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7 zł  

7 zł  

10 zł  oprawa twarda 

32 strony 

oprawa twarda 

48 stron 

oprawa twarda 

36  stron 

Klasy 1-3
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10 zł  
oprawa twarda 

84 strony

Opowieści dla najmłodszych

Adam Bahdaj

Mały pingwin Pik-Pok

Pingwin Pik-Pok kocha lody, ale… czekoladowe, nie te z Antarktydy. I uwielbia zapach… 

nie, nie świeżego śledzia – fiołków! 
A przyjaźni się z Agatą – elegancką foką w różowym czepku. Tak, Pik-Pok nie jest takim 
sobie zwyczajnym pingwinem. Ale może właśnie dlatego tak go wszyscy lubią? 

Małgorzata Górna
Nie ma jak w przedszkolu

Jacek już nie może się doczekać pierwszego dnia w przedszkolu. To zupełnie nowe  
miejsce, pełne uśmiechniętych dzieciaków, w którym panują zasady inne niż w domu.
Chłopiec uważnie się wszystkiemu przygląda i tyle się uczy! Wśród dzieci dużo szybciej 
mu to idzie. Lepi z przyjemnie gładkiej masy solnej, je owoce, choć dotąd ich nie lubił, a po 
powrocie do domu sprząta i pucuje – tak bardzo mu się podoba rola dyżurnego. 
Dzięki opowiadaniom o pierwszych dniach Jacka w przedszkolu wasz maluch łatwiej 
oswoi się z nową sytuacją i chętniej pomaszeruje na spotkanie nowych przyjaciół i praw-

dziwej przygody.

Wanda Chotomska

Tadek Niejadek

Rymowana opowiastka o chłopczyku, który nie miał apetytu i jadł tak mało, że kiedy 
wziął do ręki balonik z helem… odleciał razem z nim! Tadek nie ma wyjścia – żeby po-

wrócić na ziemię, musi zacząć jeść. I odkrywa, że jest to całkiem przyjemne!

Barbara Gawryluk
Klifka – opowieść o foczce, która szukała mamy

Na bałtyckiej plaży leży ranna foczka.  A co to  za czarne, kudłate stworzenie, 
które ją znalazło? Czy towarzyszący mu człowiek jej nie skrzywdzi?

Na szczęście chłopiec wzywa pomoc i foczka zostaje przewieziona do foka-

rium, gdzie poznaje inne foki i dochodzi do siebie. Po powrocie na wolność 
Klifka bardzo chce odnaleźć mamę. Czy jej się uda?
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Agnieszka Urbańska
Nasze prosię gra na nosie

Pysiek,  wesoła i grzeczna świnka, wyrusza w świat. Ale świat nie jest dla Pyśka do-

bry: ludzie wytykają go palcami, przeganiają z tramwaju, a nawet nasyłają na niego 
policję. Dlaczego? Bo jest inny! Pysiek się jednak nie przejmuje i postanawia pokazać 
światu, co w życiu jest naprawdę ważne. Wam też pokaże!

Lejek jest psim brzydalem. To pierwszy powód do smutku. Drugi jest taki, że Lejek 
uważa swoje życie za nudne  – nic, tylko leżenie na tapczanie! Ale podczas pewnego 
spacerku odkrywa na szczęście swój talent – jest najlepszym na świecie psem rozwe-

selającym! Rozśmieszy każdego, Was także.

10 zł  

Agnieszka Urbańska
Taki kot pomaluje każdy płot

Aksamit, kot zafascynowany nowo poznanym artystą, jego sztalugami i farbami, za-

czyna sam malować. Wkrótce ozdabia swoimi obrazami całe miasto – świat od razu 
nabiera barw! 
Przyjaciółka kota, lubiana przez wszystkich krówka Łacinka, pewnego dnia traci 
swoją wrodzoną radość. Po obejrzeniu programu o krowiej miss piękności staje się 
smutna, mniej pewna siebie, trawa przestaje jej smakować. Nie pomagają żadne te-

rapie – dopiero z pomocą przyjaciół Łacinka na powrót staje się radosną krówką.
Arcywesoła książka o sile pasji, mocy przyjaźni i potrzebie akceptacji.

10 zł  

10 zł  

oprawa twarda 

56 stron

oprawa twarda 

56 stron

oprawa twarda 

56 stron

Magdalena Kulus

Cykor

W domu Łatka pojawia się intruz. Taki mały, taki chudy… wszyscy domownicy natych-

miast się nad tym nowym kiciusiem litują i rozpieszczają go niemożliwie. Ale nie Łatek. 
Łatek jest zazdrosny, nie znosi Cykora i postanawia się go pozbyć. W realizacji planu po-

maga mu gang bezpańskich kotów. Robi się groźnie, a Łatek już nie może się wycofać, 
choć zaczyna mieć wątpliwości.
Opowieść o tym, że nie warto oceniać kogoś z góry, bo łatwo stracić okazję na przyjaźń.

10 zł  
oprawa twarda 

64 strony

Opowiastki ze zwierzętami

Katarzyna Ziemnicka

Hipacy chce się zakochać

Kot Hipacy ma już dość samotności – postanawia znaleźć sobie miłą kotkę na resztę 
życia. Okazuje się, że nie jest to takie proste, zwłaszcza gdy spotyka wyniosłą Lukre-

cję, zimną jak lód Ignację i Gryzeldę, z którą przeżywa niezapomnianą randkę w Mu-

zeum Naleśników.

Jak to jest być zakochanym, a jak samotnym? Jak można poznać prawdziwego przyja-

ciela? Czy inni są nam potrzebni, abyśmy mogli powiedzieć: „Tak! Jestem szczęśliwy”?
Katarzyna Ziemnicka odpowiada na te dorosłe pytania najmłodszym czytelnikom. 
Taktownie, bez czułostkowości, za to z uśmiechem i kuksańcem w bok.

Klasy 1-3
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Anna Onichimowska

Będę biegać

A jak to jest w szpitalu? 
– Ja powiem! Bo ja tam byłem! A teraz znów mogę biegać!
Tak, Maciek opowie Wam o tym spokojnie i wprost. O tym, jak szybko płyną  
w szpitalu dni, bo po badaniach Maciek dużo się bawi, poznaje inne dzieci, no-

wych wujków i ciocie w różowych fartuchach. A przy okazji przekonuje się, 
że żadna dolegliwość nie jest straszna, o ile ma się wokół siebie życzliwych  
przyjaciół.

7 zł  
oprawa twarda 

48 stron
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Wanda Chotomska, Ewa Chotomska

Zasypiajki

Zasypiajki to opowiadajki do czytania i słuchania przed snem.
Kiedy byłam małą dziewczynką, takie bajki, czasem wymyślane „na gorąco”,  
historyjki o dzieciach i zwierzakach z sąsiedztwa opowiadała mi przed snem 
moja Mama. Teraz obie chcemy Wam opowiedzieć krzepiące historyjki o chłop-

cu i dziewczynce – kilkuletnich bohaterskich dzieciakach, które – choć są chore 
– nie rezygnują z marzeń.

