


Drodzy Czytelnicy,
z przyjemnością przedstawiam kompleksową propozycję 
czytelniczą dla każdej grupy wiekowej – dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych – nowości do końca czerwca 2022 
roku oraz naszą stałą ofertę. Kilka z proponowanych pozycji 
w ostatnim czasie doceniły niezależne gremia, co potwierdza 
zarówno czytelnikom, jak i rodzicom, że dokonali dobrego 
wyboru, sięgając po nasze książki dla siebie czy dla dzieci. 
Specjalizujemy się w popularyzowaniu współczesnej literatury 
dziecięcej i młodzieżowej, którą wydajemy w imprincie 
HarperKids. Pod tą marką znajdziemy bestsellerowe tytuły 
z serii takich jak Czytam sobie, Basia, Akademia Mądrego 
Dziecka, Bing, Masza i Niedźwiedź, Muminki. Tytuły dla trochę 
starszych czytelników obejmują cykle Minecraft, Strrraszna 
historia i Horrrendalna historia Polski, a także powieści Ewy 
Nowak, ulubionej autorki nastolatków. Książki w seriach 
Minecraft czy Akademia Mądrego Dziecka biją rekordy 
popularności i na stałe wpisały się w ofertę wydawniczą 
dostępną na polskim rynku.

Mali czytelnicy mogą liczyć na zupełnie nowe doświadczenia 
z książką. Wprowadziliśmy do oferty m.in. pachnące książeczki 
i bajki dźwiękowe – jedyne takie książki na rynku, które 
angażują wszystkie zmysły młodego odbiorcy. Nie zabraknie 
również propozycji edukacyjnych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, wysmakowanych publikacji z linii książek ART, 
czy tytułów wartościowych zarówno pod względem literackim, 
jak i wychowawczo-pedagogicznym. W ofercie pojawią się też 
zupełnie nowe tytuły z lubianych przez dzieci licencji znanych 
z ekranu telewizyjnego i kinowego czy linii zabawek, jak choćby 
Cocomelon, Paddington, My Little Pony.

Młodym dorosłym z pewnością przypadnie do gustu twórczość 
Kirsty Moseley – każdy jej tytuł to duża dawka emocji. Wiosną 
ukaże się jej najnowsza książka, którą wyda jako Josie Williams. 
W tej grupie wiekowej na uwagę zasługuje też twórczość 
Rainbow Rowell, której nowa powieść z cyklu o Simonie Snow 
trafi do księgarń w połowie roku. 

Wśród propozycji dla czytelników dorosłych nie zabraknie 
bestsellerowych autorów thrillerów i sensacji, takich jak znane 
i cenione Karin Slaughter oraz Alex Kava, piszący wstrząsające 
książki Don Winslow czy mistrz thrillerów szpiegowskich 
Daniel Silva. Obecni będą też popularni rodzimi twórcy: znany 
z przemyślanej konstrukcji swoich powieści o komisarzu Kruku 
Piotr Górski i autorka wielowątkowych kryminałów Daria Orlicz 

(pseudonim Katarzyny Misiołek). A ponieważ stawiamy na talent, 
w naszej ofercie pojawiły się książki debiutantów docenione 
przez profesjonalnych krytyków: Katalog motyli Izabeli 
Knyżewskiej, który znalazł się na liście kandydatów do Nagrody 
Wielkiego Kalibru 2021 oraz Znamię Olgierda Hurki, wyróżnione 
nagrodą im. Paradowskiej na Międzynarodowym Festiwalu 
Kryminału i wybrane do ścisłego finału Festiwalu Kryminalna 
Warszawa. 

Niejedną czytelniczkę zachwycą powieści Anny Bichalskiej 
czy Nory Roberts. Spośród propozycji literatury pięknej 
wyróżniają się debiuty – obsypany nagrodami Chłopiec 
pochłania wszechświat Trenta Daltona, łączący zaskakująco 
zimną rzeczywistość z realizmem magicznym, oraz chwytająca 
za serce powieść Marianne Cronin o przyjaźni, życiu i jego 
kresie w Sto lat Lenni i Margot. 

W niezwykłą podróż w świat sztuki zabierze nas Dziewczyna 
i uczony – historia dwóch obrazów Rembrandta i hrabianki 
Karoliny Lanckorońskiej. 

Pojawi się również tematyka drugiej wojny światowej – 
opowieść o szachistce z Auschwitz pióra Gabrielli Saab, 
a także premiera, na którą z niecierpliwością czeka cały 
świat – Rosemary Sullivan po latach szczegółowego śledztwa, 
badania archiwów i poszukiwań prowadzonych przez grupę 
zaangażowanych osób wyjawi prawdę o tym, KTO ZDRADZIŁ 
ANNE FRANK!
Zapraszam do świata naszych książek!

Agnieszka Barańska 
Dyrektor Zarządzająca HarperCollins Polska

HarperCollins Publishers – drugi największy wydawca książek 
na świecie, z oddziałami w 18 krajach. Od ponad 200 lat 
dostarcza rozrywki całemu światu, publikując beletrystykę, 
literaturę faktu, książki kulinarne i wiele innych. Wśród autorów 
z grupy HarperCollins znajdują się największe nazwiska 
światowej literatury, takie jak Mark Twain, siostry Brontë, Karol 
Dickens, Agatha Christie, Harper Lee, J.R.R. Tolkien, Veronica 
Roth czy Terry Pratchett, a także laureaci nagród literackich: 
nagrody Nobla, Pulitzera, the National Book Award, Medalu 
Newbery'ego i Medalu Caldecotta oraz Booker Prize.

AGNIESZKA BARAŃSKA
Dyrektor Zarządzająca
HarperCollins Polska
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Jedyna taka seria 
do nauki czytania

wejdź 

na stronę

więcej 

o serii

Czytam sobie to doskonała seria dla wszystkich, którzy rozpoczynają swoją przygodę z czytaniem. 
Mali czytelnicy odnajdą tu pasjonujące historie i piękne ilustracje. Dodatkowo w czytaniu pomagają 
duża czcionka i papier przyjazny oku. 

Tekst jest dostosowany do możliwości i zdolności dzieci w wieku 5–7 lat oraz podzielony zgodnie 
z zaleceniami metodyków. Na końcu każdej książki znajdują się zadania, które pozwalają sprawdzić 
umiejętności czytania ze zrozumieniem, oraz dyplom sukcesu i naklejki, które pozytywnie motywują 
i pokazują, że każda przeczytana książka to wielki sukces początkującego czytelnika. Czytam sobie
to obecnie seria licząca ponad 100 tytułów, które różnią się od siebie m.in. tematyką, gatunkiem 
literackim, stylistyką ilustracji. Każdy z pewnością znajdzie tu coś dla siebie.

trzypoziomowy program 
wspierający naukę czytania 
dla dzieci w wieku 5–7 lat

wejdź na stronę czytamsobie.pl

składam 
słowa 

składam 
zdania 

połykam 
strony Ramki ze słowami 

do czytania głoskami 
służą do ćwiczenia 
tej ważnej umiejętności 
na pierwszym etapie 
nauki czytania.

Tekst znajduje się 
na dole strony, 
dzięki czemu 
początkujący czytelnik 
może łatwo pomagać 
sobie palcem 
w składaniu 
poszczególnych słów.

Ramki ze słowami do 
czytania sylabicznego 
służą do ćwiczenia
tej ważnej umiejętności.

Czarno-białe ilustracje 
i przewaga ilościowa 
tekstu nad obrazami
dają poczucie obcowania 
z poważną książką dla 
dorosłego czytelnika.

Słowa oznaczone 
gwiazdkami są wyjaśnione 
w alfabetycznym 
słowniczku na końcu
książki.

Kolorowe i zabawne
ilustracje są harmonijnym 
uzupełnieniem czytanego 
tekstu.

Duża czcionka
ułatwia czytanie.



76

III III

ISBN 978-83-237-6045-0ISBN 978-83-237-5565-4

ISBN 978-83-276-5837-1

składam słowa 

ISBN 978-83-276-7032-8ISBN 978-83-276-5960-6

ISBN 978-83-276-5855-5

ISBN 978-83-276-6023-7 ISBN 978-83-276-6024-4ISBN 978-83-276-6317-7ISBN 978-83-276-6323-8 ISBN 978-83-276-6324-5 ISBN 978-83-276-6318-4

ISBN 978-83-237-7125-8

ISBN 978-83-276-5838-8

32 strony | 145 x 185 | oprawa miękka | 12,99 zł 

• 150–200 wyrazów w tekście, krótkie zdania
• 23 podstawowe głoski w tekście czytanym
• ćwiczenie głoskowania

ISBN 978-83-276-5958-3

ISBN 978-83-276-7030-4ISBN 978-83-276-7029-8

ISBN 978-83-276-6188-3ISBN 978-83-237-7112-8 ISBN 978-83-276-5956-9

ISBN 978-83-276-6170-8

ISBN 978-83-276-5854-8 ISBN 978-83-276-7027-4ISBN 978-83-276-7026-7

ISBN 978-83-276-6185-2ISBN 978-83-276-6264-4 ISBN 978-83-281-1305-3 ISBN 978-83-276-6178-4

ISBN 978-83-276-7078-6

wejdź na stronę czytamsobie.pl
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ISBN 978-83-276-6189-0

ISBN 978-83-276-5954-5

składam słowa składam słowa składam słowa 

ISBN 978-83-276-6269-9

ISBN 978-83-276-5853-1

ISBN 978-83-281-3628-1 ISBN 978-83-281-3629-8 ISBN 978-83-281-3631-1

ISBN 978-83-276-7028-1 ISBN 978-83-276-6255-2

ISBN 978-83-276-7031-1 ISBN 978-83-276-6262-0

ISBN 978-83-281-3663-2

ISBN 978-83-281-1572-9 ISBN 978-83-276-6260-6ISBN 978-83-276-6177-7

ISBN 978-83-237-5559-3

ISBN 978-83-276-6256-9

ISBN 978-83-276-6266-8 ISBN 978-83-276-5959-0ISBN 978-83-276-6259-0

składam zdania 

• 800–900 wyrazów w tekście 
• 23 podstawowe głoski oraz „h” 
• ćwiczenie sylabizowania
• dłuższe zdania, także złożone, elementy dialogu

48 stron | 145 x 185 | oprawa miękka | 12,99 zł

ISBN 978-83-276-6289-7 ISBN 978-83-276-6290-3 ISBN 978-83-276-6116-6 ISBN 978-83-276-6119-7

wejdź na stronę czytamsobie.pl
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48 stron | 145 x 185 | oprawa miękka | 12,99 zł

ISBN 978-83-276-5957-6

składam zdania 

ISBN 978-83-237-7113-5

ISBN 978-83-276-7077-9

ISBN 978-83-276-7076-2 ISBN 978-83-276-7075-5

ISBN 978-83-276-5856-2

ISBN 978-83-276-5858-6

składam zdania 

ISBN 978-83-276-6171-5

ISBN 978-83-276-5857-9

ISBN 978-83-276-6257-6

ISBN 978-83-276-5834-0

składam zdania 

ISBN 978-83-276-6187-6

ISBN 978-83-276-5840-1ISBN 978-83-276-5839-5 ISBN 978-83-276-6022-0

ISBN 978-83-237-7090-9 ISBN 978-83-276-5955-2

ISBN 978-83-276-6263-7

ISBN 978-83-276-5833-3

ISBN 978-83-276-6179-1

ISBN 978-83-276-6254-5

ISBN 978-83-276-5859-3

ISBN 978-83-237-5567-8

ISBN 978-83-276-6265-1 ISBN 978-83-276-6258-3ISBN 978-83-276-6183-8 ISBN 978-83-237-7126-5

ISBN 978-83-276-6186-9 ISBN 978-83-237-7782-3

ISBN 978-83-276-6026-8
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III

ISBN 978-83-276-6267-5

ISBN 978-83-276-6174-6
80 stron

64 strony | 145 x 185 | oprawa miękka | 14,99 zł *

ISBN 978-83-276-6181-4ISBN 978-83-237-7091-6

połykam strony

ISBN 978-83-281-3632-8
56 stron

ISBN 978-83-281-3635-9

ISBN 978-83-237-7790-8

ISBN 978-83-276-6316-0

ISBN 978-83-276-6184-5 ISBN 978-83-276-6253-8

ISBN 978-83-276-5978-1ISBN 978-83-276-6175-3

• 2500–2800 wyrazów w tekście 
• użyte wszystkie głoski 
• dłuższe i bardziej złożone zdania 
• alfabetyczny słownik trudnych wyrazów

ISBN 978-83-276-5841-8

ISBN 978-83-276-6173-9

ISBN 978-83-276-6180-7
72 strony

ISBN 978-83-276-6268-2ISBN 978-83-276-6261-3

ISBN 978-83-276-6172-2

ISBN 978-83-237-6075-7

ISBN 978-83-276-6176-0 ISBN 978-83-276-6168-5

ISBN 978-83-237-7127-2

ISBN 978-83-237-7114-2

ISBN 978-83-281-3634-2 ISBN 978-83-281-4002-8ISBN 978-83-281-3633-5

* Odmienne wartości znajdują się bezpośrednio pod okładkami. 

ISBN 978-83-276-6182-1

ISBN 978-83-276-6117-3 ISBN 978-83-276-5892-0
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zajrzyj 

do środka

ISBN 978-83-276-7033-5

145 x 185 | oprawa miękka 
| 24,99 zł

To nowa pasjonująca literacka przygoda dla dzieci, które opanowały 
już trzeci poziom Czytam sobie i poszukują bardziej rozbudowanej, 
dojrzalszej fabuły zaspokajającej ich pasję czytania.

• forma elementarza
• nauka czytania z udziałem znanych i lubianych 

bohaterów książek z serii Czytam sobie
• prowadzi dziecko od poznawania pierwszych liter, 

przez czytanie pierwszych słów i zdań, 
aż po ćwiczenie sprawnej lektury dłuższych 
tekstów

• opracowany przez najwybitniejszych specjalistów 
w dziedzinie edukacji wczesnoszkolnej

• dodatek: zeszyt ze szlaczkami

ISBN 978-83-281-2573-5

ELEMENTARZELEMENTARZ

ISBN 978-83-237-6049-8

ISBN 978-83-281-4623-5
220 x 180 | pudełko
119,99 zł

Zestaw zawiera:
Dla dziecka:

• książkę z serii Czytam sobie 
z poziomu 1. pod tytułem 
Doktor Ola

• 60 kart edukacyjnych:
– 15 kart: obrazek + słowo 

z książki 
– 15 kart: obrazek z książki
– 15 kart: słowo z książki
– 15 kart z rymami
– ruchomy alfabet: 

132 karty z literami 
do samodzielnego 
układania słów

Dla rodziców:
• książka z poradami 

Od pierwszej litery 
do pierwszego zdania
wspomagająca rodziców 
w pracy z dzieckiem

pierwsze słowa 

• kompletny zestaw do nauki czytania 
• w przyjazny sposób wspiera dziecko w poznawaniu liter i składaniu pierwszych słów i zdań
• kolorowe ilustracje Ewy Poklewskiej-Koziełło i opowiadanie Rafała Witka zachęcą dziecko 

do czytania i zabawy
• kolorowe karty wzorowane na pomocach edukacyjnych Montessori pomogą w nauce czytania
• poradnik autorstwa doświadczonej nauczycielki i matki czworga dzieci Anny Buchner pomoże 

rodzicom i nauczycielom w przygotowaniu dzieci do nauki pisania i czytania
• kartoniki z literkami zachęcają do samodzielnego układania słów

ISBN 978-83-281-3331-0
112 stron

ISBN 978-83-281-3688-5
128 stron

ISBN 978-83-281-3332-7
152 strony

ISBN 978-83-281-0913-1
160 stron | 220 x 200
oprawa twarda | 49,99 zł

ISBN 978-83-276-6169-2ISBN 978-83-276-5842-5
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• mądra, zabawna, intrygująca, z polotem – 
współczesna przyjaciółka

• ulubiona bohaterka wszystkich przedszkolaków
• tematy bliskie dzieciom i rodzicom 
• od 12 lat na rynku
• ponad 1 000 000 sprzedanych egzemplarzy
• dostępne również gry i puzzle Basia
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14 stron | 197 x 197 | oprawa kartonowa | 19,99 zł

ISBN 978-83-276-6350-4

ISBN 978-83-276-5981-1

ISBN 978-83-276-6351-1

ISBN 978-83-276-5807-4 ISBN 978-83-276-5982-8

ISBN 978-83-276-6993-3ISBN 978-83-276-6994-0

ISBN 978-83-276-5808-1

ISBN 978-83-276-6377-1 ISBN 978-83-276-6884-4
ISBN 978-83-276-6374-0
24 strony | 200 x 250 | OT
24,99 zł

ISBN 978-83-276-6376-4
96 stron | 200 x 250 | OT
39,99 zł

ISBN 978-83-276-6349-8
160 stron | 148 x 210 | OT
39,99 zł

ISBN 978-83-276-6348-1
24 strony | 200 x 250 | OT
19,99 zł
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24 strony | 200 x 250 | oprawa twarda | 19,99 zł

ISBN 978-83-276-6233-0 ISBN 978-83-276-7036-6ISBN 978-83-276-6234-7 ISBN 978-83-276-7034-2ISBN 978-83-276-6126-5ISBN 978-83-276-5952-1

ISBN 978-83-276-6097-8ISBN 978-83-276-6243-9 ISBN 978-83-276-6137-1 ISBN 978-83-281-1435-7ISBN 978-83-276-6241-5

ISBN 978-83-276-6239-2 ISBN 978-83-276-6127-2 ISBN 978-83-237-5201-1 ISBN 978-83-237-5337-7

ISBN 978-83-276-7037-3ISBN 978-83-276-6095-4 ISBN 978-83-276-6238-5ISBN 978-83-276-6240-8ISBN 978-83-276-7035-9

ISBN 978-83-276-6093-0ISBN 978-83-276-6091-6 ISBN 978-83-276-6236-1 ISBN 978-83-276-6092-3 ISBN 978-83-276-7168-4

ISBN 978-83-276-7169-1

ISBN 978-83-276-7132-5

ISBN 978-83-276-7167-7ISBN 978-83-281-0348-1 ISBN 978-83-276-6094-7 ISBN 978-83-276-6235-4

ISBN 978-83-276-6244-6ISBN 978-83-276-5893-7ISBN 978-83-276-6096-1 ISBN 978-83-276-6242-2 ISBN 978-83-276-6098-5
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ISBN 978-83-281-4540-5
272 strony | 160 x 200
oprawa fleksi | 49,99 zł 

ISBN 978-83-276-5894-4
192 strony

POWIEŚĆPOWIEŚĆ

Basia marzy o psie. Tak bardzo, że nic innego jej nie interesuje. 
No, może poza żelkami. Nawet wakacje wydają się całkiem okropne, 
jeśli nie można mieć psa. Jednak rodzina Basi postanawia wyjechać 
nad morze pod namiot. Czy będą to najlepsze, czy najgorsze wakacje 
świata? A może Basi uda się spotkać jakiegoś psa... 
Przygody Basi tym razem w zupełnie nowej odsłonie!

 WIELKIE  WIELKIE 
  KSIĘGI  KSIĘGI

160 x 200 | oprawa fleksi | 39,99 zł 

24 strony | 200 x 250 | oprawa twarda | 19,99 zł

200 x 250 | oprawa twarda | 39,99 zł 

ISBN 978-83-276-6104-3
168 stron ISBN 978-83-281-2136-2

160 stron | 148 x 210 
oprawa twarda | 39,99 zł 

ISBN 978-83-276-6101-2
168 stron

ISBN 978-83-276-6102-9
168 stron

ISBN 978-83-276-6103-6
160 stron

ISBN 978-83-276-6105-0
176 stron

ISBN 978-83-276-6100-5
160 stron

ISBN 978-83-281-0474-7
160 stron | 197 x 197

ISBN 978-83-276-6106-7
168 stron

ISBN 978-83-276-6272-9
144 strony

ISBN 978-83-276-6099-2
112 stron

ISBN 978-83-276-7038-0
144 strony

ISBN 978-83-276-6191-3
104 strony

ISBN 978-83-276-5953-8

ISBN 978-83-281-3301-3

ISBN 978-83-281-3711-0 ISBN 978-83-276-7081-6ISBN 978-83-281-1422-7 ISBN 978-83-281-2305-2

ISBN 978-83-281-1421-0
ISBN 978-83-276-6375-7

ISBN 978-83-276-6352-8
176 stron
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   biografia 

   dziennik

  fantasy

   przygoda

  epos 
opowiadanie   bajka

   fantasy

IV IV

ISBN 978-83-276-5979-8

ISBN 978-83-276-6302-3

Poczytaj ze mną

• przyjaciółki na dobre i na złe
• historie niekonwencjonalne, zabawne, z pazurem
• porządna dawka humoru i radości

Emilia KiereśEmilia Kiereś

NIEROZŁĄCZKINIEROZŁĄCZKI

148 x 210 | okładka miękka ze skrzydełkami | 22,99 zł

162 x 215 | oprawa fleksi | 29,99 zł

288 stron | 200 x 250 | oprawa fleksi | 49,99 zł

Pierwsze książki na rynku, które wprowadzają dzieci w świat gatunków 
literackich. W powstanie tekstów zaangażowali się znani pisarze, 
udowadniając, że wspaniałe historie można opowiadać za pomocą 
różnych form. Znajdziecie tu: reportaż, baśń, bajkę, epos, kryminał, 
opowiadanie, fantasy, biografię, dziennik i przygodę.

