszcie dostał swoją pierwszą misję - ma zaprzyjaźnić się z Ethanem 
Aramowem, rozpieszczonym bogatym dzieciakiem z Kalifornii, który 
przypadkiem jest także wnukiem przywódczyni azjatyckiego imperium 
przestępczego. Ryan nie ma pojęcia, że jego rutynowa misja przemieni się w 
jedną z najpoważniejszych operacji w historii CHERUBA. 

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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CYRKOWCY 

Wybitna ilustratorka Emmanuelle Houdart stworzyła galerię bajecznych artystów 
cyrku: Sióstr Syjamskich, Kobiety z Brodą, Kolosa, Przepowiadaczki Przyszłości, 
Liliputki. Pisarka Marie Desplechin każdą z nich obdarzyła historią, by potem 
spleść je razem, a nam, czytelnikom, oddać w ręce album o nieprawdopodobnej 
urodzie literackiej i plastycznej, pełnej subtelnego humoru i poezji. 
Te przepiękne opowieści można czytać co najmniej dwojako - jako baśnie o 
cyrkowej krainie czarów albo jako metaforę rzeczywistego świata, w którym 
prawo do najpiękniej malowanych przez los historii i uczuć mają wszyscy, także 
ci całkiem różni od nas, trudniej dostępni, inni. 
Książka nagrodzona Bologna Ragazzi Award 2012. 
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DOKTOR  PROKTOR  I  KONIEC  ŚWIATA  
(BYĆ  MOŻE) 

Spokojnie. Po prostu odłóż tę książkę i wolnym krokiem wyjdź z księgarni. Czego 
oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Nie będzie Ci żal na przykład tego, że wkrótce 
nastąpi koniec świata. I że czeka nas okrutna inwazja z kosmosu. Nie dowiesz się 
też, dlaczego TAK NAPRAWDĘ skarpetki znikają z pralki, ani o wężach 
żyjących w kanalizacji, o prawdziwych żaboczłekach, nie do końca prawdziwych 
pawianach i innych  Zwierzętach, Których Istnienia Byś Sobie Nie Życzył. Ale 
jeśli w tym roku chciałbyś przeczytać tylko jedną książkę o końcu świata, 
siedmionogich peruwiańskich pająkach ssących, Bulku, Lisie i doktorze 
Proktorze, to powinieneś przeczytać właśnie tę. Być może. 
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GARGANTUA 

Po raz pierwszy w Polsce słynne, kontrowersyjne i przewrotne arcydzieło 
francuskiego odrodzenia ukazuje się w wersji uwspółcześnionej, kierowanej do 
każdego, także młodego czytelnika. Barwna opowieść o dynastii dobrych 
olbrzymów to w istocie szalona wizja świata na opak, której żywe i kipiące 
rubasznym humorem opisy na stałe weszły do skarbnicy światowej kultury. 
Dopełnieniem pięknego języka, jakim Jan Maria Kłoczowski przełożył (na 
podstawie mistrzowskiego tłumaczenia Tadeusza Boya-Żeleńskiego) składające 
się na ten tom fragmenty dzieła Rabelais`go, są wysmakowane obrazy i rysunki 
wielokrotnie nagradzanego francuskiego artysty Ludovica Debeurme`a. 
Fantastyczne, doskonale rozegrane wprowadzenie w klasykę literatury przez 
wielkie L. 
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GWIAZDKA  Z  NIEBA 

Wzruszająca pełna fantazji bajka o małym chłopcu Tomaszku, bardzo małym 
pluszowym misiu i jeszcze mniejszej śnieżynce Śmieszynce oraz o pewnej 
deszczowej wigilijnej nocy, kiedy przygoda ta się rozpoczyna. Opowieść o 
przyjaźni i sile marzeń, które jednego z naszych bohaterów zaprowadzą aż na 
Mleczną Drogę. I o tym, że marzenia się spełniają, jeżeli tylko mamy odwagę 
marzyć `odlotowo`. 
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ISTOTY  CHAOSU 