Ewa Chotomska 

7 zł  
oprawa twarda 

40 stron

oprawa twarda  

40 stron 

Renata Piątkowska
Nigdy tego nie zapomnę

W życiu każdego człowieka są momenty, które zapadają w pamięć. Dla dziesięcio-

letniego Marcina, bohatera książki Renaty Piątkowskiej Nigdy tego nie zapomnę, 

taką chwilą była wizyta w Watykanie na audiencji u papieża Franciszka. Spotka-

nie z ojcem świętym zmienia życie chłopca – od tej pory stara się postępować tak, 
by stać się wzorem do naśladowania dla innych – tak samo jak uwielbiany papież  
Franciszek.
Za sprawą starszej siostry Marcina młodzi czytelnicy mają okazję poznać ojca 
świętego nie jako majestatyczną głowę Kościoła, lecz po prostu dobrego człowie-

ka, który (czasami nawet pod osłoną nocy) pomaga potrzebującym, troszczy się  
o dzieci i przemawia do ludzkich serc.

7 zł

Na poważnie...
Klasy 1-3
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Barbara Stenka

Fisiowanie

Fisiowanie – znaczy tyle, co wygłupianie się, wariowanie. Fisiowanie jest bardzo 
twórcze, a przodują w nim dzieci. Szczególnie sześcioletnia Marylka! Ona potrafi 
zmienić każdą codzienną sytuację w niespodziankę i niezwykły przypadek. To 
nie zawsze podoba się dorosłym, ale cóż – dzieci z zerówki po prostu przypomi-
nają im, jacy sami dawniej byli. 
Proszę, oto przygody Marylki, jej brata – Miłosza, kota – Balona i… pewnego psa 
bez sierści…

10 zł  oprawa twarda 

128 stron
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7 zł  

Joanna Papuzińska
Psociniec

Opowieść o Psocińcu, krainie, gdzie mieszkają psy i koty – mistrzowie psot. Z nimi 
dzieciom broi się najlepiej! A przy okazji dowiedzą się, czego ich pupile potrzebują,  
a co sprawia im przykrość, dlaczego czasem awantura z głośnym szczekaniem to jedyne 
wyjście. 

oprawa twarda 

32 strony

...i do śmiechu

10 zł  

Barbara Gawryluk
Kaktus, przygody wiernego psa

Kaktus, ulubiony psiak wszystkich dzieci w Polsce, wreszcie doczekał się peł- 

nego zbioru opowiadań o sobie. Razem ze swoją małą panią – Weroniką – przeży-

wa emocjonujące przygody, na każdym roku pokazując, jak wierny może być pies. 
I jak wiele daje swojemu właścicielowi, nie oczekując niczego w zamian.

TRZY CZĘŚCI PRZYGÓD KAKTUSA W JEDNYM TOMIE 
Z AUDIOBOOKIEM NA PŁYCIE CD!

oprawa twarda 

160 stron

Joanna Papuzińska
Jak się koty urodziły

Latem w chacie babci i dziadka zawsze jest pełno gości. Dzieci uwielbiają spędzać  
u nich wakacje, bo zawsze jest tu jakieś zwierzątko do zaopiekowania, podpatrzenia 
czy wytropienia. Czasem nawet dziadkowie nie wiedzą, kto to tak tupie nocami na 
strychu i czyja jest ta nora w rabatce. To wyjątkowy zbiór opowieści, bo wszystkie 
wydarzyły się naprawdę. Nawet jeśli czasem wydają się nieprawdopodobne.

7 zł  
oprawa twarda 

80 stron

Klasy 1-3
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Anna Onichimowska

Zasypianki

Zbiór 31 opowiadań pomagających maluchom wyciszyć się przed spaniem. Zasypianki 
są króciutkie, każda mówi o czymś innym, dlatego łatwo je zrozumieć i polubić. Ciepły 
humor i przyjazne ilustracje gwarantują spokojny sen aż do rana. 

7 zł  
oprawa twarda 

72 strony
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Agnieszka Frączek
Miasto nocą

Jeśli sądzisz, że miasto nocą zasypia – jesteś w błędzie. Z dowcipnych wierszy Agnieszki 
Frączek i pięknych ilustracji Magdaleny Kozieł-Nowak dowiesz się, kto jeszcze nie śpi, 
aby spać mógł ktoś…

7 zł  
oprawa twarda 

48 stron 

Katarzyna Wasilkowska  

Królestwo jakich wiele

Poznaj miłościwego króla i jego królewską rodzinę: żonę, która pewnie miała kiedyś ja-

kieś imię, ale teraz wszyscy mówią do niej „miłościwa pani”, królową babkę i jej mopsa 
Pusia, no i córeczkę – śliczną i mądrą Tuberozę. Żyją sobie w królestwie, jakich wiele,  
w jakim i Ty żyjesz. 
Wiesz dobrze, o czym mówię, przecież znasz te monarchie wielkie i całkiem malutkie, 
które mają swoje problemy i radości, słabe i mocne strony. Często nazywa się je „rodzi-
nami”. Zapytasz, po co masz czytać o królestwie, jakich wiele? Otóż, tak jak każde inne, 
jest ono zupełnie wyjątkowe.

10 zł  
oprawa twarda  

80 stron

Danuta Parlak

Lutek i ciotka Józefina

Lutek i Unka są sąsiadami. On szuka w każdej sytuacji dobrych stron, ona wiecznie 
się dąsa i marudzi. Tymczasem w ich ogrodzie zaczyna grasować niebezpieczny Wirek 
Szkaradniaczek. Albo razem stawią mu czoła, albo… trzeba będzie wezwać na pomoc 
postrach okolicy – ciotkę Józefinę.
O nie! To już wolą poradzić sobie sami. Tylko jak…?

7 zł  
oprawa twarda 

80 stron 

Co się dzieje nocą?
Klasy 1-3
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Barbara Gawryluk
Bazylia. Klinika zdrowego chomika

Króliczek porzucony w parku. Krokodyl, który kaszle. Nietoperz znaleziony na balkonie. 
Papuga, która zgubiła drogę do domu. Dzikie i domowe, małe i duże, groźne i łagodne – 
wszystkie zwierzęta mogą liczyć na pomoc doktora Wojtka w jego gabinecie. A w audy-

cji Klinika zdrowego chomika w Radiu Kraków weterynarz doradzi, jak zadbać o domowe 
zwierzęta i wytłumaczy ich zachowania, odpowiadając na pytania słuchaczy.

Jeśli nie rozumiesz swojego psa, kota albo świnki morskiej, jeśli chcesz pomóc choremu 
pupilowi – poczytaj o pacjentach radiowego doktora.

7 zł  
oprawa twarda 

64 strony
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oprawa twarda 

176 stron

7 zł  

Barbara Gawryluk
Pudełko pełne kotów. Klinika zdrowego chomika

Czy kot zawsze spada na cztery łapy, czym w dzisiejszych czasach zajmują się ułani, gdzie 
można wyleczyć pustułkę i jak pomóc cyrkowej słonicy? A poza tym o psich wybiegach  
w wielkim mieście, o ćwiczeniach psów policyjnych i o pudełku pełnym kotów. 
Doktor Wojtek i redaktor Grzegorz powracają w drugim tomie serii Klinika zdrowego cho-
mika o fascynującej pracy weterynarza, radiowym programie dla miłośników zwierząt.

oprawa twarda 

64 strony 

W krainie zwierząt i... smoków!