• znani i uwielbiani polscy autorzy
• przepiękne ilustracje znakomitych artystów
• duże litery zachęcają do samodzielnego czytania
• opowiadania, które zainteresują zarówno dzieci, jak i dorosłych

• ciepłe, rodzinne opowieści
• poruszają sprawy ważne dla każdego dziecka
• oswajają z nowymi i nietypowymi sytuacjami
• ilustracje Małgorzata Musierowicz 

ISBN 978-83-276-6371-9
128 stron

ISBN 978-83-276-6372-6
128 stron

ISBN 978-83-276-5896-8 
136 stron

ISBN 978-83-276-5897-5
128 stron

ISBN 978-83-281-4065-3
128 stron

ISBN 978-83-281-4066-0
128 stron

ISBN 978-83-276-5821-0
136 stron

ISBN 978-83-276-5820-3
128 stron

ISBN 978-83-276-6885-1
136 stron

ISBN 978-83-276-6886-8
136 stron

ISBN 978-83-281-4064-6
136 stron
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HANIA HUMOREK I PRZYJACIELE

Megan McDonald                               ilustracje Erwin Madrid

HANIA HUMOREK I PRZYJACIELE

Megan McDonald                               ilustracje Erwin Madrid

więcej 

o serii

III III III

Hania Humorek to rezolutna i pełna energii 
   trzecioklasistka o nieograniczonej wyobraźni i stu
       pomysłach na minutę. Ulubienica dziewczynek
               w wieku szkolnym na całym świecie. 

135 x 185 | oprawa miękka

HANIA HUMOREK I SMRODEKHANIA HUMOREK I SMRODEK

HANIA I PRZYJACIELEHANIA I PRZYJACIELE

64 strony | 135 x 185 | oprawa miękka | 19,99 zł

Seria Hania i przyjaciele to dostosowany specjalnie 
do młodszych czytelników cykl z ulubionymi bohaterami 
ich starszego rodzeństwa! Do tego duże litery 
i kolorowe ilustracje.

ISBN 978-83-276-5934-7
128 stron | 19,99 zł

ISBN 978-83-276-5895-1 
152 strony | 19,99 zł

ISBN 978-83-276-5951-4
154 strony | 19,99 zł

ISBN 978-83-276-5950-7
136 stron | 19,99 zł

ISBN 978-83-281-2436-3
208 stron | 19,99 zł

ISBN 978-83-281-3707-3
168 stron | 19,99 zł

ISBN 978-83-276-7016-8
168 stron | 19,99 zł

ISBN 978-83-276-6319-1
144 strony | 19,99 zł ISBN 978-83-281-0535-5

128 stron | 24,99 zł
ISBN 978-83-281-0536-2
128 stron | 24,99 zł

ISBN 978-83-281-1458-6
96 stron | 24,99 zł

ISBN 978-83-281-2307-6
128 stron | 24,99 zł

ISBN 978-83-281-4605-1 ISBN 978-83-281-4606-8 ISBN 978-83-281-1413-5 ISBN 978-83-281-3706-6 ISBN 978-83-281-3705-9

ISBN 978-83-276-6344-3
128 stron | 19,99 zł

ISBN 978-83-276-6345-0
168 stron | 19,99 zł

ISBN 978-83-276-5935-4
168 stron | 19,99 zł

ISBN 978-83-276-6320-7
208 stron | 19,99 zł
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MONSTRRRUALNA ERUDYCJA

wejdź

na stronę

wejdź 

na stronę

148 x 210 | oprawa miękka | 19,99 zł

• najbardziej zaskakujące i nieznane fakty z polskiej historii
• solidna dawka wiedzy podanej przystępnym językiem
• mnóstwo ciekawostek i informacji rozszerzających wiedzę
• konkurencja dla lekcji historii

HORRRENDALNA HORRRENDALNA 
HISTORIA POLSKIHISTORIA POLSKI

148 x 210 | oprawa miękka | 19,99 zł

• bestsellerowa seria przetłumaczona na ponad 30 języków
• ponad 25 milionów sprzedanych egzemplarzy
• humorystyczne teksty oswajające nauki przyrodnicze
• bezstresowy sposób na przyswojenie konkretnej 

dawki wiedzy
• prawdziwa konkurencja dla lekcji biologii, chemii 

czy fizyki

NASZA PACZKA I NIEPODLEGŁOŚĆ NASZA PACZKA I NIEPODLEGŁOŚĆ 

• zabawni bohaterowie bliscy każdemu dziecku
• pełna humoru opowieść
• historia kształtująca postawy, takie jak: przyjaźń, empatia, współpraca 
• polskie święta i towarzyszący im kontekst historyczny
• doskonała pomoc historyczna dla rodzica

SCENARIUSZ
LEKCJI HISTORII

ISBN 978-83-276-5985-9
160 stron

ISBN 978-83-276-6373-3
152 strony

ISBN 978-83-276-5986-6
152 strony

ISBN 978-83-276-5809-8
128 stron

ISBN 978-83-276-5810-4
144 strony

ISBN 978-83-276-5811-1
152 strony

ISBN 978-83-276-5812-8
160 stron

ISBN 978-83-276-6125-8
80 stron | 190 x 230
oprawa fleksi | 22,99 zł

ISBN 978-83-281-4649-5
128 stron

ISBN 978-83-281-4648-8
160 stron

ISBN 978-83-281-3679-3
160 stron

ISBN 978-83-281-3680-9
144 strony

ISBN 978-83-281-3677-9
160 stron

ISBN 978-83-281-3678-6
160 stron
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• solidna porcja wiedzy podana w zabawny i przystępny sposób

• ciekawostki, okropności, kontrowersje – tego nie dowiecie się w szkole

• ta seria sprawi, że nauka historii już nigdy nie będzie nudna

148 x 210 | oprawa miękka | 19,99 zł

ISBN 978-83-281-2973-3
128 stron

ISBN 978-83-276-5983-5
128 stron

ISBN 978-83-276-5984-2
128 stron

ISBN 978-83-281-4650-1
128 stron

ISBN 978-83-281-3674-8
176 stron

ISBN 978-83-281-4651-8
192 strony

ISBN 978-83-281-3673-1
128 stron

ISBN 978-83-281-3676-2
208 stron

ISBN 978-83-281-3675-5
128 stron

ISBN 978-83-281-2968-9
128 stron

ISBN 978-83-281-2969-6
128 stron

ISBN 978-83-281-2971-9
128 stron

ISBN 978-83-281-2970-2
128 stron

ISBN 978-83-281-2972-6
128 stron
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zajrzyj 

do środka

zajrzyj 

do środka

• starannie wydane i pięknie ilustrowane książki obrazkowe 
  dla młodszych i starszych
• nagradzane tytuły, znani i lubiani autorzy
• eleganckie, prezentowe wydania
• mnóstwo zabawy i inspirujących ciekawostek 

ISBN 978-83-276-5980-4
48 stron | 245 x 275 | OT
39,99 zł

ISBN 978-83-276-6010-7
112 stron | 235 x 290 | OT 
51,99 zł

Najważniejsze zdobycze 
cywilizacji rozwijających się 
nad Morzem Śródziemnym 
przez 3500 lat opisane 
w 100 hasłach, fenomenalnie 
zilustrowane przez Gosię 
Herbę. 

Niesamowite 
przykłady zwierzęcej 
komunikacji, współpracy, 
samoświadomości, miłości, 
agresji i wielu innych 
zagadnień, które wydają się 
wyłącznie ludzką domeną.

Pięknie ilustrowana, zabawna 
opowieść dla przedszkolaków 
o zwariowanych mieszkańcach 
kamienicy. Gdzie słynny raper, 
Myszka, zostawił swój kapelusz? 
Czyje chrapanie słychać 
w całym domu? Kogo z marmuru 
rzeźbi Pies? Kto jeszcze mieszka 
przy Balonowej 5?
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Nowa książka Mikołaja Pasińskiego i Gosi Herby – twórców lubianej 
i nagradzanej Balonowej 5. Graficzna opowieść o psie malarzu i jego 
przygodach podczas pleneru na wiosennej łące. W ciągu dnia powstaje 
dzieło, które możemy obejrzeć pod koniec książki. Co namalował 
Van Dog?

ISBN 978-83-276-6140-1
48 stron | 225 x 285 | OT
39,99 zł

WYRÓŻNIENIE GRAFICZNE 
w konkursie Polskiej Sekcji IBBY 
Książka Roku 2019
dla Gosi Herby

• bajecznie kolorowa, zachwycająca, zabawna książka w dużym formacie 
• pobudzająca kreatywność uczta dla wyobraźni i przykład sztuki ilustratorskiej 

najwyższej klasy
• książka adresowana do szerokiej grupy odbiorców, możliwa do odczytywania 

na wielu poziomach
• najmłodsi mogą traktować ją jako wyszukiwankę i trenować spostrzegawczość
• nagromadzone wyrażenia dźwiękonaśladowcze pomagają w nauce mowy 
• bogate w detale rozbudowane scenki zachęcają, by śledzić losy bohaterów 

i opowiadać ich historie 
• niedługie teksty w komiksowej formie zachęcają do samodzielnego czytania 
• odnajdowanie ukrytych odwołań do popkultury oraz historii sztuki to pole do popisu 

dla starszych dzieci i dorosłych

ISBN 978-83-276-6252-1
48 stron | 265 x 320 | OT
39,99 zł
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ISBN 978-83-281-3816-2
88 stron | 245 x 275 | OT 
51,99 zł

ISBN 978-83-276-7065-6
88 stron | 240 x 270 | OT
52,99 zł

ISBN 978-83-276-7011-3
88 stron | 235 x 297 | OT
44,99 zł

ISBN 978-83-281-3704-2
88 stron | 235 x 297 | OT
44,99 zł

ISBN 978-83-281-2340-3
160 stron | 220 x 200 | OT
49,99 zł

ISBN 978-83-281-2512-4
60 stron | 245 x 275 | OM
24,99 zł

ISBN 978-83-281-4086-8
44 strony | 245 x 275 | OM
24,99 zł

ISBN 978-83-281-2097-6
112 stron | 245 x 275 | OT
51,99 zł 

ISBN 978-83-281-4479-8
88 stron | 245 x 275 | OT 
51,99 zł

ISBN 978-83-281-3815-5
128 stron | 245 x 300 | OT
59,99 zł

ISBN 978-83-281-2096-9
49,99 zł

ISBN 978-83-281-2094-5
49,99 zł

128 stron | 245 x 300 | oprawa twarda

O
T 

– 
op

ra
w

a 
tw

ar
da

   
|   

O
M

 –
 o

pr
aw

a 
m

ię
kk

a



3333333333333333333333333333333333333344444444444444444444444444444444444444

V

ISBN 978-83-276-7091-5
64 strony | 304 x 265 | OT
59,99 zł

• przepiękny atlas w płóciennej oprawie ze złoconymi tłoczeniami
• księga wzorowana na dawnych atlasach historii naturalnej
• wyjątkowe, dopracowane ilustracje uruchamiają wyobraźnię, 
  pozwalają zanurzyć się w magiczny świat
• lukusowy, elegancki album idealny na prezent dla małych, 
  dużych i całkiem dorosłych
• światowy bestseller: 91 tys. sprzedanych egzemplarzy 
  w 12 językach

Na stronach tego wyjątkowego przewodnika 
znajdziecie skrupulatne notatki i szczegółowe 
rysunki, dzięki którym nauczycie się rozróżniać 
gatunki wróżek z całego świata oraz dowiecie się, 
gdzie mieszkają i jak żyją. 
Poznacie sekretną mowę wróżek, ich anatomię, 
cykl życia oraz zwyczaje. 
Ta przepięknie ilustrowana księga odsłoni przed 
wami tajemniczy świat tych zachwycających istot.

CZY TO BAJKA, CZY NIE BAJKA...?CZY TO BAJKA, CZY NIE BAJKA...?
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ISBN 978-83-276-7162-2

ISBN 978-83-276-7163-9

Co by było, gdybyś był Czerwonym Kapturkiem? Zaniósłbyś ciasto babci, 
podzieliłbyś się z wilkiem czy zjadł je sam? A może chciałbyś być jedną 
z trzech świnek? Z naszymi bajkami to możliwe! Od każdej twojej decyzji 
zależą dalsze losy bohaterów. Możesz tworzyć historie alternatywne 
i różne zakończenia. Ty decydujesz!

Unikalne połączenie książki i słuchowiska, jakiego na rynku dotąd nie było. Melodie 
i odgłosy zostały specjalnie skomponowane i nagrane przez aktorów, muzyków 
i przy pomocy prawdziwych instrumentów. Dźwięki wzbogacają opowieść i pomagają 
rozwijać wyobraźnię. Seria powstała z myślą o dzieciach, które szybko się nudzą przy 
tradycyjnych książkach i mają wobec nich większe oczekiwania. Na stronach dominują 
zabawne ilustracje, stworzone przez najwybitniejszych francuskich rysowników. Teksty 
zostały przetłumaczone przez znanych polskich pisarzy dziecięcych. 
Bajki dźwiękowe działają na różne zmysły jednocześnie: wzrok, dotyk i słuch. Zapoznają 
dzieci z rozmaitymi dźwiękami, zachęcają do ich naśladowania, co z kolei rozwija aparat 
mowy, zachęca do mówienia i jest świetną zabawą logopedyczną.

ok
ła

dk
a 

w
 p

rz
yg

ot
ow

an
iu

ok
ła

dk
a 

w
 p

rz
yg

ot
ow

an
iu

ok
ła

dk
a 

w
 p

rz
yg

ot
ow

an
iu

ok
ła

dk
a 

w
 p

rz
yg

ot
ow

an
iu

V

V

24 strony | 178 x 203 | oprawa twarda | 44,99 zł 32 strony | 240 x 220 | oprawa twarda | 34,99 zły

w pozycji ON /OFF

• jedyne takie książki na rynku na cienkich kartkach!
• klasyczne bajki zilustrowane przez najlepszych ilustratorów i przetłumaczone 

przez znanych polskich pisarzy
• przyjemne dla ucha odgłosy na każdej stronie dopełniają i ożywiają 

opowieść, tworząc niezwykły klimat
• książki mają już dołączone baterie

BAJKI DŹWIĘKOWEBAJKI DŹWIĘKOWE

ISBN 978-83-276-7041-0ISBN 978-83-276-7040-3

zobacz 

posłuchaj

W przekładzie
Katarzyny Sroczyńskiej 

W przekładzie 
Pawła Pawlaka 

ISBN 978-83-276-7044-1

ISBN 978-83-276-7043-4ISBN 978-83-276-7042-7
W przekładzie
Emilii Kiereś

W przekładzie
Justyny Bednarek

W przekładzie
Justyny Bednarek

BAJKI PARAGRAFOWEBAJKI PARAGRAFOWE
• interaktywne bajki, które rozwijają wyobraźnię i zachęcają dzieci do czytania
• czytelnicy wcielają się w bohaterów klasycznych opowieści i decydują o swoich losach
• na każdej stronie znajdują się ikonki, a ich wybór decyduje o kolejnym etapie fabuły
• nowoczesne bajki, które nigdy się nie nudzą
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• zagadki dźwiękowe, wizualne i ruchowe dla dzieci w wieku 0–3 lat
• doskonała pomoc dla terapeutów, pedagogów, logopedów
• proste historie, wyraziste, kontrastowe barwy i kształty 
   pomagają dziecku poznawać świat i się rozwijać 
• zabawy inspirujące rodziców do wspólnej zabawy

więcej 

o serii

10 stron | 180 x 180 | oprawa kartonowa | 24,99 zł

Nowa seria kartonowych książeczek wspomagająca rozwój 
ruchowy młodszych dzieci. 

Seria Czapu Czipu porusza wiele aspektów rozwoju dziecka. 
To wielozmysłowa nauka poprzez zabawę, która pobudza wyobraźnię, 
zachęca do podjęcia działania i kształtuje poczucie własnej sprawczości 
oraz sukcesu. – KATARZYNA SKOWRON, psycholog dziecięcy

ISBN 978-83-276-6017-6

ISBN 978-83-276-6018-3ISBN 978-83-276-5991-0ISBN 978-83-276-5992-7

10 stron | 180 x 210 | oprawa kartonowa | 24,99 zł

Seria kartonowych książeczek wspierających naukę mowy. 
Świetna zabawa i praktyczna wiedza o otaczającym świecie.

Książeczki z serii Czapu Czipu wspomagają artykulację 
w prosty i czytelny sposób. Nagromadzenie wyrażeń 
dźwiękonaśladowczych wprowadza klimat zabawy,
a ich powtarzanie sprzyja nauce głosek, sylab i wyrazów 
oraz pomaga je utrwalić. – ANNA STRZAŁKOWSKA, logopeda

ISBN 978-83-276-6298-9ISBN 978-83-276-6297-2 ISBN 978-83-276-6300-9

ISBN 978-83-276-6299-6
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więcej 

o serii

wejdź 

na stronę

AKADEMIA MĄDREGO DZIECKA

Akademia Mądrego Dziecka to opracowana przez polskich ekspertów nowocze-
sna seria edukacyjna wspierająca kompleksowy rozwój dzieci. Książki z kilkunastu 
podserii pomagają doskonalić ważne umiejętności niemowlaków i przedszkolaków: 
słuchanie, rozumienie, logiczne myślenie, psychomotorykę, rysowanie, liczenie, 
naklejanie, rozpoznawanie kształtów i liter, pisanie po śladzie. Rozwijają wyobraźnię, 
słownictwo i sprawność manualną, poszerzają wiedzę o sobie i świecie, uczą 
wartości społecznych. 

Dzieci szybciej przyswajają wiedzę, gdy czerpią z tego przyjemność, a pozytywne 
emocje pomagają w tym procesie. Książki AMD są interaktywne, dostosowane 
do wieku, interesujące i ciekawe, zachęcają do samodzielnego odkrywania świata 
i pomagają go zrozumieć.

wejdź na stronę akademiamadregodziecka.pl

Książeczki dla dzieci młodszych
• pomagają poznawać nowe słowa
• doskonalą spostrzegawczość
• uczą i bawią
• rozwijają małą motorykę
• uczą koncentracji oraz skupienia uwagi
• przygotowują do nauki i zdobywania wiedzy 
  w przedszkolu i szkole 
• bezpieczne dla dzieci dzięki zaokrąglonym rogom

Pomóż mi przetrwać  
• opowiadania dla przedszkolaków, które chcą mądrze wspierać przyrodę
• uczą empatii, kształtują właściwe postawy, uwrażliwiają na potrzeby innych
• rzetelne źródło wiedzy o przyrodzie
• pięknie ilustrowane infografiki, słowniczki, sprawdziany wiedzy 

Przygody z nauką  
• atrakcyjna seria edukacyjna zachęcająca do samodzielnego 
  zgłębiania nauki
• zabawne ilustracje, ciekawe eksperymenty, zaskakujące wnioski
• przyjazny, lubiany przez dzieci sposób przekazywania wiedzy

Chcę wiedzieć!
• nowoczesna seria edukacyjna łącząca naukę z rozrywką
• rozwija i uzupełnia wiedzę, zaspokaja ciekawość, 
  pomaga zrozumieć świat  
• duży format, twarda oprawa, efektowne ilustracje
• tematyka z różnych dziedzin popularnych wśród dzieci

Wiem, co jem!
• nowa seria edukacyjna, która w prosty sposób wyjaśnia, 
  skąd się bierze jedzenie
• zabawne ilustracje i proste teksty pomagają maluchom oswoić się 
  z nielubianymi owocami i warzywami i zachęcają do próbowania 
  nowych smaków
• książki pomagają kształtować dobre nawyki żywieniowe 

0–3 lata

4–6 lat

>> s. 44

>> s. 42

>> s. 52

>> s. 59

>> s. 60
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ISBN 978-83-276-6002-2 ISBN 978-83-276-6004-6

ISBN 978-83-276-6330-6

ISBN 978-83-276-6329-0

ISBN 978-83-276-6328-3

ISBN 978-83-276-6003-9 ISBN 978-83-276-6005-3
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ISBN 978-83-276-5851-7 ISBN 978-83-276-5852-4 ISBN 978-83-276-5850-0 ISBN 978-83-276-5848-7

ISBN 978-83-276-6154-8

43

I

I

V

V

V

V

ISBN 978-83-276-6327-6

• pomagają poznawać nowe słowa
• wspierają rozwój spostrzegawczości
• poprawiają sprawność manualną i koordynację 

ruchowo-wzrokową
PIERWSZE SŁOWAPIERWSZE SŁOWA

10 stron | 170 x 170 | oprawa kartonowa | 26,99 zł

• uczą i bawią
• bezpieczne dla dziecka dzięki zaokrąglonym rogom
• odporne na zniszczenie
• przygotowują do nauki w przedszkolu i szkole

ISBN 978-83-276-6249-1 ISBN 978-83-276-6251-4

ISBN 978-83-276-6248-4 ISBN 978-83-276-6247-7

ISBN 978-83-276-6250-7

ISBN 978-83-276-5849-4 ISBN 978-83-276-7039-7 ISBN 978-83-276-6999-5
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ISBN 978-83-276-6325-2

ISBN 978-83-276-7092-2ISBN 978-83-276-6326-9

ISBN 978-83-276-6996-4ISBN 978-83-276-6997-1 ISBN 978-83-276-6995-7

I

I

I

zajrzyj 

do środka

• pomagają poznawać nowe słowa
• rozwijają spostrzegawczość
• poprawiają sprawność manualną i koordynację ruchowo -wzrokową
• przez zabawę przygotowują do nauki w przedszkolu i szkole
• bezpieczne dla dziecka dzięki zaokrąglonym rogom
• odporne na zniszczenie

PIERWSZE BAJECZKIPIERWSZE BAJECZKI

10 stron | 170 x 170 | oprawa kartonowa | 26,99 zł

ISBN 978-83-276-5847-0

ISBN 978-83-276-5846-3

ISBN 978-83-276-5845-6

• kontrastowa kolorystyka ze srebrnymi elementami
• poznawanie prostych czynności
• ćwiczenie małej motoryki