Czasami nie ma jednej odpowiedzi i jednego wyboru. Czasami nie ma powrotu. 
I tym razem nie będzie happy endu. Ethan myślał, że przyzwyczaił się już do 
dziwnych i niemożliwych rzeczy, które od czasu, kiedy poznał Lenę, działy się w 
Gatlin. Ale kiedy razem z Leną wrócili do domu, okazało się, że słowa "dziwny" i 
"niemożliwy" nabrały nowego znaczenia. Szarańcza, niespotykane upały i 
gwałtowne burze zaczęły nawiedzać Gatlin... Wszystko wskazywało na to, że 
powodem tych nieszczęść jest Lena, która nie potrafi zapanować nad swoimi 
mocami. Czas płynął i tylko jedno było pewne - miasteczko przestanie istnieć, 
jeśli straszliwe siły kłębiące się nad nim, nie zostaną ujarzmione. 
A to wymaga wielkiej ofiary. 

Kroniki Obdarzonych:  1. Piękne istoty, 2. Istoty ciemności, 3. Istoty chaosu. 
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KRÓLEWNA  I  GOBLIN 

"Królewna i goblin" to opowieść o przygodach ośmioletniej królewny Irenki i 
Curdiego, syna górnika. Curdie próbuje uchronić Irenkę przed porwaniem przez 
mieszkające w podziemiach ich świata gobliny, które chciałyby przejąć władzę 
nad królestwem ludzi.Królewna i Goblin to ksiązka, która była inspiracją dla 
wielu poczytnych pisarzy w tym również J.R.R Tolkiena. Dzięki tej ksiązce 
powstał słynny Przedśpiew czyli Hobbit gdyz jak twierdził sam autor Królewna 
przewazyła o napisaniu wstępu do Władcy Pierścieni. 

41577 
 

 

MAMOKO  3000 

Jest rok 3000. Miasteczko Mamoko roi się od przybyszów z dalekich planet, 
robotów i latających pojazdów. Przenieś się w przyszłość i zobacz, co przydarzyło 
się jego mieszkańcom. Sprawdź, kogo ściga Wiktor Specjalny, a kogo - Robo-
Max. Przekonaj się, nad czym pracuje Telesfor Śrubka i co planuje Wincenty 
Orbit. Czy wiesz, kto miał powietrzną stłuczkę i kto da dziś wielki koncert? 
Szukaj kolejnych bohaterów i odkrywaj ich przygody. Spróbuj znaleźć wszystkie 
jabłka i ukryte przedmioty. 
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NUSSI  I  COŚ  WIĘCEJ 

Oto znany pisarz, historyk literatury i tłumacz - Marek Bieńczyk - napisał książkę 
dla dzieci. Ta pełna humoru opowieść o króliku, który do życia w Lesie wnosi 
ducha Miasta, a wraz z nim powiew nowoczesności i nowe trendy, to z jednej 
strony dobra rozrywka, z drugiej strony - punkt wyjścia do stawiania pytań o 
sensowność ulegania modom i pogoni za tym, co nowe i atrakcyjne, o tożsamość, 
o tolerancję i, wreszcie, o prawdziwą przyjaźń. Rzecz do lektury `na raz`, ale za to 
wiele razy. 
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PAN  BRUMM  WYBIERA  SI Ę  
 NA  WYCIECZK Ę 

Zupełnie nowe przygody ulubieńca najmłodszych czytelników, gapowatego 
niedźwiedzia Pana Brumma, i jego łebskiego przyjaciela, złotej rybki o imieniu 
Kaszalot. Tym razem wydarzenia rozgrywają się w środę: Pan Brumm postanawia 
wybrać się na wycieczkę w góry. Trafia do tajemniczej jaskini, korzysta z uroków 
przejażdżki kolejką górską i delektuje się smakiem świeżego owczego mleka. 
Książka w sam raz dla małych podróżników! 
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PRZYGODY  FILIPKA 

Tytułowy Filipek zupełnie niespodziewanie ma spędzić wakacje i najbliższy rok 
na wsi. Wprowadza się do niezwykłej rodziny i okazuje się, że jest wprost 
stworzony do życia w wielkim domu i uwielbia poczucie wolności, jakie daje 
człowiekowi obcowanie z przyrodą. Choć główni bohaterowie to chłopcy, 
dziewczyny - a jakże! - też pojawiają się w powieści. W dodatku jedna z nich staje 
się najlepszą przyjaciółką i towarzyszką Filipa. Razem kupują konia i Poznajcie 
Filipka koniecznie! 