10 zł  

Joanna Olech

Pompon na wakacjach

Rodzina Fisiów pakuje manatki i wyjeżdża na wyczekany urlop do Babci  
i Dziadka. Jedzie z nimi znany bloger, smoczy celebryta – Pompon.
W pierwszej dobie spiżarnia Babci ubożeje o korniszony, słodkie mirabelki  
i za karę czeka Pompona pielenie przez trzy dni. W drugiej sad bogaci się  
o nowy domek na drzewie. W trzeciej dochodzi do kłótni o to, kto się na kogo 
lampi i kto kogo zaraz zabije (Gniewosz celebrytę). W czwartej okazuje się, że 
smoki to jednak nieloty (latawiec nie zadziałał).
Jeśli wypoczynek – to tylko aktywny – to dewiza Pompona.
Więc Fisiowie wypoczywają z nim… w pocie czoła. Słabiaki.

Klasy 1-3
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Marcin Brykczyński
Jak się nie bać ortografii?

Jak się nie bać ortografii? 
Ta książka to nie nauka, która bawi – to zabawa, która uczy! Rymowane, łatwe do zapa-

miętania defincje, przykłady i dyktanda z ortografii. Warto spróbować. „Kto próbuje, ten 
potrafi”!

7 zł  

oprawa twarda 

72 strony

Marcin Brykczyński
Ni pies, ni wydra

Marcin Brykczyński igra z idiomami, buduje wokół nich rymowaną narrację. Czytelni-
cy znajdą pod każdym wierszem ich słowniczki, ugruntują więc swą wiedzę o najpopu-

larniejszych frazeologizmach języka polskiego. Trudno tu zatem nie dostrzec i waloru 
dydaktycznego całego przedsięwzięcia. Jest ono jednak przede wszystkim przednią 
zabawą, pokazującą zarazem, jak wielką zdolnością przetwórczą słów i ich giętkością 
charakteryzuje się nasza ojczyzna-polszczyzna.

Jan Miodek

7 zł  
oprawa twarda 

56 stron
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Nauka przez zabawę

Grzegorz Kasdepke
Fochy fortuny

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 używa-

nych 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…!

10 zł  

Grzegorz Kasdepke  
Do trzech odlicz!

Ile to jest: pięć razy pięć? Kalkulator, Komputer i Liczydło – do boju! Chcesz wiedzieć, 
kto wygra? A może wolisz poszukać buta, który zgubiła Stonoga? Albo upiec chrupiące 
trójkąciki i pomóc Linijce w walce z kompleksami?

Zabawne opowiastki matematyczne przeniosą najmłodsze dzieci w dorosły, fascynu-

jący świat matematyki. Znajdziesz tutaj zagadki, łamigłówki, dowcipne opowiadania  
z przyrządami matematycznymi w roli głównej, gry i zabawy, a nawet przepisy kulinarne!

10 zł  

oprawa twarda 

112 stron

oprawa twarda  

72 strony

Klasy 1-3
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Nauka przez zabawę Historia dla najmłodszych
Beata Ostrowicka

Podarunek królowej Jadwigi

W Krakowie, przy ulicy Karmelickiej, stoi kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Naj-
świętszej Marii Panny „Na Piasku”. Na ścianie kaplicy wmurowany został kamień. Wy-

ryto na nim napis „STOPKA KRÓLOWEJ JADWIGI”. O nim jest ta legenda.

Paweł Wakuła
Wierusz i Nikt

Za panowania młodego króla Władysława Jagiellończyka czasy były niespokojne,  
a granica polskiego królestwa wciąż stała w ogniu. Przez rzekę Prosnę oddzielającą 
ziemię wieluńską od Śląska co rusz przeprawiały się bandy rozbójników zwanych z nie-

miecka raubritterami, żeby napadać na kupców zmierzających z Krakowa do Pragi.
Ale choć zbóje drwili z prawa i śmiali się prosto w twarz królewskiemu staroście na 
zamku w Bolesławcu, to lękali się jednego człowieka, Klemensa Wierusza.
O tym dzielnym rycerzu, którego bracia dali początek znakomitemu rodowi z herbem 
Wierusz – jest ta opowieść.

7 zł  

7 zł  

oprawa twarda 

32 strony

oprawa twarda 

32 strony

Marcin Brykczyński
Smok, księżniczka i stary kałamarz

Czasami tak się dziwnie zdarza,
że kiedy wszystko wkoło zaśnie

z głębin starego kałamarza
wychodzą cicho piękne baśnie.
Krążą jak wielkie ćmy tęczowe

nad snami zwykłych, szarych ludzi
i sny się stają kolorowe,

i blask uśpiony w nich się budzi.

7 zł  oprawa twarda 

32 stronyAnna Czerwińska-Rydel
Piórem czy mieczem

Basia – zwana Hajduczkiem ze względu na swoją odwagę i pomoc w złapaniu złodzieja 
obrazu – odwiedza z klasą muzeum noblisty. Tam poznaje kustosza – starszego, peł-

nego energii i sympatycznego pana Mosia. Razem z nim wyrusza w podróż do naj-
młodszych lat życia pisarza. Pałaszując ciastka, oglądając autentyczne listy i portre-

ty Sienkiewicza, wsłuchuje się w opowieść o rodzinie powieściopisarza, jego próbach 
pisarskich, pracy w gazecie, podróży do Ameryki, pierwszych drukowanych książkach 
czy najbardziej znanych bohaterach literackich. Dowiaduje się o wielkim uznaniu dla 
Sienkiewicza, który otrzymał m.in. Oblęgorek – pałacyk w darze od narodu polskiego 
oraz  Nagrodę Nobla za całokształt twórczości.

7 zł  
oprawa twarda 

112 stron 

Klasy 1-3
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7 zł  

Anna Onichimowska

Duch starej kamienicy

Hej! Mam na imię Maciek i jestem duchem. Zapraszam Was do odwiedzenia mojej kamie-

nicy. Niestety muszę Was uprzedzić, że zamieszkało w niej również – bez niczyjej zgody 
– 90485 dzikich lokatorów! W dodatku jest ich codziennie więcej i więcej... Chcemy się  
ich pozbyć, ale nie jest to łatwe...
Opowieść o duchu zamieszkującym strych starej kamienicy. Jego powołaniem miało być 
straszenie, lecz miękkie serce i okoliczności spowodowały, że stał się duchem opiekuń-

czym kamienicy i wszystkich jej mieszkańców.

oprawa twarda 

160 stron
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7 zł  

Anna Onichimowska

Duch Maciek detektywem

Duch Maciek ma sporą rzeszę fanów. To z ich inspiracji powstał trzeci tom przygód sympa-

tycznego ducha. Tym razem udaje się on wraz z ukochaną Karoliną aż do Stanów Zjednoczo-

nych. Szukają tam mamy Karoliny, niejakiej Lucylii, znanej projektantki, która pewnego dnia 
po prostu znika.