NIESAMOWITY SPACERNIESAMOWITY SPACER

ISBN 978-83-276-6197-5

ISBN 978-83-276-6198-2

ISBN 978-83-276-6199-9

10 stron | 170 x 170 | oprawa kartonowa | 26,99 zł



4746

ISBN 978-83-276-7181-3

ISBN 978-83-276-7017-5

ISBN 978-83-276-7184-4

ISBN 978-83-276-7182-0

ISBN 978-83-276-6231-6

ISBN 978-83-276-7018-2

ISBN 978-83-276-7183-7

ISBN 978-83-276-6230-9

Moja pierwsza
książka

O KOLORACH

45Pon
ad

OKI
ENE

K

ODKRYWAJ I BAWSIĘ
brązowy pies zielona sałata

szary królik

czerwony bębenek biały niedźwiedź 
polarny

żółte banany

różowe kalosze

fioletowe 
rękawiczki

pomarańczowa 
piłka

złota gwiazda

niebieska łódka

KOLOROWY ŚWIATKOLOROWY ŚWIAT
• pomaga poznawać nowe słowa
• rozwija spostrzegawczość
• poprawia sprawność manualną i koordynację ruchowo-wzrokową
• uczy i bawi
• przygotowuje do nauki i zdobywania wiedzy w przedszkolu i szkole
• książki odporne na zniszczenia

• nauka poprzez zabawę
• poznawanie świata poprzez kolorowe obrazki
• poprawia koordynację ruchowo-wzrokowąODKRYWAJ I BAW SIĘODKRYWAJ I BAW SIĘ

ISBN 978-83-281-4844-4

14 stron | 270 x 270 | oprawa twarda | 36,99 zł10 stron | 194 x 194 | oprawa kartonowa | 29,99 zł

ISBN 978-83-276-7004-5 ISBN 978-83-276-7005-2

ISBN 978-83-276-7007-6

ISBN 978-83-276-7006-9
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     PACHNĄCE KSIĄŻECZKI    PACHNĄCE KSIĄŻECZKI

ISBN 978-83-276-6111-1ISBN 978-83-276-5868-5

ISBN 978-83-276-5869-2

ISBN 978-83-276-6114-2 ISBN 978-83-276-6112-8ISBN 978-83-276-6113-5

10 stron | 174 x 174 | oprawa kartonowa | 19,99 zł

BOBAS ODKRYWABOBAS ODKRYWA
NAUKĘNAUKĘ

• nauka poprzez zabawę
• wyjaśnianie trudnych pojęć w prosty sposób
• nurt edukacji STEM
• rozwijanie od najmłodszych lat 
  zainteresowania przedmiotami ścisłymi

ISBN 978-83-276-7171-4 ISBN 978-83-276-7170-7

IVIV
III

III

zajrzyj 

do środka

• uczą dziecko kolorów i zapachów
• ćwiczenie zmysłu węchu dzięki pachnącym stronom
• poprawiają małą motorykę

ISBN 978-83-276-6343-6ISBN 978-83-276-6341-2

10 stron | 180 x 180 | oprawa kartonowa | 36,99 zł 

ISBN 978-83-276-6340-5ISBN 978-83-276-6342-9

MÓJ ŚWIATMÓJ ŚWIAT
• uczy codziennych czynności i uwrażliwia na świat
• piękne i kolorowe ilustracje
• ruchome elementy
• bezpieczne, zaokrąglone rogi

10 stron | 210 x 210 | oprawa kartonowa | 29,99 zł

ISBN 978-83-276-6335-1

ISBN 978-83-276-6336-8



50 51

III

V VV V

III

IIIIII III III

POZNAJEMY ŚWIATPOZNAJEMY ŚWIAT
• poznawanie pierwszych słów i kolorów
• ćwiczenie motoryki poprzez dopasowywanie elementów 
  do wycięć na stronach
• wzmacnianie koncentracji
• nauka poprzez zabawę

8 stron | 180 x 260 | oprawa kartonowa | 39,99 zł 

12 stron | 180 x 180 | oprawa kartonowa | 26,99 zł 

na stronie

ISBN 978-83-276-7086-1 ISBN 978-83-276-7085-4

POKOCHAJ NATURĘPOKOCHAJ NATURĘ • książeczki przedstawiają życie owadów i uczą, jak ważną rolę 
  odgrywają w przyrodzie
• pokazują, jak dbać o przyrodę i nasza planetę
• dzięki ruchomym elementom czytanie staje się ciekawą zabawą
• ćwiczą małą motorykę

ISBN 978-83-276-6334-4ISBN 978-83-276-6333-7ISBN 978-83-276-6332-0ISBN 978-83-276-6331-3

POZNAJĘ DOTYKIEMPOZNAJĘ DOTYKIEM

filcowe 
strony

ISBN 978-83-276-7087-8ISBN 978-83-276-7088-5 ISBN 978-83-276-7089-2ISBN 978-83-276-7090-8

10 stron | 192 x 192 | oprawa kartonowa | 34,99 zł

• książeczki filcowe do interaktywnej wspólnej zabawy i czytania
• nauka poprzez dotyk, na każdej stronie miękkie elementy
• barwne ilustracje
• wzmacnianie koncentracji
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V VV V
I

I I

• oswajają emocje i pokazują czytelnikowi, jak sobie z nimi radzić
• wspomagają rozwój emocjonalny dziecka
• krótkie historie bohaterów pokazują, jak nawiązywać relacje z innymi
• ważne porady dla rodziców
• dzięki ruchomym obrazkom ćwiczą mała motorykę

10 stron | 190 x 190 | oprawa kartonowa | 32,99 zł 

ISBN 978-83-276-7105-9ISBN 978-83-276-7104-2ISBN 978-83-276-7103-5ISBN 978-83-276-7102-8

POZNAJ UCZUCIAPOZNAJ UCZUCIA
I EMOCJEI EMOCJE ZABAWA I PRZYGODAZABAWA I PRZYGODA

14 stron | 190 x 190 | oprawa kartonowa | 32,99 zł

• krótkie historie, w których bohaterowie bawią się na dworze 
  wraz ze swoimi pupilami
• elementy pop-up pobudzają wyobraźnię czytelnika
• elementy 3D wyostrzają zmysł obserwacji

elementy pop-up 
ISBN 978-83-276-6339-9

ISBN 978-83-276-6338-2ISBN 978-83-276-6337-5
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I I

zajrzyj 

do środka

zajrzyj 

do środka

ISBN 978-83-281-3813-1

ISBN 978-83-276-7195-0

ISBN 978-83-276-7196-7

ISBN 978-83-276-7197-4

ISBN 978-83-276-7192-9

ISBN 978-83-276-7193-6 ISBN 978-83-276-7190-5

ISBN 978-83-276-7191-2

ISBN 978-83-281-3642-7

ISBN 978-83-276-6921-6
200 x 185

ISBN 978-83-281-3641-0

ISBN 978-83-276-6282-8

ISBN 978-83-281-3806-3

ISBN 978-83-281-1411-1
200 x 185

ISBN 978-83-281-2450-9

ISBN 978-83-281-3814-8

ISBN 978-83-281-2350-2

ISBN 978-83-276-7194-3
200 x 185

ISBN 978-83-281-2954-2

• proste i wesołe wiersze dla malucha, które uczą i bawią
• znany i ceniony autor: Zbigniew Dmitroca
• bezpieczne dla dziecka dzięki zaokrąglonym rogom
• odporne na zniszczenie
• unikalny format z dziurą

A TO CIEKAWEA TO CIEKAWE

12 stron | 210 x 190 | oprawa kartonowa | 24,99 zł 

ISBN 978-83-276-6281-1

ISBN 978-83-276-7053-3 ISBN 978-83-276-5874-6

ISBN 978-83-276-6006-0 ISBN 978-83-276-6007-7 ISBN 978-83-276-6008-4ISBN 978-83-276-6009-1

ISBN 978-83-276-7054-0 ISBN 978-83-276-5875-3

• nauka poprzez zabawę
• podobieństwa między światem zwierząt a światem ludzi
• barwne ilustracje
• elemeny ruchome, które można przesuwać
• ćwiczenie małej motoryki

• nauka poprzez zabawę
• poznawanie świata poprzez kolorowe obrazki
• poprawa koordynacji ruchowo-wzrokowej

NIESAMOWITE NIESAMOWITE ZWIERZĘTAZWIERZĘTA

ZWYCZAJE ZWYCZAJE ZWIERZĄTZWIERZĄT

12 stron | 175 x 175 | oprawa kartonowa | 24,99 zł

10 stron | 196 x 196 | oprawa kartonowa | 24,99 zł

ISBN 978-83-276-6920-9
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ISBN 978-83-276-7198-1

ISBN 978-83-276-7201-8

ISBN 978-83-276-7199-8

ISBN 978-83-276-7202-5IS

IS

IS

IS

zajrzyj 

do środka

zobacz, 

jak działa

IV IV

zobacz, 

jak działa

203 x 203 | oprawa kartonowa | 34,99 zł

• książeczka z pierwszymi słowami
• kolorowy puzzel na każdej stronie
• po połączeniu puzzle tworzą pojazd do zabawy
• wzmocnienie koncentracji
• ćwiczenie małej motoryki

PUDEŁKA PEŁNE ZABAWYPUDEŁKA PEŁNE ZABAWY

PIERWSZE PUZZLEPIERWSZE PUZZLE

•  książeczka z wierszykami
•  kolorowe puzzle do ułożenia na tacce
•  zabawa i nauka
•  wzmacnianie koncentracji
•  ćwiczenie małej motoryki
•  słowa w języku polskim i angielskim

270 x 195 | pudełko | 42,99 zł

ISBN 978-83-276-7015-1ISBN 978-83-276-7014-4

ISBN 978-83-276-7013-7

ISBN 978-83-276-5860-9

ISBN 978-83-276-5870-8 ISBN 978-83-276-5872-2 ISBN 978-83-276-5873-9

ISBN 978-83-276-5871-5

12 stron | 155 x 155 | oprawa kartonowa | 26,99 zł

MÓJ PIERWSZY ZEGARMÓJ PIERWSZY ZEGAR

PIERWSZE ZAGADKIPIERWSZE ZAGADKI

• nauka poprzez zabawę
• uczy rozpoznawać pory dnia
• ruchome wskazówki pozwalają nauczyć się 

ustawiać godzinę

• zabawa i nauka
• proste zagadki wzmacniają koncentrację
• duże strony składane na 4
• barwne ilustracje 
• w każdej książeczce nagroda

10 stron | 170  x 170 | oprawa kartonowa | 32,99 zł
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ISBN 978-83-276-6200-2
18 stron | 210 x 260
oprawa kartonowa | 36,99 zł

W tej książce znana wirusolożka 
tłumaczy najmłodszym, czym jest 
wirus i jak się z nim zmagać. 
To pełna fantazji opowieść 
o dziewczynce, która dzięki 
sile wyobraźni spotyka się 
i zaprzyjaźnia z maleńkim 
stworzonkiem – wirusem. 
Ta kolorowa książka z okienkami 
zawiera informacje, dzięki 
którym młody czytelnik, 
bawiąc się, bez strachu zrozumie 
oraz nauczy się rozpoznawać 
współczesne zagrożenia. 
Dowie się również, jak im zapobiegać.

14 stron | 255 x 280 | oprawa twarda | 44,99 zł

WAŻNE SPRAWY PRZEDSZKOLAKAWAŻNE SPRAWY PRZEDSZKOLAKA

ISBN 978-83-281-4303-6
20 stron | 260 x 260
oprawa kartonowa | 49,99 zł

Wielka księga zabaw i gier, dzięki którym dzieci poznają zasady 
ekologicznego życia. Dowiedzą się, dlaczego tak ważna jest 
ochrona przyrody i jak należy segregować śmieci. 
Książka zawiera 9 gier, 4 pionki i 5 ekonaklejek.

• kartonowe książki w dużym formacie z otwieranymi okienkami 
• tematyka edukacyjna odpowiednia ze względu na treść i formę dla młodszych dzieci 
• przedstawione atrakcyjnie i przystępnie wyjaśnione

ISBN 978-83-276-7062-5

IV

Zapraszamy do Ząbkowic! To niezwykłe miesteczko znajduje się 
w każdej buzi. Dowiecie się, czym różnią się mleczaki od zębów 
stałych. Poznacie tajniki pracy dentysty. Zrozumiecie, czym się 
zajmują i dlaczego są dla nas takie ważne. Nauczycie się też, 
jak prawidłowo dbać o zęby, zarówno jeśli chodzi o higienę, 
jak i o właściwe żywienie. Ta zabawna kartonowa książka 
z okienkami i scenką pop-up zawiera wszystkie niezbędne 
informacje na temat zębów, a atrakcyjna formuła gwarantuje świetną 
zabawę.

V

Zapraszamy do Ząbkowic! To niezwykłe miesteczko znajduje się 
w każdej buzi Dowiecie się czym różnią się mleczaki od zębów
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AKADEMIA MĄDREGO DZIECKA

ISBN 978-83-276-6905-6

ISBN 978-83-276-6906-3

ISBN 978-83-276-7082-3

ISBN 978-83-276-5864-7 ISBN 978-83-276-5863-0

ISBN 978-83-276-5862-3

I

I

I

III

III

III

zajrzyj 

do środka

• nowa kreatywna seria edukacyjna dla przedszkolaków i początkujących uczniów
• w każdej książce znajduje się 10 fascynujących eksperymentów 
   z użyciem prostych składników

32 strony | 195 x 220 | oprawa twarda | 22,99 zł

PRZYGODY PRZYGODY 
      Z NAUKĄ      Z NAUKĄ

ISBN 978-83-276-5865-4

ISBN 978-83-276-5866-1

ISBN 978-83-276-5867-8

• dzieci same odkrywają prawa nauki w przyjemny i naturalny dla nich sposób
• zabawne ilustracje pomagają w zapamiętaniu wiadomości 
• bohaterami są dzieci, autorzy – ekspertami 
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ISBN 978-83-276-7064-9
48 stron | 248 x 280

oprawa twarda | 34,99 zł

• nowoczesna seria edukacyjna łącząca naukę z rozrywką
• rozwija i uzupełnia wiedzę, zaspokaja ciekawość, pomaga zrozumieć świat
• duży format i efektowne ilustracje dają przyjemność obcowania z książką 
• tematyka z różnych dziedzin popularnych wśród dzieci

NAUKI PRZYRODNICZE
oprawa twarda | 34,99 zł

CHCĘCHCĘ
   WIEDZIEĆ!   WIEDZIEĆ!

ISBN 978-83-276-6270-5
32 strony | 229 x 280 

kto w nas mieszka 
      i co tam robi

V

V

ISBN 978-83-276-6910-0
64 strony | 230 x 280

ISBN 978-83-276-7080-9
40 stron | 237 x 280

ISBN 978-83-276-6308-5
32 strony | 248 x 280

ISBN 978-83-276-6307-8
48 stron | 237 x 280

II

63



oprawa twarda | 34,99 zł
KOSMOS

ISBN 978-83-276-6915-5

ISBN 978-83-276-6998-8 ISBN 978-83-276-6916-2ISBN 978-83-276-7083-0

CHCĘCHCĘ
   WIEDZIEĆ!   WIEDZIEĆ!

• nowa seria edukacyjna, która w prosty sposób wyjaśnia, skąd się bierze jedzenie
• zabawne ilustracje i krótkie teksty pomagają maluchom oswoić się z różnymi 
  pokarmami i zachęcają do próbowania nowych smaków
• książki pomagają kształtować dobre nawyki żywieniowe
• seria konsultowana przez psychodietetyka

ISBN 978-83-276-6271-2
38 stron | 219 x 280

ISBN 978-83-276-7079-3
40 stron | 219 x 280

II

I I I

I

!!

zobacz 

więcej

64 65

WIEM, CO JEM!WIEM, CO JEM!

40 stron | 220 x 260 | oprawa twarda | 29,99 zł

Dzieci odżywiają się według prostej zasady: jedzą to, co lubią, a lubią to, co znają. 
Jeśli nie proponujemy pociechom warzyw, owoców i innych wartościowych potraw, 
trudno będzie wpoić im dobre nawyki żywieniowe. W książkach z serii Wiem, co jem
znajduje się wiele cennych informacji dotyczących pochodzenia i składu poszczególnych 
produktów. Tę wiedzę zaprezentowano w przyjazny dzieciom sposób, sprzyjający 
większej otwartości na nowe smaki.
Małgorzata Talaga-Duma, psychodietetyczka, edukatorka żywieniowa, jedzzglowa.pl
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POMÓŻ MI PRZETRWAĆPOMÓŻ MI PRZETRWAĆ
• seria dla dzieci, które chcą mądrze dbać o przyrodę
• wzruszające opowiadania Ewy Nowak o zwierzętach
  i dzieciach 
• piękne ilustracje Anny Łazowskiej
• słowniczki, plansze edukacyjne, sprawdziany wiedzy 

ISBN 978-83-276-6246-0ISBN 978-83-276-6245-3

32 strony | 200 x 250 | oprawa twarda | 22,99 zł

ISBN 978-83-276-5818-0 ISBN 978-83-276-5819-7

Jesienią, później niż inne żubrzątka, 
rodzi się mała Asia. Ma niewiele 
czasu, by nabrać sił przed mroźną 
zimą. Mieszkający opodal lasu 
chłopiec Marcin i jego tata 
postanawiają jej pomóc.

Najmłodszy z całego rodzeństwa, 
bocianek Adrianek ma pecha. A to 
zaplącze się w sznurek, a to wypadnie 
z gniazda i złamie skrzydło. 
Z opresji zawsze ratuje go dzielna 
mała Ewunia.

ISBN 978-83-276-6304-7 ISBN 978-83-276-6303-0

67
ISBN 978-83-281-4057-8ISBN 978-83-281-4056-1ISBN 978-83-281-4055-4ISBN 978-83-281-4054-7

• zeszyty ćwiczeń zachęcające do aktywności na dworze
• nauka poprzez zabawę
• prowadzenie obserwacji drzew, owadów, przyrody w mieście
• wycinanki i kolorowanki

       MÓJ ZESZYT        MÓJ ZESZYT 
obserwacji przyrodniczych

40 stron | 210 x 280 | oprawa miękka | 24,99 zł

40 stron | 208 x 278 | oprawa miękka | 22,99 zł

ISBN 978-83-276-5824-1ISBN 978-83-276-5823-4
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ISBN 978-83-281-4626-6
160 stron | 216 x 276
32,99 zł

ISBN 978-83-276-5814-2ISBN 978-83-276-5815-9ISBN 978-83-276-5817-3ISBN 978-83-276-5816-6 69

ISBN 978-83-276-6321-4
96 stron

ISBN 978-83-276-6322-1
112 stron

ISBN 978-83-281-4629-7
24 strony

ISBN 978-83-281-4628-0
36 stron

ISBN 978-83-281-4627-3
36 stron

II II

BIBLIOTECZKA MONTESSORIBIBLIOTECZKA MONTESSORI

EKOLOGIA DLA DZIECIEKOLOGIA DLA DZIECI
• przyrodnicze zeszyty ćwiczeń 
• piękne kolorowe ilustracje
• dużo ciekawych zadań 
• kolorowanki, wycinanki 

AKADEMIA EKO WIEDZYAKADEMIA EKO WIEDZY
• nauka poprzez zabawę; jak dbać o naszą planetę
• dużo ciekawych zadań, kolorowanek
• gra planszowa
• dyplom Eko Dzieciaka

Metoda Marii Montessori powstała w wyniku wieloletnich obserwacji. To system, który 
pokazuje, jak towarzyszyć dzieciom w rozwoju i rozbudzać naturalną dla nich ciekawość 
świata poprzez wykorzystanie przystosowanych do tego narzędzi i materiałów.

238 x  305 | oprawa miękka | 24,99 zł

24 strony | 210 x 297 | oprawa zeszytowa | 16,99 zł

ISBN 978-83-281-3323-5
224 strony | 147 x 200
oprawa miękka | 39,99 zł

ISBN 978-83-281-3312-9
184 strony | 270 x 230
oprawa miękka | 39,99 zł

ISBN 978-83-281-3692-2 
214 x 184 | pudełko
99,99 zł

ISBN 978-83-281-3694-6
214 x 184 | pudełko
81,99 zł 

ISBN 978-83-281-3311-2
240 x 210 | etui 
61,99 zł

ISBN 978-83-281-3698-4
96 stron

220  x  280 | oprawa miękka | 39,99 zł

ISBN 978-83-276-5843-2
72 strony

ISBN 978-83-276-6020-6
112 stron

• 2 w 1, książka dla dzieci i poradnik dla rodzica
• promocja modelu empatycznego rodzicielstwa
• porady dla rodziców i treść atrakcyjna dla dzieci
• trudne tematy poruszane w trakcie zabawy
• dodatek – naklejki

AKCEPTUJĘ, CO CZUJĘAKCEPTUJĘ, CO CZUJĘ

ISBN 978-83-276-6021-3
112 stron

ISBN 978-83-276-5844-9
112 stron

ISBN 978-83-276-6291-0
112 stron

ISBN 978-83-276-6292-7
96 stron



70 71

ISBN 978-83-276-7123-3

ISBN 978-83-276-6090-9 

NAWET NIE WIESZ, NAWET NIE WIESZ, 
   JAK BARDZO CIĘ KOCHAM   JAK BARDZO CIĘ KOCHAM

ŚWIAT CHCE, ŚWIAT CHCE, 
     BYŚ BYŁ SOBĄ     BYŚ BYŁ SOBĄ

• pierwsza od 25 lat nowość w bestsellerowej serii!
• kontynuacja książki Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham, która   

sprzedała się w ponad 47 milionach egzemplarzy na całym świecie 
• Mały Brązowy Zajączek wyrusza w podróż i poznaje przyjaciela!

Teraz zabawa może zacząć się na całego! Czarująca opowieść,   
która podbije serca dużych i małych czytelników

• film animowany na podstawie książki w ramówce TVP ABC

ISBN 978-83-276-6162-3 ISBN 978-83-276-6163-0 ISBN 978-83-276-6164-7 ISBN 978-83-276-6165-4 

24 strony | 160 x 183 | oprawa twarda | 24,99 zł

32 strony | 215 x 245 | oprawa twarda | 36,99 zł

ISBN 978-83-276-6305-4

Świat chce, byś był sobą to przepiękna opowieść autorstwa 
Joanny Gaines, zilustrowana przez Juliannę Swaney. 
Autorki towarzyszą dzieciom, które konstruują własne balony 
na ogrzane powietrze, by wziąć udział w wielkim pokazie. 
Jedne z nich pracują wspólnie, inne wolą tworzyć samodzielnie. 
Niektóre budują skomplikowane maszyny, inne stawiają na artyzm 
swoich projektów. Jednak dopiero wszystkie balony wspólnie tworzą 
wspaniały, niezwykle barwny pokaz, który jest metaforą naszego życia – 
różnorodność jest nie tylko urokliwa, lecz także bardzo nam wszystkim 
potrzebna.

