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napisał Dmytro Kuźmenko

zilustrował Dmytro Kuźmenko 

przełożyła Olga Domaracka 

ISBN 978-83-8118-344-4

cena 39,90 zł

data premiery 30.11.2021

napisała Elina Ellis

zilustrowała Elina Ellis

przełożyła Magda Szpyrko-Ankiewicz

ISBN 978-83-8118-503-5

cena 34,90 zł

data premiery 17.01.2022

napisała Štěpánka Sekaninová

zilustrował Jakub Cenkl 

przełożył Piotr Salewski     

ISBN 978-83-8118-516-5      

cena 45,90 zł

data premiery 24.02.2022

napisał Jean-Baptiste De Panafieu 

zilustrował Simon Bailly

przełożyła Bożena Sęk

ISBN 978-83-8118-501-1

cena 43,50 zł

data premiery 17.02.2022

napisała Anna Cerasoli

zilustrowała AnnaLaura Cantone 

przełożyła Agnieszka Liszka-Drążkiewicz 

ISBN 978-83-8118-499-1

cena 36,90 zł

data premiery 03.03.2022

napisała Štěpánka Sekaninová

zilustrował Jakub Cenkl 

przełożył Piotr Salewski     

ISBN 978-83-8118-517-2      

cena 45,90 zł

data premiery 24.02.2022

napisała Anna Cerasoli

zilustrował Federico Mariani 

przełożyła Agnieszka Liszka-Drążkiewicz 

ISBN 978-83-7420-280-0

cena 39,90 zł

data premiery 14.03.2022

Czy Homer Simpson udowodnił Wielkie Twierdzenie Fermata? Co 

wspólnego ma kalafior romanesco z długością granicy Portugalii? 

Jaki jest przepis na idealne uderzenie z rzutu wolnego?

#matematyka jest autorską, pełną humoru relacją tego, co ekscy-

tuje matematyków. Przeplatana jest barwnymi opowieściami z ma-

tematycznego półświatka (od starożytności do współczesności). 

Skomplikowany świat matematyki jest przedstawiony za pomocą 

potocznego języka, ale bez nadętego udawania, że wszystko to jest 

przecież banalne!

Lektura nie przyda się przy odrabianiu pracy domowej, ale zdecy-

dowanie umożliwi spoufalenie się z Królową Nauk.

Kiedy jest się dzieckiem, trudno zrozumieć, co znaczy być starym. 

Czy każdy człowiek staje się wtedy  nudny, powolny i niezdarny? 

Jeśli tak, to ja dziękuję! Ciepła, zabawna i niezmiernie optymistyczna 

książka, która łamie stereotypy i pokazuje, że wiek, to tylko stan 

umysłu.

Ta książka jest hołdem dla wszystkich, którzy pomimo swojego wie-

ku czują się szczęśliwi i żyją pełnią życia.

Elina Ellis

Lodowaty Jakuck, pustynny Jazd czy nieistniejące miasto przyszło-

ści Konza – zapraszamy do przemierzenia świata wzdłuż i wszerz 

wraz z koziołkiem Piotrem i kurką Klarą.  Odwiedzisz miasta wiel-

kie, małe, przeludnione, historyczne i te całkiem nowoczesne. Od-

kryjesz ich piękno i czasem zdziwisz się, jakie są różne. Wystarczy 

otworzyć strony bogato ilustrowanej książki i dać się pochłonąć 

gwarowi metropolii ze wszystkich zakątków globu.

Chodź z nami odkrywać miasta i miasteczka!

Pies, kot, owca, koń, świnia, królik, kura, złota rybka… Wszystkie te 

zwierzęta domowe żyły kiedyś w stanie dzikim.

Dzięki tej pięknie zilustrowanej książce poznasz niesamowity proces, 

jakim było ujarzmianie dzikiej natury przez człowieka, i zrozumiesz 

mechanizmy rządzące ewolucją różnych gatunków zwierząt.

Tylko jedna z wielu dzielnic miasta mogła poszczycić się tym, że 

wszystkie mieszkające w niej koty były czarne. Prawdę tę głosił 

wielki napis na tablicy. Nagle pojawia się jeden całkowicie biały kot 

i prawda bierze w łeb! Białych kotów przybywa, a na dodatek nad-

ciąga rodzina rudych kotów. 

Koty czarne, koty białe to zabawna i nieco przewrotna opowieść, 

dzięki której dzieci mogą poznawać pierwsze pojęcia logiki i kształ-

cić logiczne myślenie.