Młodzi czytelnicy przespacerują się z duchami po niejednej amerykańskiej rezydencji, po-

prowadzą osławiony small talk podczas eleganckiego barbecue, zwiedzą Narodowy Park 
Sekwoi i przejadą się ogromnym amerykańskim TIR-em.
Doskonała powieść przygodowa dla dzieci.

oprawa twarda 

168 stron

Uwieibiani bohaterowie

7 zł  
oprawa twarda 

160  stron

Liliana Bardijewska

Pięć czarów i cud

Wcale nie trzeba być Harrym Potterem, żeby umieć czarować. Nie wierzycie? Zuzka  
i Maks, wiecznie skłócone rodzeństwo, mają na to sprawdzony patent. Walczą na czary 
ze sobą nawzajem i z resztą świata. 
I...  zwyciężają! Wiedzą, jak wygrać mecz z silniejszą drużyną, jak zdobyć nagrodę  
w quizie teatralnym czy pokonać chorobliwą nieśmiałość. 
Warto spróbować! Kto wie, może i Wam uda się zaczarować świat?!

7 zł  
oprawa twarda 

144 strony

Marzenna Plich-Nowak

W czasie deszczu dzieci się nudzą...?

Rodzina Walków nie spodziewa się, że zamiast wygodnych wczasów w willi, wakacyjny 
czas spędzi w opuszczonym domu na odludziu, pośród bagien, na domiar złego – w stru-

gach deszczu. Ale z biegiem dni pobyt w tym tajemniczym miejscu odmieni życie Matyl-
dy, Diany, Gogo i ich rodziców. Przygoda i zagadka, kontakt z naturą i spotkanie z ludźmi 
żyjącymi z dala od chaosu miasta, wszystko to sprawi, że odkryją siebie na nowo, a deszcz 
okaże się ich sprzymierzeńcem.

Klasy 4-6
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7 zł  

Joanna Wachowiak

Awaria

Dom Tymka, Maćka i Anity jest fortecą naszpikowaną elektroniką. Wszystkowiedzący 
komputer Pina beznamiętnym głosem informuje, kiedy należy zamówić mleko albo opu-

ścić żaluzje, włącza ogrzewanie i pokazuje obraz z kamery przed domem.
Gdy w święta do rodziny trafia przypadkiem Evo, najnowszej generacji robot osobisty, 
nawet Pina nie może sobie z nim poradzić. Nagle wszystko wywraca się do góry nogami, 
usterka goni usterkę, telefony są niedostępne, a dom staje się dla rodzeństwa pułapką.

Czy człowiek jest w stanie przechytrzyć maszyny? I kto stoi za tajemniczą awarią?

Anna Czerwińska-Rydel
Matylda – tajemnica i marzenia oraz Sekretnik Matyldy

Matylda, roztrzepana i wiecznie potargana marzycielka, ma swój 
sekret. Codziennie po lekcjach uczy się grać na skrzypcach. Uwiel-
bia to tak samo, jak uwielbia swoją nauczycielkę gry, panią Alicję, 
i jej kota Gawota. Dziewczynka byłaby w pełni szczęśliwa, gdyby 
nie to, że ani zapracowana mama, ani prawie nieobecny w świecie 
Matyldy tata nic o tym nie wiedzą. Aż do dnia koncertu, który na 
zawsze odmieni ich życie…
Ciepła i zabawna opowieść o miłości do muzyki, potrzebie blisko-

ści i o sekretach, które potrafią spowodować wiele niedomówień, 
ale i zabawnych sytuacji.

7 zł  

7 zł  

Barbara Stenka

Tata, gotuj kisiel!

Spokojne życie Aśki komplikuje się, gdy jej mama postanawia wyjechać na kilka miesięcy 
do Anglii, a mieszkanie wynająć obcej rodzinie. Dziewczynka razem z ukochaną świnką 
morską ląduje u babci. Babcia jest kochana, ale to jednak nie mama. Ciągle narzeka, po-

ucza, nie pija „czarnego szampana” i do tego zaczyna chorować!
Z odsieczą przybywa tata, którego Aśka nigdy wcześniej nie widziała. Tata, który według 
mamy jest dzikusem mieszkającym w ciemnym lesie. Czy okaże się brakującym elemen-

tem w życiu dziewczynki?
Opowieść o tym, że czasem w natłoku ważnych spraw dorośli zapominają, że ich decyzje 
wpływają na życie dzieci i że nieraz potrzebne są drastyczne środki, by im to uzmysłowić.

Joanna Jagiełło
Czacha się buntuje

Pamiętacie Amelię? Jest już czwartoklasistką, i to zbuntowaną. Reaktywuje z koleżan-

kami Klub Bunt, który staje do walki z… dyrektorką szkoły. Uczy się odpowiedzialności, 
opiekując się wymarzonym psem. Uczy się elastyczności – do malutkiego mieszkanka,  
w którym mieszkały dotąd z mamą i siostrą, wprowadza się Paco – chłopak mamy.  
W swoim pamiętniku opisuje, jak piekła sto babeczek na szkolne wybory, uczyła się jogi 
pod okiem swojego dziadka i zarabiała kasę na świąteczne prezenty, co skończyło się po-

rządną awanturą i gorzką pokutą…

10 zł  
oprawa twarda 

216 stron

oprawa twarda 

200 stron

oprawa twarda 

160 stron
oprawa twarda 

160 stron
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Uwieibiani bohaterowie Dzieci z pasją

7 zł  
oprawa twarda 

128 stron

Klasy 4-6
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Zuzanna Orlińska
Matka Polka

Razem z Polkiem i jego matką przeżyjecie niezapomniane chwile na pirackim statku,  
odwiedzicie ogry w grze komputerowej, zanurzycie się w  agresywnym świecie telewi-
zyjnej reklamy. Ten bardzo aktualny zbiór opowiadań nawiązuje charakterem do powie-

ści przygodowo-awanturniczych dla chłopców. W emocjonujący świat przygód autorka 
umiejętnie wplata jednak delikatność, wrażliwość i ciepło, tak potrzebne dzisiejszym  
synom i ich bohaterskim, przebojowym matkom.

7 zł  

10 zł  

Joanna Olech

Poppintrokowie. Opowiadania z magią i dreszczem

Zbiór opowiadań skutecznie obrzydzający nocne spacerki po cmentarzu i wyśmiewanie 
się z niby to bezbronnych staruszków. Po jego przeczytaniu będziesz się BAĆ przejrzeć  
w zwykłej bombce czy zamachnąć się na brzęczącą muchę. A nuż w ten sposób urucho-

misz machinę magicznych wydarzeń, tak jak bohaterowie tej książki. Nie czytaj, jeśli je-

steś bojkiem i nie masz co najmniej dziewięciu lat.

Tomasz Trojanowski

Uciekinierzy

Frankowi zginął telewizor. Jak się wkrótce okazuje 
– nie tylko jemu. Inspektor z Podinspektorem na-

tychmiast otwierają śledztwo w tej sprawie. Muszą 
szybko rozwiązać tę zagadkę, bo ludzie są coraz bar-

dziej wściekli, zaś zwierzęta – coraz bardziej niebez-

pieczne.

Tomasz Trojanowski

Wielki powrót

Słoń Puzon z kangurem Torbą postanawiają dać nogę 
z zoo i wrócić do domu – czyli do Afryki i  Australii. 
Porywają tramwaj, wyprosiwszy uprzednio grzecz-

nie motorniczego, i orientują się, że dodawanie gazu 
jest znacznie łatwiejsze niż obsługiwanie hamulca. 