„W niezwykłą dziś podróż 
ruszamy po niebie.
Jak pięknie się wszyscy 
różnimy od siebie!
Odmienność to sprawa 
potrzebna i prosta,
a świat chce, by każdy 
z nas sobą pozostał!”

32 strony | 236 x 285 | oprawa twarda | 34,99 zł

• książka ma za zadanie wzmacniać w dzieciach poczucie własnej wartości, 
wskazując mocne strony każdego z nich 

• zachęca dzieci do rozwijania i pielęgnowania talentów
• przekonuje do akceptacji różnic między ludźmi
• podkreśla wartość pracy zespołowej
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ISBN 978-83-276-6277-4
10 stron | 190 x 190 | OK
19,99 zł O
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ISBN 978-83-276-7128-8
20 stron | 197 x 197  | OK
24,99 zł ISBN 978-83-276-7145-5 ISBN 978-83-276-7146-2

ISBN 978-83-276-6278-1
10 stron | 170 x 190 | OK
19,99 zł

IV
IV IV

KSIĄŻECZKI KARTONOWEKSIĄŻECZKI KARTONOWE
• kartonowe książeczki o różnych kształach
• niewielki format, w sam raz dla małych rączek
• do wspólnego czytania z rodzicami

12 stron | 190 x 190 | oprawa kartonowa | 22,99 zł

© Ładne Bebe

24 strony I 197 x 197 I oprawa kartonowa I 24,99 zł

ISBN 978-83-276-6275-0
10 stron | 190 x 190 | OK
19,99 zł

ISBN 978-83-276-6890-5ISBN 978-83-276-6891-2

ISBN 978-83-276-6279-8
12 stron | 160 x 190 | OK
19,99 zł

ISBN 978-83-276-6276-7
12 stron | 190 x 190 | OK
19,99 zł

ISBN 978-83-276-7068-7
10 stron

ISBN 978-83-276-7186-8 ISBN 978-83-276-7187-5
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do środka
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PRZEZ OKIENKOPRZEZ OKIENKO
• książeczki z otwieranymi okienkami są hitem wśród dzieci
• proste zadania na wyszukiwanie
• ćwiczenie koordynacji ręka–oko
• wytrzymałe kartonowe strony
• bezpieczne zaokrąglone rogi

ISBN 978-83-276-6893-6 ISBN 978-83-276-6983-4ISBN 978-83-276-6922-3 ISBN 978-83-276-7069-4

ISBN 978-83-276-5920-0
10 stron | 240 x 260 | OK
36,99 zł

12 stron | 209 x 209 | oprawa kartonowa | 32,99 zł 10 stron | 209 x 209 | oprawa kartonowa | 32,99 zł

ISBN 978-83-276-7099-1 ISBN 978-83-276-7100-4
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22 strony | 210 x 285 | oprawa kartonowa | 34,99 zł

ISBN 978-83-276-6964-3

V

ISBN 978-83-276-6980-3 ISBN 978-83-276-6367-2

VV

• nowa seria dla maluchów, które uwielbiają zabawę z ulubionymi bohaterami
• kartonowe strony, duży format, zaokrąglone rogi i przepiękne ilustracje
• w środku aktywności ukierunkowane na kształtowanie spostrzegawczości i koncentracji
• doskonała okazja do interakcji rodzica z dzieckiem

SZUKAJ  I  ZNAJDŹSZUKAJ I ZNAJDŹ

ISBN 978-83-276-6889-9

ISBN 978-83-276-6917-9

ISBN 978-83-281-4864-2ISBN 978-83-281-4865-9ISBN 978-83-276-6074-9 ISBN 978-83-276-6075-6

22 strony | 210 x 285 | oprawa kartonowa | 34,99 zł

ISBN 978-83-281-4858-1 ISBN 978-83-281-4857-4
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20 stron | 174 x 174 | oprawa kartonowa | 14,99 zł 10 stron | 275 x 221 | oprawa kartonowa | 36,99 zł

ISBN 978-83-276-6225-5

KSIĄŻKA KSIĄŻKA 
  Z MAGNESAMI  Z MAGNESAMI

• idealna propozycja dla małych czytelników – czytanie 
i zabawa w jednym

• kartonowe wytrzymałe strony
• do książki dołączono 8 magnesów z ulubionymi bohaterami 
  do uzupełniania ilustracji na kolejnych stronach

 100100 
PIERWSZYCH SŁÓWPIERWSZYCH SŁÓW

• pierwsza książeczka edukacyjna
• ulubieni bohaterowie przykuwają uwagę dzieci 

i pomagają poszerzać słownictwo
• wytrzymałe kartonowe strony 
• bezpieczne zaokrąglone rogi

ISBN 978-83-281-4734-8

ISBN 978-83-276-5945-3 ISBN 978-83-281-3911-4ISBN 978-83-281-3059-3
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KSKSIĄŻECZKI 

W ZESTAW
W ZESTAWIEIE

KSKSIĄŻECZKI 

W ZESTAWIE

CZKI CZKI

MAŁY MAŁY 
FORMAT
FORMAT

ISBN 978-83-276-6115-9

OBRAZEK OBRAZEK 

Z OKŁADEK
Z OKŁADEK

ISBN 978-83-276-6991-9

ISBN 978-83-276-7141-7

CZKII CZKII
IEIE
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IX

MOJA PIERWSZA MOJA PIERWSZA BIBLIOTECZKABIBLIOTECZKA
• w każdym zestawie 4 książeczki z ulubionymi bohaterami
• starannie dobrane treści
• kartonowe strony odporne na dziecięce eksperymenty
• bezpieczne zaokrąglone rogi 
• niewielki format idealny dla najmłodszych
• każdy zestaw w atrakcyjnym etui

4 x 10 stron | 120 x 120 | oprawa kartonowa | 34,99 zł

ISBN 978-83-276-6924-7

ISBN 978-83-276-6923-0

ISBN 978-83-276-6149-4
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ISBN 978-83-276-6050-3 ISBN 978-83-276-6049-7

ISBN 978-83-276-6047-3

CZARY-MARY CZARY-MARY 
DZIECI NIE MA… DZIECI NIE MA… 

NA GODZINĘ ALBO DŁUŻEJNA GODZINĘ ALBO DŁUŻEJ!

ISBN 978-83-276-7052-6

ISBN 978-83-276-6048-0

ISBN 978-83-276-7139-4

ISBN 978-83-276-6955-1 ISBN 978-83-276-7164-6ISBN 978-83-276-6953-7

IV IV
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IV

IV

WODNE CZARY-MARYWODNE CZARY-MARY

10 stron | 210 x 230 | oprawa kartonowa | 32,99 zł

• innowacyjna technologia druku – kolory pojawiają się pod wpływem „malowania” pisakiem z wodą 
• wytrzymała książka wielokrotnego użytku, po wyschnięciu strony są gotowe do kolejnego malowania 
• bezpieczny mazak, który można wielokrotnie napełniać wodą, dołączony jest do książki wraz 
  z instrukcją użytkowania 
• zaokrąglone rogi, poręczny format

© Ładne Bebe
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JUŻ TO JUŻ TO 
POTRAFIĘ!POTRAFIĘ!

KOLOROWY ŚWIAT

24 strony | 205 x 270 | oprawa zeszytowa | 14,99 zł

ISBN 978-83-237-6067-2 ISBN 978-83-237-6066-5 ISBN 978-83-237-6065-8

• ciekawy sposób na przyswojenie umiejętności i zdobycie wiedzy
• seria opracowana przez ekspertów edukacyjnych 
• idealne narzędzie do samodzielnej pracy z dzieckiem w domu
• pytania powtórkowe utrwalą wiedzę
• naklejki pomagają w rozwoju umiejętności motorycznych

ISBN 978-83-281-3699-1
12 stron | 14,99 zł

ISBN 978-83-281-3700-4
12 stron | 14,99 zł

ISBN 978-83-281-3701-1
32 strony | 16,99 zł

216 x 285 | oprawa zeszytowa

RYSUJĘ I ŚCIERAMRYSUJĘ I ŚCIERAM
• specjalne ścieralne strony 
• dołączony do książki mazak 
• możliwość poprawiania, przerabiania lub zaczynania 
  wszystkiego od początku
• efektywna nauka i wspaniała zabawa

dla maluszkówdla maluszków
• nauka kolorów, kształtów, przeciwieństw i cyfr
• wytrzymałe kartonowe strony
• ulubieni bohaterowie każdego malucha

20 stron | 174 x 174 | oprawa kartonowa | 14,99 zł

ISBN 978-83-281-4736-2

ISBN 978-83-281-4442-2ISBN 978-83-281-3902-2 ISBN 978-83-281-3835-3 ISBN 978-83-281-4441-5

NAUKA I ZABAWANAUKA I ZABAWA

24 strony | 210 x 297 | oprawa zeszytowa | 9,99 zł

• zeszyty z naklejkami, które pomogą oswoić się z literami, 
prostymi działaniami matematycznymi i podstawami 
języka angielskiego

• nauka przez zabawę z Maszą, Bobem Budowniczym 
   czy kucykami Pony 

NAUKA I ZABAWANAUKA I ZABAWA
dla starszakówdla starszaków

ISBN 978-83-281-4094-3 ISBN 978-83-281-4443-9 ISBN 978-832-81-4536-8ISBN 978-832-81-4093-6ISBN 978-83-281-4095-0
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I

ISBN 978-83-276-6981-0

• pierwsza malarska przygoda dla najmłodszych
• ilustracje przygotowane z użyciem specjalnych bezpiecznych farb odkrywających kolory pod wpływem wody, 

którą dziecko może nanieść pędzelkiem na poszczególne strony
• świetna zabawa, po której łatwo posprzątać 

WODNE WODNE KOLOROWANIEKOLOROWANIE

16 stron | 210 x 297 | oprawa zeszytowa | 9,99 zł *

16 stron | 208 x 278 | oprawa zeszytowa | 8,99 zł

* Odmienne wartości znajdują się bezpośrednio pod okładkami. 

ISBN 978-83-276-6368-9 ISBN 978-83-276-6892-9

ISBN 978-83-276-6363-4 ISBN 978-83-281-3992-3 ISBN 978-83-281-3991-6

ISBN 978-83-276-6156-2
208 x 278

ISBN 978-83-276-6157-9 ISBN 978-83-281-4800-0 ISBN 978-83-281-4586-3

ISBN 978-83-281-3643-4 ISBN 978-83-276-5835-7 ISBN 978-83-276-5836-4

ISBN 978-83-281-0825-7
210 x 280

ISBN 978-83-281-2150-8
210 x 280

ISBN 978-83-281-0823-3
210 x 280

ISBN 978-83-281-2452-3
210 x 280

ISBN 978-83-276-7133-2
210 x 280

ISBN 978-83-276-7134-9
210 x 280

ISBN 978-83-281-3016-6
208 x 278

ISBN 978-83-281-3791-2

ISBN 978-83-281-4678-5
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ISBN 978-83-276-6287-3

ISBN 978-83-276-6361-0

ISBN 978-83-276-6927-8

ISBN 978-83-276-6929-2

ISBN 978-83-276-6078-7ISBN 978-83-276-6928-5

ISBN 978-83-276-6982-7

ISBN 978-83-276-6926-1

VI

VI

I

I

I

I

• kolorowanka z prostokątnymi naklejkami dla najmłodszych
• proste, duże obrazki do pokolorowania, przy każdym z nich miejsce na naklejkę – ściągawkę kolorystyczną
• teksty zrozumiałe dla maluchów
• poziom trudności ilustracji konsultowany z metodykiem nauczania przedszkolnego

24 strony | 210 x 297 | oprawa zeszytowa | 9,99 zł

ISBN 978-83-276-5994-1

ISBN 978-83-276-5993-4

ISBN 978-83-276-5996-5ISBN 978-83-276-5995-8

ISBN 978-83-276-5988-0

 KOLORUJ  KOLORUJ i NAKLEJAJ NAKLEJAJ

ISBN 978-83-276-6226-2ISBN 978-83-276-6366-5



9190 ISBN 978-83-276-7144-8 ISBN 978-83-276-6930-8ISBN 978-83-276-7129-5 ISBN 978-83-276-6232-3

ISBN 978-83-276-7001-4

ISBN 978-83-276-6931-5

VIII I

II

II

IV

• zadania stworzone we współpracy z metodykiem nauczania przedszkolnego
• zróżnicowany poziom trudności (przy bardziej wymagających zadaniach – odpowiednia informacja)
• dzieci ćwiczą małą motorykę, umiejętność logicznego myślenia i spostrzegawczość

ZABAWY ZABAWY i ZADANIA  ZADANIA z naklejkamiz naklejkami

ISBN 978-83-276-5997-2

ISBN 978-83-276-5999-6 ISBN 978-83-276-6000-8

ISBN 978-83-276-6362-7 ISBN 978-83-276-6227-9

ISBN 978-83-276-5998-9

24 strony | 210 x 297 | oprawa zeszytowa | 10,99 zł
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WESOŁA KOLOROWANKAWESOŁA KOLOROWANKA

93

ISBN 978-83-276-6145-6 ISBN 978-83-276-6079-4
48 stron I 19,99 zł 

• zestaw rozmaitych zadań: labirynty, zgadywanki, krzyżówki, 
kolorowanki

• zadania na zróżnicowanym poziomie uwzględniają potrzeby 
każdego odbiorcy

• łatwiejsze zadania budują poczucie wiary we własne siły, 
  trudniejsze są okazją do spędzenia czasu z rodzicami
• arkusz naklejek do wykorzystania w zadaniach i nie tylko

VI

24 strony | 208 x 278  | oprawa zeszytowa | 8,99 zł

32 strony | 210 x 297  | oprawa zeszytowa | 8,99 zł

32 strony | 208 x 278  | oprawa zeszytowa | 8,99 zł

• klasyczna kolorowanka
• proste, duże ilustracje 
• zabawne teksty dostosowane   
  do wieku dzieci
• kolorowe naklejki

ISBN 978-83-276-7047-2

ISBN 978-83-276-7049-6

ISBN 978-83-276-7048-9

ISBN 978-83-276-6144-9

ISBN 978-83-281-3989-3ISBN 978-83-281-4098-1

ISBN 978-83-281-4677-8

ISBN 978-83-281-2996-2ISBN 978-83-281-2999-3

ZESZYT ZADAŃZESZYT ZADAŃ

24 strony | 210 x 297  | oprawa zeszytowa | 8,99 zł

ISBN 978-83-281-4014-1ISBN 978-83-281-3797-4

ISBN 978-83-281-4016-5

ISBN 978-83-281-4015-8 ISBN 978-83-281-4585-6



48 stron | 325 x 240 | oprawa miękka | 14,99 zł
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do
 stoŁu

Podano
Proste   łamigłówki nie tylko przed jedzeniem

do 
 stoŁu

Proste  łamigłówki nie tylko przed jedzeniem

Podano
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ISBN 978-83-276-6967-4

ISBN 978-83-276-7148-6

ISBN 978-83-276-7140-0

ISBN 978-83-276-6965-0

VI

VI

VI

VI

ISBN 978-83-276-6065-7 ISBN 978-83-276-6064-0

ISBN 978-83-276-6220-0ISBN 978-83-276-6063-3

ISBN 978-83-276-6062-6

• 48 stron papierowych podkładek pod talerz dla dzieci
• każdą stronę można wyrwać i dać dziecku do rozwiązania
• podkładki zawierają proste zadania dla najmłodszych
• promocja zdrowego żywienia dla maluchów
• rozrywka na czas oczekiwania na posiłek
• doskonałe rozwiązanie w podróży i restauracji

PODKŁADKI ODKŁADKI 
          pod talerzpod talerz
z zadaniamiz zadaniami

16 stron | 210 x 297  | oprawa zeszytowa | 6,99 zł

• 8 kolorowych stron z zadaniami oraz 8 stron 
do kolorowania

• bardzo łatwe zadania – w sam raz dla kilkulatków
• przejrzyste, duże obrazki 
• grafika nierozpraszająca uwagi dziecka
• atrakcyjna cena

KOLOROWANKA KOLOROWANKA 
I ZADANKAI ZADANKA
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ISBN 978-83-281-4683-9 ISBN 978-83-281-4684-6ISBN 978-83-281-4691-4

• odpowiada na dziecięcą potrzebę poznawania otaczającego świata
• jest okazją do interakcji opiekuna z dzieckiem
• quizy to lubiana forma zabawy znana z popularnych gazetek dla dzieci
• dostarcza młodym fanom informacji o ich ulubionych bohaterach 
• jest kopalnią wiedzy, której czytelnicy nie znajdą nigdzie indziej
• umożliwia zdobycie wiedzy eksperckiej, dzięki której dzieci będą mogły 

zabłysnąć wśród rówieśników

SZALONE SZABLONYSZALONE SZABLONY
• szablony wielorazowego użytku
• mogą służyć do ozdabiania zeszytów, piórnika 
  czy tworzenia nowych prac plastycznych
• dziecko staje się ilustratorem książeczki 
• podnoszą samoocenę i dają satysfakcję dziecku, 
  które może namalować ulubionych bohaterów

KSIĘGA KSIĘGA QUIZÓW QUIZÓW 
i FAKTÓW FAKTÓW

64 strony | 148 x 210 | oprawa miękka | 14,99 zł

24 strony | 210 x 297 | oprawa zeszytowa | 14,99 zł

ISBN 978-83-281-4681-5 ISBN 978-83-281-4682-2ISBN 978-83-281-4680-8 ISBN 978-83-281-4804-8
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• okazja do interakcji opiekuna z dzieckiem
• możliwość wspólnego poznawania przedmiotów 

i otaczającego świata
• ćwiczenie spostrzegawczości i koncentracji 
• wspólna nauka podstaw liczenia

NA TROPIE NA TROPIE 
    Szukaj i znajdźSzukaj i znajdź

24 strony | 238 x 305 | oprawa miękka | 16,99 zł

ISBN 978-83-276-6155-5 ISBN 978-83-281-4700-3 ISBN 978-83-281-4714-0

ISBN 978-83-276-6055-8ISBN 978-83-276-6056-5ISBN 978-83-276-6057-2

ISBN 978-83-276-6221-7



ISBN 978-83-281-3608-3 ISBN 978-83-276-7143-1 ISBN 978-83-276-6969-8 ISBN 978-83-276-7149-3ISBN 978-83-276-6966-7

IV IV IV IV

• zabawa w uzupełnianie scen naklejkami
• specjalny papier pozwala na wielokrotne przyklejanie

i odklejanie naklejek
• książka wielokrotnego użytku – postacie mogą

zmieniać miejsce w zależności od pomysłu dziecka
• satysfakcja z samodzielnego komponowania ilustracji

KSIĄŻKA KSIĄŻKA 
   do wyklejaniado wyklejania

16 stron | 216 x 285 | oprawa zeszytowa | 12,99 zł

16 stron | 210 x 297
oprawa zeszytowa 
12,99 zł

ISBN 978-83-281-4518-4ISBN 978-83-281-4517-7

ISBN 978-83-276-7024-3

ISBN 978-83-276-6201-9

ISBN 978-83-276-7023-6ISBN 978-83-281-4828-4

24 strony | 210 x 297 | oprawa miękka | 12,99 zł

 ZADANIA   ZADANIA 
do wyklejaniado wyklejania

ISBN 978-83-276-7021-2ISBN 978-83-276-7020-5

• nowa seria książeczek aktywnościowych dla dzieci
• proste zadania, z którymi poradzą sobie przedszkolaki
• kolorowe strony i mnóstwo naklejek
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ISBN 978-83-276-5922-4ISBN 978-83-276-6314-6

100

ISBN 978-83-281-4855-0ISBN 978-83-276-7045-8

100100 NAKLEJEK NAKLEJEK

16 stron | 205 x 294 | oprawa zeszytowa | 10,99 zł

ISBN 978-83-276-6365-8 ISBN 978-83-281-4701-0 ISBN 978-83-281-4712-6 ISBN 978-83-281-4698-3

• w każdej książce 100 naklejek
• rozwijanie spostrzegawczości, logicznego 
  myślenia i zdolności manualnych

24 strony | 210 x 297 | oprawa zeszytowa | 15,99 zł

ISBN 978-83-281-4689-1 ISBN 978-83-281-4690-7

• wyklejanie plasteliną, kolorowanie, zabawa 
   naklejkami na mozaikowych obrazkach
• doskonałe ćwiczenie małej motoryki

      MOZAIKI      MOZAIKI do wyklejania do wyklejania 
         i kolorowania         i kolorowania

OPOWIEŚCIOPOWIEŚCI
    z dreszczykiem    z dreszczykiem

• nowa seria dla maluchów, które lubią słuchać strasznych opowieści
• wszystkie historie kończą się dobrze, a każda z nich może stanowić 

punkt wyjścia do fascynującej rozmowy z kilkulatkiem
• fantastyczne świecące w ciemności okładki z pewnością 

podbiją serca młodych czytelników 

128 stron | 185 x 235 | oprawa twarda | 34,99 zł
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ISBN 978-83-276-6215-6 ISBN 978-83-276-6214-9ISBN 978-83-276-6222-4

• w każdej książce trzy krótkie bajeczki z ulubionymi bohaterami
• prosty język idealny dla młodszych czytelników
• wygodny format książki, bezpieczne, zaokrąglone rogi
• okładki świecące w ciemności 

33 BAJECZKI  BAJECZKI PRZED SNEMPRZED SNEM

72 strony | 200 x 223 | oprawa twarda | 29,99 zł

ISBN 978-83-276-7012-0ISBN 978-83-276-6938-4

ISBN 978-83-276-6036-7
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do środka