Budynki w kształcie koszyka, buta lub toalety, dizajnerskie wille, 

okazałe mosty czy monumentalne świątynie  – to wszystko i jesz-

cze mnóstwo innych ważnych i oryginalnych obiektów czeka na 

każdego, kto wybierze się z dwójką przyjaciół – bocianem Filipem 

i żabą Skoczkiem – w podróż do świata architektury. Gotyk, rene-

sans, barok, secesja, funkcjonalizm – co sobie życzysz. Siądź między 

skrzydłami Filipa, przygoda właśnie się zaczyna.

Ruszaj z nami w podróż w poszukiwaniu ciekawych budowli!

Kogo nazywamy ojcem liczby π?

Co możemy obliczyć za pomocą puszki pomidorów i metra kra-

wieckiego?

Jak przekształcić plasterek pomarańczy w równoległobok?

Co ma wspólnego pocięta skóra wołu z Kartaginą?

Dlaczego wydanie tej książki zawdzięczamy Barackowi Obamie?

Liczba π obecna jest w wielu aspektach naszego życia. Nawet tam, 

gdzie się jej najmniej spodziewasz.

Na całym świecie 14 marca jest Dniem Liczby π. Tych, którzy chcą 

dłużej i radośniej obchodzić to święto matematyki, zapraszamy do 

fascynującej wyprawy pełnej ciekawostek, zabaw i ogromnej dawki 

wiedzy. 

#matematyka

Cała prawda o starych ludziach

Opowieści o miastach i miasteczkach

Dzikie i domowe. 
Jak człowiek udomowił zwierzęta

Koty czarne, koty białe

Opowieści o niezwykłych budowlach

Świętujemy z liczbą π

Nowości 2022
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napisał Davide Cali

zilustrował Marco Soma

przełożyła Agnieszka Liszka-

-Drążkiewicz

ISBN 978-83-8118-487-8

cena 39,90 zł

data premiery 19.05.2022

napisała Asia Olejarczyk

zilustrował Piotr Fąfrowicz

ISBN 978-83-7420-151-3

cena 43,90 zł

data premiery 07.04.2022

napisały Camilla Reid, 

Ingela P. Arrhenius

zilustrowała Ingela P. Arrhenius

przełożyła Anna Maria Sarmiento 

ISBN 978-83-8118-520-2

cena 39,90 zł

data premiery 26.05.2022

napisały Camilla Reid, 

Ingela P. Arrhenius

zilustrowała Ingela P. Arrhenius

przełożyła Anna Maria Sarmiento 

ISBN 978-83-8118-521-9

cena 39,90 zł

data premiery 26.05.2022

napisał Guido Van Genechten 

zilustrował Guido Van Genechten 

przełożył Ryszard Turczyn 

ISBN 978-83-8118-500-4

cena 42,90 zł

data premiery 09.06.2022

napisał Emmanuel Guibert

zilustrował Marc Boutavant

przełożył Tomasz Swoboda

ISBN 978-83-8118-498-4

cena 41,90 zł

data premiery 21.04.2022

napisała Evelina Daciute

zilustrowała Ausra Kiudulaite

przełożyła Joanna Tabor

ISBN 978-83-7420-805-5

cena 38,50 zł

data premiery 18.08.2022

napisała Agnieszka Śladkowska 

zilustrowała Ewa Poklewska-Koziełło

ISBN 978-83-8118-518-9      

cena 32,90 zł

data premiery 12.05.2022

napisał Radosław Jakubiak

zilustrowała Jola Richter-Magnuszewska 

ISBN 978-83-7420-278-7      

cena 34,90 zł

data premiery 05.05.2022

napisała Katarzyna Ryrych

zilustrowała Grażyna Rigall

ISBN 978-83-7420-279-4

cena 34,90 zł

data premiery 13.10.2022

Mówią, że szczęście jest najważniejsze. 

Pan Gołąb sprzedaje je w słoikach. Ale czy szczęście można kupić? 

A gdyby tak rozejrzeć się wokół…

SZCZĘŚCIE – któż o nim NIE marzy? Na jego poszukiwanie udają się dwoje au-

stralijskie zwierząt – Dziobak i KANGUR. Dziobak powoli drepcze po każdym 

słowie w tej książce, a przy okazji nawiązuje kolejne przyjaźnie. Tymczasem 

Kangur niecierpliwie skacze tylko po wybranych wyrazach, NIE zważając na 

innych. Tak bardzo się obawia, że szczęście mu UCIEKNIE…

W tekście przeplatają się dwie historie, ukazujące dwa zupełnie różne podej-

ścia do życia: dziką pogoń Kangura za tym, co nieuchwytne, i uważną, spokoj-

ną wędrówkę Dziobaka, który odnajduje piękno we wszystkim, co napotyka 

po drodze.