10 zł  

7 zł  7 zł  
oprawa twarda 

112 stron 

oprawa twarda 

112 stron 

oprawa twarda 

192 strony 
oprawa twarda 

144 strony 

oprawa twarda 

208 stron
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Z przygodą za pan brat
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Anna Onichimowska

Daleki rejs oraz Gdzie jesteś, tatusiu?

Paweł nie może znaleźć wspólnego jezyka z bratem. Tęskni też okropnie za tatą. Na 
szczęście dostaje list od tajemniczego Dżejmsa, który wywraca jego dotychczasowe 
życie do góry nogami.

Klasy 4-6
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Zbiór – Polscy pisarze dzieciom

Opowiadania o psach

Jest taka przypowieść ludów Północy – dawno, dawno temu, podczas potopu, człowiek 
oraz zwierzęta schroniły się na krze, która dryfowała po wodach. Nagle kra przełamała 
się i człowiek został sam, a zwierzęta znalazły się na drugiej części, która zaczęła się 
szybko oddalać. W ostatniej chwili pies przeskoczył na krę, na której dryfował samotny 
człowiek.
Opowiadania zebrane w tym zbiorze zostały napisane na zamówienie wydawcy  
u pisarzy-psiarzy. Większość jest autentyczna; o własnych lub obserwowanych psach, 
o ich niezwykłej intuicji, uczuciowości i radości, jaką nam dają. Na naszym kawałku dry-

fującej kry.

10 zł  

10 zł  

Paweł Beręsewicz
Opowiadania (nie) dla wszystkich

Nie dla wszystkich, bo dla tych strachliwych to raczej nie. Ani dla tych zawsze po-

ważnych, dla których śmiech to strata czasu. I raczej nie dla takich, którzy poznali już 
wszystkie tajemnice świata, a od niesamowitych historii zbiera im się na ziewanie. Po-

zostali znajdą w tym zbiorze smaczny koktajl przeróżnych opowieści: starych i nowych, 
długich i krótkich, wierszowanych i całkiem nie do rymu. W każdej jednak poczują zna-

jomy smak humoru i zaskakujących pomysłów, którymi już od lat Paweł Beręsewicz 
częstuje swoich młodych czytelników.

Zbiór – Polscy pisarze dzieciom

Czarownice są wśród nas

Czy podejrzewalibyście, że pani woźna, ciotka albo niepozorny sąsiad czarują lepiej niż 
cały sztab nauczycielski z Hogwartu? Czy to magiczne sztuczki, czy życzliwość, odro-

bina zrozumienia, pomysł podsunięty w porę? Nie wiadomo. Ale to one zmieniają szkol-
nego słabeusza w pewnego siebie chłopaka, a grupę szkolnych rozrabiaków w gromadę 
pomocnych zuchów, to znów pokazują, że z pozoru niewinna wizyta u ciotki może za-

mienić się w mrożącą krew w żyłach przygodę…

10 zł  

10 zł  

oprawa twarda 

184 strony

oprawa twarda  

224 strony

oprawa twarda 

224 strony

oprawa twarda 

228 stron
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Zbiór – Polscy pisarze dzieciom

Opowiadania z dreszczykiem

Déjà vu, podejrzany zbieg okoliczności, znajoma twarz osoby, której się nigdy wcześniej 
nie spotkało i podskórne wrażenie, że z tego mogą być tylko kłopoty... Takie sytuacje 
przytrafiają się każdemu. Bohaterom tych opowiadań też, i to nie raz!
Zbiór opowiadań niesamowitych dla niestrachliwych dzieci.

Klasy 4-6
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7 zł  

Katarzyna Ryrych

Bajdy Bajbary

„Mam na imię Barbara, ale wszyscy w szkole nazywają mnie Bajbarą, i to nie dlatego, że 
piszę bajki, ale dlatego, że notorycznie kłamię. Kłamstwo to jedyne, co mi naprawdę wy-

chodzi…” – tak pisze o sobie Barbara w swoim sekretniku. Zapisuje w nim wszystkie swoje 
kłamstwa, bo już się w nich gubi. Kłamie jak z nut i nie widzi w tym nic złego. Do czasu aż 
poznaje Maćka i na własnej skórze odczuwa, że kłamstwo ma krótkie nogi…

Jak długo jednak można żyć w kłamstwie? Co się stanie, gdy wszystkie kłamstwa Bajbary 
wyjdą na jaw?

7 zł  

Agnieszka Suchowierska

Ada Judytka i zaginiony tałes

Ada Judytka właśnie skończyła dziesięć lat i mieszka z rodzicami w Białymstoku. Szy-

kują się do święta Rosz Haszana i z tej okazji Ada wypytuje swoich przyjaciół z klasy  
o ich zwyczaje noworoczne. Niestety pewnego dnia gubi tałes i… Nie wiecie, co to tałes 
i Rosz Haszana? Z tej książki się dowiecie. A przy okazji przekonacie się, że Polska to 
prawdziwy kulturowo-obyczajowy tygiel.

Andrzej Perepeczko

Dzika Mrówka i tajemnica Bursztynowej Komnaty

Dzika Mrówka – zapalony podróżnik i fan nurkowania – wraz z przyjaciółmi wpada na 
trop skarbów Bursztynowej Komnaty. Zrabowali ją Niemcy podczas II wojny światowej i… 
słuch po niej zaginął. Młodzi detektywi podejrzewają, że może być ona zatopiona w łodzi 
podwodnej, o której opowiada pewien wojenny weteran. Udaje im się zdobyć fundusze  
i wyruszają na poszukiwania na terenie Morza Karaibskiego, zahaczając o karnawał w Rio  
i przeżywając mrożące krew w żyłach (i żaglach) przygody.

oprawa twarda 

72 strony

oprawa twarda  

152 strony 
oprawa twarda 

192 strony
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Inny, znaczy ciekawy

Irena Landau

Jeden Michał, sto kłopotów! 

Czasami mylą się dzieci. I trzeba to zrozumieć. A czasami mylą się dorośli. I ich też trze-

ba zrozumieć. To jest opowieść o jednych i o drugich. O wszystkich, którzy się mylili, 
mylili i nie mogli przestać się mylić. A było tak prawie trzynastoletniego Miśka, czyli  
MATEUSZA, zaprosili do Francji znajomi jego mamy. MICHAŁA, rówieśnika Mateusza, 
także zwanego Misiem, zaprosiła do Szwecji kuzynka jego ojca. Marcin, student medy-

cyny, zgubił na lotnisku bilet do Paryża. 
Niestety, Michał go znalazł. I co z tego wynikło? KOSMICZNE ZAMIESZANIE!

7 zł  
oprawa twarda  

208 stron 

7 zł  

Klasy 4-6
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7 zł  

Anna Czerwińska-Rydel
Listy w butelce

Pewnego dnia 1941 roku siostra Jolanta zrozumiała, że to, co robi dla zamkniętych  
w getcie przyjaciół, nie wystarczy, aby ich ocalić. „Będę pomagać inaczej” – postanawia, 
i narażając życie swoje i ogromnej siatki ludzi, którzy myślą jak ona, codziennie ratuje kil-
koro dzieci. Ich lista, umieszczona w zwykłej butelce po mleku, którą Jolanta zakopuje 
pewnego dnia pod jabłonką, liczy… niemal dwa i pół tysiąca dzieci!

