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Pod tym 
samym niebem

Kilka niedużych 
historii

wiek 3+ wiek 5+

Tekst: Robert Vescio
Ilustracje: Nicky Johnston
Tłumaczenie: Magda Szpyrko-Ankiewicz
Oprawa: twarda
Ilość stron: 32
ISBN: 978-83-8118-334-5
Cena: 29,90 zł Tekst: Katarzyna Wasilkowska

Ilustracje: Joanna Rusinek
Oprawa: twarda
Ilość stron: 72
ISBN: 978-83-8118-094-8
Cena: 34,90 zł

Jesteśmy jak niebo i morze...
Dwoje dzieci po przeciwnych 
stronach świata pragnie się 
zaprzyjaźnić. Czy to możliwe, 
by zostali przyjaciółmi, 
choć dzieli ich tak wiele?

Hej, panie ślimaku, jak nie będziesz mówił  
grubym głosem, to się zakolegujemy.
Te bardzo współczesne opowieści uczą wrażliwości i empatii.  
Autorka otwiera czytelnikom oczy i serca, stawiając ich przed 
ważnymi dla nich sprawami: jak ciężko być młodszym bratem, 
co czuje „człowieczek” wyśmiewany przez kolegów, czy dobrze 
być rozpieszczoną jedynaczką, jak przeżyć wyprowadzenie się 
najlepszej przyjaciółki do innego kraju. I uświadamia, jak ważna 
jest próba wzajemnego zrozumienia. 

Luty 2021 Luty 2021

Dostępna
też jako 
ebook
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O Wilku, który chciał 
zostać superbohaterem
wiek 3+

Tekst: Orianne Lallemand
Ilustracje: Éléonore Thuillier
Tłumaczenie: Iwona Janczy
Oprawa: zintegrowana
Ilość stron: 32
ISBN: 978-83-8118-336-9
Cena: 25,90 zł

A gdybym został superbohaterem? To byłoby wspaniale!
Tym razem Wilk wpadł na ekstrapomysł! Zostanie SUPERBOHATEREM!
Wystarczy odpowiednie przebranie i mamy EKSTRAFANTASTIKOWILKA!
Czy dzięki tej przemianie Wilk pomoże Grubemu Ludwikowi? Czy uratuje 
Wilczycę? Okiełzna rwącą rzekę? To nie będzie łatwe, zwłaszcza że nasz 
superbohater to SUPERGAPA!

Marzec 2021

Drugiego takiego wilka ze świecą szukać. Był na Marsie i w amazońskiej 
dżungli, grywa w piłkę, piecze wyborną szarlotkę, a na dobranoc czyta 
zającowi historie o dzielnych rycerzach. Mimo że znają go już dzieci na 
całym świecie, nie czuje się gwiazdą. Żyje sobie spokojnie w Dalekim Lesie. 
Znacie go?

Poznaj inne przygody Wilka
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Teoria względności
i jej tajemnice
wiek 10+

Marzec 2021

Prędkość dodaje kilogramów.
W jaki sposób zegary atomowe odmierzają czas? Co to jest dylatacja 
czasu? Czy światło zawsze ma tę samą prędkość? Jak powstają miony 
i dlaczego żyją tak krótko? Co by się stało, gdyby człowiek mógł 
przemieszczać się z prędkością światła?
Odkrywaj z nami fascynującą teorię względności! 

Tekst: Sheddad Kaid-Salah Ferrón 
Ilustracje: Eduard Altarriba 
Tłumaczenie: Joanna Głębocka
Oprawa: twarda
Ilość stron: 48 
ISBN: 978-83-8118-489-2
Cena: 49,90 zł

Tekst: Sheddad Kaid-Salah Ferrón 
Ilustracje: Eduard Altarriba 
Tłumaczenie: Katarzyna Kaszorek
Oprawa: twarda
Ilość stron: 48 
ISBN: 978-83-8118-079-5
Cena: 49,90 zł

Fizyka kwantowa
i jej tajemnice
wiek 10+

Uwaga! Gdy spotkasz antysiebie, nie podawaj 
sobie dłoni na powitanie! Jeśli to zrobisz, nastąpi 
ogromny wybuch.
Dlaczego metal świeci, kiedy się go podgrzeje? 
Ile waży foton? Czy kiedyś będziemy mogli przenikać 
przez ściany? Czego nie robić w trakcie spotkania 
z własnym sobowtórem? Odkrywaj z nami 
zaskakujący i tajemniczy świat 
fizyki kwantowej!