ISBN 978-83-276-7138-7

II
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128 stron | 200 x 223 | oprawa twarda z gąbką | 34,99 zł

105

ISBN 978-83-276-6958-2
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ISBN 978-83-276-6957-5

IXIV

• doskonale sprzedający się format
• zbiory świetnie napisanych opowiadań o znanych bohaterach
• ciepłe, inspirujace historie z magicznego świata
• duże litery i wyraziste ilustracje

  NOWA   NOWA KOLEKCJA BAJEKKOLEKCJA BAJEK

ISBN 978-83-276-6059-6 ISBN 978-83-276-6061-9ISBN 978-83-276-6979-7ISBN 978-83-276-6288-0

ISBN 978-83-276-7022-9 ISBN 978-83-281-4852-9 ISBN 978-83-281-4695-2ISBN 978-83-276-6060-2

ISBN 978-83-276-6273-6 ISBN 978-83-281-3762-2 ISBN 978-83-276-7074-8ISBN 978-83-276-6128-9

ISBN 978-83-281-4824-6 ISBN 978-83-281-3614-4 ISBN 978-83-276-6274-3 ISBN 978-83-276-6129-6

ISBN 978-83-276-7135-6
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BAJECZKI NA BAJECZKI NA 
DZIEŃ DOBRYDZIEŃ DOBRY

128 stron | 160 x 160 | oprawa fleksi | 19,99 zł

MOJE BAJECZKIMOJE BAJECZKI • seria dla małych fanów wielkich opowieści
• niewielki, poręczny format
• wytrzymałe, elastyczne okładki
• kolorowe ilustracje i krótkie, proste historie

• trzy opowieści o przygodach ulubionych bohaterów
• niewielki format – w sam raz do dziecięcego plecaka
• prosty język i duże litery
• ilustrowane grafiką z serialu telewizyjnego

ISBN 978-83-281-2010-5 ISBN 978-83-281-2237-6 ISBN 978-83-281-2997-9 ISBN 978-83-281-1147-9

ISBN 978-83-281-4853-6 ISBN 978-83-281-4599-3 ISBN 978-83-281-4826-0 ISBN 978-83-281-4723-2

 NAJPIĘKNIEJSZE NAJPIĘKNIEJSZE
  opowieści  opowieści

• zbiory opowiadań z ulubionymi bohaterami 
• przystępna cena
• poręczny format

192 strony | 140 x 190 | oprawa fleksi | 24,99 zł

ISBN 978-83-281-4706-5ISBN 978-83-281-4709-6 ISBN 978-83-281-4707-2 ISBN 978-83-281-4558-0
288 stron

ISBN 978-83-276-6136-4
304 strony

ISBN 978-83-276-5879-1
304 strony

BIBLIOTEKA BAJEKBIBLIOTEKA BAJEK
• imponująca kolekcja opowiadań
• prezentowy format
• ciekawe, wciągające i zabawne opowiadania
• charakterystyczny kwadratowy format jest dobrze 

widoczny na półce sklepowej

200 x 223 | oprawa fleksi | 44,99 zł

ISBN 978-83-276-7203-2ISB

V

ISBN 978-83-276-6936-0ISB

72 strony | 190 x 190 | oprawa twarda | 26,99 zł

ISBN 978-83-276-6933-9

y

ISB

V

V
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ISBN 978-83-276-6229-3 ISBN 978-83-276-5939-2

BAJKI BAJKI 5 MINUT  MINUT przed snemprzed snem
• doskonale sprzedająca się seria
• zbiór kilkunastu krótkich opowiadań, w sam raz do czytania przed snem
• każde opowiadanie do przeczytania w pięć minut
• idealny pomysł na prezent

192 strony | 200 x 250 | oprawa fleksi | 36,99 zł *

ISBN 978-83-276-7019-9

VI

III

III

ISBN 978-83-276-6224-8

ISBN 978-83-276-6054-1ISBN 978-83-276-6219-4 ISBN 978-83-276-6223-1

ISBN 978-83-276-6089-3
176 stron

ISBN 978-83-276-6228-6
176 stron

ISBN 978-83-276-5941-5
176 stron

ISBN 978-83-276-6945-2

ISBN 978-83-276-6946-9
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ISBN 978-83-276-6950-6

ISBN 978-83-276-7142-4
72 strony | 200 x 250 | OT
44,99 zł

ISBN 978-83-276-6947-6 ISBN 978-83-276-6948-3 ISBN 978-83-276-6949-0

ISBN 978-83-276-6031-2
80 stron | 250 x 300 | OT
39,99 zł

ISBN 978-83-276-6296-5
176 stron | 195 x 260 | OT
49,99 zł

T

• przepiękne książki z najbardziej znanymi trollami na świecie 
• mądre, ciepłe i zabawne opowieści pomagają dzieciom oswajać się z własnymi emocjami 

i dzielnie stawiać czoła codziennym wyzwaniom
• wyrafinowane ilustracje znakomicie oddające klimat świata stworzonego przez Tove Jansson
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32 strony | 210 x 260 | oprawa miękka | 19,99 zł

ISBN 978-83-276-6159-3

ISBN 978-83-276-6070-1

ISBN 978-83-276-6071-8 ISBN 978-83-276-6160-9 ISBN 978-83-276-6161-6

VIII
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ISBN 978-83-276-6296-5

CÓŻ TO ZA CZARODZIEJSKA DOLINKA!CÓŻ TO ZA CZARODZIEJSKA DOLINKA!
MOŻE WPADNIESZ ODWIEDZIĆ MUMINKA?MOŻE WPADNIESZ ODWIEDZIĆ MUMINKA?

POCIĄGNIJ, POPCHNIJ, PRZESUŃ!POCIĄGNIJ, POPCHNIJ, PRZESUŃ!
RUSZ TYLKO PALCEM – ŁATWA TO SPRAWA,RUSZ TYLKO PALCEM – ŁATWA TO SPRAWA,

A NIE OMINIE CIĘ ŚWIETNA ZABAWA!A NIE OMINIE CIĘ ŚWIETNA ZABAWA!

8 stron | 180 x 180 | oprawa kartonowa | 29,99 zł

ISBN 978-83-276-6897-4

RUCHOMEUCHOME

OBRAZKI
OBRAZKI 22 strony | 210 x 285 | oprawa kartonowa | 34,99 zł

ISBN 978-83-281-4864-2ISBN 978-83-276-6074-9 ISBN 978-83-276-6075-6 ISBN 978-83-281-4865-9

4 x 10 stron | 120 x 120
oprawa kartonowa | 34,99 zł

ISBN 978-83-276-6149-4
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ISBN 978-83-276-6076-3 ISBN 978-83-276-6077-0ISBN 978-83-276-7066-3 ISBN 978-83-276-7067-0

ISBN 978-83-276-6192-0
152 strony | 158 x 235
oprawa miękka | 29,99 zł

ISBN 978-83-281-4485-9
96 stron | 158 x 235
oprawa miękka | 34,99 zł

ISBN 978-83-281-4487-3
48 stron | 158 x 235
oprawa zeszytowa | 16,99 zł

ISBN 978-83-281-4802-4
128 strony | 158 x 235
oprawa miękka | 29,99 zł

FILM KINOWY 
2021

• książki nie tylko dla fanów kultowej gry Zgadnij kto to?
• wartka akcja, ekscytujące śledztwo, sekrety ukryte w różnych zakątkach świata
• czytelnik rozwiązuje zagadkę wraz z bohaterami, zadając pytania i eliminując podejrzanych 
• kolekcja czterech książek z ilustracjami nawiązującymi do popularnej gry planszowej

64 strony | 132 x 191 | oprawa miękka ze skrzydełkami | 19,99 zł

Mustang: Duch wolności to historia o sile przyjaźni, niezwykłej pasji, 
poszukiwaniu przygód i… koniach. Szalone i zabawne perypetie trójki 
przyjaciółek i niesamowita więź łącząca dziewczyny z ich wierzchowcami 
stanowią kanwę opowieści o tym, czym jest prawdziwa wolność.

ISBN 978-83-276-6061-9
128 stron | 200 x 223
oprawa twarda | 34,99 zł

ISBN 978-83-276-6068-8
128 stron | 158 x 234
oprawa miękka | 29,99 zł

ISBN 978-83-276-6226-2
24 strony | 210 x 297
oprawa zeszytowa | 9,99 zł

ISBN 978-83-276-6227-9
24 strony | 210 x 297
oprawa zeszytowa | 10,99 zł

ISBN 978-83-281-4845-1
64 strony | 205 x 295
oprawa miękka | 16,99 zł

ISBN 978-83-276-6224-8
192 strony | 200 x 250
oprawa fleksi | 36,99 zł

     SPIRIT. MUSTANG: DUCH WOLNOŚCI     SPIRIT. MUSTANG: DUCH WOLNOŚCI
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148 x 210 | oprawa twarda | 32,99 zł

ISBN 978-83-276-5829-6
80 stron 

ISBN 978-83-276-5827-2
80 stron

ISBN 978-83-276-5830-2
80 stron 

ISBN 978-83-276-5831-9
80 stron

ISBN 978-83-281-2065-5
96 stron

ISBN 978-83-276-5828-9
80 stron

ISBN 978-83-276-6080-0
96 stron | 148 x 210 | OT
32,99 zł

ISBN 978-83-281-3773-8
64 strony | 148 x 210 | OT
29,99 zł 

ISBN 978-83-281-4450-7
64 strony | 148 x 210 | OT
29,99 zł 

ISBN 978-83-276-7051-9
96 stron | 148 x 210 | OT
32,99 zł

ISBN 978-83-276-6899-8
96 stron | 148 x 210 | OT | 34,99 zł

ISBN 978-83-276-6901-8
336 stron | 250 x 250| OT
129,99 zł

ISBN 978-83-276-6900-1
96 stron | 148 x 210 | OT | 34,99 zł

TAJEMNICE TAJEMNICE 
SUKCESU GRY SUKCESU GRY 

I KSIĄŻEKI KSIĄŻEK

WIRTUALNY WIRTUALNY 
SPACER PO SPACER PO 
KSIĄŻCEKSIĄŻCE
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ISBN 978-83-281-4449-1
64 strony | 216 x 285 | OT
29,99 zł

Zupełnie nowe wydanie bestsellerowej 
Blokopedii z 2015 roku.
Ponad 300 stron rzetelnej, kompleksowej 
wiedzy o wszystkich blokach Minecrafta, 
w dużej formatowo i obszernej treściowo 
formie encyklopedycznej.  
Praktyczna wiedza i wskazówki dla graczy, 
wiele inspiracji, pomysłów, informacji, które 
otwierają nowe możliwości w grze.
Idealny pomysł na prezent dla fanów 
Minecrafta w każdym wieku.

PORADNIKI BLOKOPEDIA

Nowatorska gra stworzona przez studio Mojang przy wsparciu koncernu Microsoft cieszy się stale rosnącym 
zainteresowaniem w Polsce i na całym świecie. Liczba graczy i sprzedanych produktów licencyjnych bije 
wszelkie rekordy. Oferta wydawnicza HarperCollins, jedynego oficjalnego wydawcy książek o Minecrafcie w Polsce, 
to bezcenne wskazówki i wiele ciekawostek dla fanów. JEDYNE OFICJALNE KSIĄŻKI

zobacz 

więcej

zobacz 

więcej

fot. Emka Kowalska
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ISBN 978-83-276-7137-0
24 strony | 22,99 zł

ISBN 978-83-281-2057-0
104 strony | 220 x 220 | OT
54,99 zł
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ISBN 978-83-276-6364-1
64 strony | 216 x 285 | OM
64,99 zł

ISBN 978-83-281-4847-5
64 strony | 216 x 285 | OM
64,99 zł

ZESTAWY PREZENTOWE

72 strony | 216 x 285 | oprawa twarda | 32,99 zł
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ROCZNIKI

ISBN 978-83-276-5889-0ISBN 978-83-281-3886-5 ISBN 978-83-276-6369-6 ISBN 978-83-276-5929-3 
40 stron | 216 x 300 | OT
36,99 zł

ISBN 978-83-276-6280-4 ISBN 978-83-276-5832-6ISBN 978-83-276-6041-1 ISBN 978-83-281-3308-2

ISBN 978-83-276-5826-5

ISBN 978-83-281-3888-9
80 stron | 216 x 297 | OT
49,99 zł 

ALBUMY Z NAKLEJKAMI

POZA SERIAMI

ISBN 978-83-276-5924-8
96 stron | 300 x 245 | OT
39,99 zł

32 strony | 216 x 285 | oprawa miękka | 26,99 zł *

JEDYNE OFICJALNE KSIĄŻKI

* Odmienne wartości znajdują się bezpośrednio pod okładkami. 

VI
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ISBN 978-83-276-7147-9
64 strony
24,99 zł

ISBN 978-83-276-7152-3

ISBN 978-83-276-7150-9
64 strony
24,99 zł

ISBN 978-83-276-7153-0ISBN 978-83-276-7151-6 ISBN 978-83-276-7154-7

ISBN 978-83-276-6986-5
210 x 148 | 32 strony
oprawa miękka
19,99 zł

ISBN 978-83-276-6987-2
210 x 148 | 32 strony
oprawa miękka
19,99 zł

KRONIKI ZE STONESWORD
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ISBN 978-83-276-7070-0
144 strony | 148 x 210 | OT
29,99 zł

ISBN
144 
29,9

NOWA
SERIA

NOWA
SERIA

NOWA
SERIA

* Odmienne wartości znajdują się bezpośrednio pod okładkami. 

• nowa seria edukacyjna, która powstała we współpracy z doświadczonymi 
  nauczycielami i metodykami matematyki
• 6 tytułów na różnym poziomie trudności
• zeszyty z zadaniami, pełne fascynujących wyzwań ze świata Minecrafta, 
  w których dzieci przyswajają wiedzę i ćwiczą umiejętności matematyczne 
• atrakcyjna forma, postaci i miejsca znane z gry, misje i wyzwania, 
  angażujące zadania
• idealna zachęta do poznawania matematyki dla najmłodszych 
  i dla dzieci w starszym wieku – doskonała pomoc i uzupełnienie 
  wiedzy szkolnej

• nowa seria czytadeł dla najmłodszych
• książki przeznaczone dla początkujących czytelników, wspierające naukę samodzielnego czytania
• prosta fabuła, język dostosowany do poziomu dzieci uczących się czytać, duże 
   ilustracje, wstęp zawierający pytania i wskazówki ułatwiające zrozumienie tekstu
• treści oparte na sytuacjach znanych fanom z gry

TRYB CZYTANIA

JEDYNE OFICJALNE KSIĄŻKI

IV

III

III

96 stron | 210 x 297 | oprawa miękka | 29,99 zł*
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OFIOFICJALNECJALNE
POWIEŚCIPOWIEŚCI
MINECMINECRAFTARAFTA

ISBN 978-83-276-6286-6 ISBN 978-83-276-6285-9 ISBN 978-83-276-6284-2 ISBN 978-83-276-6283-5

144 strony | 148 x 210 | oprawa twarda | 29,99 zł

ISBN 978-83-276-6058-9 ISBN 978-83-276-5927-9

ISBN 978-83-276-7071-7
148 x 210 |  pudełko
99,99 zł

POWER RANGERSPOWER RANGERS
Power Rangers Beast Morphers powracają w wielkim stylu! Każdy 
bohater ma cząstkę DNA pochodzącą od zwierzęcia, dlatego 
Czerwony Wojownik jest szybki jak gepard, Niebieski – silny jak goryl, 
a Żółty – zwinny jak królik. Gdy się zjednoczą, ich mocy 
nie da się powstrzymać!

ROBLOXROBLOX Roblox to internetowa platforma gamingowa dla całej rodziny założona 
w 2006 roku. Każdego miesiąca odwiedza ją ponad 50 milionów graczy, którzy 
budują swe własne mapy, tworzą światy, postacie i gry. Na Roblox wszystko 
jest możliwe, a frajda, jaką daje gra, idzie w parze z jej walorami edukacyjnymi.

ISBN 978-83-276-5925-5
72 strony | 216 x 285 | OT
32,99 zł

ISBN 978-83-281-4050-9
24 strony | 216 x 285 | OM
26,99 zł

ISBN 978-83-281-4049-3
96 stron | 148 x 210 | OT
32,99 zł

ISBN 978-83-276-5932-3
32 strony | 216 x 285 | OM
14,99 zł

ISBN 978-83-276-5933-0
72 strony | 216 x 285 | OT
32,99 zł

KRONIKI WOODSWORD
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Czy e-sport to prawdziwy sport? Czy zaczynając od gier sportowych, można zostać profesjonalnym 
e-graczem? Książka o e-sporcie adresowana jest do młodych czytelników – takich, którzy gry 
komputerowe związane z e-sportem dopiero poznają i przeżywają pierwsze fascynacje 
rozgrywkami e-sportowymi na różnych platformach (YT, Twitch itp.). 
Zawiera walor edukacyjny, historyczny i – co najważniejsze – społeczny.  
E-sport ma dziś miliony fanów na całym świecie i stał się częścią popkultury. 

• inspiracja sportowa dla młodzieży
• pisana językiem przyjaznym dla młodego człowieka, pełna pięknych zdjęć i ilustracji
• duża dawka profesjonalnej wiedzy, przekazana w prosty i jasny sposób

SPORTSPORT

ISBN 978-83-276-6001-5
192 strony | 165 x 235 | OF
39,99 zł

ISBN 978-83-281-3687-8
160 stron | 162 x 235 | OF
36,99 zł

ISBN 978-83-281-3686-1
168 stron | 162 x 235 | OF
34,99 zł

ISBN 978-83-281-3685-4
168 stron | 162 x 235 | OF
34,99 zł

ISBN 978-83-281-2978-8
184 strony | 162 x 235 | OF
36,99 zł

ISBN 978-83-281-2980-1
216 stron | 162 x 235 | OF
36,99 zł

ISBN 978-83-281-4469-9
208 stron | 162 x 235 | OF
39,99 zł

ISBN 978-83-276-5822-7
196 stron | 162 x 235 | OF
39,99 zł
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EWA NOWAK ORKAN. DEPRESJA
Powieści ulubionej autorki nastolatków trzymają w napięciu i poruszają do 
głębi. Ich bohaterowie to postaci z krwi i kości, z którymi łatwo się utożsamić. 
Powieść dotyka aktualnego i istotnego tematu. Szesnastoletni Borys Orkan 
cierpi na depresję. Środowisko, w którym żyje, dostarcza chłopcu wiele miłości 
i cierpienia – jak to w życiu. Choroba sprawia, że chłopiec zaczyna widzieć 
swoje życie jedynie jako pasmo niekończącej się udręki. Samobójcza śmierć 
sąsiada i toksyczna znajomość z poznanym na oddziale psychiatrycznym Miszą 
prowadzą Borysa do fascynacji samobójstwem. Otoczony rodziną, znajomymi 
i serdeczną miłością dziewczyny, Borys odpycha wszystkich i z wolna pogrąża 
się w samotności. Udręczony chorobą, nie widzi już dla siebie wyjścia.

GŁÓWNA NAGRODA LITERACKA  
za książkę dla młodzieży 
w konkursie Polskiej Sekcji IBBY 
Książka Roku 2020
dla Ewy Nowak

Orkan. Depresja

ISBN 978-83-276-7025-0
304 strony | 128 x 198 | OB
34,99 zł

ISBN 978-83-276-7025-0

9 788327 670250 >

TRUDNE TEMATY
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Joanna Jagiełło  Popękane życie

Na Jowisza 2! Nadal uzupełniam Jeżycjadę to kontynuacja  
bestsellerowego kompendium wiedzy o Borejkach.  
Ponad 120 alfabetycznie ułożonych haseł, kolorowe zdjęcia,  
archiwalne fotografie i ilustracje stworzone przez autorkę  
specjalnie do tego wydania.  
W tej książce przeczytacie, skąd właściwie wzięło się nazwisko 
Borejko, dowiecie się, gdzie stał domek babci Jedwabińskiej 
i jaka jest historia farbowanej sukienki Kreski. 
Poznacie też mnóstwo anegdot związanych z powstawaniem 
kolejnych tomów Jeżycjady i twórczością autorki serii. 

 Małgorzata Musierowicz
Na Jowisza 2! Nadal uzupełniam Jeżycjadę

To powieść dla młodzieży, która porusza ważny temat relacji rodzinnych oraz 
poczucia bezradności i osamotnienia w momencie, gdy rodzina zaczyna się 
rozpadać. Rozpad więzi rodzinnych powoduje u bohaterów problemy szkolne, 
problemy z przyjaciółmi oraz złość, apatię i na końcu depresję. Każde z dzieci 
stara się na swój sposób radzić sobie z nową sytuacją. 
Główni bohaterowie książki to rodzeństwo: najstarsza Laura przygotowuje 
się właśnie do matury, Leo to licealista oraz najmłodsza Lena – perfekcyjna 
uczennica podstawówki.
Autorka na łamach książki pokazuje, jak dzieci radzą sobie z rozstaniem 
rodziców. Każde z nich musi podjąć decyzję, z którym rodzicem zostaje. 
Powoduje to oczywiście wyrzuty sumienia i prowadzi do kolejnych tragedii. 
Bohaterowie przeżywają także swoje problemy miłosne, szkolne, do których 
rodzice, zaangażowani w walkę w sądzie, podchodzą obojętnie.
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ISBN 978-83-276-6370-2

9 788327 663702 >

Na Jowisza 2! Nadal 
uzupełniam Jeżycjadę

ISBN 978-83-276-6370-2
328 stron | 200 x 250 | OT
59,99 zł

ISBN 978-83-276-5813-5

9 788327 658135 >

Na Jowisza! 
Uzupełniam Jeżycjadę

ISBN 978-83-276-5813-5
344 strony | 200 x 250 | OT
59,99 zł

Popękane życie

ISBN 978-83-276-7127-1
304 strony | 128 x 198 | OB
34,99 zł

Ewa Nowak Orkan. Depresja
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X III

 Francesca Gibbons
Gwiezdny zegar tom 2: Beyond the Mountains

 Aisling Fowler
Zrodzona z ognia. Dwunastka i Lodowy Las

Imogen i Marie wracają do magicznego świata, gdzie przeżywają  
nowe przygody. Tym razem nie udają się tam jednak same – do Jaroslawia  
podąża za nimi Mark, przyjaciel mamy. Ale kiedy Anneszka porywa Marie,  
sytuacja staje się naprawdę niebezpieczna… 

Zwierzęta na Ziemi mają nie lada problem: temperatura rośnie, 
poziom wód się podnosi, na świecie jest coraz mniej pokarmu. 
Ktoś musi zapobiec globalnej katastrofie. To zadanie w sam 
raz dla Bractwa Zagrożonych. Supersilny niedźwiedź polarny, 
łuskowiec obdarzony talentem technicznym, sarkastyczny narwal 
i orangutan marzyciel postanawiają ocalić zagrożone gatunki. 
Dla Bractwa nie ma rzeczy niemożliwych! Ale czy przyjaciele 
poradzą sobie także, gdy dwoje z nich zostanie porwanych 
przez złoczyńcę, który chce umieścić ludzi i zwierzęta na liście 
wymarłych gatunków?

