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Premiery 2021
STYCZEŃ

Trzy pytania
Autor:  Jon J. Muth
Ilustracje:  Jon J. Muth
Tłumaczenie:  Ewa Penksyk-Kluczkowska
EAN:  9788395895920
Format:  30.5 x 25.5 cm
Liczba stron:  32
Oprawa:  Twarda z obwoluta
Wiek:  6 lat+
Cena:  39,99 zł
Premiera:  styczeń 2021

Kiedy jest właściwy moment na działanie?

Kto jest najważniejszy?

Jak odgadnąć, co należy zrobić?

Pewien chłopiec o imieniu Mikołaj pragnie 
poznać odpowiedzi na trzy nurtujące go pytania. 
W tym celu udaje się po radę do Lwa – starego, 
mądrego żółwia, żyjącego samotnie w górach.

Okazuje się jednak, że do upragnionych odpo-
wiedzi chłopiec dotrze nie dzięki wiedzy Lwa, ale 
dzięki własnym czynom.

Aby stworzyć tę głęboką, a jednocześnie prostą 
opowieść o współczuciu i życiu chwilą, Jon J. 
Muth połączył swoją wiedzę o zen z umiłowa-
niem twórczości Lwa Tołstoja.



LUTY 2021

Zagubiona małpka
Autor:  Julia Donaldson
Ilustracje:  Axel Scheffler
Tłumaczenie:  Michał Rusinek
EAN:  9788395661334
Format:  22.2 x 27.7 cm
Liczba stron:  28
Oprawa:  Twarda 
Wiek:  3 lata+
Cena:  34,99 zł
Premiera:  luty 2021

– Zgubiła mi się mama!

– Ciii, mała małpko, już nie płacz. Za chwilę

znajdziemy ją razem – pocieszał motylek.

Małpka nie może znaleźć swojej mamy. Moty-
lek stara się jej pomóc, ale myli małpią mamę 
ze słoniem, pająkiem i nietoperzem. Czy małpce 
uda się odnaleźć mamę? Prześmieszna komedia 
pomyłek autorstwa twórców bestsellerowego 
„Gruffalo”.

PONAD2 milionySPRZEDANYCHEGZEMPLARZY



MARZEC 2021

Ogłoszenia dzieci, niedzieci, stworzeń i rzeczy
Autor:  Dorota Kassjanowicz
Ilustracje:  Paulina Daniluk
EAN:  9788395895968
Format:  19.5 x 26.5 cm
Liczba stron:  64
Oprawa:  Twarda 
Wiek:  6 lat+
Cena:  39,99 zł
Premiera:  marzec 2021

Kto odpowie na ogłoszenie smutnej gąbki? I czy 
znajdzie się jakaś woda chętna na umycie pewnej 
brudnej stopy?

„Ogłoszenia…” to zbiór zabawnych wierszyków, 
pomyślanych tak, by przypominały zwyczajne 
ogłoszenia. Tylko że tu jest śmiesznie, zaskaku-
jąco i abstrakcyjnie, a między poszczególnymi 
wierszykami istnieje wiele powiązań i zagadko-
wych ścieżek. Czy odkryjesz je wszystkie?



KWIECIEŃ 2021

Ślimak i wieloryb
Autor:  Julia Donaldson
Ilustracje:  Axel Scheffler
EAN:  9788395661341
Format:  28.5 x 26.5 cm
Liczba stron:  32
Oprawa:  Twarda 
Wiek:  3 lata+
Cena:  34,99 zł
Premiera:  kwiecień 2021

Oto bajka o maleńkim ślimaku

i olbrzymim wielorybie: humbaku.

Mały ślimak wyrusza w podróż na ogonie wielkie-
go wieloryba. Jednak oprócz przeżycia fanta-
stycznych przygód ta nietypowa para napotka 
także pewne problemy. Czy wspólnie uda im się 
je pokonać? Książka twórców bestsellerowego 
„Gruffalo”.

PONAD2 milionySPRZEDANYCHEGZEMPLARZY



MAJ 2021

Chłopiec i pingwin

Autor:  Oliver Jeffers
Ilustracje:  Oliver Jeffers
EAN:  9788395895944
Format:  26.5 x 26.0 cm
Liczba stron:  32
Oprawa:  Twarda 
Wiek:  3 lata+
Cena:  44,99 zł
Premiera:  maj 2021

Był sobie raz chłopiec. Pewnego dnia do jego 
drzwi zapukał… smutny pingwin. Skąd on się 
wziął? Żeby pomóc pingwinowi wrócić do domu, 
chłopiec zaplanuje dla nich podróż aż na skuty 
lodem biegun południowy. I znajdą tam wielki 
skarb.

„Chłopiec i pingwin” to krótka, ale niezwykle 
bogata w treść opowieść o poszukiwaniu i odnaj-
dywaniu przyjaźni. Opublikowana jako „Lost and 
Found” w Wielkiej Brytanii w 2005 roku, zdobyła 
wiele nagród i przyniosła autorowi Oliverowi 
Jeffersowi ogólnoświatową sławę. Książka została 
przetłumaczona na 28 języków, do tej pory sprze-
dano prawie milion egzemplarzy. Na jej podsta-
wie powstał także film, uhonorowany Nagrodą 
Brytyjskiej Akademii Filmowej.