Tekst: Sheddad Kaid-Salah Ferrón 
Ilustracje: Eduard Altarriba 
Tłumaczenie: Katarzyna Kaszorek   
Oprawa: twarda
Ilość stron: 48 
ISBN: 978-83-8118-340-6  
Cena: 49,90 zł

Kosmos i jego  
tajemnice
wiek 10+

Wrzesień 2021

Ciemna energia jest niezwykłą formą energii, która wypełnia 
cały Wszechświat. 
Kiedy powstał Wszechświat? Jak jest duży? Jaki ma kształt? 
Dlaczego gwiazdy rodzą się i umierają? Co to są czarne 
dziury? Czy istnieje życie pozaziemskie? A gdyby tak 
zamieszkać na innej planecie... Odkrywaj z nami 
fascynujący Kosmos.



Tekst: Piotr Rowicki 
Ilustracje: Ignacy Czwartos 
Oprawa: twarda
Ilość stron: 276 
ISBN: 978-83-8118-038-2 
Cena: 36,90 zł

Pies
Kolumba
wiek 10+

Marzec 2021

Pan nas cały czas okłamuje. To miała być lekcja historii...
a pan nie powiedział ani słowa, nic!
Zwariowane i pełne humoru przygody Halszki i Florka, którzy podczas 
wizyty w muzeum przenoszą się – dosłownie! – w czasie. Odwiedzają 
między innymi Grunwald, średniowieczny Kraków i Gdańsk u progu 
nowej epoki, a przy okazji poznają historyczne postaci i wydarzenia.
Całość uatrakcyjniają przekorne ilustracje Ignacego Czwartosa.

Dostępna
też jako 
ebook
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Upał coraz bardziej dawał się wszystkim we znaki. Halszka 
zbrodniczym wzrokiem łypała na mężczyznę niosącego gliniane 
dzbany. Florek myśli miał zaprzątnięte czymś innym. Oto zza 
wzgórza dostrzegł kilku jeźdźców w białych płaszczach  
z czarnym krzyżem.
– Patrz, będzie scena z dwoma mieczami, na żywo! 
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Sam i Watson
patrzą sercem
wiek 4+

Tekst: Ghislaine Dulier  
Ilustracje: Bérengère Delaporte 
Tłumaczenie: Bożena Sęk 
Oprawa: twarda
Ilość stron: 40  
ISBN: 978-83-8118-335-2 
Cena: 27,90 zł

Jak myślisz, czy mnie też mógłbyś nadal kochać?
Małego człowieka łatwo przerazić tym, co życie przynosi niekiedy innym  
ludziom. Kiedy zdarzy się wypadek i ktoś w otoczeniu dziecka zostanie 
poważnie okaleczony, może ono zareagować strachem lub niechęcią...  
Wtedy dobrze jest pójść za radą mądrego kota. Książka o tym, czym  
jest strach przed innością i jak na bliskich patrzeć sercem. 

Kwiecień 2021
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W głowach dzieci, nawet tak małych jak Sam, rodzi się wiele trudnych pytań. 
Na szczęście jest kot Watson, który potrafi odpowiedzieć na każde z nich  
i w serdeczny sposób otuchy. Dwóch ujmujących bohaterów o wielkim  
sercu, bliskich maluchom i ich codziennemu życiu. 

Dotychczas ukazały się:
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Przewodnik dla
audiokulturalnych
wiek 8+

Kwiecień 2021

Kiedy pan Romek radośnie pracował sobie w warsztacie,  
cierpiał pan Stanisław, pies Tajfun i chomik Maciek.
Co słychać? Nie, nie pytamy, co u Ciebie, choć mamy nadzieję,  
że wszystko w porządku. Chcemy porozmawiać o świecie otaczających 
nas dźwięków. Wyjaśnimy, co to jest pejzaż dźwiękowy i jak się w nim  
poruszać. Ale przede wszystkim wspólnie zastanowimy się, jak zostać  
osobą audiokulturalną. 

Tekst: Marcin Dymiter  
Ilustracje: Joanna Gębal  
Oprawa: twarda
Ilość stron: 64 
ISBN: 978-83-8118-341-3 
Cena: 44,90 zł
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Przewodnik dla audiokulturalanych jest o tym, jak poradzić sobie z dźwiękami. 
Tymi, które są na zewnątrz, tymi w domu oraz tymi, które wydobywają się  
z różnych urządzeń. Może książka będzie pomocą, aby myśleć o dźwiękach  
i o tym, że one mają wpływ na zdrowie, wyobraźnię, humor, sen.  
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Tekst i ilustracje: Guido van Genechten
Tłumaczenie: Aleksandra Golecka-Mazur   
Oprawa: twarda
Ilość stron: 18 
ISBN: 978-83-8118-345-1 
Cena: 34,90 zł

Całuski
dla maluszka
wiek 0+

Kwiecień 2021

Wycałujemy cię 
od różowych stópek
po śliczną główkę.
Jesteś naszym cudem!
Pełna miłości i czułości książka dla maluszków i ich rodziców.