41581 
 

 

SIMON PEPPERCORN.  LOGOWANIE  
 DO  MAGICZNEJ  PRZESTRZENI 

Dwunastoletni Simon Peppercorn za sprawą swego czarodziejskiego psa odkrywa, 
że jest kandydatem na Wojownego Czarodzieja, najpierw musi jednak z trojgiem 
swych magicznych przyjaciół - Laylą Belladonną i Morgan Lafayette, które są 
Łowczyniami Wiedźm, oraz Zmieniaczem Postaci Arthurem Sunshinem - 
przenieść się do Magicznej Przestrzeni, miejsca legend, mitów, baśni, snów i 
fantazji. Tymczasem napada go i gryzie straszliwa bestia: wilczydeł. Jeśli przed 
nadejściem pełni księżyca Simon nie dostanie się do Krakowa i nie dotknie 
znajdującej się pod zamkowym wzgórzem czakry, uzdrawiającego kamienia, 
zamieni się w wilkołaka.  
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TAJEMNICA  GALOPU 

W Valleby odbywają się wyścigi konne. Widzowie obstawiają wybrane konie. 
Zgodnie z przewidywaniami trzech doświadczonych jeźdźców od razu zostawia w 
tyle debiutantkę Sarę Bernard. Ale co to? Najlepsze konie nagle tracą siły, 
zwalniają i zaczynają się dziwnie zachowywać. Lasse i Maja podejrzewają, że 
kryje się za tym jakiś spisek... 
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. 
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TAJEMNICA  MALUTKIEJ 

Opowieść o Tajemnicy, Trochę Innej Dziewczynce i jej babci. O sile marzeń i o 
tym, że inność nie zawsze musi w życiu przeszkadzać. Rozpisana na dwa głosy - 
małej Uli i jej tatusia, z którym wspólnie wymyślają sobie bajkę. Surrealizm 
ilustracji i opracowania graficznego Agaty Dudek i Małgorzaty Nowak oraz 
mocne zdecydowane kolory świetnie współgrają z wyimaginowanym światem 
opowieści. 
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TARANTULA,  KLOPS  I  HERKULES 

Pasjonująca i zabawna historia kryminalna, w której grupa nastolatków odsłania 
tajemnicze zdarzenia z przeszłości małego miasteczka. Kiedyś Witkowice były 
najnudniejszym miasteczkiem na świecie. Wszystko się zmieniło, gdy z 
miejscowego muzeum ktoś ukradł widokówkę. Ile mogła być warta? W tym 
samym czasie w wypadku zginął pochodzący z Witkowic mężczyzna ? Polak z 
niemieckim obywatelstwem. Czy te dwa zdarzenia mają ze sobą coś wspólnego? I 
czy to prawda, że w miasteczku ukryty jest skarb? Śledztwo połączy Karola, 
rudego komputerowca z aparatem na zębach, i Tarantulę, piętnastoletnią fankę 
gotyku, córkę burmistrza. Będą musieli odgrzebać i połączyć ze sobą stare 
witkowickie tajemnice. Sprawą zainteresują się również podejrzana pani 
ornitolog, posterunkowy Tomek Buraś, żądny przygód wikary i przypominający 
nietoperza nieoceniony pies Herkules. 
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TATA   REPORTER 

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda codzienne życie dziennikarza 
telewizyjnego, który, pojawia się w wieczornym programie informacyjnym, by na 
tle płomieni opowiedzieć o wybuchu wulkanu w Chile, lub otoczony przez 
wymachujących karabinami bojowników, tłumaczy zawiłości rewolucji na 
Bliskim Wschodzie? Tata reporter to książka o współczesnej rodzinie, która 
zmaga się z tysiącem codziennych problemów, podczas gdy ojciec dziennikarz, 
podróżuje po świecie. Żonę reportera i trójkę dzieciaków przyciąga ekran 
telewizora, na którym pojawia się tata reporter, ale ich własne życie jest również 
burzliwe i pełne emocji. Wspierają się, wspólnie uczą się języków i gotują.  
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WYNALAZCA 