„Ja tylko próbowałam żyć po ludzku… To przecież nic takiego. Każdy by tak zrobił. Trze-

ba podać rękę tonącemu. Nawet, jeśli nie umie się pływać, zawsze jakoś można pomóc.  
Nauczył mnie tego mój tatuś…”

Poznajcie historię życia Ireny Sendlerowej. 7 zł  
oprawa twarda 

120 stron

oprawa twarda 

88 stron
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Inny, znaczy ciekawy Wojny dorosłych - historie dzieci

Izabella Klebańska
Jadzia

Jadzia jest wesołą i żywiołową dziewczynką, której fantazja często pakuje ją w kłopoty, 
ale też pomaga przeżyć trudne chwile. A tych przybywa – wybucha II wojna światowa, 
znikają beztroska i poczucie bezpieczeństwa. Kiedy w Łodzi zaczyna brakować jedzenia, 
a kolejnych znajomych zatrzymuje gestapo – rodzice odsyłają Jadzię do rodziny do Zawi-
chostu.

Czeka tu na nią nowy dom i wielka samotność. Bo od tego momentu nie może nikomu 
zdradzić, kim naprawdę jest.

7 zł  

Joanna Papuzińska
Krasnale i olbrzymy

Joasia uwielbia spacerować z koleżankami po warszawskim Śródmieściu. Każda nowość 
na sklepowej witrynie jest dokładnie omówiona, a pokruszony ogromny lizak – sprawie-

dliwie podzielony między wszystkie przyjaciółki. Dziewczynki obserwują odbudowywa-

ną po wojnie stolicę i tropią ukryte w bramach brzuchale. Odkrywają, że znana im ulica 
Marszałkowska zmienia zupełnie swoje oblicze. W miejscu ulubionych sklepików straszą 
ogromne sklepiszcza, a ukochane straganiarki zastąpiły ekspedientki niewidzące nikogo, 
a już najmniej dzieci. Joasia ma niejasne wrażenie, że maczała w tym palce kobieta zimna 
jak lód – Władza Lodowa.
Opowieść o małej ojczyźnie Joanny Papuzińskiej, krainie, która uległa przeobrażeniom 
jak cała Polska.

oprawa twarda 

36 stron

Katarzyna Ryrych

Pan Apoteker

Pan Apoteker to po części opowieść o Tadeuszu Pankiewiczu, człowieku, który zdecydo-

wał się pozostać na terenie getta krakowskiego i nieść pomoc jego mieszkańcom podczas 
II wojny światowej.
Apteka pod Orłem, dziś zamieniona w niewielkie muzeum, za jego sprawą stała się w tam-

tych strasznych czasach wyspą na wzburzonym oceanie, Arką pozwalającą przeżyć potop.
Mała Bluma, jej siostra Dorina i starszy brat, Arik niejednokrotnie znajdą tam pomoc lub 
schronienie.

Ale jak wyjaśnić sobie to wszystko, co dzieję się dokoła? Bluma ucieka w świat wyobraźni, 
obserwuje, próbuje tłumaczyć rzeczywistość i żyć w świecie, w którym być może jedynie 
szaleńcy czują się szczęśliwi.

oprawa twarda 

120 stron

7 zł  

Klasy 4-6
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Zuzanna Orlińska
Z Bożej łaski Jadwiga, król

To książka przedstawiająca w barwny sposób dzieje Jadwigi Andegaweńskiej. Poznajemy ją na 
kilka dni przed koronacją na polską królową, rozstajemy się z nią w dniu ślubu z Jagiełłą. Autorka 
ukazała Jadwigę nie jako poważną królową i świętą, ale jako zagubioną w zupełnie nowym świecie 
dziewczynkę, która dorasta do powierzonej jej roli. Zuzanna Orlińska odkryła przed nami ludzką 
twarz Jadwigi. (…) Choć narracja poprowadzona jest wielotorowo, czytelnik z łatwością kojarzy 
zdarzenia i postaci. Poznajemy towarzyszące im uczucia, miotające nimi wątpliwości, ich lęki i na-

dzieje. Zapoznajemy się z ich codziennym życiem na dworze i z tajnikami gry politycznej, w której 
biorą udział.

z recenzji mediewisty, dr hab. Bożeny Czwojdrak 
Instytut Historii UŚ

Katarzyna Ryrych

Tylko dla twoich oczu

Koniec XVI wieku. Gdzieś w Polsce ojciec dwunastoletniego Jakuba przegrywa w kości kalekiego 
syna z wędrownym kuglarzem. Mistrz Avius – nowy opiekun chłopca, odkrywa w nim niezwykłą 
ciekawość świata i żądzę wiedzy. Uczy go wszystkiego, począwszy od sztuki czytania i pisania, aż 
do zrozumienia mechanizmów władzy, rządzących tym światem. Avius jest nie tylko kuglarzem. 
To członek tajnego stowarzyszenia, legitymujący się tajemniczym medalionem 007. Wypełnia 
sekretne misje na zlecenie możnych tego świata. Jakub pod okiem mistrza zdobywa wiedzę i do-

świadczenie, które w znacznym stopniu pozwalają mu uwolnić się od kalectwa. Odtąd będzie mu 
jednak towarzyszyło śmiertelne niebezpieczeństwo – wiedza, jaką zdobywa, ma swoją cenę…

10 zł  

10 zł  

10 zł  

oprawa twarda 

328 stron  

oprawa twarda 

400 stron

oprawa twarda 

376 stron

Kalina Jerzykowska

Dwórki królowej Bony

Jest rok 1530. Na dworze królowej Bony wre wielka polityka, a tuż obok niej toczy się zwyczaj-
ne życie. Królewskie dwórki, jak przystało na przedstawicielki renesansu, znają języki, śpiewa-

ją, grają, piszą wiersze i malują. Są odważne i bezpośrednie, bystre i pomysłowe, wierne i lojalne 
w przyjaźni. Co więcej – owe pannice zamiast czekać ze spuszczonymi oczami i buzią w ciup, co 
inni o ich losie postanowią, biorą go w swoje ręce.
Zajmują się, poza dworskimi obowiązkami, chronieniem najstarszej córki króla Zygmunta I Sta-

rego – Jadwigi – przed niechcianym zamążpójściem. Królewna bowiem kocha zwykłego dwo-

rzanina, a one „stoją na straży miłości”.
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Historia od podszewki

oprawa twarda 

280 stron  10 zł  Zuzanna Orlińska
Detektywi z klasztornego Wzgórza

Jerzyk ma sokoli wzrok i tęgi umysł, dzięki którym w mig rozwiązuje każdą zagadkę. Ale czy da 
sobie radę, gdy trafi na historię godną samego Sherlocka Holmesa? Szczególnie że podejrzany 
przybysz jest uzbrojony. Na szczęście młodociany detektyw może liczyć na pomoc nieustraszo-

nej Bronki i samego… Kornela Makuszyńskiego!
Cała trójka zrobi wszystko, by zapobiec zbliżającemu się zamachowi na prezydenta. Nie wiedzą 
tylko, że rozwiązanie zagadki leży zupełnie gdzie indziej i związane jest z pewnym zakonnikiem, 
który odwiedził Czerwińsk ponad sześćset lat temu…

Klasy 4-6
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Grażyna Bąkiewicz, Kazimierz Szymeczko, 
Paweł Wakuła
Cykl: Zdarzyło się w Polsce 

W pięciu tomach cyklu współcześni autorzy 
książek dla dzieci i młodzieży, pasjonaci hi-
storii, ukazali węzłowe punkty polskich dzie-

jów widziane oczami zwyczajnych ludzi: wo-

jów, kupców i kmieci – naszych przodków.