Odkryj świat filmu Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć 
w przepięknie ilustrowanej czarno-białej galerii scen 
i postaci oraz projektów użytych w filmowej produkcji. 
Rozpocznij magiczną przygodę z kolorowaniem i ożyw 
barwą kolekcję magicznych stworzeń.

    Philippe Cousteau, Austin Aslan  
Bractwo Zagrożonych | Bractwo Zagrożonych 2

  Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć:
Magiczne miejsca i postacie | Magiczne stworzenia

Bractwo Zagrożonych

ISBN 978-83-276-6448-8
304 strony | 145 x 215 | OM
34,99 zł

ISBN 978-83-276-6448-8

9 788327 664488 >

Bractwo Zagrożonych 2

ISBN 978-83-276-7977-2
145 x 215 | OM | 34,99 zł Magiczne miejsca i postacie

ISBN 978-83-276-2400-0 
80 stron | 275 x 215 | OM 24,99 zł

ISBN 978-83-276-2400-0

9 788327 624000 >

Magiczne stworzenia

ISBN 978-83-276-2399-7 
80 stron | 275 x 215 | OM 24,99 zł 

ISBN 978-83-276-2399-7

9 788327 623997 >

     PRZEPIĘKNIE 
          ilustrowane KOLOROWANKI 
       z motywami FILMów 
   na podstawie scenariusza 
                   J.K. ROWLING!

ISBN 978-83-276-7654-2

9 788327 676542 >

Zrodzona z ognia. 
Dwunastka i Lodowy Las

ISBN 978-83-276-7388-6
145 x 215 | OB
36,99 zł

I SBN 9788327673886

9 788327 673886 >
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Gwiezdny zegar. 
Cienista Ćma

ISBN 978-83-276-5571-4
496 stron | 145 x 215 | OM
ze skrzydełkami | 39,99 zł

9 788327 655714
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Dwunastka złożyła Przysięgę i teraz jest adeptką – kandydatką 
na Łowczynię. Porzuciła dawne imię, by opanować sztukę walki 
z potworami i utrzymać pokój. Zyska prawo wyboru nowego 
imienia, dopiero gdy na nie zasłuży. Kiedy pierwszy raz w historii 
Hunting Lodge za mury przenikają wrogowie i porywają pewną 
dziewczynkę, tylko Dwunastka natychmiast rusza na poszukiwania. 
Ta wędrówka zmieni jej życie, zmieni jej imię – i cały jej świat.
Osadzona w lasach śnieżnej północy fantastycznego 
prehistorycznego świata Zrodzona z ognia to pasjonujący debiut, 
w którym humor miesza się z przejmującym smutkiem. Jest nowym 
głosem w powieści dla młodszych nastolatków.

ZMIENILI jej IMIĘ. ONA zmieni ŚWIAT

AISLING FOWLER urodziła się w 1985 roku. Chciałaby dorastać w magicznym górzystym królestwie, 
lecz wychowała się w Surrey na diecie książkowej oraz serialu Buffy. Postrach wampirów. 
Po uzyskaniu licencjatu z biologii pracowała jako opiekunka środowiskowa, potem jako 
pielęgniarka. Pomysł na fabułę Zrodzonej z ognia wpadł jej do głowy, gdy krążyła między 
Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. Obecnie mieszka w Hackney pod Londynem. 
Kiedy nie czyta ani nie pisze, uwielbia gotować oraz wymyślać przygody (dla siebie 
i fikcyjnych bohaterów swoich opowieści).
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Gwiezdny zegar t. 2

ISBN 978-83-276-7654-2
145 x 215 | OM
ze skrzydełkami | 39,99 zł
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BTS. Wszystko, co trzeba wiedzieć o królach k-pop

•  kompendium wiedzy o królach K-POP
•  wszystko, co każdy fan powinien wiedzieć o najpopularniejszym 
   boysbandzie na świecie
•  idealny prezent dla nastolatków zafascynowanych popularną muzyką koreańską

Rick and Morty. Porąbana sztuka

•  ilustrowany album poświęcony  
serialowi Rick i Morty

•  zakulisowe ciekawostki, szkice  
postaci, etapy powstawania  
serialu

•  okładka świecąca  
w ciemności

•  propozycja nie tylko  
dla fanów serialu

I SBN 9788328148277

9 788328 148277 >ISBN 978-83-281-4827-7
64 strony | 148 x 210 | OT
34,99 zł

Star Trek. Encyklopedia statków

•  niezwykłe dwutomowe kompendium wiedzy o statkach 
Gwiezdnej Floty z uniwersum Star Trek

•  zapierające dech w piersiach ilustracje, szczegółowe dane 
techniczne i rys historyczny każdego statku

•  chronologiczny układ, kultowe okręty kosmiczne znane 
   z filmów i seriali telewizyjnych, od Phoenixa skonstruowanego 
   przez Zeframa Cochrane’a po okręty z dalekiej przyszłości
•  jedyna taka encyklopedia na rynku wydawniczym

ISBN 978-83-281-4859-8
192 strony | 220 x 285 | OT
99,99 zł

I SBN 9788328148598

9 788328 148598 >

ISBN 978-83-276-5921-7
240 stron | 220 x 285 | OT
119,99 zł

ISBN 978-83-276-5921-7

9 788327 659217 >
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I SBN 9788328146020

9 788328 146020 >ISBN 978-83-281-4602-0
224 strony | 216 x 285 | OT
99,99 zł
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The Wanderer

ISBN 978-83-276-7952-9
145 x 215 | 39,99 zł

I SBN 9788327647122

9 788327 647122

Ognista korona

ISBN 978-83-276-4712-2
448 stron | 145 x 215 | OB
38,99 zł

 Kirsty Moseley
Chłopak, który wiedział o mnie wszystko

KIRSTY MOSELEY to brytyjska autorka powieści młodzieżowych, która zdobyła rzesze fanów 
w Polsce i na świecie. Swoje pisarskie umiejętności odkryła, gdy przyłączyła się do internetowej 
społeczności pisarzy amatorów. Jej samodzielnie wydana książka Chłopak, który zakradał się 
do mnie przez okno podbiła serca fanów i zajęła wysokie miejsce w rankingu Goodreads’ Choice 
Awards na najlepszą książkę dla młodzieży 2012 roku. W Polsce stała się prawdziwym hitem – na-
stolatki wręcz oszalały na punkcie historii stworzonej przez Moseley. Jej powieści były nominowane 
w kategoriach najlepsza powieść obyczajowa (Nic do stracenia. Początek) oraz najlepsza powieść 
młodzieżowa w konkursach Książka Roku portalu lubimyczytac.pl*.

Riley Tanner ma najlepszego przyjaciela, takiego przyjaciela, o którym marzy 
każda dziewczyna. Jest wspierający, lojalny, uczciwy, godny zaufania, dobry 
i troskliwy. Jest również najlepszym sportowcem w szkole. 
Ich relacja była zawsze nieskomplikowana i ciepła, ale po miesięcznych 
wakacjach Riley sprawy się skomplikowały. Zaczęła patrzeć na niego 
w sposób wykraczający poza strefę przyjaźni. Do tego na drodze 
pojawia się zainteresowany nią rywal jej przyjaciela i sprawy zaczynają 
wymykać się spod kontroli…

Polecam tę pozycję wszystkim szukającym pięknej 
książkowej miłości, pełnej wzlotów i uniesień oraz, 
rzecz jasna, fanom Kirsty Moseley.

* Nominacje portalu lubimyczytać.pl na najlepszą powieść dla młodzieży dotyczą lat: 2016, 2017 i 2018.

 Tony Abbott
seria Dziedzictwo Kopernika

TONY ABBOTT jest autorem ponad stu książek dla młodego czytelnika, włącznie z bestsellerowymi 
seriami The Secrets of Droon oraz Dziedzictwo Kopernika, napisał również wiele powieści 
(np. Firegirl czy The Summer of Owen Todd).  
Abbott pracował w bibliotekach, księgarniach, wydawnictwach, a także uczył kreatywnego pisania. 
Ma dwie dorosłe córki, mieszka w Connecticut z żoną i dwoma psami. 
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Dziedzictwo Kopernika to epicka historyczna seria przygodowa,  
pełna zagadek, wskazówek i emocji! 
12 zadań. 12 artefaktów. I wyścig, by uratować świat!
Legenda głosi, że Mikołaj Kopernik znalazł dwanaście artefaktów, 
które posiadają specjalną moc, pod warunkiem że wszystkie razem 
zostaną połączone w kształt astrolabium. Wiedząc, jak straszliwa 
jest moc astrolabium, Kopernik ukrył artefakty w odległych 
zakątkach globu i wyznaczył lojalnych Strażników, 
którzy przekazywali obowiązek ich ochrony 
na przestrzeni wieków. W niewłaściwych rękach 
astrolabium może kontrolować świat.

Dziedzictwo Kopernika zabierze cię w fantastyczną 
podróż, która jest równie pouczająca, co wciągająca. 
Z sekretami  zakodowanymi w tajemniczych zagadkach, 
ta książka jest jak thriller Dana Browna dla młodych 
czytelników. Im dalej zaszedłeś, tym więcej musisz 
przeczytać! – ANGIE SAGE (Septimus Heap)

więcej 

o książce

I SBN 9788327644886

9 788327 644886

Złota zemsta

ISBN 978-83-276-4488-6
416 stron | 145 x 215 | OB
38,99 zł

ISBN 978-83-276-1937-2

9 788327 619372

Chłopak, który zakradał się 
do mnie przez okno

ISBN 978-83-276-1937-2
352 strony | 145 x 215 | OB
34,99 zł

ISBN 978-83-276-3791-8

9 788327 637918

Chłopak, który wiedział 
o mnie wszystko

ISBN 978-83-276-3791-8
512 stron | 145 x 215 | OB
38,99 zł

ISBN 978-83-276-2576-2

9 788327 625762

Chłopak, który chciał
zacząć od nowa

ISBN 978-83-276-2576-2
384 strony | 145 x 215 | OB
37,99 zł

ISBN 978-83-276-2951-7

9 788327 629517

Chłopak, który
o mnie walczył

ISBN 978-83-276-2951-7
336 stron | 145 x 215 | OB
37,99 zł

I SBN 9788327643933

9 788327 643933

Klątwa węża

ISBN 978-83-276-4393-3
400 stron | 145 x 215 | OB
38,99 zł

I SBN 9788327641137

9 788327 641137

Zakazany kamień

ISBN 978-83-276-4113-7
352 strony | 145 x 215 | OB
38,99 zł
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 Neal Shusterman
Gra o świat

 Tobly McSmith
Act Cool LGBT

VII

Wystarczy jedno zderzenie w czasie gry na boisku futbolowym, by życie Asha 
w ułamku sekundy przestało wyglądać tak jak wcześniej. Wprawdzie wrażenie 
lodowatego chłodu szybko mija, rzeczywistość przestaje się jednak zgadzać z tym, 
co Ash zapamiętał.  No bo – na przykład – czy drogowe znaki stopu naprawdę 
zawsze były… niebieskie? Początkowo zmiany są niewielkie, sytuacja szybko jednak 
wymyka się spod kontroli, a dobrze znany świat ulega modyfikacjom. Ash trafia 
do rzeczywistości, w której ma wszystko, o czym kiedykolwiek marzył – ale też do 
takiej, w której nie chce pozostać ani chwili dłużej. Tymczasem każda jego decyzja 
niesie za sobą określone skutki. Czy Ashowi wystarczy odwagi i determinacji, 
by odnaleźć najlepszy ze światów?  Jeśli nie będzie ostrożny, wszystko,  
na czym mu zależy, może zniknąć w mgnieniu oka…

August Greene przeszedł pomyślnie przesłuchanie 
kwalifikacyjne i został przyjęty do przedostatniej klasy 
w upragnionej renomowanej nowojorskiej Szkole Sztuk 
Performatywnych, kształcącej wybitnych aktorów. Jest tylko 
jeden problem – musiał uciec ze swojego małego miasteczka, 
od konserwatywnych rodziców, którzy nie akceptują tego, że 
jest osobą transpłciową.

ISBN 978-83-276-6782-3

9 788327 667823 >

Gra o świat

ISBN 978-83-276-6782-3
464 strony | 145 x 215 | OB
39,99 zł

Act Cool LGBT

ISBN 978-83-276-7661-0
145 x 215 | 38,99 złok
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Kto jest bohaterem? Paige Nolan to wie. Edward Raynes, 
który ujawnił praktyki szpiegowania obywateli przez 
amerykański rząd, zdecydowanie jest bohaterem. Nawet 
jeśli połowa kraju nazywa go zdrajcą. Bohaterami są też 
rodzice Paige. Jako dziennikarze zostali porwani, kiedy 
próbowali mówić o zastraszanych i nękanych. 
Nikt nie powiedział Paige, czy jeszcze żyją.

ANDREA PORTES to amerykańska powieściopisarka. Zadebiutowała powieścią Jak najdalej stąd, 
na podstawie której w 2011 roku powstał film Prowincjuszka. Zarówno jej pierwsza, jak i kolejne 
książki, m.in. Bury This czy Anatomia obcości szybko stały się bestsellerami.

 Andrea Portes
Liberty. Jak zostałam szpiegiem | Jesień motyli

GENA SHOWALTER umiejętnie łączy zmysłowe opisy z wątkami sensacyjnymi, 
a przy tym daje ujście swemu poczuciu humoru. To sprawia, że od jej powieści 
trudno się oderwać. Jej ulubione gatunki literackie to paranormal i literatura 
młodzieżowa.

Żyje się tylko raz? Nie w tym świecie, tutaj prawdziwe życie 
zaczyna się dopiero po śmierci. Jesteś pełnoletni? A więc 
pora zdecydować, czy będziesz wyznawać zasady Trojki, 
czy Miriady. Te dwie frakcje toczą zaciekłą walkę o dusze 
i prawie nigdy nie grają czysto.

 Gena Showalter
Everlife. Wieczne życie

Willa Parker nie zamierza zostać na dłużej ani w nowej 
szkole, ani w ogóle na tym świecie. Znajomość z Remy 
sprawia, że Willa zmienia zdanie. Remy jest jak kolorowy 
motyl. Bogata, ekstrawagancka, robi, co chce i gdzie 
chce. Willa po raz pierwszy czuje, że nie jest całkiem 
sama. Zafascynowana, daje się wciągnąć w szaleństwo 
luksusu i zakazanych rozrywek.

 Rainbow Rowell
Zbłąkany syn

RAINBOW ROWELL pisze powieści zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Jej powieści 
Fangirl oraz Eleonora i Park podbiły serca młodych czytelników w Polsce i na świecie.  
Ponadto jest autorką książek Załącznik i Nie poddawaj się.

Simon Snow zrobił wszystko, co powinien. 
Pokonał złoczyńcę. Wygrał wojnę. 
A nawet się zakochał… W tym miejscu 
powinien nastąpić happy end, prawda? 
Coś w stylu „I żyli długo i szczęśliwie…”. 
Dlaczego więc Simon Snow popadł 
w apatię i nie może zejść z kanapy? 
Zdaniem najlepszego przyjaciela 
potrzebuje zmiany. Nowych bodźców, 
które sprawią, że ujrzy siebie w innym 
świetle i odzyska chęć do życia.
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ISBN 978-83-276-4759-7

9 788327 647597

Zbłąkany syn

ISBN 978-83-276-4759-7
368 stron | 145 x 215 | OB
38,99 zł

ISBN 978-83-276-3132-9

9 788327 631329

Liberty. Jak zostałam 
szpiegiem

ISBN 978-83-276-3132-9
320 stron | 145 x 215 | OB
33,99 zł

ISBN 978-83-276-3741-3

9 788327 637413

Everlife. Wieczne życie

ISBN 978-83-276-3741-3
464 strony | 145 x 215 | OB
38,99 zł

ISBN 978-83-276-2503-8

9 788327 625038

Firstlife. Pierwsze życie

ISBN 978-83-276-2503-8
432 strony | 145 x 215 | OB
37,99 zł

ISBN 978-83-276-3051-3

9 788327 630513

Lifeblood. Krew życia

ISBN 978-83-276-3051-3
432 strony | 145 x 215 | OB
37,99 zł

ISBN 978-83-276-2167-2

9 788327 621672

Jesień motyli

ISBN 978-83-276-2167-2
304 strony | 145 x 215 | OB
34,99 zł

ISBN 978-83-276-7882-9
145 x 215 | N | 39,99 zł
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Dwie bestsellerowe pisarki, Candace Bushnell (Seks w wielkim 
mieście) i Katie Cotugno napisały błyskotliwą, feministyczną 
powieść o dziewczynie, która po incydencie z drapieżnym 
nauczycielem walczy o to, by nagłośnić problem seksizmu w szkole.
Powieść ta zgłębia wiele problemów dotyczących seksizmu, 
patriarchatu, a nawet lektur szkolnych. Jak wiele ofiar molestowania 
również Marin doszukuje się winy w sobie. Książka stanowi więc 
idealny punkt wyjścia do dyskusji na te jakże ważne tematy.

Offline Vicky Decker nie rzuca się w oczy. Jest przeciętna, 
nieśmiała, nie ma znajomych. Jako @Observi jest duszą towarzystwa. 
Wrzuca zdjęcia z imprez, na których jest roześmiana, wśród 
znanych ludzi. Ma coraz więcej followersów, zbiera tysiące lajków 
i komentarzy. Na Instagramie jest gwiazdą.
Dostrzega jednak, że w realnym świecie roi się od ludzi, którzy 
są równie #samotni i #niezauważani jak ona. By pomóc im i sobie, 
musi pokazać światu swoją prawdziwą twarz. Czy zdobędzie się 
na odwagę i zacznie żyć naprawdę?

 Candace Bushnell, Katie Cotugno
Reguły dla dziewczyn

 Sharon Huss Roat
#niewidzialna

 Sonia Belasco
Mów do mnie

Ta pięknie napisana powieść jest adresowaną do młodzieży 
historią  nastolatków, którzy – dzięki sztuce i wspólnym 
rozmowom – leczą ból po stracie najbliższych.
To dlatego Melanie zaczęła malować. Jej matka zmarła 
przedwcześnie na raka. Melanie maluje, by poczuć jej bliskość.
To dlatego Damon zaczął robić zdjęcia. Jego najlepszy przyjaciel 
był fotografem. Odebrał sobie życie. Damon chce zrozumieć 
dlaczego. 
Dla obojga sztuka to terapia, światło nadziei w trudnym powrocie 
do normalności. 
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ISBN 978-83-276-5466-3

9 788327 654663

Reguły dla dziewczyn

ISBN 978-83-276-5466-3
320 stron | 125 x 200 | OB
38,99 zł

ISBN 978-83-276-3115-2

9 788327 631152

Mów do mnie

ISBN 978-83-276-3115-2
240 stron | 145 x 215 | OB
37,99 zł

ISBN 978-83-276-3114-5

9 788327 631145

#niewidzialna

ISBN 978-83-276-3114-5
336 stron | 145 x 215 | OB
37,99 zł
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 Rhonda Byrne
Największy sekret RHONDA BYRNE jest twórczynią Sekretu, filmu dokumentalnego, który podbił świat 

w 2006 roku, zmieniając życie milionów ludzi i dając impuls do powstania ruchu o globalnym 
zasięgu. Również w 2006 roku wydała książkę o tym samym tytule, którą przetłumaczono 
na ponad pięćdziesiąt języków. Sekret do dziś utrzymuje się na liście bestsellerów.  
Inne książki Rhondy – Siła (2010), Magia (2012) i Bohater (2014) – również zyskały status 
bestsellerów. Rhonda urodziła się w Australii. Obecnie mieszka w Kalifornii. 

Publikacją Sekretu w 2006 roku autorka bestsellerów Rhonda Byrne zapoczątkowała 
globalne zjawisko. Jej książka pomogła milionom czytelników zrozumieć niewykorzystane 
moce, jakie w nich drzemią. 
Po wydaniu Sekretu Rhonda kontynuowała swoją duchową podróż. Czternaście lat 
spędziła na dalszych poszukiwaniach, które doprowadziły ją do odkrycia uniwersalnej 
prawdy. I właśnie tą prawdą dzieli się na stronach książki.

Największy sekret zabiera czytelnika poza świat materialny ku rzeczywistości duchowej, 
w której otwierają się niezliczone możliwości. Nauki zawarte na jej stronach oferują 
przystępne dla wszystkich praktyki oraz zbiór wnikliwych rozważań, które rozwieją 
strach i niepewność, niepokój i ból. Prezentujący natchnione słowa żyjących i nieżyjących 
już duchowych nauczycieli z całego świata, Największy sekret jest przewodnikiem 
po ścieżce ku wolności od cierpienia i życiu przepełnionemu niezmąconą radością.