MAJ 2021

Serce w butelce

Autor:  Oliver Jeffers
Ilustracje:  Oliver Jeffers
EAN:  9788395895951
Format:  26.5 x 26.0 cm
Liczba stron:  32
Oprawa:  Twarda 
Wiek:  3 lata+
Cena:  44,99 zł
Premiera:  maj 2021

„Była sobie raz dziewczynka – całkiem podobna 
do innych dziewczynek”. Z radością odkrywała 
świat, a w tym odkrywaniu towarzyszył jej ktoś, 
kto zawsze siedział w czerwonym fotelu. Pew-
nego dnia okazało się jednak, że fotel jest pusty. 
I wtedy serce dziewczynki zamknęło się na cu-
downości tego świata. Zamknęło się… w butelce.

„Serce w butelce” to książka wielopłaszczyzno-
wa. Opowiada o stracie, ale także o dziecięcej 
ciekawości i nadziei, jaką ta ciekawość świata 
za sobą niesie. Subtelne ilustracje Olivera Jeffersa 
w połączeniu z ważkimi tematami składają się 
na wzruszającą opowieść. 



Premiery 2020
i wcześniejsze

3-6 miesięcy
Nowa Seria Dobra Książeczka
Autor:  Agnieszka Starok
Ilustracje:  Karolina Cichon-Wydrych
EAN:  9788395661365
Format:  15.0 x 15.0 cm
Liczba stron:  10
Oprawa:  Całokartonowa
Cena:  11.99 zł

Dobra książeczka dla dziecka w tym 
wieku uwzględnia jego nowo powsta-
łą wrażliwość na kolory. Po ukończeniu 
przez dziecko 3 miesięcy procesy 
akomodacji w soczewkach zaczynają 

funkcjonować prawidłowo, ale ostrość 
jego wzroku wciąż jest słaba. Ilustracje 
książki nie powinny być zbyt szczegó-
łowe. W tym okresie życia w mózgu 
dziecka tworzy się do trzech miliardów 
połączeń synaptycznych na sekundę. 
Dlatego tak ważne jest, aby bodźce 
które do niego docierają były dosto-
sowane do jego zdolności w danym 
stadium rozwoju. Ta książeczka opiera 
się na dorobku światowej nauki z dzie-
dziny psychologii rozwojowej, została 
stworzona specjalnie z myślą o dzie-
ciach w wieku 3-6 miesięcy i uwzględ-
nia ich specyficzne potrzeby.

6-12 miesięcy
Nowa Seria Dobra Książeczka
Autor:  Agnieszka Starok
Ilustracje:  Agnieszka Filipowska
EAN:  9788395661372
Format:  15.0 x 15.0 cm
Liczba stron:  10
Oprawa:  Całokartonowa
Cena:  11.99 zł

Dobra książeczka dla dziecka w tym 
wieku to taka, która ma po jednej ilu-
stracji (przedstawiającej jedną rzecz) 

na stronie. Najlepiej, gdy są to zwie-
rzęta oraz przedmioty codziennego 
użytku, bliskie dziecku. Oglądanie 
obrazków wraz z opiekunem, który 
nazywa przedmioty, pomaga dziecku 
zrozumieć znaczenie wyrazów i rozwi-
ja umiejętność mówienia. Ta książecz-
ka opiera się na dorobku światowej 
nauki z dziedziny psychologii rozwo-
jowej, została stworzona specjalnie 
z myślą o dzieciach w wieku 6-12 
miesięcy i uwzględnia ich specyficzne 
potrzeby.

0-3 miesięcy
Nowa Seria Dobra Książeczka
Autor:  Agnieszka Starok
Ilustracje:  Karolina Cichon-Wydrych
EAN:  9788395661358
Format:  15.0 x 15.0 cm
Liczba stron:  10
Oprawa:  Całokartonowa
Cena:  11.99 zł

Dobra książeczka dla dziecka w tym 
wieku to taka, która jest dostosowana 
do jego słabego wzroku i uwzględ-
nia widzenie peryferyjne. Ilustracje 

nie powinny być zbyt szczegółowe. 
To za wcześnie też, by poznawać 
przedmioty i zwierzęta. Wieloletnie 
badania psychologów dowiodły, 
ze mocny kontur oraz kontrast, biel 
i czerń, a także intensywna czerwień 
i zieleń dostarczają dziecku najwięcej 
emocji i zaspokajają jego potrzeby 
wzrokowe. Ta książeczka opiera się 
na dorobku światowej nauki z dzie-
dziny psychologii rozwojowej, została 
stworzona specjalnie z myślą o dzie-
ciach w wieku 0-3 miesięcy i uwzględ-
nia ich specyficzne potrzeby. 



1-1,5 roku
Nowa Seria Dobra Książeczka
Autor:  Agnieszka Starok
Ilustracje:  Agnieszka Filipowska
EAN:  9788395661389
Format: 15.0 x 15.0 cm
Liczba stron: 10
Oprawa: Całokartonowa
Cena: 11.99 zł

Dobra książeczka dla dziecka w tym 
wieku ma krótkie, proste zdania. 
Odnosi się do życia codziennego, opo-
wiada historie bliskie życiu dziecka. 
Na obrazkach pojawiają się szczegóły. 
Ilustracje przedstawiają wydarzenia, 
a nie tylko przedmioty. Ta książeczka 

opiera się na dorobku światowej nauki 
z dziedziny psychologii rozwojowej, 
została stworzona specjalnie z myślą 
o dzieciach w wieku 12-18 miesięcy 
i uwzględnia ich specyficzne potrzeby.