Książki z tej serii dedykujemy tym, którzy 
cenią i lubią historię oraz tym, którzy… za nią 
nie przepadają! Dzięki nim przekonają się, że 
historia Polski jest barwna i ciekawa, pełna 
nieoczekiwanych zwrotów akcji i  trzymają-

cych w napięciu, dramatycznych wydarzeń. 

Każdy tom – 10 zł  

oprawa twarda 

224 strony

oprawa twarda 

208 stron

oprawa twarda 

208 stron
oprawa twarda 

208 stron

oprawa twarda 

216 stron
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Historia w opowiadaniachHistoria od podszewki
Grażyna Bąkiewicz
Mówcie mi Bezprym

Słyszeliście o Bezprymie? Obiło się coś o uszy?
Nie róbcie sobie wyrzutów, jeśli nie. Nawet historycy mają problem, bo zachowało się niewie-

le źródeł. Wiadomo tylko, że był najstarszym synem Bolesława Chrobrego i ojciec nie jemu, 
ale młodszemu synowi, znanemu jako Mieszko II, przekazał władzę. Dlaczego? Tajemnicza 
sprawa. Jednak przy odrobinie cierpliwości można sporo wyczytać ze średniowiecznych kro-

nik. Informacje dotyczą szczególnie czasów, gdy Bezprym był nastolatkiem. Jeśli to, co wyśle-

dzili historycy, jest choć po części prawdą, to życie tego chłopaka było niezwykłe.
Cofnijmy się o tysiąc lat i towarzyszmy przez chwilę chłopcu, który mógł być królem, a został 
Bezprymem.

Grażyna Bąkiewicz

oprawa twarda 

280 stron  10 zł  

Klasy 4-6
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Znani i... doceniani

Małgorzata Strękowska-Zaremba, Joanna Zagner-Kołat
Królewskie życie królów

Poczet władców Polski w pigułce – to najnowsza propozycja zgranego duetu Mał-

gorzaty Strękowskiej-Zaremby i Joanny Zagner-Kołat. Przygotowany przez nie 
komiks przedstawia najważniejsze fakty z panowania władców Polski – od Miesz-

ka I po Stanisława Augusta Poniatowskiego. Czytelnicy znajdą tu solidną porcję 
wiedzy historycznej przyprawioną żartami. Dla dociekliwych autorki przygoto-

wały także kącik z ciekawostkami, uzupełniający podstawowe informacje.

oprawa twarda 

80 stron 

10 zł  

Anna Czerwińska-Rydel
Medal za uśmiech

Medal za uśmiech… to książka wyjątkowa. Dzięki niej poznacie hi-
storię Orderu Uśmiechu, dowiecie się, jak można nominować wy-

braną przez Was osobę dorosłą do tego odznaczenia, zaznajomicie 
się z setką Kawalerów Orderu Uśmiechu, zaprzyjaźnicie z Jackiem  
i Agatką, a także z Januszem Korczakiem i jego dziećmi, bo przecież 
Order Uśmiechu to pierwsza realizacja testamentu Starego Dokto-

ra, który apelował o podmiotowe traktowanie dzieci, o szanowanie 
Waszego prawa do głosu, do wyrażania Waszego zdania. O tym 
Orderze decydujecie Wy, nie kto inny, i to jest w nim najcenniejsze. 
Nikt, poza dziećmi, nie może wnioskować o przyznanie komukol-
wiek Orderu Uśmiechu.

Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu

oprawa twarda 

120 stron 10 zł  

Anna Załazińska, Michał Rusinek
Co ty mówisz?! 

Jak to jest, że opowieści Jolki można słuchać godzinami? 
Dlaczego tylko Bartek potrafi z nauczycielami załatwić każdą sprawę? 
I co sprawia, że czasem nawet rodzice dają się do czegoś przekonać?
To magia! 
Ty też możesz nauczyć się, jak przekonać innych do swojej racji, jak pokonać stres 
przed występem, jak zabawić kogoś rozmową, a nie zgadać na śmierć!
Taką magię znali już ludzie w starożytności, a dzisiaj – studiują ją menadżerowie, 
twórcy reklam, politycy.
Ta magia – to magia retoryki!
A ta książka – to twój do niej klucz!

10 zł  

oprawa twarda 

112 stron 

Klasy 4-6
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Joanna Sędzikowska
Psy z piekła rodem

Oto on. Bohater tej książki. Raptor – pies z piekła 
rodem i mój najlepszy przyjaciel. Poznaliśmy się 
pewnego chłodnego dnia, kiedy on miał siedem ty-

godni, a ja... No cóż, ja byłam dorosła. I wydawało mi 
się, że wiem, co robię.
Raptor jest szpicem rasy pierwotnej – malamutem 
alaskańskim. To jedna z najtrudniejszych w prowa-

dzeniu ras. Przyznaję, że kiedy go brałam, miałam  
o tym niewielkie pojęcie. Jak przystało na przedsta-

wiciela północniaków, jest wielki i silny, a przy tym 
inteligentny i niezależny. Dlatego z łatwością udało 
mu się wywrócić do góry nogami życie całej naszej 
rodziny. Zawdzięczam mu sporo nerwów i niejeden 
siwy włos, ale ponad wszystko życie pełne przy-

gód i śmiechu, nawet jeśli ten śmiech był czasem  
przez łzy.

Adam Bahdaj

Telemach w dżinsach

Podobno jeszcze trochę z Maćka dzieciak (piętnastoletni?), ale rozmawia się z nim jak z do-

rosłym. Podobno też patrzy spode łba, ale szczerze. No i mizerne sprawia wrażenie. Nic 
dziwnego – od dwóch tygodni jest w drodze. Nie na gigancie, bo nie ma skąd uciekać. Zwy-

kle wieje się z domu, a Maciek mieszka w internacie. A w drodze jest od czasu, kiedy zoba-

czył program w telewizji o przodownikach pracy. I robili wywiad… z jego ojcem! Maciek go 
szuka. Już tylu ciekawych ludzi spotkał po drodze! Tylko ojca jeszcze nie.

Adam Bahdaj

Stawiam na Tolka Banana

Julek – znudzony wakacjami chłopiec z dobrego domu trafia do Klondike, meliny Cegiełki, 
Filipka, Cygana i Karioki – jedynej spódniczki w gangu. Nie chcą go – nie pasuje do ich paczki 
spod ciemnej gwiazdy. Tylko Cegiełka, ten, którego ojciec pije jak bąk, lituje się nad Julkiem 
i wpycha do paczki. Dwie akcje i już Julek czuje się jak nowo narodzony. I gotowy do współ-

pracy z tajemniczym szefem bandy – Tolkiem Bananem.