16

Jak koala 
zjadł rogala
wiek 5+

Maj 2021

Tekst: Ewa Kuczkowska
Ilustracje: Bartek Brosz   
Oprawa: twarda
Ilość stron: 32 
ISBN: 978-83-8118-514-1 
Cena: 29,90 zł

W piekarni spotkały się różne zwierzęta – z ogonami, kopytami i skrzydłami.  
Co sprawiło, że tak licznie tu przywędrowały? I dlaczego ta historia ma więcej 
niż jedno zakończenie? 
Książka Jak koala zjadł rogala wprawia w dobry nastrój, a przy okazji kształci 
logiczne myślenie i wyrabia spostrzegawczość. Po rymowanej opowieści  
proponujemy różne aktywności: plastyczne, językowe i matematyczne.
Do przeczytania tyle razy, ile bułek, rogali, precli i drożdżówek w piekarni!
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„A dla mnie cała chałka” –
szepnął motyl rusałka.



Tekst: Emmanuel Guibert
Ilustracje: Marc Boutavant 
Tłumaczenie: Tomasz Swoboda   
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 
Ilość stron: 128 
ISBN: 978-83-8118-491-5 
Cena: 39,90 zł

Ariol. Do trzech osiołków 
sztuka
wiek 10+

Maj 2021

-Jaki to instrument? 
-Fortepian, gamoniu. 
Ariol sprawdza do czego służy neutronowa 
konewka, Ramono strzela do latających karaluchów 
a Scysja chciałaby, aby Ariol został dyrygentem.
Ariol i spółka nie zwalniają tempa w ósmej 
części zwariowanych przygód. 
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Wyjazd do dziadków, pierwsza miłość, lekcja WF-u – to banalne, prawda? Nie 
dla nich. Dla tytułowego niebieskiego osiołka i szkolnych kolegów  
codzienne wydarzenia są źródłem dramatów, ale też – jak sami mówią – niezłej 
beki. Brawurowy humor i świetne ilustracje uwiodą każdego. Seria komiksowa, 
którą pokochali czytelnicy. Dotychczas ukazały się: 



Tekst i ilustracje: Tristan Mory
Tłumaczenie: Paweł Mazur   
Oprawa: twarda
Ilość stron: 24 
ISBN: 978-83-8118-342-0  
Cena: 46,90 zł

Zgadnij, 
co to!
wiek 0+

Maj 2021

Pan klaun, który patrzy do góry nogami.
Odkryj uroki niezwykłej książki z ruchomymi obrazkami.
Zgadnij, co się kryje za kwiatkiem, parasolem czy liściem.

Temat oraz przyjazna kolorystyka zauroczą każdego malucha. 
Książka ma kartonowe strony, zaokrąglone brzegi i format 
poręczny dla małych rączek. 
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A to 
kto?
wiek 0+

Dziób, dziób, dziób... Trach! A to kto?
Książka z ruchomymi obrazkami. Czy zgadniesz, kto zawsze nosi dom ze sobą? 
Kto kocha chrupać słodkie marchewki? Kto trąbi tak, że słychać go z daleka? 
Zajrzyj do środka, by się przekonać!

W tej książce znajdziesz: sowę, żabę, niedźwiedzia, żółwia, ślimaka, królika, lisa, 
słonia, kaczkę... i niespodziankę. 

Tekst i ilustracje: Tristan Mory
Tłumaczenie: Iwona Janczy    
Oprawa: twarda
Ilość stron: 24 
ISBN: 978-83-8118-085-6   
Cena: 45,90 zł
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Co zrobić z tą  
chmurą smogu?
wiek 6+

Maj 2021

Tekst: Artur Rogoś i Małgorzata Ogonowska 
Ilustracje: Oleksandra Balycka 
Oprawa: twarda
Ilość stron: 32 
ISBN: 978-83-8118-338-3
Cena: 39,90 zł

Czasem smogu jest tak dużo, że trudno oddychać.
To jest książka dla mniejszych i większych dzieci, choć powinni ją przeczytać 
także dorośli. Nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, by zastanowić się, 
dlaczego powietrze, którym oddychamy, jest tak zanieczyszczone. I czy możemy 
z tym coś zrobić? Pewnie! W książce znajdziesz kilka sposobów na zmniejszenie 
poziomu smogu. Niestety, nie wszystkie działania zależą od nas. Niektóre mogą 
podjąć tylko rządy i przemysł. Warto więc wiedzieć, czego powinniśmy od nich 
oczekiwać. Rzecz jasna, sami też musimy działać.
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Co zrobić z tą  
górą śmieci?
wiek 6+