1,5–2 lat
Nowa Seria Dobra Książeczka
Autor:  Agnieszka Starok
Ilustracje:  Agnieszka Filipowska
EAN:  9788395661396
Format: 15.0 x 15.0 cm
Liczba stron: 10
Oprawa: Całokartonowa
Cena: 11.99 zł

Dobra książeczka dla dziecka w tym 
wieku zawiera dostosowane do jego 
poziomu dialogi. Opowiada historie 
związane z życiem dziecka. Pojawiają 
się zdania złożone, ilustracje posiadają 
wiele szczegółów. Dziecko ma jeszcze 
słabo rozwiniętą wyobraźnię, dlate-
go nie występują w książce postaci 

i zdarzenia nierzeczywiste, zmyślone. 
Dziecko na tym etapie lubi wyra-
zy dźwiękonaśladowcze i odgłosy. 
Ta książeczka opiera się na dorobku 
światowej nauki z dziedziny psycho-
logii rozwojowej, została stworzona 
specjalnie z myślą o dzieciach w wieku 
18-24 miesięcy, uwzględnia ich spe-
cyficzne potrzeby i stopień rozwoju 
mowy.

2–2,5 roku
Nowa Seria Dobra Książeczka
Autor:  Agnieszka Starok
Ilustracje:  Agnieszka Filipowska
EAN:  9788395895906
Format: 15.0 x 15.0 cm
Liczba stron: 10
Oprawa: Całokartonowa
Cena: 11.99 zł

Dobra książeczka dla dziecka w tym 
wieku to taka, która rozwija słownic-
two i wprowadza zdania podrzędnie 
złożone. Opowiada jakąś historię, ale 
z małą liczbą bohaterów. To za wcze-
śnie na liczenie i nazywanie kolorów 
(większość dzieci potrafi poprawnie 
zliczyć 3 przedmioty dopiero, gdy 

ma 5 lat i nazwać podstawowe kolory 
dopiero w wieku 4 lat!). Ta książeczka 
opiera się na dorobku światowej nauki 
z dziedziny psychologii rozwojowej, 
została stworzona specjalnie z myślą 
o dzieciach w wieku 24-30 miesięcy 
i uwzględnia ich specyficzne potrzeby.



2,5-3 lat
Nowa Seria Dobra Książeczka
Autor:  Agnieszka Starok
Ilustracje:  Agnieszka Filipowska
EAN:  9788395895913
Format: 15.0 x 15.0 cm
Liczba stron: 10
Oprawa: Całokartonowa
Cena: 11.99 zł

Dobra książeczka dla dziecka w tym 
wieku to taka, która pokazuje me-
chanizmy pewnych działań i zacho-
wań. W ten sposób rozwija u dziecka 
myślenie przyczynowo-skutkowe. 
Książka powinna mieć prostą fabułę, 
zawierać dużo dialogów i wyrazów 

dźwiękonaśladowczych. Dzieci na tym 
etapie lubią bajki, w których bohate-
rami są zwierzęta zachowujące się jak 
ludzie. Ta książeczka opiera się na do-
robku światowej nauki z dziedziny 
psychologii rozwojowej, została stwo-
rzona specjalnie z myślą o dzieciach 
w wieku 30-36 miesięcy i uwzględnia 
ich specyficzne potrzeby.

Gdzie jest Mikołaj?
Autor: David Bedford
Ilustracje: Tim Warnes
Tłumaczenie: Agata Mietlicka
EAN: 9788395661327
Format: 20.0 x 26.5 cm
Liczba stron: 32
Oprawa: Twarda
Wiek: 3 lata+
Cena: 34,99 zł

Była Wigilia i Mały Miś nie mógł się 
doczekać wizyty Świętego Mikołaja. 
„Mikołaj pojawi się zaraz po tym, jak 
pójdziesz spać” – powiedziała Mama 
Miś, ale jej synek nie miał ochoty iść 
do łóżka. Chciał zobaczyć Mikołaja. 

Nagle usłyszał jakieś bulgotanie… 
Co to za hałas? Ktoś jest na dole!  
Czy to naprawdę św. Mikołaj?

Klimatyczni
Autor:  Olga Ślepowrońska
Ilustracje:  Weronika Żurowska
EAN:  9788395661310
Format:  20.0 x 26.3 cm
Liczba stron:  144
Oprawa:  Twarda 
Wiek:  7 lat +
Cena:  49,99 zł

Klimatyczni to zwyczajni-niezwyczajni, 
którzy udowadniają nam, że każdy 
może zmieniać swój kawałek świata. 
A niemożliwe nie istnieje.

„Zaczęłam pisać tę książkę (będąc 
w ciąży z Iduszką) na plaży w Portuga-
lii. Kończyłam na poddaszu u Maszy 

Tanz i na oddziale patologii ciąży 
podczas bezsennych, cholestazowych 
nocy. Gdy moja córeczka pojawiła 
się na świecie, postawiłam ostatnią 
kropkę. Lekko się pisało. Niosły mnie 
silne emocje. Radość z przedstawiania 
innowatorów społecznych (chciała-
bym, aby byli doceniani jak gwiazdy 
rocka albo piłkarze). Lęk o świat, 
na który sprowadziłam nowego 
człowieka. I smutek, że tyle mówi się 
o problemach, a tak rzadko pokazuje 
rozwiązania. Wierzę w moc książek” – 
Olga Ślepowrońska, autorka



Gruffalo
Autor: Julia Donaldson
Ilustracje: Axel Scheffler
Tłumaczenie: Michał Rusinek
EAN: 9788395110535
Format: 21.7 x 26.0 cm
Liczba stron: 28
Oprawa: Twarda
Wiek: 2 lata+
Cena: 34,99 zł

Mała Myszka idzie przez pełen niebez-
pieczeństw las. By przestraszyć dra-
pieżników: Lisa, Sowę i Węża wymyśla 
historyjkę o nieistniejącym potworze 
Gruffalo. Wtedy niespodziewanie 
zjawia się prawdziwy Gruffalo...