Jeden wynalazek na tydzień, pięćdziesiąt dwa wynalazki na rok - oto, co składa 
się na spokojne życie Pana Felixa, genialnego wynalazcy.  
Poniedziałek przynosi zmianę: wynalazcę odwiedza milioner z prośbą o 
skonstruowanie maszyny, która milionerów czyni miliarderami.  
I tak spokój życia Pana Felixa zostaje dotkliwie zburzony... 

 DARY  -  LISTOPAD   
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CZARY 

Oskar opiekuje się malutkim kuzynem. 
Dowiaduje się, że niemowlęta nie jedzą marchewki, sardynek ani szynki, bo... są 
karmione piersią. 
To istne czary! 



41588 
 

 

DETEKTYW  MONK  I  STRA Ż  POŻARNA 

W mieszkaniu Monka niespodziewanie zarządzono dezynsekcję. Lokator nie ma 
gdzie się podziać, a miejscowe hotele, nawet czterogwiazdkowe, w oczach Monka 
nie nadają się do zamieszkania. Na szczęście… jego asystentka, Natalie, jest na 
tyle uprzejma, by przyjąć go pod swój dach. Na nieszczęście… nowe lokum nie 
spełnia Monkowych standardów ładu i czystości. Podczas gdy Monk mozolnie 
próbuje czyścić i porządkować wokół siebie nowy świat, staje się coś, co o wiele 
bardziej wymaga uporządkowania.  
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KIM  CHCIAŁBYM  BY Ć 

Borsuk, kot, pingwin, świnka marzą o tym, kim zostaną , kiedy dorosną. Pomóż 
im spełnić marzenia i znajdź stroje potrzebne w zawodzie, który chcą 
wykonywać. Magnesy z obrazkami można mieszać i dopasowywać, a zabawa 
będzie trwała całymi godzinami! 
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KSIĘGA  WSZYSTKICH  DOKONA Ń  
SHERLOCKA  HOLMESA 

Jedyne w Polsce wydanie zawierające wszystkie opowiadania i nowele Arthura 
Conan Doyle o detektywie wszech czasów. 
Sherlock Holmes, najbardziej znany bohater książek sir Arthura Conan Doyle’a, 
został opisany tak wnikliwie, iż przez długie lata wielu czytelników uważało, że 
żył on naprawdę, lub pragnęło, aby tak było. Sam autor przyznawał, że Holmes 
był częściowo wzorowany na faktycznie istniejącej osobie, doktorze medycyny 
sądowej Josephie Bellu, mentorze pisarza i jego opiekunie podczas studiów w 
Edynburgu. Bell był postępowym chirurgiem i słynął z dedukcyjnego 
rozumowania.   

Książka zawiera następujące opowiadania: STUDIUM W SZKARŁACIE * 
ZNAK CZTERECH* DZIENNIKI SHERLOCKA HOLMESA* PIES 
BASKERVILLE’ÓW* DOLINA STRACHU* OSTATNI UKŁON * 
PRZYGODY SHERLOCKA HOLMESA * POWRÓT SHERLOCKA 
HOLMESA * KSIĘGA PRZYPADKÓW SHERLOCKA HOLMESA. 
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MOJE  ULUBIONE  DOBRANOCKI 

Wieczorem, tuż przed nadejściem nocy, lubimy słuchać czarodziejskich 
opowieści.One najlepiej kołyszą nas do snu...Książki szczęśliwego dzieciństwa 
rozwijają wyobraźnię i wrażliwość, wspomagają rozwój emocjonalny. 
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NIE  TYLKO  DISNEY 