Tekst: Małgorzata Ogonowska i Artur Rogoś
Ilustracje: Maciek Blaźniak 
Oprawa: twarda
Ilość stron: 32 
ISBN: 978-83-8118-044-3
Cena: 39,90 zł

Najgorsze zabawki to gratisy rozdawane na promocjach.
To jest książka dla mniejszych i większych dzieci, choć powinni ją przeczytać 
także dorośli. Nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, by na serio zatroszczyć się 
o Ziemię… Czytając książkę od początku do końca, poznasz kilka praktycznych 
sposobów na ograniczenie ilości odpadów. Dlaczego nie wszystkie? Bo nikt ich 
nie zna, ciągle powstają nowe! Może i ty coś wymyślisz? Przeglądając strony od 
końca do początku, zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałki,  
zobaczysz, jak bardzo zasypaliśmy świat odpadami. Coś z tym trzeba zrobić...
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Dyskryminacja. 
Powiedz: stop!
wiek 12+

Czerwiec 2021

Rasizm / Niewolnictwo / Zbrodnia przeciwko ludzkości
Dyskryminacja w pracy… 
To wszystko wciąż się zdarza, choć trudno to zrozumieć i nie sposób się z tym  
pogodzić. Książka, przedstawiając rozmaite przejawy dyskryminacji, czyli  
odrzucania drugiego człowieka ze względu na to, kim jest, uwrażliwia 
czytelników na prześladowanie innych i otwiera oczy na niesprawiedliwość 
oraz składa hołd tym, dzięki którym coś się w tej kwestii zmieniło.

Tekst: Emma Strack
Ilustracje: Maria Frade 
Tłumaczenie: Tomasz Swoboda   
Oprawa: miękka
Ilość stron: 160 
ISBN: 978-83-8118-343-7 
Cena: 44,90 zł
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Każdy z nas jest inny: taka reguła gry, nawet wśród bliźniaków! 
Jeśli potrafimy w nią grać, wszystko staje się ciekawostką bądź odkryciem: 
koniec z nieufnością, strachem i pogardą. Staje nam wtedy przed oczami piękno 
ludzkości. Pięknej, bo różnorodnej. 

W książce tej znajdziesz fakty z wczoraj i dziś, stąd i stamtąd. Daleki od  
kompletności wybór przykładów dyskryminacji, które naznaczyły naszą historię  
i pozostają obecne w codziennym życiu. Okrucieństwu temu trzeba spojrzeć  
w twarz, pamiętając o tym, że każda ofiara to osoba, która mogłaby być tobą, 
twoją matką, przyjacielem czy inną bliską ci osobą. A stała się ofiarą, bo urodziła 
się jako dziewczynka, osoba czarnoskóra, odmienna. Bo wierzy w tego czy  
innego boga. Bo kocha osobę tej samej płci albo cierpi na jakąś chorobę. 

To zadanie dla naszej pamięci i czujności: wiedząc o krzywdach, które nierzadko 
prowadziły do najgorszego, każdy z nas powinien żyć tak, aby już nigdy więcej 
się nie powtórzyły.  

44    ˡ    D Y S K R Y M I N A C J A

ROZDZIAŁ 1: DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA POCHODZENIE

RASIZM  
I EKONOMIA

Czarnych niewolników przywożonych do Ameryki nie przeznaczano do tych 
samych prac, którymi trudnili się biali. Na ogół pracowali oni na polach bawełny, 
tytoniu i trzciny cukrowej.

Dyskryminacja.indd   44Dyskryminacja.indd   44 09.04.2021   14:31:2109.04.2021   14:31:21
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Kto tędy 
szedł?
wiek 4+

Sierpień 2021

Tak daleko od domu sarenka jeszcze nie była.
Co możesz zrobić, jeśli zgubisz się w lesie? Pewnej małej sarence to się 
właśnie przytrafiło. Nieszczęśliwa i zagubiona wyruszyła na poszukiwanie 
mamy i dała się prowadzić śladom odciśniętym w leśnym gruncie. 
Ale kto je pozostawił? Mama sarna czy może szedł tędy ktoś inny? 
Pomóż sarence znaleźć jej mamę, a w nagrodę pod każdym  
okienkiem czeka na ciebie niespodzianka.