Gruffalo to światowy bestseller, który 
urósł już do rangi klasyki literatury 
dziecięcej. Książka została przetłuma-
czona na 76 języków i sprzedała się 
w ponad 13 milionach egzemplarzy. 
Zdobyła olbrzymią liczbę nagród, 
a nakręcony na jej podstawie film do-
stał nominację do Oscara i do nagrody 
BAFTA. Krótka, rymowana opowieść 
o sprytnej myszce, która przechytrzy-
ła większych i silniejszych od siebie 
jest uwielbiana przez dzieci na całym 
świecie.

Dziecko Gruffalo
Autor: Julia Donaldson
Ilustracje: Axel Scheffler
Tłumaczenie: Michał Rusinek
EAN: 9788395110573
Format: 21.6 x 27.0 cm
Liczba stron: 28
Oprawa: Twarda
Wiek: 2 lata+
Cena: 34,99 zł

Druga część kultowego bestsellera 
„Gruffalo”. Tym razem Gruffalo ostrze-
ga swoją córkę, by pod żadnym pozo-
rem nie wchodziła do lasu, gdyż tam 
rządzi „Ogromna Zła Mycha”. Przewrot-
na, pełna humoru opowieść, obsypana 
nagrodami i uwielbiana przez dzieci 
na całym świecie.

Miejsce na miotle
Autor: Julia Donaldson
Ilustracje: Axel Scheffler
Tłumaczenie: Michał Rusinek
EAN: 9788395110597
Format: 28.0 x 25.0 cm
Liczba stron: 28
Oprawa: Twarda
Wiek: 3 lata+
Cena: 37,99 zł

Książka twórców światowego bestsel-
lera „Gruffalo”.

Do czarownicy, która leci na miotle 
razem ze swoim kotem, dosiadają się 
pies, ptaszek i żaba.  
Pod wpływem ciężaru miotła pęka, 
a bohaterowie spadają wprost na wy-
głodniałego smoka.  
Czy zdołają go przechytrzyć?

Zabawna, rymowana historia stworzo-
na przez genialny duet: Julię Donald-
son i Axela Schefflera.



Podwodny świat.
Opowieść o Jacques’u Cousteau
Autor:  Jennifer Berne
Ilustracje:  Éric Puybaret
Tłumaczenie:  Agata Mietlicka
EAN:  9788395661303
Format:  26.0 x 25.0 cm
Liczba stron:  32
Oprawa:  Twarda z obwolutą
Wiek:  5 lat+
Cena:  37,99zł

Pewnego słonecznego dnia we Francji 
przyszedł na świat chłopiec. Rodzice 
dali mu na imię Jacques. Chłopiec 
pokochał morze i marzył o tym, 
by móc oddychać pod wodą i pływać 

tak wspaniale jak ryba. Pewnego dnia 
jego marzenia się spełniły. Jacques 
sam zbudował aparat do nurkowa-
nia – akwalung, dzięki któremu mógł 
badać podwodny świat. Tak zaczęła się 
historia jednego z najwybitniejszych 
oceanografów na świecie.

„Podwodny świat” to nie tylko biogra-
fia Jacques’a Cousteau – wybitnego 
podróżnika, badacza mórz i reżysera. 
To także przepięknie ilustrowana opo-
wieść o marzeniach i dążeniu do ich 
realizacji.

Bombastica Naturalis
Autor: Iban Barrenetxea
Ilustracje: Iban Barrenetxea
Tłumaczenie: Filip Łobodziński
EAN: 9788395110580
Format: 25.0 x 29.0 cm
Liczba stron: 40
Oprawa: Twarda
Wiek: 5 lat+
Cena: 35,99 zł

Książka dziwna, niepowtarzalna i… 
jedyna w swoim botanicznym ro-
dzaju. Oto wielki botanik-wynalazca 
Bombastus Cymbalin stwarza nowe, 
niezwykłe gatunki roślin: gruszę 
aerostatyczną, której dojrzałe owoce 

nie spadają na ziemię, lecz unoszą 
się w powietrzu; bawełnę skarpetnik, 
z której wyrastają gotowe już skarpe-
ty; czy bukszpan labiryntnik, tworzący 
labirynt, którego nie da się przejść 
dwukrotnie – gdy zechcesz spróbować 
drugi raz, labirynt nie będzie już taki 
sam.

Bombastus twierdzi, że najważniejsza 
z nauk to nauka o roślinach, bo prze-
cież z roślin zrobiona jest nawet 
książka, którą trzymasz w ręku, drogi 
Czytelniku! Ale… nie bierz jej zbyt 
poważnie!

Hej, Przedziadku!
Autor: Paul McCartney
Ilustracje: Kathryn Durst
Tłumaczenie: Agata Mietlicka
EAN: 9788395110566
Format: 26.0 x 30.5 cm
Liczba stron: 32
Oprawa: Twarda z obwolutą
Wiek: 3 lata+
Cena: 44,99 zł

Poznajcie Przedziadka, czyli przesym-
patycznego dziadka, który zabiera 
swoje wnuki w niezapomniane 
podróże. Za pomocą magicznej 
busoli Przedziadek przenosi boha-
terów w świat pełen niesamowitych 
przygód. Zobacz, jak pokonują mor-

skie fale na grzbietach latających ryb 
i czmychają przed stadem pędzących 
zwierząt!

Hej, Przedziadku! to książka o wspa-
niałych, magicznych relacjach dziad-
ków z wnukami. Napisana przez 
jednego z najsłynniejszych dziadków 
na świecie, legendę muzyki – sir Paula 
McCartneya z zespołu „The Beatles”. 
Inspiracją dla autora były jego własne 
relacje z wnukami. Przedziadek (oryg. 
Grandude) to przezwisko McCartneya, 
nadane mu przez jednego z wnuków.