By podążać śladami KANGURA, czytaj tylko słowa zapisane wielkimi litera-

mi. Jeśli zaś chcesz poznać szlak Dziobaka, czytaj wszystko.

Książki z ruchomymi elementami dla wszystkich miłośników 

zabawy w akuku.

Czasami tatusiowie zachowują się niepoważnie. 

Czasami zapominają o ważnych rzeczach.

Czasami potrafią narobić wstydu.

Ale jak się już ich pozna trochę bliżej,

to okazują się naprawdę fajni.

Zabawna książka obrazkowa o tatusiach.

Ariol polewa wodą Petulę i Naftalinę, Ramono wskakuje do telewi-

zora, a Babcia nie chce jeść buły na oczach całego miasta.

Kolejna część przygód Ariola i jego zwariowanych kumpli. 

W pewnym wielkim mieście żył sobie chłopiec – Paweł. Miał mamę, 

tatę i domek na drzewie. 

Aż tu nagle w życiu Pawła pojawił się lis. A kiedy w twoim życiu 

pojawia się lis, wszystko może się zdarzyć.

Ta pełna czułości historia opowiada o niezwykłej przyjaźni chłopca 

i lisa, o hojności, smutku po stracie i radości z odnalezienia. O tym, 

co ważne dla nas wszystkich – dużych i małych. O szczęściu.

Cześć! Nazywam się Franek Błyskawica i pokażę ci, jak przygotować 

się na rodzeństwo i nie zwariować, gdy już się pojawi na świecie. 

Bo właśnie wtedy wyzwania zaczynają się niebezpiecznie mno-

żyć… Dorośli dziwaczeją – mówią, jakby mieli w buzi klejące toffi. 

Pralka nie przestaje pracować i w ramach buntu żywi się małymi 

skarpetkami. Pomysł, żeby nakarmić niemowlaka salami, zderza się 

z bezzębną rzeczywistością. Do tego trzeba stoczyć nierówną wal-

kę ze smokami zazdrości, które lubią znienacka atakować starsze 

rodzeństwo.

Ale nie zniechęcaj się! Przed tobą niezwykła misja do wypełnienia 

i trzymam kciuki, żeby ci świetnie poszło.

Afera na zamku królewskim! Kto ostatni widział zaginioną koronę 

króla? Czy Bibliotekarz i Czarny Kot oraz Królewski Łowczy i Chart 

Angielski pomogą w śledztwie Ali i Tomkowi – dwojgu małym de-

tektywom z zamku?

Dziecięca powieść detektywistyczno-przygodowa wciągnie do 

świata tajemnic, zagadek, ale i nauki, bo Ala i Tomek przy okazji 

dowiedzą się na przykład, gdzie mieszka grawitacja.

Więc jak, poszukamy razem korony?

Wampiry, strzygi oraz duchy w krzywym zwierciadle i z mrugnię-

ciem oka do czytelnika. Gdyby saga Zmierzch miała być lekka i za-

bawna, byłaby Ach, strach!

Nawet jeśli niektórzy z bohaterów książki mają po 200 lat, potrafią le-

witować, a zamiast psów czy kotów w domu towarzyszą im nietope-

rze, są bardzo podobni do ludzi. Też mają pierwsze motyle w brzu-

chu, dokuczają sobie w szkole, ale dla przyjaciół zrobiliby wszystko. 

Poznajcie przygody WampIrka, MoCzarka, Gryzaka, Białej Damy, 

babci Trujanny i dziadka Grobacego, a także losy młodzieżowego ze-

społu muzycznego Kryptelsi. Pozwólcie dać się przekonać, że dzie-

ciństwo kończy się dopiero wtedy, kiedy dajemy na to przyzwolenie.

Sprzedawca szczęścia

JAK Kangur i Dziobak próbowali 
ZNALEŹĆ SZCZĘŚCIE

A kuku! Słońce      

Tatusiowie czasami…

Ariol. Królicze zęby

Szczęście to lis

Franek Błyskawica. Jak wychować 
rodzeństwo i nie zwariować

Tajemnica zaginionej korony

Ach, strach!
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A kuku! Krowa