Tekst: Radka Janská
Ilustracje: Carmen Saldaňa
Tłumaczenie: Piotr Salewski   
Oprawa: twarda
Ilość stron: 14 
ISBN: 978-83-8118-346-8  
Cena: 39,90 zł

Książka 
z okienkami

Kto tu 
mieszka?
wiek 4+

Sierpień 2021

Tekst: Radka Janská
Ilustracje: Carmen Saldaňa
Tłumaczenie: Piotr Salewski   
Oprawa: twarda
Ilość stron: 14 
ISBN: 978-83-8118-347-5  
Cena: 39,90 zł

Chciałbym mieć jakiś domek, tak jak inne zwierzęta.
Większość zwierząt gdzieś mieszka. Ale co zrobić, kiedy ktoś nie wie, gdzie  
jest jego dom? Tak było z pewnym ślimakiem, który postanowił znaleźć  
dla siebie idealne schronienie. Po drodze dowiaduje się, jaką siedzibę budują  
sobie osy, jak pod ziemią żyje się kretowi i które zwierzęta przygotowują 
sobie gniazda. Odkrywa też, że taki sposób życia nie jest dla niego 
i że własnego domu wcale nie musi szukać daleko.

Książka 
z okienkami



Tekst: Magda Garguláková 
Ilustracje: Marie Urbánková 
Tłumaczenie: Piotr Salewski   
Oprawa: twarda
Ilość stron: 12 
ISBN: 978-83-8118-348-2  
Cena: 39,90 zł

Kolory. 
Już znam!
wiek 2+

Wrzesień 2021

Muchomory są czerwone.
Mylą ci się kolory? Nie szkodzi! Ta książka pomoże ci w zapamiętaniu  
ich nazw. Auta mogą być żółte albo czerwone, prawda?  
A truskawki? Czy mogą być niebieskie lub pomarańczowe? 
Rozwiązując nasze zagadki, zobaczysz, że rozpoznawanie  
kolorów to świetna zabawa!
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Kształty. 
Już znam!
wiek 2+

Wrzesień 2021

Komórka pszczelego plastra ma  
kształt sześciokąta.
Mylą ci się kształty? Nie martw się! Razem 
na pewno się ich nauczymy. Koło jest okrągłe 
jak słońce, trójkąt przypomina znak drogowy, 
a prostokąt wygląda jak tabliczka czekolady. 
Ale jak odróżnić prostokąt od kwadratu? 
Z tą książką będzie to bardzo łatwe.

Tekst: Magda Garguláková 
Ilustracje: Marie Urbánková 
Tłumaczenie: Piotr Salewski   
Oprawa: twarda
Ilość stron: 12 
ISBN: 978-83-8118-347-5  
Cena: 39,90 zł
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Kury, czyli krótka  
historia o równości
wiek 4+

Wrzesień 2021

Na wszystkie rosoły świata! Co tu się dzieje?
Czas zacząć Wielkie Wysiadywanie! Nadchodzą trzy tygodnie trochę nudnej, 
lecz jakże ważnej pracy. Ale, ale… co to za zwyczaje? Kury robią sobie przerwy? 
W takiej chwili umawiają się na gimnastykę? Przecież jajka stygną! Trzymająca 
władzę trójka kogutów musi coś z tym zrobić. Numerowane gniazda, 15 minut 
przerwy dziennie na jedzenie i odpoczynek – i to tylko po uprzedniej rejestracji. 
Porządek musi być! Czy restrykcyjne zasady przyniosą pożądane efekty? A może 
warto poznać zdanie kur? Przecież jajka to wspólna sprawa!

30

Tekst i ilustracje: Laurent Cardon 
Tłumaczenie: Tomasz Swoboda  
Oprawa: twarda
Ilość stron: 48 
ISBN: 978-83-8118-502-8
Cena: 39,00 zł

Kury, czyli krótka  
historia o wspólnocie
wiek 4+

Tekst i ilustracje: Laurent Cardon 
Tłumaczenie: Tomasz Swoboda  
Oprawa: twarda
Ilość stron: 48 
ISBN: 978-83-8118-097-9 
Cena: 39,00 zł

Jest nas wiele, połączmy się, pokażmy naszą siłę!
Gdy biały Marcel i ruda Gertruda przepadają bez wieści, trzy kurze stada  
ogarnia panika. Czyżby w okolicy grasowała łasica? Albo lis? Trzeba  
bronić się przed drapieżnikiem! Trzeba stworzyć trzy armie! A może jedną?
Tylko jak się do tego zabrać, by wszystkich potraktować sprawiedliwie? 

Obie książki wydano dzięki dofinansowaniu Institut Français w ramach  
programu wsparcia wydawniczego.
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Czy wiesz już, 
co to za dziewczynka?