Ilustracje do książki wykonała po-
chodząca z Kanady artystka Kathryn 
Durst.



Ekspres Polarny
Autor: Chris Van Allsburg
Ilustracje: Chris Van Allsburg
Tłumaczenie: Agata Mietlicka
EAN: 9788395110559
Format: 29.7 x 21.0 cm
Liczba stron: 32
Oprawa: Twarda
Wiek: 4 lata+
Cena: 37,99 zł

Zanurz się w tę magiczną świąteczną 
opowieść. Może i Ty usłyszysz dźwięk 
zaczarowanego dzwoneczka?

W wigilijny wieczór chłopiec czeka 
na Świętego Mikołaja, jednak za-
miast zaprzęgu i reniferów pod dom 
bohatera podjeżdża zaczarowany 

pociąg. Ekspres Polarny zabiera dzieci 
w niesamowitą podróż w kierunku 
Bieguna Północnego. Tam przekonują 
się, że Święty Mikołaj naprawdę istnie-
je, chociaż nie wszyscy słyszą dźwięk 
dzwoneczków z jego sań.

„Ekspres Polarny” to ponadczasowa 
opowieść o dziecięcej wyobraźni i ma-
gii świąt. Napisana ponad 30 lat temu 
historia stała się klasykiem literatury 
dziecięcej, sprzedała się w ponad 
12 milionach egzemplarzy. „Ekspres 
Polarny” zyskał miano bestsellera „New 
York Timesa”, otrzymał także Medal 
Caldecotta – prestiżową amerykańską 
nagrodę. W 2004 roku do kin weszła 
ekranizacja tej opowieści, a w główną 
rolę wcielił się Tom Hanks.

Tu, a może gdzieś… 
(czyli niesamowite 
przygody nakrętki, 
haczyka, kapsla 
i starej śrubki)

Autor: Suvi-Tuuli Junttila
Ilustracje: Suvi-Tuuli Junttila
Tłumaczenie: Iwona Kiuru
EAN: 9788395110542
Format: 20.8 x 25.6 cm
Liczba stron: 56
Oprawa: Twarda
Wiek: 3 lata+
Cena: 37,99 zł

Mała nakrętka jest rozgoryczona swo-
im dotychczasowym życiem. Czuje się 
niedoceniana. Postanawia odmienić 
swój los i wyruszyć w wielką podróż 
pełną niesamowitych przygód. Po dro-
dze dołączają do niej haczyk, kapsel 
i stara śrubka. Co spotka przyjaciół 
i jak zakończy się ich wędrówka?

„Tu, a może gdzieś…” to przepiękna, 
metaforyczna historia o poszukiwaniu 
swojego miejsca na ziemi.

To opowieść o dziecięcej wyobraźni, 
która sprawia, że trawnik staje się 
dżunglą, a piaskownica pustynią. 
To w końcu opowieść o niezwykłej sile 
i odwadze, która drzemie w każdym 
(nawet najmniejszym) z nas. 

Są takie koty
Autor: Martyna Czub
Ilustracje: Martyna Czub
EAN: 9788395110528
Format: 21.0 x 29.7 cm
Liczba stron: 44
Oprawa: Twarda
Wiek: 3 lata+ 
Cena: 34,99 zł

Ach, jak wiele kotów chodzi 
po świecie – i każdy jest inny!

W tej historii poznajemy kota, który 
lubi bujać w obłokach, i takiego, który 
twardo stąpa po ziemi. Kota, który 
uwielbia pływać, i takiego, który woli 
wylegiwać się na plaży. Kota, który... 

Zaraz, zaraz... Ale czy to na pewno jest 
książka o kotach?

Są takie koty to genialnie zilustro-
wana opowieść o pięknie różnorod-
ności.

Autorka prosto, a zarazem niezwykle 
opowiada o tym, że każdy z nas jest 
inny: inaczej wygląda, co innego lubi, 
ale dopiero razem tworzymy coś na-
prawdę pięknego – świat.



Malala i jej 
czarodziejski 
ołówek
Autor: Malala Yousafzai
Ilustracje: Kerascoët
Tłumaczenie:  Agata Mietlicka
EAN: 9788395110511
Format: 24.5 x 26.7 cm
Liczba stron: 48
Oprawa: Twarda z obwolutą
Wiek: 4 lata+
Cena: 34,99 zł

Talibowie wydali na nią wyrok 
śmierci. Miała zaledwie 15 lat, 
gdy została postrzelona w głowę 
i szyję. Cudem przeżyła. Nie pod-

dała się i wciąż walczy o prawa 
kobiet do edukacji i równego trak-
towania.

Malala Yousafzai – najmłodsza w histo-
rii laureatka Pokojowej Nagrody Nobla 
napisała książkę dla dzieci. Książkę 
ważną i niezwykle wzruszającą. 
Książkę, która niesie ze sobą przesła-
nie: „Jedno dziecko, jeden nauczyciel, 
jedna książka i jedno pióro może zmie-
nić świat”. To ważny głos w dyskusji 
o prawach kobiet. To marzenie o wizji 
świata pełnego pokoju i równości.

Prawdziwa historia pewnej dziewczyn-
ki, która marzyła o lepszym świecie. 