                           Pierwszy Poradnik 
                     rhondy Byrne – SEKRET 

                w stanach zjednoczonych Pojawił się 
NA SZCZYCIE LIST BESTSELLERÓW 

„usa today”, „new york times” i „the wall street journal”. 
został PRZETŁUMACZONY na 50 języków. 
        na świecie SPRZEDANO 35 milionów egzemPlarzy!

zdoBywasz wiedzę, zyskujesz wolność

Ta prawda umykała nam przez tysiące lat, ponieważ nie widzieliśmy tego, 
co mamy tuż przed oczami. Zajęci własnymi problemami, życiowymi 
dramatami, zdarzeniami w świecie, przegapiliśmy największe odkrycie, 
którego możemy dokonać i które uwolni nas od cierpienia, otwierając 
drogę ku trwałemu szczęściu. 
Znajdziesz odpowiedź na każde pytanie, spełnisz każde pragnienie. 
Niczego więcej nie musisz się bać. Nie musisz więcej cierpieć. 

Oto największe objawienie w twoim życiu. Oto twoje przeznaczenie.

Największy sekret

ISBN 978-83-276-6666-6
153 x 200 | oprawa twarda 
z obwolutą | 44,99 zł
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 Sherry Argov
Dlaczego mężczyźni poślubiają zołzy

 Sherry Argov
Dlaczego mężczyźni kochają zołzy 
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SHERRY ARGOV to autorka bestsellerowych poradników o związkach. Wystąpiła w wielu znanych 
programach telewizyjnych, a jej teksty publikowane były w ponad 50 znanych magazynach, 
włączając „Cosmopolitan”, „Elle”, „Glamour”, „Esquire” czy „People”.
Jej kultowe książki Dlaczego mężczyźni kochają zołzy i Dlaczego mężczyźni poślubiają zołzy 
zostały przetłumaczone na trzydzieści języków i doczekały się uznanej przez krytyków adaptacji 
teatralnej.

Dlaczego mężczyźni kochają zołzy to swoista 
biblia współczesnej kobiety, ale także świetny 
sposób na relaks. Napisany z humorem poradnik, 
w nietuzinkowy sposób odkrywa tajemnice  
damsko-męskich relacji. Ta książka podpowie 
ci, jak budować związki na swoich zasadach, 
a przede wszystkim udowodni, że bycie zołzą  
ma przyszłość!

  Mężczyźni naprawdę nie lecą na kobiety miłe.
 Lecą na interesujące! — „CHICAGO SUN-TIMES”

Niech nikomu się nie wydaje, że „zołza” to negatywne określenie. Wręcz przeciwnie, to kobieta, 
która jest miła, zabawna i życzliwa, przy czym największą miłość żywi do siebie. Nie kłamie  
i nie gra, jest szczera (czasem do bólu), bo wie, czego chce, i potrafi to zakomunikować.  
Robi, co jej się podoba, a to sprawia, że mężczyźni ją uwielbiają.
Poznaj 100 zasad atrakcyjności i dowiedz się, czego pragną mężczyźni i jak powinnaś  
traktować samą siebie, by być szczęśliwą w związku.

• twój stosunek do samej siebie decyduje o tym, jak widzi cię mężczyzna
• stawianie warunków lub ich brak świadczy o twoich możliwościach
• niemal natychmiast przedstawiasz się albo jako popychadło, albo superbabka
• jeśli mu powiesz, że nie zamierzasz się angażować, on zrobi wszystko, żebyś zmieniła zdanie
• im bardziej będziesz niezależna, tym bardziej będzie tobą zainteresowany

   Mężczyźni rozkwitają u boku kobiet, które potrafią ustalać granice i stawiają 
 opór, gdy oni te granice próbują przekraczać. — „COSMOPOLITAN”

Jesteś singielką? Masz dość rodzinki, która wciąż pyta, kiedy się  
ustatkujesz? Może jesteś świeżo po rozstaniu? Albo masz już męża,  
ale chcesz, by oszalał na twoim punkcie?

Witaj w świecie szczęśliwych i trwałych związków. Ta książka 
powie ci, jak sprawić, by on nie mógł bez ciebie żyć! 
Sherry Argov dosadnie i z humorem podpowiada,
jak zdobyć miłość i szacunek, na które zasługujesz. Bez owijania  
w bawełnę udowadnia, że bycie zbyt miłą to niekoniecznie dobra  
strategia na rozkochanie w sobie faceta. On chce bowiem zołzy!
Swoje teorie autorka popiera autentycznymi rozmowami z mężczyznami, 
którzy bardzo szczegółowo opisują m.in.:

• dlaczego mężczyźni testują kobiety? I czy robią to celowo?
• czego mężczyźni skrycie się boją?
• skąd kobieta może wiedzieć, czy mężczyzna naprawdę 
 jest zakochany i myśli o „na zawsze”?

Dlaczego mężczyźni poślubiają zołzy to poradnik dla każdej kobiety,  
której marzy się prawdziwa, głęboka relacja. Zadziorny i błyskotliwy,  
pokazuje, jak być szczęśliwą i pewną siebie – bo przecież takie kobiety 
są najatrakcyjniejsze!
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Dlaczego mężczyźni 
kochają zołzy

ISBN 978-83-276-3048-3
288 stron | 140 x 216 | OB
34,99 zł 9 788327 630490
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Dlaczego mężczyźni 
poślubiają zołzy

ISBN 978-83-276-3049-0
240 stron | 140 x 216 | OB
34,99 zł



ISBN 978-83-276-3771-0
wymiary 125 x 200
liczba stron 176
oprawa broszurowa
cena
e-book

29,99 zł
tak 

9 788327 637710
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ISBN 978-83-276-3432-0
wymiary 125 x 200
liczba stron 208
oprawa broszurowa
cena
e-book

29,99 zł
tak 

9 788327 634320

����
�	�	������������

ISBN 978-83-276-4683-5
wymiary 125 x 200
liczba stron 208
oprawa broszurowa
cena
e-book

34,99 zł
tak 

9 788327 646835
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ISBN 978-83-276-3754-3
wymiary 125 x 200
liczba stron 256
oprawa broszurowa
cena
e-book

36,99 zł
tak 

9 788327 637543
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ISBN 978-83-276-4020-8
wymiary 165 x 235
liczba stron 128
oprawa broszurowa
cena
e-book

29,99 zł
nie 

9 788327 640208
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 John Kim
Byłem żałosnym dupkiem – czyli jak żyć z sensem

 Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson
The Yes Brain. Mózg na Tak

Autorzy prezentują swoje tezy przystępnym językiem i ilustrują zabawnymi 
historyjkami z życia, również w formie rysunków. 
Mało teorii i naukowej terminologii, dużo praktycznych wskazówek, jak wychować 
szczęśliwe dziecko o silnej psychice i poczuciu własnej wartości.

DANIEL J. SIEGEL i TINA PAYNE BRYSON – psychiatra  
i psychoterapeutka – wydali kilka praktycznych  
poradników o wychowaniu dzieci opartych  
na praktykach uważności (mindfulness). Bazując  
na wieloletnim doświadczeniu, autorzy stworzyli  
poradnik, który pokazuje, jak wytyczyć dziecku  
jasne granice, okazując jednocześnie empatię i miłość. 

Wściekły Terapeuta pomaga tysiącom mężczyzn znaleźć 
szczęście w związkach oraz cel w życiu. W swoim poradniku-
  -pigułce przedstawia najistotniejsze tematy: od bezradności 
i przybierania póz, po trening fizyczny i kobiety. 

JOHN KIM – bloger i coach – z klientami praktykuje pełną autentyczność 
i przejrzystość. Źle odbierany w skostniałym świecie klinicznym, wciąż poszukuje 
nowych i niekonwencjonalnych sposobów pomagania ludziom. 
Założył platformę o nazwie SHFT – aplikację, która umożliwia wsparcie zawsze 
dostępne i daje szansę na stanie się trenerem własnego życia. 
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 Jo Boaler
Umysł bez granic

Poradnik autorstwa wybitnego dydaktyka, naukowca i doświad-
czonej nauczycielki matematyki. Autorka poświęciła wiele lat 
na badania dotyczące uczenia się i wpływu postrzegania siebie 
w tym procesie. Widząc zmagania swoich uczniów, nie tylko 
z materiałem do opanowania, lecz także ze stereotypami,  
opracowała świetną metodę, która pomaga odrzucić błędne 
przekonania i pozbyć się ograniczeń.

               JAK odblokować POTENCJAŁ UCZENIA SIĘ, 
                       by przyswoić KAŻDĄ WIEDZĘ
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AUGUSTO CURY Lęk. Jak sobie radzić z chorobą naszych czasów

AUGUSTO CURY Nie porzucaj marzeń

TIM DESMOND Jak pozostać człowiekiem w tym piep*onym świecie

SHANE O’MARA Idź na spacer!

EVE MAKIS, ANTHONY CROPPER Kronika wypadków życiowych

Brakuje wam cierpliwości? Budzicie się zmęczeni? Irytuje 
was wolniejsze tempo pracy? Często miewacie bóle głowy 
i podwyższone napięcie mięśniowe? Jeśli choć na jedno 
pytanie odpowiedzieliście twierdząco, to książka dla was. 
Doktor Augusto Cury szeroko opisuje Syndrom Przy-
spieszonego Myślenia (Accelerated Thought Syndrome), 
identyfikując go jako nową chorobę naszych czasów 
i najpowszechniejszy problem psychiczny obok depresji.

Autor dowodzi, że marzenia są jak kompas wskazujący 
drogę, którą powinniśmy podążać. Są naszą siłą napę-
dową, wzmacniają nas, pomagają się rozwijać i osiągnąć 
zamierzone cele. Uważa, że dzisiejsza młodzież, z winy 
dorosłych, ma mnóstwo pragnień, za to niewiele marzeń. 
Książka skierowana nie tylko do nauczycieli i rodziców, 
ale do wszystkich, którzy zapomnieli, że marzenia to tlen 
dla inteligencji.

Jak możemy być bardziej uważni, kiedy świat jest tak 
pokręcony? 
Ta książka pokazuje, jak rozwinąć zdolności, które po-
mogą zachować człowieczeństwo nawet w beznadziej-
nych sytuacjach. Poznanie siebie pozwoli zaakceptować 
własne cierpienie, a w rezultacie uleczyć się, zmienić, 
rozwinąć i znaleźć spokój.

Nowy sposób pokonywania przestrzeni ułatwił nam opusz-
czenie Afryki i zasiedlenie wszystkich kontynentów. Uwol-
niliśmy umysły i zyskaliśmy dodatkowe narzędzia – ręce. 
Stawiamy nogę za nogą bezwiednie, nie uświadamiając 
sobie płynących stąd korzyści.
Idź na spacer! to pochwała chodzenia, które ma decydujący 
wpływ na naszą sylwetkę i mięśnie, opóźnia proces starzenia, 
wspomaga kreatywność i zmniejsza poziom stresu. 

Dzięki Kronice wyruszysz w podróż, która pozwoli ci lepiej 
poznać samego siebie. Pobaw się słowami, przepędź 
demony, przywołaj magiczne chwile szczęścia. Pisanie 
własnej historii to świetna zabawa, dzięki której pozosta-
wiamy po sobie trwały ślad. Nie wiesz, jak się do tego 
zabrać? W tej książce znajdziesz wszystkie potrzebne 
podpowiedzi. 

9 788327 635433
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The Yes Brain. 
Mózg na Tak

ISBN 978-83-276-3543-3
192 strony | 125 x 200 | OB
34,99 zł

9 788327 637703
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Umysł bez granic

ISBN 978-83-276-3770-3
256 stron | 125 x 200 | OB
36,99 zł

9 788327 643438
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Byłem żałosnym dupkiem 
– czyli jak żyć z sensem

ISBN 978-83-276-4343-8
288 stron | 125 x 200 | OB
34,99 zł
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 Alex Kava
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Sharon Kava, to uznana autorka thrillerów psychologicznych.  
Jej powieści są podbudowane rzetelną wiedzą psychologiczną,  
a także znajomością procedur policyjnych, co dodaje im wiarogodności. 
Chociaż są fikcją literacką, często impulsem do ich napisania stały się 
prawdziwe zbrodnie. Opierając się na konkretnych zdarzeniach,  
Kava konstruuje prawdopodobne rozwinięcia rzeczywistych, dotąd  
niewyjaśnionych wątków danego śledztwa. Słusznie uważa, że taka  
metoda pisarska pomaga jej uzyskać rys autentyzmu, tak bardzo  
ceniony przez czytelników. 

AUTORKA NR 1 w naszym portfolio. 
                                publikujemy jej książki od 2001 roku,  
    a jej POPULARNOŚĆ nie słabnie.
                        Wydaliśmy 17 TYTUŁÓW
            SPRZEDALIŚMY blisko 880 TYS. jej książek!

Cykl thrillerów kryminalnych Alex Kavy z udziałem kochanej przez 
polskiego czytelnika agentki specjalnej FBI Maggie O’Dell, która ma 
za zadanie tworzenie psychologicznych profilów seryjnych morderców.

SERIA 

MAGGIE 
O’DELL

Ryder Creed to współpracownik policji i służb specjalnych.  
Zajmuje się tresowaniem psów tropiących K9, z którymi 
pracuje nad przypadkami zaginięć i zabójstw. 

SERIA 

RYDER 
CREED
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Podczas sesji treningowej pies  
Rydera Creeda zbacza z trasy  
i odgrzebuje płytki grób. Ciało ukryte 
w oddalonej od świata części Parku 
Narodowego na Florydzie miało 
nigdy nie zostać odnalezione. Dostęp 
do znajdującego się na uboczu terenu 
jest bardzo ograniczony. Najwyraźniej 
morderca liczył na to, że siły natury 
zajmą się jego ofiarą, pozwalając  
mu na zawsze zachować zbrodnię  
w tajemnicy.

Ciało zwisało z sufitu. Ręce i nogi były związane kablem, 
a ściany pokrywały rozbryzgi krwi. W kuchni stało otwarte 
pudełko na jedzenie na wynos, nad którym unosiła się 
chmara much. W środku znajdowała się ludzka śledziona, 
a może wątroba, trudno powiedzieć.
Giną kolejne ofiary, sprawca działa według określonego 
wzorca, ale do czasu. Nieoczekiwanie skupia uwagę na 
badającej sprawę agentce Maggie O’Dell i zmienia zasa-
dy gry. Prowokuje i zaprasza do okrutnej zabawy, w której 
zwycięży ten, kto pierwszy dopadnie przeciwnika.

I SBN 9788327674869

9 788327 674869 >

W mroku lasu

ISBN 978-83-276-7486-9
336 stron | 145 x 215 | OB
39,99 zł

9 788327 648259
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Złowrogie niebo

ISBN 978-83-276-4825-9
352 strony | 145 x 215 | OB
38,99 zł 

9 788327 637567
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Instynkt łowcy

ISBN 978-83-276-3756-7
320 stron | 145 x 215 | OB
38,99 zł

9 788327 634986
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Przedsmak zła

ISBN 978-83-276-3498-6
336 stron | 145 x 215 | OB
37,99 zł

9 788327 637123
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Dotyk zła

ISBN 978-83-276-3712-3
512 stron | 145 x 215 | OB
37,99 zł

9 788327 637581
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Łowca dusz

ISBN 978-83-276-3758-1
416 stron | 145 x 215 | OB
38,99 zł

ISBN 978-83-276-6783-0

9 788327 667830 >

Zło konieczne

ISBN 978-83-276-6783-0
512 stron | 145 x 215 | OB
38,99 zł

9 788327 655677
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Zabójczy wirus

ISBN 978-83-276-5567-7
304 strony | 145 x 215 | OB
38,99 zł

9 788327 616852
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Kolekcjoner

ISBN 978-83-276-1685-2
336 stron | 125 x 200 | OB
36,99 zł

9 788327 637574
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W ułamku sekundy

ISBN 978-83-276-3757-4
448 stron | 145 x 215 | OB
38,99 zł

ISBN 978-83-276-6778-6

9 788327 667786 >

Granice szaleństwa

ISBN 978-83-276-6778-6 R
320 stron | 145 x 215 | OB
38,99 zł
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SERIA 

WILL
TRENT

* Według plebiscytu portalu granice.pl

 Karin Slaughter

 Karin Slaughter
Fałszywy świadek

KARIN SLAUGHTER to autorka thrillerów i kryminałów regularnie notowanych na światowych listach bestsellerów. 
Poprzez swoje powieści walczy o prawo do głośnego mówienia o przemocy, której ofiarą każdego dnia padają
tysiące kobiet na świecie. Jej powieści są bezpośrednie, mocne i bardzo obrazowe, a jej twórczość docenili m.in. 
Camilla Läckberg, Tess Gerritsen i James Patterson.
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 Daniel Silva

DANIEL SILVA jest autorem wielokrotnie nagradzanych powieści, które zajmują pierwsze miejsca na listach  
bestsellerów. Najbardziej zasłynął długą serią thrillerów o szpiegu i konserwatorze dzieł sztuki Gabrielu Allonie.  
Powieści Silvy stały się bestsellerami na całym świecie i zostały przetłumaczone na ponad trzydzieści języków.
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SERIA

GABRIEL
ALLON

Cykl sensacyjnych thrillerów jednego z najlepszych twórców 
powieści szpiegowskich na świecie Daniela Silvy, z udziałem 
Gabriela Allona – szpiega z licencją na zabijanie

Nowa dziewczyna

ISBN 978-83-276-4687-3
400 stron | 145 x 215 | OB
39,99 zł

9 788327 646873

�
��	����������������

Zakon

ISBN 978-83-276-5974-3
368 stron | 145 x 215 | OB
39,99 zł

9 788327 659743

����
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����

Wiolonczelistka

ISBN 978-83-276-7652-8
145 x 215 | OB
39,99 zł

ISBN 978-83-276-7652-8

9 788327 676528 >

Trzymający w napięciu cykl thrillerów z udziałem agenta
biura śledczego w Georgii Willa Trenta i lekarki sądowej Sary Linton.
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Otrucie rosyjskiego miliardera sprawia, 
że Gabriel Allon wyrusza w niebezpieczną 
podróż po Europie i zostaje wciągnięty 
w orbitę wpływów pewnego wirtuoza, 
mogącego znać prawdę o śmierci 
swojego przyjaciela. Allon odkrywa 
intrygę prowadzącą do tajnych kręgów 
pieniędzy i władzy, która sięga serca 
zachodniej demokracji i zagraża 
stabilności ładu na świecie.

ISBN 978-83-276-7597-2

9 788327 675972 >

Fałszywy świadek

ISBN 978-83-276-7597-2
145 x 215 | OB
41,99 zł

9 788327 644640

����
�	�	������������

Ostatnia wdowa

ISBN 978-83-276-4464-0
496 strony | 145 x 215 | OB
39,99 zł

9 788327 654892
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�	�	��������	
��

Milcząca żona

ISBN 978-83-276-5489-2
528 stron | 145 x 215 | OB
39,99 zł

9 788327 620675

����
�	�	������������

Ofiara

ISBN 978-83-276-2067-5
528 stron | 145 x 215 | OB
36,99 zł

9 788327 630674

����
�	�	������������

Dobra córka

ISBN 978-83-276-3067-4
560 stron | 145 x 215 | OB
39,99 zł

9 788327 637598

�
��	�������������	��

Układanka

ISBN 978-83-276-3759-8
512 stron | 145 x 215 | OB
39,99 zł

ISBN 978-83-276-1616-6

9 788327 616166 >

Moje śliczne

ISBN 978-83-276-1616-6
480 stron | 145 x 215 | OB
39,99 zł 9 788327 637611

�
��	����������������

Inna kobieta

ISBN 978-83-276-3761-1
448 stron | 145 x 215 | OB
39,99 zł

9 788327 621337

�
��	����������������

Czarna wdowa

ISBN 978-83-276-2133-7
528 stron | 145 x 215 | OB
37,99 zł

9 788327 632685

�
��	����������������

Dom szpiegów

ISBN 978-83-276-3268-5
480 stron | 145 x 215 | OB
39,99 zł

9 788327 616944

����
�	�	��������
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Angielski szpieg

ISBN 978-83-276-1694-4
480 stron | 145 x 215 | OB
36,99 zł
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 Piotr Górski
cykl o komisarzu Kruku
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PIOTR GÓRSKI od lat jest związany z Trójmiastem. Publikował świetne  
opowiadania w „Nowej Fantastyce” i „Feniksie” (m.in. Horda, Melomani, 
Martwa ziemia, Złość bogów), niektóre z nich ukazały się w antologiach. 
W 2017 roku wydał swą pierwszą kryminalną powieść zatytułowaną Kruk,  
która rozpoczęła serię o komisarzu Kruku.

TESS GERRITSEN debiutowała w 1987 roku thrillerem Telefon po północy. Dzięki odniesionym 
sukcesom mogła zrezygnować z praktyki lekarskiej i poświęcić się wyłącznie pisaniu. Jej książki 
doczekały się wydań w 40 krajach, przetłumaczono je na ponad 30 języków. W Polsce do tej 
pory ukazało się 25 powieści Tess Gerritsen, w tym cykl z detektyw z wydziału zabójstw  
Jane Rizzoli i patologiem sądowym Maurą Isles.

Clea nie jest grzeczną dziewczynką. Od dziecka uczyła się 
złodziejskiego fachu, dwa razy trafiła za kratki. Teraz 
postanawia rozpocząć nowe, uczciwe życie, ale wplątuje się 
w groźną międzynarodową aferę. 