Tekst: Petra Texlová 
Ilustracje: Tomáš Tůma 
Tłumaczenie: Piotr Salewski   
Oprawa: twarda
Ilość stron: 48 
ISBN: 978-83-8118-494-6  
Cena: 49,90 zł

Dzieciństwo 
sławnych ludzi
wiek 6+

Październik 2021

Kiedy jestem grzeczna i jest odpowiednia pogoda,  
pływam łódką po Nilu.
Myślisz, że potrafisz rozpoznać sławnych ludzi na podstawie wskazówek 
dotyczących ich dzieciństwa? Otwórz tę książkę i sprawdź! Czeka tu na  
Ciebie 25 postaci, a wśród nich wynalazcy, muzycy, uczeni, artyści. Każda 
z tych osób opowie o swoim dzieciństwie, pokaże, jakie były jej ulubione 
zabawy i co ją interesowało. Nie powie Ci tylko, jak się nazywa. 
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Książka 
z okienkami
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Tekst i ilustracje: Guido van Genechten 
Tłumaczenie: Ryszard Turczyn  
Oprawa: twarda
Ilość stron: 16 
ISBN: 978-83-8118-451-9  
Cena: 49,90 zł

Bip-biiip! 
Dryń-drrryń!
wiek 0+

Październik 2021

Bip-bip-biiip! Uważaj, Oskar, zaraz cię przegonię!
Zwierzęta wybrały się w drogę i wszystkie chcą gdzieś dojechać. 
Przy okazji każdy trąbi aż miło! Rowerowy dzwonek, gwizdek lokomotywy, 
syrena wozu strażackiego czy staroświecki klakson – każdy sygnał 
ma swoje niepowtarzalne brzmienie.

Książka 
dźwiękowa
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Tato, jak robi 
żaba?
wiek 0+

Październik 2021

Tekst i ilustracje: Guido van Genechten 
Tłumaczenie: Ryszard Turczyn  
Oprawa: twarda
Ilość stron: 16 
ISBN: 978-83-8118-452-0  
Cena: 49,90 zł

Tato, a jak robi lew?
Zwierzęta kumkają, miauczą, muczą, warczą, rżą i chrumkają. 
Naśladowanie ich głosów to świetna zabawa! 
Każde stworzenie z pewnością umie mówić własnym głosem, 
ale tato Myszaczka nie wie jakim... A może tylko droczy się z synkiem?

Książka 
dźwiękowa
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Tekst: Beatrice Tinarelli
Ilustracje: Beatrice Tinarelli  
Tłumaczenie: Jan Lech
Oprawa: twarda
Ilość stron: 10 plansz 
ISBN: 978-83-8118-337-6  
Cena: 59,90 zł

Elektryzujące gry 
logiczne
wiek 8+

Październik 2021

Plansze, rekwizyty, instrukcje
Halo, Ziemianie! Profesor Goryl – odkrywca pozymonu, twórca teorii 
nieprzypadkowych przypadków, międzygalaktyczny ambasador rozumu, autor 
przewodnika. Sto oblicz Plutona, łakomy badacz sztuki kulinarnej Belurian, 
a przede wszystkim tropiciel ekscytujących planszówek zaprasza do gry. 
8 gier, 8 okazji do wykazania się sprytem, znajomością matematyki, 
umiejętnością planowania i logicznego myślenia. Nie każcie na siebie czekać! 
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O Wilku, który 
nie lubił Świąt
wiek 3+

Tekst: Orianne Lallemand
Ilustracje: Éléonore Thuillier
Tłumaczenie: Iwona Janczy
Oprawa: twarda
Ilość stron: 32
ISBN: 978-83-8118-496-0
Cena: 36,90 zł

W końcu Wilk zaszedł do Wilczycy. Przynajmniej ona  
znajdzie dla niego chwileczkę. Ostatecznie jest jego  
ukochaną. 
Wilk nie lubi Bożego Narodzenia! Świąteczne zamieszanie przyprawia go 
tylko o ból głowy. Ubieranie choinki, kupowanie prezentów, pieczenie  
ciasteczek – to nie dla niego! Z pomocą Wilkowi przychodzą przyjaciele, 
którzy urządzają mu wspaniałe Święta Bożego Narodzenia. Nie może być 
inaczej, przecież to najwspanialszy czas w roku!