Celestynka. 
Gwiazda na 
nocnym niebie
Autor: Gaëlle Callac
Ilustracje: Marie Desbons
Tłumaczenie:  Martyna M. Lemańczyk
EAN: 9788395110504
Format: 22.0 x 29.0 cm
Liczba stron: 28
Oprawa: Twarda z wysuwanym  
 pudełkiem
Wiek: 4 lata+
Cena: 44,99 zł

Słynna „Dziewczynka z zapałkami” 
Andersena opowiedziana z per-
spektywy… zapałki.

Celestynka to jedna z wielu zapałek 
mieszkających w cichym i przytulnym 
pudełeczku. Różni się jednak znacz-
nie od swoich koleżanek. Celestynka 
marzy o wielkiej „zapałkowej” karierze. 
Wyobraża sobie siebie jako gwiazdę 
filmową. Chciałaby rozświetlić prze-
piękną choinkę lub wskazać drogę 
zbłąkanemu rozbitkowi. Nagle… 
pudełko otwiera się i Celestynka trafia 
w ręce małej, zziębniętej dziewczynki. 
Czy zapałka zdobędzie wymarzoną 
sławę?

Książka ilustrowana przez popularną 
francuską ilustratorkę Marie Desbons. 
Posiada nietypową formę (książka + 
pudełko), zaprojektowaną na wzór 
pudełka zapałek.

Jestem dzieckiem 
książek
Autor: Oliver Jeffers, Sam Winston
Ilustracje: Oliver Jeffers, Sam Winston
Tłumaczenie:  Agata Mietlicka
EAN: 9788394760083
Format: 25.0 x 26.0 cm
Liczba stron: 40
Oprawa: Twarda
Wiek: 4 lata+
Cena: 44,99 zł

Książka roku dla dzieci – zwyciężczyni 
prestiżowej nagrody Bologna Ragazzi 
Award 2017. Przetłumaczona na po-
nad 20 języków przepiękna, poetycka 
opowieść o potędze wyobraźni.

Mała dziewczynka przemierza na swej 
tratwie morze słów i przybywa 
do domu młodego chłopca. Zaprasza 
go na wspólną wyprawę do świata 
opowieści, w którym – dzięki odrobinie 
wyobraźni – wszystko może się zda-
rzyć. Jestem dzieckiem książek została 
stworzona przez uznanych na całym 
świecie artystów Olivera Jeffersa 
i Sama Winstona. Zawiera unikalne ilu-
stracje składające się z tekstów książek.

„Niezwykle błyskotliwy i zaskakujący 
owoc współpracy dwóch nadzwyczaj-
nych osobowości twórczych”. 
– „The New York Times”

„Genialny ukłon w stronę potęgi słowa 
pisanego”. – „The Guardian”



Czyj to domek?
Seria: Malarze Dzieciom
Autor: Agnieszka Starok
Ilustracje: Vincent van Gogh
EAN: 9788394760014
Format: 30.5 x 22 cm
Liczba stron: 14
Oprawa: Całokartonowa
Wiek: 2 lata+
Cena: 35,99 zł

Czyj to domek? to opowieść o chłopcu, 
który przypadkowo trafił do czyjegoś 
domu. Obiecał sobie, że nie wyjdzie 
z niego, dopóki nie dowie się, kto 
tam mieszka. Co podpowiadała mu 
wyobraźnia i czy rozwiązał zagadkę? 
Książka jest ilustrowana oryginalnymi 

obrazami Vincenta van Gogha. 

Każda książka z serii „Malarze Dzie-
ciom” to odrębna opowieść. Tłem 
przygód bohaterów są znane obrazy 
sławnych malarzy. To idealny sposób 
na pierwsze spotkania ze sztuką. 
Dziecko słucha historii, identyfikuje 
się z bohaterami, a niejako przy okazji 
chłonie też sztukę i wyrabia w sobie 
poczucie estetyki. Seria skierowana 
jest do najmłodszych w wieku 2–7 lat.

W sekretnym 
ogrodzie
Seria: Malarze Dzieciom
Autor: Agnieszka Starok
Ilustracje: Claude Monet
EAN: 9788394760021
Format: 30.5 x 22 cm
Liczba stron: 14
Oprawa: Całokartonowa
Wiek: 2 lata+
Cena: 35,99 zł

W sekretnym ogrodzie to opowieść 
o chłopcu, który bardzo chciał zoba-
czyć wiatrak z bliska. Podczas samot-
nej wędrówki do młyna zgubił się. 
Czy odnajdzie mamę? Co go spotka 

po drodze? I czy pomogą mu zaczaro-
wane kwiaty – nenufary? Książka jest 
ilustrowana oryginalnymi obrazami 
Claude’a Moneta. 

Każda książka z serii „Malarze Dzie-
ciom” to odrębna opowieść. Tłem 
przygód bohaterów są znane obrazy 
sławnych malarzy. To idealny sposób 
na pierwsze spotkania ze sztuką. 
Dziecko słucha historii, identyfikuje 
się z bohaterami, a niejako przy okazji 
chłonie też sztukę i wyrabia w sobie 
poczucie estetyki. Seria skierowana 
jest do najmłodszych w wieku 2–7 lat.

Baletnice
Seria: Malarze Dzieciom
Autor: Agnieszka Starok
Ilustracje: Edgar Degas
EAN: 9788394760038
Format: 30.5 x 22 cm
Liczba stron: 14
Oprawa: Całokartonowa
Wiek:  2 lata+
Cena: 35,99 zł

Klara i Emilia, zachęcone przez 
mamę, zaczynają chodzić na lekcje 
baletu. Wkładają przepiękne sze-
leszczące suknie i białe, mięciutkie 
baletki. Szybko okazuje się jednak, 
że balet wymaga ciężkiej pracy. 
Baletnice to opowieść o dziecięcych 
marzeniach i wytrwałości w dążeniu 

do wyznaczonych celów. Książka jest 
ilustrowana oryginalnymi obrazami 
Edgara Degasa. 