Nie jest to historia powszechna filmu animowanego. Książkę tę można traktować, 
jako przewodnik po wybranych zjawiskach z dziejów tej dyscypliny: tendencjach, 
filmach, twórcach. Przede wszystkim jest to jednak zapis trwającego już ćwierć 
wieku flirtu autora z animacją. Na tom ten bowiem złożyły się napisane w tym 
czasie i rozsiane po wielu wydawnictwach teksty, przejrzane, niekiedy znacznie 
przeredagowane i w kilku miejscach uzupełnione szkicami i fragmentami 
wcześniej nie publikowanymi. 
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NIESPODZIANKA  DLA  BOBA 

Bob myślał, że ten dzień będzie taki sam jak inne, ale Marta ma dla niego 
niespodziankę. Przeczytaj to opowiadanie. Na każdej stronie ustawiaj zegar tak, 
by wskazywał właściwą godzinę. 

41594 
 

 

POSZUKIWACZE  ZAGINIONEJ  WIEDZY 

Czy przy piramidach z Gizy odkryto sekretne komory? 
Czy najstarsze sumeryjskie przekazy mówią o lądowaniach statków 
kosmicznych? 
Czy faraonowie dysponowali sekretną wiedzą i wysoko rozwiniętą techniką?  
Czy w epoce kamiennej istniała nanotechnologia? 
Czy prastare teksty zawierają informacje o manipulacjach genetycznych? 
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TAK  SOBIE  MY ŚLĘ…DZIENNIK  CZASU  
CHOROBY 

Gdy jesienią 2011 roku pojawiła się informacja o poważnej chorobie Jerzego 
Stuhra, cała Polska wstrzymała oddech. Uwielbiany przez publiczność aktor 
rozpoczął walkę o życie... i zaczął pisać. W zeszycie podarowanym przez córkę 
niemal każdego dnia, w szpitalu i w domu, w każdej wolnej chwili spisywał swoje 
myśli, refleksje i obserwacje. Tak powstał niezwykły dziennik, który jest nie tylko 
zapisem walki, ale też świadectwem miłości do życia. We wszelkich jego 
przejawach. Jerzy Stuhr komentuje w "Tak sobie myślę..." aktualne wydarzenia 
polityczne w Polsce i Europie, czasem z przekąsem, a czasem bardzo serio śledzi 
wydarzenia sportowe. Ale najwięcej miejsca poświęca kulturze. Pisze o swej 
karierze i swej aktorskiej misji, zastanawia się, co to znaczy być aktorem we 
współczesnym świecie. Momentami zamienia się nawet w krytyka filmowego i 
dogłębnie analizuje oglądane filmy. 

A choroba? Oczywiście jest, ale jakby w tle. Jerzego Stuhra najbardziej zajmuje 
to, co za szpitalnymi oknami. 
Im bliżej końca książki, tym coraz dłuższe odstępy między notatkami. Zaznacza 
sie w ten sposób powrót aktora do życia zawodowego, a tym samym zbliża się do 
końca ta niezwykła rozmowa Jerzego Stuhra z samym sobą i czytelnikiem 
równocześnie. 
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W  KRAJU  NIEWIERNYCH 

Wychodzisz ze śluzy biosfery i widzisz ją Katedrę przed/ponad sobą: poszarpany 
cień na tle gwiazd. Trzeba światła, żeby docenić jej architekturę, a światła właśnie 
brak. Teraz, w długim okresie kosmicznego interhelium, Katedra jest przede 
wszystkim Tajemnicą. To nie jest budynek, to rzeźba. Ale też i nie rzeźba. 
Asymetria wież powoduje, iż ażur żywokostu zdaje się chylić ku kraterowi, ku 
patrzącemu, natomiast przewrotność algorytmów redukcyjnych odpowiedzialnych 
za kształt zewnętrznych powierzchni nawy głównej iż toczy Katedrę jakis 
nowotwór, że patrzący widzi ostatnią, przedśmiertelną postać budowli, a zaraz za 
dzień, za dwa zapadnie się ona w siebie, sklęśnie, przegnije, trzasną pod ciężarem 
udręczonego kamienia strzeliste żebra, runie zwieńczony krzyżem kręgosłup i 
spomiędzy szczęk wytoczy się lawina kruchej krwi. Schodząc ku Katedrze, 
zarejestrujesz co chwila błyski jasności, zamykają się dookoła ciebie kurtyny 
zamarzniętych fal, gąszcz żelazowych krzewów. Zakręt, światło i grób... 
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CIEKAWE  DLACZEGO  GWIAZDY  
MIGOCZ Ą  I  INNE  PYTANIA  NA  TEMAT  
KOSMOSU 