Listopad 2021
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Wszyscy 
ziewają
wiek 0+

Tekst i ilustracje: Anita Bijsterbosch 
Tłumaczenie: Piotr Muszyński
Oprawa: twarda
Ilość stron: 30
ISBN: 978-83-7420-656-3
Cena: 34,90 zł

Zieeeeewa kotek, zieeeeewa wąż,
zieeeeewa królik, zieeeeewa świnka,
zie… ee... eee… wa hipcio,
zie… wa… żółw,
z… z… asz… ty.
Książka polecana do czytania przed snem. Bywa bardziej skuteczna niż  
Aaa, kotki dwa, ciepłe mleko, smoczek, muzyka relaksacyjna, samochodowe 
przejażdżki po mieście, głaskanie i drapanie razem wzięte. 

Bestseller!
35 000 egzemplarzy 

sprzedanych w Polsce!
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Książka 
z okienkami
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Łopianowe 
pole
wiek 10+

Tekst: Katarzyna Ryrych 
Ilustracje: Grażyna Rigall  
Oprawa: twarda
Ilość stron: 128 
ISBN: 978-83-7420-838-3   
Cena: 34,90 zł

W łopianach odezwały się świerszcze, a tuż obok balkonu,  
jak mały czarny liść, przeleciał nietoperz.
Dzieci ze zwykłego podwórka są świadkami zupełnie niezwykłych wydarzeń.  
Ktoś zamienia się w żabę, w skarpetkach rosną czarne dziury, tajemniczy pan 
przechadza się z burzową chmurą na sznurku, huśtawka ożywa, a z pudełka pani 
Dory ucieka nuda. Czy za tym wszystkim mogą stać pewna starsza pani i jej kot?

Międzynarodowy bestseller
przetłumaczony na 15 języków

KSIÑ˚KA
ROKU
2017
NAGRODA 
LITERACKA
POLSKIEJ SEKCJI sekcji

.



Moje pierwsze memo. 
Zwierzęta
wiek 0+

Tekst i ilustracje: Julie Mercier 
Tłumaczenie: Paweł Łapiński 
Oprawa: twarda
Ilość stron: 10
ISBN: 978-83-8118-071-9
Cena: 59,90 zł

W głębi oceanu
Zabawa i nauka o zwierzętach w jednym!
•   ilustracje z nazwami zwierząt 
•   zabawne zadania ze zwierzętami: memo, odszukiwanie, chowanie i zgadywanki 
•   plansze z przesuwanymi okienkami 
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Książka 
z okienkami
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Moje pierwsze memo. 
Kolory
wiek 0+

Tekst i ilustracje: Vincent Mathy 
Tłumaczenie: Bożena Sęk 
Oprawa: twarda
Ilość stron: 10
ISBN: 978-83-8118-303-1 
Cena: 59,90 zł

Dawno, dawno temu
Zabawa i nauka o zwierzętach w jednym!
•   ilustracje z nazwami zwierząt 
•   zabawne zadania ze zwierzętami: memo, odszukiwanie, chowanie i zgadywanki 
•   plansze z przesuwanymi okienkami 

Książka 
z okienkami



Ciocia Ada czyta to bezpłatna aplikacja na telefon, w której  
książki ADAMADY czyta Ciocia Ada, czyli Barbara Kubica-Daniel.

Z tą prostą aplikacją poradzi sobie nawet 2–3-latek! 

Wystarczy uruchomić aplikację i zeskanować stronę książki,  
aby usłyszeć jak Ciocia Ada czyta.

Dziecko samo decyduje, który fragment książki chce odtworzyć  
i kiedy przejść do kolejnej strony.

Dzięki temu słucha opowieści i ogląda ilustracje tak długo, jak chce.

Zupełnie jak podczas wspólnego czytania z rodzicem lub opiekunem!

Czytanie na głos 
sprawia dzieciom 
radość!

Aplikacja dostępna na:

Hex: #444392

R:  68   G: 67  B: 146

C: 91   M: 85    Y: 0   K: 0 

Fonty logo: Bellotta, Bellotta text
Font text  „Aplikacja dostępna na”: NaomiSans Light 

Kolory na nowej stronie Adamady

Jak aplikacja Ciocia Ada czyta wspiera rozwój dziecka?

 Buduje nawyk czytania od najmłodszych lat.

 Ćwiczy koncentrację uwagi.

 Pobudza wyobraźnię.

 Wspomaga pracę nad dykcją i wzbogaca słownictwo.

 Ułatwia zrozumienie emocji swoich i innych ludzi.