Każda książka z serii „Malarze Dzie-
ciom” to odrębna opowieść. Tłem 
przygód bohaterów są znane obrazy 
sławnych malarzy. To idealny sposób 
na pierwsze spotkania ze sztuką. 
Dziecko słucha historii, identyfikuje 
się z bohaterami, a niejako przy okazji 
chłonie też sztukę i wyrabia w sobie 
poczucie estetyki. Seria skierowana 
jest do najmłodszych w wieku 2–7 lat.



Twarze – Emocje
Autor: Agnieszka Starok
EAN: 9788394525590
Format: 15.0 x 15.0 cm
Liczba stron: 10
Oprawa: Całokartonowa
Cena: 8,00 zł

Książeczka zgodna z metodą M. 
Montessori, zawierająca zdjęcia ludzi 
wyrażających różne emocje.

Już od pierwszych dni życia tym, 
co dziecko ogląda najczęściej i naj-
chętniej są twarze – mamy, taty, 
rodzeństwa. Badania psychologów 
dowodzą, że niemowlęta zwracają 
szczególną uwagę na twarze, a zwłasz-

cza na oczy. Seria Twarze jest przygo-
towana właśnie z myślą o tej natu-
ralnej potrzebie dziecka. Pomaga też 
najmłodszym w nauce rozpoznawania 
różnych emocji.

Twarze – Dzieci
Autor: Agnieszka Starok
EAN: 9788394525583
Format: 15.0 x 15.0 cm
Liczba stron: 10
Oprawa: Całokartonowa
Cena: 8,00 zł

Książeczka zgodna z metodą M.  
Montessori, zawierająca zdjęcia  
dziecięcych twarzy.

Już od pierwszych dni życia tym, 
co dziecko ogląda najczęściej i naj-
chętniej są twarze – mamy, taty, 
rodzeństwa. Badania psychologów 
dowodzą, że niemowlęta zwracają 
szczególną uwagę na twarze, a zwłasz-

cza na oczy. Seria Twarze jest przygo-
towana właśnie z myślą o tej natu-
ralnej potrzebie dziecka. Pomaga też 
najmłodszym w nauce rozpoznawania 
różnych emocji.

Gabryś na wsi
Autor: Agnieszka Starok
EAN: 9788394760069
Format: 15.0 x 15.0 cm
Liczba stron: 14
Oprawa: Całokartonowa
Wiek: 1+
Cena: 14,99 zł

Gabryś przyjeżdża na wieś. Spotyka 
króliki, gęsi i kozy. Poznaje nawet 
daniela, którego karmi marchewką. 
To zwyczajna, prosta opowieść, ale dla 
małych dzieci właśnie zwykły, codzien-
ny świat jest magiczny i niesamowity. 

Takie otoczenie je fascynuje, dzięki 
czemu szybciej się uczą i poznają 
rzeczywistość. Dlatego w serii książek 
o Gabrysiu ilustracjami są prawdziwe 
zdjęcia, pokazujące świat w nieco ma-
giczny, ale jednak rzeczywisty sposób. 
Książeczki są szczególnie polecane dla 
dzieci, które nie interesują się kla-
sycznie ilustrowanymi książkami i nie 
przepadają za czytaniem.

Książeczki w duchu pedagogiki  M. Montessori:



Gabryś w domu
Autor: Agnieszka Starok
EAN: 9788394760076
Format: 15.0 x 15.0 cm
Liczba stron: 14
Oprawa: Całokartonowa
Wiek: 1+
Cena: 14,99 zł

Gabryś spędza dzień w domu. Bawi 
się zabawkami, opiekuje się ulubio-
ną Myszką – Panem Stefanem, który 
zachorował. Wykonuje codzienne 
czynności. Towarzyszymy mu gdy 
je, myje się, idzie spać. To zwyczajna, 
prosta opowieść, ale dla małych dzieci 

właśnie zwykły, codzienny świat jest 
magiczny i niesamowity. Takie otocze-
nie je fascynuje, dzięki czemu szyb-
ciej się uczą i poznają rzeczywistość. 
Dlatego w serii książek o Gabrysiu 
ilustracjami są prawdziwe zdjęcia, po-
kazujące świat w nieco magiczny, ale 
jednak rzeczywisty sposób. Książeczki 
są szczególnie polecane dla dzieci, 
które nie interesują się klasycznie ilu-
strowanymi książkami i nie przepadają 
za czytaniem.

Gabryś 
nad jeziorem
Autor: Agnieszka Starok
EAN: 9788394760052
Format: 15.0 x 15.0 cm
Liczba stron: 14
Oprawa: Całokartonowa
Wiek: 1+

Cena: 14,99 zł

Gabryś przyjeżdża nad jezioro. Bawi 
się w piasku, moczy nogi w wodzie, 
spotyka nawet łabędzia. To zwyczajna, 
prosta opowieść, ale dla małych dzieci 
właśnie zwykły, codzienny świat jest 

magiczny i niesamowity. Takie otocze-
nie je fascynuje, dzięki czemu szyb-
ciej się uczą i poznają rzeczywistość. 
Dlatego w serii książek o Gabrysiu 
ilustracjami są prawdziwe zdjęcia, po-
kazujące świat w nieco magiczny, ale 
jednak rzeczywisty sposób. Książeczki 
są szczególnie polecane dla dzieci, 
które nie interesują się klasycznie ilu-
strowanymi książkami i nie przepadają 
za czytaniem.