Oto porcja interesujących wiadomości o wszechświecie, planetach naszego 
Układu Słonecznego, kometach i gwiazdach. Dziecko pozna nie tylko tajemnice 
życia na Ziemi, ale i dowie się, w jaki sposób ludzie badają kosmos. 
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KAMILKA  JEDZIE  NA  WYCIECZK Ę 

- To już dzisiaj nadszedł ten wielki dzień! 
Rozpoczynają się wakacje! - wykrzykuje Kamilka. 
- Uczcimy to w szczególny sposób. Wszystko gotowe, muszę jeszcze tylko 
spakować kanapki i w drogę! - mówi mama. 
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MARZENIA  SI Ę  SPEŁNIAJĄ 

Zapraszamy do najbardziej niezwykłej szkoły w mieście! Ile niesamowitych 
niespodzianek kryje w sobie ta szkoła! W prestiżowej szkole tańca Różowe 
baletki trwają egzaminy wstępne na nowy kurs baletu. Czy Mai i Marysi uda się 
spełnić największe marzenie? Kto wie, ile przygód je czeka... 
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SERAFIN 

Serafin to sympatyczny kotek w czarne paski. Został znaleziony wśród 
bożonarodzeniowych prezentów i od razu stał się ulubieńcem wszystkich 
domowników. Jego przygody, związane z ciekawością i poznawaniem świata, na 
pewno rozbawią małych Czytelników. 
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TARKA  KUTYA  HOVA  MEGU? 

A rendkívül népszerű Ringató-foglalkozásokról ismert mondókák végre kézbe 
vehetők a legkisebbek számára is! A kodályi elveken alapuló módszer a 
kisgyermekek zenei nevelését segíti elő úgy, hogy a szülő énekelve, mondókázva 
játszik gyermekével. Az Egy, kettő, három, négy, tarka kutya hová mégy?... 
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WIZARD  OF  EARTHSEA 

Originally published in 1968, Ursula K. Le Guin’s A Wizard of Earthsea marks 
the first of the six now beloved Earthsea titles. Ged was the greatest sorcerer in 
Earthsea, but in his youth he was the reckless Sparrowhawk. In his hunger for 
power and knowledge, he tampered with long-held secrets and loosed a terrible 
shadow upon the world. This is the tumultuous tale of his testing, how he 
mastered the mighty words of power, tamed an ancient dragon, and crossed 
death's threshold to restore the balance. 
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FELIX,  NET  I  NIKA  ORAZ  GANG  
NIEWIDZIALNYCH  LUDZI 

Pierwszy tom bestsellerowej serii. Fantastyczna i przezabawna powieść o polskich 
trzynastolatkach, nie tylko dla trzynastolatków! Przeczytajcie o przyjaźni, 
zwariowanych wynalazkach, sztucznej inteligencji, skarbach, duchach, robotach 
i… nastoletnich uczuciach. Od tej książki nie można się oderwać! Główna 
nagroda literacka i tytuł "Książki Roku 2005” Polskiej Sekcji IBBY. 

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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FLAGI 

"Flagi" to książeczka z serii "Moje pierwsze słówka", dzięki której dzieci poznają 
otaczający je świat. Poprzez zabawę nasi najmłodsi stawiają pierwsze kroki w 
świecie nauki, a wspaniałe, kolorowe ilustracje czynią naukę łatwą i przyjemną. 
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HARRY  POTTER  I  WI ĘZIEŃ  AZKABANU 