Aplikacja dostępna na:Zobacz, jak to działa: ciociaadaczyta.pl Aplikacja dostępna na:

Hex: #444392

R:  68   G: 67  B: 146

C: 91   M: 85    Y: 0   K: 0 

Fonty logo: Bellotta, Bellotta text
Font text  „Aplikacja dostępna na”: NaomiSans Light 

Kolory na nowej stronie Adamady

Nagrody 
2020

Świat Przyjazny Dziecku – 
nagroda specjalna kapituły  
w kategorii książki w konkursie 
Komitetu Ochrony Praw  
Dziecka (Polska, 2020)

9 788381 180634 /

ISBN    978-83-8118-063-4

\

Książkę polecają:

W porządnej szkole wszystko jest pod 
kontrolą. Uczą się w niej tylko ładni, 

grzeczni i wzorowi. Nie ma tam miejsca 
na myślenie, a czarne zawsze jest białe. 

W porządnej szkole bycie innym jest 
karane. Śmiercią. KATARZYNA RYRYCH

KA
TA

RZYN
A

 RYRYC
H     HO

DO
W

LA

cena detaliczna: 29,90 zł

Tamtego dnia po raz pierwszy 
przyszło mi do głowy słowo „ho-
dowla”. Bo czym innym byliśmy? 
Czym innym mieliśmy być, jeśli nie 
hodowlą idealnych osobników, 
pracowitych, ambitnych, posłusz-
nych, funkcjonujących jak jeden 
sprawny, niezawodny organizm?
Jak mrówki, jak pszczoły w ulu, jak 
ławica ryb. 
A na czele stała Królowa Mat-  
ka, wszechwiedząca, kontrolują-
ca wszystko i wszystkich, zaś tam, 
gdzie nie sięgały jej macki, były 
one.

(fragment książki)

Pisze od zawsze, to znaczy          
od czasu, kiedy poznała litery.  
W wolnych chwilach maluje 
lub gra na gitarze. Sama o so-
bie mówi: W tym, co piszę, jest 
dużo ze mnie. Czasami robię 
coś, co może się wydawać 
dziwne albo mało bezpieczne. 
Jeśli pływam – to zawsze pod 
prąd.

D222-Hodowla-okl.indd   Wszystkie strony 2019-03-04   12:13:58

Gdy biały Marcel i ruda Gertruda przepadają bez wieści,  
trzy kurze stada ogarnia panika. Czyżby w okolicy 

 grasowała łasica? Albo lis? Trzeba się bronić 
przed drapieżnikiem! Trzeba stworzyć trzy armie!  

A może jedną?  Tylko jak się do tego zabrać,  
by wszystkich potraktować sprawiedliwie?

K
ury, czyli krótka historia o wspólnocie

Laurent C
ardon

Książkę polecają:

9 788381 180979 /

ISBN    978-83-8118-097-9

\

cena detaliczna: 39,00 zł

JIMENA TELLO

JIM
E

N
A

 TE
LLO

M
A

M
A

 W
 G

A
LO

PIE

W
MAMA

GALOPiE

ISBN: 978-83-8118-096-2

Nasza mama zawsze gdzieś biegła. Choć bardzo się spieszyła, 
i tak ledwo zdążała na czas. Pewnego dnia budzik nie zadzwonił 

i wszyscy zaspaliśmy… To był fatalny dzień! 
A potem wydarzyło się coś dziwnego…

9 788381 180962

Książkę polecają:

adam ada
wydawnictwo



E-booki

Niektóre z naszych ebooków:

Pełna lista ebooków na naszej stronie www.adamada.pl

O Kamilu, który 
patrzył rękoma

Śrubek i tajemnice
Maszynerii

Jonatan i Biały Kruk

Rodzinka Hardych Do czego służy 
kotlet?

Łopianowe pole

46

Audiobooki

Niektóre z naszych audiobooków:

Pełna lista audiobooków na naszej stronie www.adamada.pl

47

Franek Błyskawica Awantura w bajkach Ambroży Pierożek

Poradnik hodowcy
aniołów

Tabletki na 
dorosłość

Złociejowo



Zapowiedzi
na 2022 rok

47

I to już koniec naszych nowości zaplanowanych na rok 2021.

Ale możemy Wam zdradzić, że już intensywnie pracujemy nad książkami,  
które mają się ukazać w 2022 roku. Uchylimy Wam rąbka tajemnicy, co mamy 
w planach:
poznacie kolejne przygody Wilka oraz Ariola i jego przyjaciół, przygotujcie się 
na książkę o budowlach oraz książkę o miastach. Wydamy kolejną  
pozycję Guido van Genechtena oraz Katarzyny Ryrych. Poznacie nowe  
przygody Franka Błyskawicy. Zagłębicie się w książki o tematach  
matematycznych (w tym o liczbie Pi).

I wiele, wiele więcej.

My już nie możemy się ich doczekać.

A Wy?

MAGAZYN DLA DZIECI

Nasi partnerzy:



www.adamada.pl