10 zł  

10 zł  

10 zł  

10 zł  
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oprawa twarda 

272 strony 

oprawa twarda 

228 stron

 oprawa twarda 

320 stron
 oprawa twarda 

352 strony

oprawa twarda 

336 stron
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Na przekór światu
+/- 16

Joanna Olech

Tarantula, Klops i Herkules

Witkowice – senna miejscowość, lato i grupa dzieciaków, które biorą udział w fascynują-

cym śledztwie. Szukają autentycznego skarbu – kolekcji jaj Fabergé. Intryga zaczyna się od 
podmiany widokówek w miejscowym muzeum i rozwija się w aferę sięgającą czasów cara 
Mikołaja. Ta sprawa połączy Karola, rudego wrażliwca-informatyka, Tarantulę – sprytną  
i inteligentną fankę gotyku, Bellę – witkowicką piękność o nadzwyczajnej pamięci,  
Mietka – chłopaka z przeszłością i Herkulesa, psa, który swoje imię zawdzięcza bohate- 

rowi powieści Agaty Christie – Herkulesowi Poirot.
Podczas poszukiwań wpadają w naprawdę poważne tarapaty, które uczynią to lato najlep-

szym z możliwych.

10 zł  

Znani i... doceniani
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Zuzanna Orlińska
Biały Teatr panny Nehemias

Wyobraź sobie, że żyjesz w ponurym świecie, bez komórki, tabletu, komputera. Przed sklepami 
wiją się kolejki, choć na półkach brakuje towarów. W telewizji są tylko dwa programy, a z obu  
sączą się te same kłamstwa. Katarzyna nie zna innego świata. Życie wydaje jej się szare jak 
papier toaletowy zrobiony z makulatury i nudne niczym akademia z okazji rocznicy rewoluc-

ji październikowej. Do czasu, gdy poznaje dwie dziwaczne starsze panie, a w ich tajemniczym 
mieszkaniu znajduje pewien niezwykły przedmiot…

Beata Ostrowicka

Wyć się chce,  Zjeść żabę

W życiu Julki nic się ostatnio nie układa. W domu 
musi wysłuchiwać ciągłych kłótni rodziców i 
narzekań matki na bałagan w jej pokoju, w szkole 
same nieusprawiedliwione nieobecności i Kamil, 
który nie zwraca na nią uwagi… Julka, nieaserty-

wna i wycofana, zamiast walczyć o swoje, chowa 
głowę w piasek. Godzi się na fryzurę, którą wybi-
era jej Marlena, a potem na oszustwo, do którego 
skłania ją przyjaciółka.
Kiedy się ocknie i podejmie jakieś decyzje? Czy 
przełamie nieśmiałość i umówi się z Kamilem? 
Postawi się wreszcie Marlenie? Czy warto iść 
przez życie pogniewanym na wszystkich?

Barbara Kosmowska

Samotni.pl

Joanny trudno nie zauważyć – burza rudych włosów, fioletowy szalik i wojskowe spodnie 
robią swoje. Kto by przypuszczał, że obok kolekcji rockowych płyt dziewczyna skrywa pu-

dełko z nigdy niewysłanymi listami do mamy? Znak rozpoznawczy Wiktora to znoszony 
angielski sweter, jedyna pamiątka po matce, która wyjechała za granicę w poszukiwaniu 
szczęścia.
Co może wyniknąć z przypadkowego spotkania tych dwojga młodych ludzi, których łączy 
tylko – lub aż – tęsknota za najbliższymi? Czy Wiktor odważy się kraść, żeby zdobyć pi-
eniądze dla chorej babci, z którą mieszka? I czy samotność to choroba, którą da się leczyć?

7 zł  7 zł  10 zł  

7 zł  
7 zł  

oprawa twarda 

184 strony

oprawa twarda 

160 stron

oprawa twarda  

184 strony

oprawa twarda 

200 stron 

oprawa twarda 

144 strony

Zmagania młodości

Katarzyna Ryrych

Jasne dni, ciemne dni 

Witek od dwóch lat jest głową rodziny (bardzo jeszcze nastoletnią), może liczyć tylko na 
siebie i jest już tym zmęczony. Matka – pogrążona w żałobie po Magdzie, która zginęła  
w wypadku samochodowym. Ojciec, który wtedy prowadził, leży w szpitalu bez kon-

taktu. A jest przecież jeszcze Bąk, potrzebujący miłości i przytulenia, i babcia z panem  
Alzheimerem. Kiedy Witek natyka się na Kotę, okazuje się, że w jego sercu i głowie jest 
jeszcze miejsce i dla niej.

+/- 16
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Katarzyna Ryrych

Wyżej niż wysoko

NO ENTRY to działająca obecnie krakowska grupa zapaleńców, których pasją 
jest wspinaczka na wieżowce, kominy, mosty. „To ich Himalaje”, mówi Katarzyna  
Ryrych. Spotkali się w banalnej sytuacji – klucze zatrzaśnięte w mieszkaniu  
pisarki i „tylko” pierwsze piętro. To zdarzenie to początek ich przyjaźni, której owo-

cem jest najnowsza książka Ryrych. Reporterskim językiem przedstawia ich i ich 
pasję, ze wszystkimi jej konsekwencjami.

Wchłonąłem tę książkę w ciągu jednej nocy. Ja nie czytam. Nie przeczytałem ani 
jednej książki, nie uwierzysz, ale to prawda. A tę… oderwać się nie mogłem. Ktoś 
napisał o nas.

Cichociemny, wspinacz

Paweł Wakuła
Bjørn – Syn burzy

Ruiny klasztoru na wyspie Lindisfarne skrywają groźną tajemnicę. Król Knut 
Wielki każe zamieszkać w nich garstce mnichów, a niedługo potem przysyła 
na Świętą Wyspę tajemniczego więźnia. Opat klasztoru, wielebny Brendan  
z Corku, staje przed trudnym zadaniem. Musi rozwiązać zagadkę godną Odyna, 
ustrzec swoich współbraci przed niebezpieczeństwem, a „gościa” przed ludźmi, 
którzy usiłują go zamordować.

Bjørn – Syn burzy to opowieść o początkach państwa Polan i o bohaterach zna-

nych ze skandynawskich sag. Losy Świętosławy, Bolesława Chrobrego i Bjørna 
Stenskalle na zawsze złączyło przeznaczenie. Nici splątane przez Norny może 
przeciąć tylko miecz.

10 zł  

Sprawdzanie siebie

oprawa twarda 

112 stron 

7 zł  

7 zł  

Barbara Kosmowska

Niechciana

Kasia to zwyczajna dziewczyna. Ma, jak każda nastolatka, swoje marzenia i plany. 
Ale pewnego dnia musi zmierzyć się z problemem tak bardzo własnym, że trudno 
jej liczyć na pomoc najbliższych czy przyjaciół. Zanim rozpocznie przyspieszone 
dojrzewanie, a jej tajemnica stanie się własnością wszystkich wokół, pozna gorycz 
samotności i smak przerażenia. 
Czy wystarczy powiedzieć: „Sama jesteś sobie winna”? Opowieść o niechcianej 
ciąży. O tym, jak niełatwo być wrażliwą nastolatką w „przyjaznym” świecie.

oprawa twarda  

408 stron

+/- 16

oprawa twarda 

184 strony 

Zmagania młodości
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