Z pilnie strzeżonego więzienia ucieka niebezpieczny przestępca. Kim jest? Co 
łączy go z Harrym? Dlaczego lekcje przepowiadania przyszłości stają się dla 
bohatera udręką? W trzecim tomie przygód Harry'ego Pottera poznamy nowego 
nauczyciela obrony przed czarną magią, zobaczymy Hagrida w nowej roli oraz 
dowiemy się więcej o przeszłości profesora Snape'a. Wyprawimy się również 
wraz z trzecioklasistami do obfitującego w atrakcje Hogsmeade, jedynej wioski w 
Anglii zamieszkanej wyłącznie przez czarodziejów. 
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KOTEK  SPLOTEK 

Kotek Splotek idzie do szkoły po raz pierwszy i jest bardzo zmartwiony. Co się 
stanie, jeśli z nikim się nie zaprzyjaźni? Na wszelki wypadek zabiera ze sobą 
przyjaciela, ukochaną myszkę Zygmunta. Chowa Zygmunta w pudełeczku na 
drugie śniadanie. Pani nauczycielka, magister Kizia-Mizia, przedstawia Splotka 
klasie i zaczyna ważną lekcję. Ale na przerwie Zygmunt ucieka z pudełeczka, a 
wszystkie kotki robią to, co kotki robią najchętniej (gonią mysz!). Splotek znów 
się martwi. Czy nie straci wszystkich przyjaciół - starych i nowych? Na szczęście 
pani Kizia-Mizia czuwa i uczy kotki, że... KOTY NIE GONIĄ MYSZY - 
przynajmniej w szkole. Może szkoła nie jest taka zła? 

41607 
 

 

KRÓLOWA  MGIEŁ.  BA ŚŃ 

Stoki Babiej Góry prawie zawsze otula mgła. Są wśród niej pasma tej zwyczajnej, 
są jednak obłoki mgły tajemniczej, osiadającej wśród gęstych zarośli, snującej się 
wśród największych paproci, wokół stawów i strumyków skrytych na zboczach 
góry... Tylko niewielu słyszało, że ta mgła to płaszcz wielkiej królowej, która 
skrywa pod nim cały osobny świat - babiogórskie królestwo baśni. Jeszcze mniej 
osób w to wierzy - a jednak. Zapraszamy Cię do tego niezwykłego królestwa, jeśli 
tylko chcesz przeżyć z Natalką i Filipem niezwykłą przygodę, która trwała od 
letnich wakacji aż do Pasterki w wigilijną noc... 
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OPOWIEŚCI  Z  NARNII  T.1 

*Księga I podzielona na 3 pierwsze części : 
-Lew, czarownica i stara szafa 
-Książę Kaspian 
-Podróż " Wędrowca do Świtu " 
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OPOWIEŚCI  Z  NARNII  T.2 

*Księga II podzielona na kolejne odsłony: 
-Srebrne krzesło 
-Koń i jego chłopiec 
-Siostrzeniec czarodzieja 
-Ostatnia bitwa 
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PSI  ŻYWOT 

Jeżeli byłeś, jesteś lub zamierzasz być właścicielem zwierzaka uznawanego za 
najlepszego przyjaciela człowieka, nie przegap tej książki. Czytając ją, przekonasz 
się, że twoja wiedza na temat życia i zwyczajów psów jest bardzo powierzchowna 
i nie wykracza poza utrwalone przez wieki stereotypy. Zuch - obdarzony darem 
rozumienia ludzkiej mowy, uważający się również za autora tej książki - ma wiele 
do powiedzenia prawie na każdy temat. Jego obserwacje, opinie i przemyślenia 
mogą niejednokrotnie budzić zdumienie, bo to, co nam, ludziom, wydaje się 
naturalne i normalne, wcale nie musi tego samego oznaczać dla psa. Książkę 
ozdabia 60 zabawnych rysunków autorstwa Eda Korena, popularnego 
karykaturzysty pisma "New Yorker". 
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PRZY  STOLE 

Niejedno dziecko, podobnie jak Kamyczek, uważa, że jedzenie ?smakuje 
okropnie?. A mama i tata też są czasami okropni i wołaj ą do stołu wtedy, gdy 
dziecko chce się bawić. Nie pozwalają także jeść słodyczy na śniadanie. 
Książeczka ?Przy stole? pozwoli rodzic om zrozumieć emocje swojego dziecka i 
nadać im odpowiedni kierunek 

 