Gabryś w lesie
Autor: Agnieszka Starok
EAN: 9788394760045
Format: 15.0 x 15.0 cm
Liczba stron: 14
Oprawa: Całokartonowa
Wiek: 1+
Cena: 14,99 zł

Gabryś przyjeżdża do lasu. Bawi się 
liśćmi, znajduje szyszki, patyki i mech. 
To zwyczajna, prosta opowieść, ale dla 
małych dzieci właśnie zwykły, codzien-
ny świat jest magiczny i niesamowity. 
Takie otoczenie je fascynuje, dzięki 
czemu szybciej się uczą i poznają 

rzeczywistość. Dlatego w serii książek 
o Gabrysiu ilustracjami są prawdziwe 
zdjęcia, pokazujące świat w nieco ma-
giczny, ale jednak rzeczywisty sposób. 
Książeczki są szczególnie polecane dla 
dzieci, które nie interesują się kla-
sycznie ilustrowanymi książkami i nie 
przepadają za czytaniem.



Mechanica. Przewodnik 
dla początkujących
Autor: Lance Balchin
Ilustracje: Lance Balchin
Tłumaczenie: Andrzej Jakubiec
EAN: 9788394760007
Format: 33.0 x 27.0 cm
Liczba stron: 40
Oprawa: Twarda
Wiek: 7 lat+
Cena: 49,99 zł

Witajcie na Ziemi przyszłości. Mimo 
ciągłych ostrzeżeń środowisko zostało 
skażone do tego stopnia, że wiele 
obszarów globu nie nadaje się do za-
mieszkania. Dzikie zwierzęta wyginęły. 
Z popiołów narodziło się nowe życie. 

Życie, którego ludzkość nie będzie 
w stanie okiełznać. Witajcie w świecie 
mechanusów.

„Mechanica”, wydana w sierpniu 2016 
roku w Australii, natychmiast stała się 
tam hitem sprzedażowym, głównie 
ze względu na niesamowite ilustracje, 
ale także przez samą koncepcję książki 
– albumu futurystycznych, mecha-
nicznych zwierząt przyszłości. Książka 
zdobyła wyróżnienie w prestiżowej 
nagrodzie Ilustrowanej Książki Roku 
w Australii.

3-6 miesięcy
Seria: Dobra Książeczka
Autor: Agnieszka Starok
Ilustracje: Karolina 
 Cichoń-Wydrych
EAN: 9788394525514
Format: 15.0 x 15.0 cm
Liczba stron: 10
Oprawa: Całokartonowa
Cena: 11.99 zł

Dobra książeczka dla dziecka w tym 
wieku uwzględnia jego nowo powstałą 
wrażliwość na kolory. Po ukończeniu 
przez dziecko 3 miesięcy procesy 
akomodacji w soczewkach zaczynają 
funkcjonować prawidłowo, ale ostrość 

jego wzroku wciąż jest słaba. Ilustracje 
książki nie powinny być zbyt szczegó-
łowe. W tym okresie życia w mózgu 
dziecka tworzy się do trzech miliardów 
połączeń synaptycznych na sekundę. 
Dlatego tak ważne jest, aby bodźce któ-
re do niego docierają były dostosowane 
do jego zdolności w danym stadium 
rozwoju. Ta książeczka opiera się na do-
robku światowej nauki z dziedziny 
psychologii rozwojowej, została stwo-
rzona specjalnie z myślą o dzieciach 
w wieku 3-6 miesięcy i uwzględnia ich 
specyficzne potrzeby.

6-12 miesięcy
Seria: Dobra Książeczka
Autor: Agnieszka Starok
Ilustracje: Karolina 
 Cichoń-Wydrych
EAN: 9788394525521
Format: 15.0 x 15.0 cm
Liczba stron: 10
Oprawa: Całokartonowa
Cena: 11.99 zł

Dobra książeczka dla dziecka w tym 
wieku to taka, która ma po jednej 
ilustracji (przedstawiającej jedną rzecz) 
na stronie. Najlepiej, gdy są to zwie-
rzęta oraz przedmioty codziennego 
użytku, bliskie dziecku. Oglądanie 

obrazków wraz z opiekunem, który 
nazywa przedmioty, pomaga dziecku 
zrozumieć znaczenie wyrazów i rozwija 
umiejętność mówienia. Ta książeczka 
opiera się na dorobku światowej nauki 
z dziedziny psychologii rozwojowej, 
została stworzona specjalnie z myślą 
o dzieciach w wieku 6-12 miesięcy 
i uwzględnia ich specyficzne potrzeby.

Seria: Dobra Książeczka
Autor: Agnieszka Starok
Ilustracje: Karolina Cichoń-
-Wydrych
EAN: 9788394525507
Format: 15.0 x 15.0 cm
Liczba stron: 10
Oprawa: Całokartonowa
Cena: 11.99 zł

Dobra książeczka dla dziecka w tym 
wieku to taka, która jest dostosowana 
do jego słabego wzroku i uwzględ-
nia widzenie peryferyjne. Ilustracje 
nie powinny być zbyt szczegółowe. 
To za wcześnie też, by poznawać przed-
mioty i zwierzęta. Wieloletnie badania 
psychologów dowiodły, ze mocny 
kontur oraz kontrast, biel i czerń, 

a także intensywna czerwień i zieleń 
dostarczają dziecku najwięcej emocji 
i zaspokajają jego potrzeby wzrokowe. 
Ta książeczka opiera się na dorobku 
światowej nauki z dziedziny psycho-
logii rozwojowej, została stworzona 
specjalnie z myślą o dzieciach w wieku 
0-3 miesięcy i uwzględnia ich specy-
ficzne potrzeby. 

0-3 miesięcy