Co zrobić, gdy wyczerpało się wszystkie możliwości, a porwany z ulicy 
jedenastolatek nadal pozostaje zaginiony?  
To pytanie zadaje sobie komisarz Sławomir Kruk na początku piątej doby 
poszukiwań. Odpowiedź, której sam sobie udziela, jest przerażająca.  
W rezultacie Kruk, podejrzewany o przekroczenie uprawnień i tortury wobec 
sprawcy porwania, trafia pod ostrzał mediów, a czynności wyjaśniające w jego 
sprawie prowadzi funkcjonariusz Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Lena 
Milewska. Mimo niesprzyjających okoliczności Kruk ulega urokowi pięknej 
nadkomisarz. Gdy kobieta pewnego dnia znika, zaczyna jej szukać i badać jej 
życie prywatne. Sytuacja coraz bardziej się zapętla, a sprawę utrudnia fakt, 
że w związku z toczącym się wobec Kruka postępowaniem, komisarz zostaje 
zawieszony. 
Tę małą grę, która pozostała, Kruk rozegra sam. Nie stanie się ona sensem jego 
życia. Kruk zagra, wygra i zostawi wszystko za sobą. Albo nie wygra.
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 Tess Gerritsen

Piotr Górski dysponuje sprawnym warsztatem pisarskim, 
w efekcie czego jego powieści to interesujące, mocne kryminały, 
których atutem są nietuzinkowi bohaterowie, wyraziste dialogi, 
szybkie zwroty akcji oraz zawiła fabuła, głęboko wciągająca 
czytelnika i dająca mu dużą satysfakcję z lektury. 
— ROBERT WIŚNIEWSKI (dobreksiazkimag.pl)

9 788327 654960

�����	
�
���	��������

Ścigana

ISBN 978-83-276-5496-0
240 stron | 125 x 200 | OB
36,99 zł

9 788327 654984

����
�	�	��������
	��

Śladem zbrodni

ISBN 978-83-276-5498-4
288 stron | 125 x 200 | OB
36,99 zł

9 788327 654977

����
�	�	��������
���

Z zimną krwią

ISBN 978-83-276-5497-7
240 stron | 125 x 200 | OB
36,99 zł

9 788327 654991

�����	
�
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Prawo krwi

ISBN 978-83-276-5499-1
256 stron | 125 x 200 | OB
36,99 zł

9 788327 647474

�
��	����������������

Bez odwrotu

ISBN 978-83-276-4747-4
240 stron | 125 x 200 | OB
36,99 zł

9 788327 645111

�����	
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Czarna loteria

ISBN 978-83-276-4511-1
288 stron | 125 x 200 | OB
38,99 zł

9 788327 647498

�
��	�������������	��

Osaczona

ISBN 978-83-276-4749-8
240 stron | 125 x 200 | OB
36,99 zł

9 788327 645104
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Telefon o północy

ISBN 978-83-276-4510-4
256 stron | 125 x 200 | OB
36,99 zł

9 788327 650870

����
�	�	��������	���

Królowa lalek

ISBN 978-83-276-5087-0
448 stron | 145 x 215 | OB
38,99 zł

9 788327 637642

�
��	����������������

Krewni

ISBN 978-83-276-3764-2
432 strony | 145 x 215 | OB
38,99 zł

9 788327 639660

�
��	�����������	����

Gorszy

ISBN 978-83-276-3966-0
416 stron | 145 x 215 | OB
38,99 zł

9 788327 631268

�
��	����������������

Kruk

ISBN 978-83-276-3126-8
496 stron | 145 x 215 | OB
37,99 zł
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Bliska znajoma

ISBN 978-83-2767-904-8
145 x 215 | OB
39,99 zł

I SBN 9788327679048

9 788327 679048 >
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 Don Winslow
Miasto w ogniu  

Autor bestsellerowych książek sensacyjnych i thrillerów w przeszłości pracował jako prywatny detektyw, szkolił 
antyterrorystów, był konsultantem procesowym. Jego kolejne książki odnoszą sukcesy, czekając na adaptację 
na duży ekran. Sugestywność obrazów wraz z trudną, często bolesną i jednocześnie szokującą tematyką sprawiają, 
że twórczość Winslowa doceni nawet najbardziej wymagający czytelnik.

 Daria Orlicz
cykl Stracone dusze

DARIA ORLICZ, a właściwie Katarzyna Misiołek, przedstawia nadmorski cykl kryminalny Stracone dusze. 
Piąta część cyklu – Złe spojrzenia to powieść, w której zło ma wiele twarzy, a ofiarą może się stać każdy. 
Pod swoim nazwiskiem pisze historie obyczajowe, które przy odrobinie szczęścia, bądź pecha, mogą się 
przytrafić każdemu, natomiast jako Daria Orlicz – trzymające w napięciu kryminały.

 Kazimierz Kyrcz Jr.
seria o Kubie Szpikulcu

Oficer krakowskiej policji, autor zbiorów opowiadań Femme fatale i Okruchy mroku oraz powieści 
Podwójna pętla, Dziewczyny, które miał na myśli i Chłopcy, których kochano za mocno, Kobiety, 
które nienawidzą i Mężczyźni w potrzasku. Jego opowiadania były publikowane w antologiach, 
ponadto współtworzył cztery powieści. Tłumaczony na angielski, rosyjski, czeski oraz słowacki.

Kto zamordował piękną blondynkę, której zwłoki znaleziono w Halloween w lasach 
pod miasteczkiem? Kto uwięził nastolatkę w opuszczonej szopie i czy sprawa miała 
jakiś związek z przetaczającym się przez kraj Strajkiem Kobiet, w którym dziewczyna 
brała udział? Gdzie przepadł oddany dotąd ojciec z kilkuletnim synem?  
Kto prześladuje poczytną autorkę romansów, która szukając ciszy i odosobnienia, 
samotnie zaszyła się w chatce pośród odludnej leśnej głuszy?
Topielice to opowieść o pierwotnym instynkcie zabijania, który drzemie w nas 
wszystkich, ale nie zawsze się ujawnia. W nadmorskim miasteczku wieje lodowato 
zimny wiatr, a w ludziach budzą się demony.
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Providence 1986 rok. Dwudziesto-
dziewięcioletni Danny Ryan, robotnik 
portowy, kochający mąż i wierny 
przyjaciel, od czasu do czasu wykonuje 
usługi dla irlandzkiej mafii, która 
kontroluje większą część miasta. 
Danny marzy jednak, by zacząć 
wszystko od nowa, gdzie indziej. 
Kiedy współczesna Helena Trojańska 
doprowadza do wojny między rywa-
lizującymi gangami, Danny zostaje 
wplątany w konflikt, przed którym 
nie ma ucieczki. Na jego barki spada 
ochrona domu, rodziny oraz przyjaciół, 
którzy są mu bliżsi niż bracia.
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ISBN 978-83-276-7407-4

9 788327 674074 >

Topielice

ISBN 978-83-276-7407-4
304 strony | 145 x 215 | OB
38,99 zł

9 788327 645128
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Cudze grzechy

ISBN 978-83-276-4512-8
320 stron | 145 x 215 | OB
38,99 zł

9 788327 647276

�
��	����������������

Złe spojrzenia

ISBN 978-83-276-4727-6
304 strony | 145 x 215 | OB
38,99 zł

9 788327 642875

����
�	�	��������	���

Drapieżcy

ISBN 978-83-276-4287-5
304 strony | 145 x 215 | OB
38,99 zł

9 788327 640468

����
�	�	�����������	

Martwe dusze

ISBN 978-83-276-4046-8
288 stron | 145 x 215 | OB
38,99 zł

Diabelski młyn

ISBN 978-83-276-4007-9
320 stron | 145 x 215 | OB
38,99 zł

9 788327 655806

����
�	�	��������	���

Mężczyźni w potrzasku

ISBN 978-83-276-5580-6
304 stron | 145 x 215 | OB
38,99 zł

ISBN 978-83-276-7650-4

9 788327 676504 >

Miasto w ogniu

ISBN 978-83-276-7650-4
153 x 230 | OB
39,99 zł

9 788327 650894

�����	
�
���	����
���

Kobiety, które nienawidzą

ISBN 978-83-276-5089-4
304 strony | 145 x 215 | OB
38,99 zł

9 788327 641298

����
�	�	���������
�	

Granica

ISBN 978-83-276-4129-8
872 strony | 153 x 230 | OB
49,99 zł

9 788327 646897

�
��	�������������	��

Chłopcy, których kochano  
za mocno

ISBN 978-83-276-4689-7
384 strony | 145 x 215 | OB
38,99 zł

9 788327 630650

����
�	�	������������

Skorumpowani

ISBN 978-83-276-3065-0
592 strony | 145 x 215 | OB 
41,99 zł
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 Olgierd Hurka
Znamię

Trzymający w napięciu kryminał, którego fabuła jest pretekstem 
do pokazania skomplikowanych relacji międzyludzkich oraz 
wpływu wstrząsających przeżyć na psychikę i zachowanie.

OLGIERD HURKA zamierzał studiować polonistykę, ale w ostatniej chwili wybrał handel zagraniczny.  
Lata doświadczeń zbieranych w międzynarodowym środowisku biznesowym w połączeniu z żywą 
miłością do literatury zaowocowały decyzją, aby samemu sięgnąć po pióro. Tworzy prowokującą 
do myślenia prozę, w której akcja stanowi wehikuł dla pogłębiania rysu psychologicznego postaci 
konfrontowanych z dramatycznymi wydarzeniami.

 Izabela Knyżewska
Katalog motyli

Mówi się, że każdy w sytuacji ekstremalnej może zmienić się 
w morderczą bestię. Czy tak się stało w przypadku zabójstwa  
pewnego bogatego playboya? Czy delikatna jak motyl  
kobieta stała się wyrachowaną zabójczynią? I kto zaciera  
po niej ślady?...

Z wykształcenia muzykolog, z zawodu marketingowiec, z zamiłowania pisarka. Katalog motyli to jej 
literacki debiut, którym pragnie zainteresować czytelników ceniących zwartą narrację, ciekawą 
intrygę i wyraźnie zarysowane postacie, wśród których szczególnie silny głos należy do kobiet.
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ISBN 978-83-276-2943-2
wymiary 145 x 215
liczba stron 304
oprawa broszurowa
cena
e-book

34,99 zł
tak 

9 788327 629432

�
��	�����������	����

ISBN 978-83-276-4336-0
wymiary 145 x 215
liczba stron 320
oprawa broszurowa
cena
e-book

38,99 zł
tak 

9 788327 643360
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ISBN 978-83-276-3063-6
wymiary 145 x 215
liczba stron 384
oprawa broszurowa
cena
e-book

37,99 zł
tak 

9 788327 630636

�
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ISBN 978-83-276-3768-0
wymiary 145 x 215
liczba stron 400
oprawa broszurowa
cena
e-book

39,99 zł
nie 

9 788327 637680

�
��	����������������

ISBN 978-83-276-3495-5
wymiary 145 x 215
liczba stron 416
oprawa broszurowa
cena
e-book

37,99 zł
nie

9 788327 634955

����
�	�	��������
���

Znam łacińską nazwę każdej rozgwiazdy, ale nie pamię-
tam własnego nazwiska. Wszystko jest dla mnie nowe, 
czuję się jak zafascynowane światem dziecko, a nie 
trzydziestoczteroletnia kobieta wracająca do zdrowia po 
urazie głowy. W rzadkich przebłyskach pamięci układam 
mozaikę ze wspomnień. Coraz bardziej zdezorientowana 
krok po kroku docieram do prawdy, ale ktoś próbuje mi 
przeszkodzić. Muszę być szybsza.

A.J. BANNER Mroczna toń

LIV CONSTANTINE  Ostatni świadek

LIV CONSTANTINE Zostać panią Parrish

JESSICA FELLOWES Morderstwo po północy

JESSICA FELLOWES Morderstwo w pociągu

Doktor Kate English ma wszystko: wspaniałego męża 
i córkę, sukcesy zawodowe oraz wielką fortunę. Ale jej 
życie zmienia się jednej nocy, kiedy jej matka zostaje 
brutalnie zamordowana we własnym domu.
Wieczorem po pogrzebie rozpacz ustępuje miejsca prze-
rażeniu, gdy Kate odczytuje anonimową wiadomość.

Amber Patterson uważa, że jest stworzona do życia 
w luksusie. Ma wybujałe ambicje, zero skrupułów i spore 
zdolności aktorskie. 
Daphne Parrish ma wszystko, o czym marzy Amber. 
Bogatego i przystojnego męża, luksusowy dom i udane 
dzieci. Prowadzi idealne, pozbawione trosk życie.
Amber obmyśla plan, jak zająć jej miejsce. Bez skrupułów, 
krok po kroku wdziera się w życie Parrishów.

Anglia, lata 20. XX wieku. W Asthall Manor, siedzibie 
arystokratycznej rodziny Mitfordów, trwa przyjęcie urodzi-
nowe jednej z córek. Nastrój wesołej zabawy przerywa 
tragiczne wydarzenie. Dulcie Long, pokojówka powszech-
nie nielubianego arystokraty, odnajduje zwłoki swego 
pracodawcy. Natychmiast zostaje oskarżona o morder-
stwo.

Anglia 1919–1921. Louise klepie biedę, jak wielu w powo-
jennym Londynie. Dzięki protekcji przyjaciółki dostaje 
pracę w siedzibie arystokratycznej rodziny Mitfordów, 
i zostaje powiernicą ich najstarszej córki, bystrej i uwiel-
biającej sekrety Nancy. Obie bulwersuje sprawa zabój-
stwa powszechnie szanowanej Florence Nightingale 
Shore. Czy to był napad rabunkowy, czy zemsta, której 
korzeni należy szukać w wojennych wydarzeniach? 

9 788327 655004
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Znamię

ISBN 978-83-276-5500-4
400 stron | 145 x 215 | OB
38,99 zł

9 788327 650917
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Katalog motyli

ISBN 978-83-276-5091-7
352 strony | 145 x 215 | OB
38,99 zł
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SJ HOOKS to duńska pisarka zafascynowana językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych. 
Swoje powieści – pełne humoru, miłości i pasji – pisze wieczorami. Marzy o tym, by zawodowo  
zająć się pisaniem i zapewnić swoim dzieciom szczęśliwe życie.

Amerykańska pisarka tworząca gównie powieści erotyczne, w których istotna jest fabuła i psycho-
logiczny zarys postaci. Jako Mina Hardy wydaje thrillery psychologiczne.

ISBN 978-83-276-3504-4
wymiary 145 x 215
liczba stron 336
oprawa broszurowa
cena
e-book

37,99 zł
tak 

9 788327 635044
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ISBN 978-83-276-4491-6
wymiary 145 x 215
liczba stron 320
oprawa broszurowa
cena
e-book

38,99 zł
tak 

9 788327 644916
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ISBN 978-83-276-3723-9
wymiary 145 x 215
liczba stron 336
oprawa broszurowa
cena
e-book

38,99 zł
tak 

9 788327 637239
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ISBN 978-83-276-2934-0
wymiary 145 x 215
liczba stron 320
oprawa broszurowa
cena
e-book

37,99 zł
tak 

9 788327 629340
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ISBN 978-83-276-3061-2
wymiary 145 x 215
liczba stron 480
oprawa broszurowa
cena
e-book

37,99 zł
tak 

9 788327 630612
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Aghata obsesyjnie pragnie dziecka, miłości i rodziny. 
Ukradkiem obserwuje Meghan, kobietę, która ma wszyst-
ko, o czym ona może tylko marzyć. Powoli zdobywa jej 
zaufanie, z perfidią realizuje plan, który nabiera coraz wy-
raźniejszych kształtów. Uparcie dąży do celu i jest zdolna 
do najgorszego, bo dawno przestała odróżniać dobro  
od zła.

SUE FORTIN Siostrzyczka

DAVID KOEPP  Cold Storage. Przechowalnia śmierci 

JAMES PATTERSON, MARSHALL KARP Czerwony alarm

JAMES PATTERSON, MARSHALL KARP Śmierć na żywo

MICHAEL ROBOTHAM Raj nie istnieje

Gdy ojciec wyjechał z moją siostrą na wakacje, prze-
czuwałam, że nigdy więcej ich nie zobaczę. Tata dawno 
chciał odejść od mamy i rozpocząć nowe życie. Ale nagle, 
po wielu latach poszukiwań, zdarzył się cud. Alice, teraz 
już dorosła kobieta, nie tylko nas odnalazła, lecz także 
postanowiła odwiedzić i spędzić z nami trochę czasu. 
Matka przyjęła ją z otwartymi ramionami, ja, zamiast 
radości, odczuwałam dziwny niepokój. 

Dla miłośników Michaela Crichtona. Genialny debiut sce-
narzysty Jurassic Park, Mision: Impossible i Spider-Mana: 
przerażająca, karkołomna misja trojga nieznajomych – 
aby uratować świat, muszą powstrzymać wysoce zakaźny, 
śmiercionośny organizm.

RED to wyjątkowy oddział policji stworzony przez burmi-
strza Nowego Jorku.
Wybrani detektywi prowadzą śledztwa, w które są zamie-
szani ludzie z pierwszych stron gazet – politycy, aktorzy, 
biznesmeni i gwiazdy sportu. Elita chroni elitę.
Miastem, które podobno nigdy nie zasypia, wstrząsają 
kolejne okrutne zbrodnie.

Ekipy telewizyjne niecierpliwie czekają na przyjazd Lavinii 
Travers. Gwiazda ma się pojawić na premierze najnow-
szego filmu w naszyjniku wartym osiem milionów dolarów. 
Jednemu z reporterów udaje się sfilmować, jak do limu-
zyny Lavinii podbiega dwóch zamaskowanych mężczyzn. 
Padają strzały, napastnicy znikają z naszyjnikiem, ranna 
Lavinia umiera kilka minut później.

 SJ Hooks
 Debiutant  |  Absolwentka

         Megan Hart
Trzy oblicza pożądania | Barwy pożądania | Otchłań pożadania
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ISBN 978-83-276-7404-3

9 788327 674043 >

Trzy oblicza pożądania

ISBN 978-83-276-7404-3
416 stron | 125 x 200 | OB
36,99 zł 

9 788327 629333


�	�������������������

Debiutant

ISBN 978-83-276-2933-3
272 strony | 145 x 215 | OB
37,99 zł 

ISBN 978-83-276-7406-7

9 788327 674067 >

Barwy pożądania

ISBN  978-83-276-7406-7
432 strony | 125 x 200 | OB
36,99 zł 

9 788327 629395

�
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Absolwentka

ISBN 978-83-276-2939-5
312 stron | 145 x 215 | OB
32,99 zł

ISBN 978-83-276-7405-0

9 788327 674050 >

Otchłań pożądania

ISBN 978-83-276-7405-0
384 strony | 125 x 200 | OB
36,99 zł 
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 Kirsty Moseley
 cykl komedii romantycznych Love For Days

 Klaudia Paź
 Szanowny Panie

Angielska autorka powieści młodzieżowych i obyczajowych, która zdobyła rzesze 
fanów. W Polsce stała się prawdziwym hitem – nastolatki wręcz oszalały na punkcie 
historii stworzonych przez Moseley. Jej powieści były nominowane w kategoriach 
najlepsza powieść obyczajowa (Nic do stracenia. Początek) oraz najlepsza powieść 
młodzieżowa (Chłopak, który chciał zacząć od nowa) w konkursie Książka Roku 2017 
portalu lubimyczytac.pl.

Komedia romantyczna, druga z cyklu Love For Days. 
Uwaga: choć to osobna, niezależna historia, akcja tej powieści 
rozgrywa się po wydarzeniach opisanych w książce Chłopak, dla 
którego kompletnie straciłam głowę, więc zawiera treści zdra-
dzające jej fabułę.

Lucie sądziła, że ma wszystko – kochającego mężczyznę, śliczne mieszkanie i pra-
cę. Ale ta piękna bańka prysła, kiedy nakryła swojego idealnego narzeczonego na 
zdradzie z osobistą trenerką. Teraz Lucie mieszka ze swoją najlepszą przyjaciółką 
i próbuje poukładać sobie życie. Theo wybiera się na długi weekend do malow-
niczej Szkocji, gdzie ma być drużbą na ślubie brata. Kiedy los niespodziewanie 
krzyżuje drogi Lucie i Theo, zacieśniają więzi przy pączkach, opowiadając o swoich 
miłosnych katastrofach… i dochodzą do wniosku, że chyba mogą sobie nawzajem 
pomóc. O ile oboje będą przestrzegać zasad, nie ma mowy, aby coś poszło nie tak. 
Pisemny kontrakt? – Załatwiony. Zmysłowe randki na niby? – Załatwione.  
Seksualne iskrzenie? Tego nie było w umowie...
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Nate Peters lubi swoje życie pełne przelotnych romansów. Coraz częściej zastanawia 
się, jak by to było, gdyby miał dziewczynę na stałe. Kiedy poznaje Rosie uznaje, że to 
zdecydowanie kobieta na całe życie. Obojętność Rosie mobilizuje go do działania.

Kontynuacja historii Nic do stracenia. Nate nie ma 
wątpliwości, że Rosie to ta jedyna. Niepostrzeżenie 
zmienia się z podrywacza w odpowiedzialnego 
mężczyznę. W ich związku robi się coraz bardziej  
poważnie. Rosie jednak wstrzymuje się od deklaracji. 

W dniu szesnastych urodzin Anna Spencer bawi się w klubie  
ze swoim chłopakiem. Wyjątkowy wieczór szybko się kończy,  
a poznany przypadkiem Carter Thomas, handlarz broni  
i narkotyków, zamienia kilka lat jej życia w piekło.
Dzięki jej zeznaniom Carter zostaje skazany, ale wciąż wysyła 
listy z pogróżkami. Ojciec Anny, wpływowy senator i kandydat  
na prezydenta, zrobi wszystko, by zapewnić jej bezpieczeństwo.
Ochroną Anny zajmie się przystojny komandos, Ashton Taylor.

Nominacja dla najlepszej 
książki obyczajowej 

Ojciec Anny Spencer zostaje wybrany na prezydenta Stanów 
Zjednoczonych. Od tej pory Anna przestaje być anonimową 
nastolatką i coraz trudniej chronić jej prywatność. Ashton Taylor 
ma więc jeszcze bardziej skomplikowane zadanie. Niebawem 
odbędzie się proces prześladowcy Anny, Cartera Thomasa, który 
marzy tylko o tym, jak ją odzyskać. Anna ufa Ashtonowi i zaczyna 
wierzyć w jego miłość, chociaż nadal jest pewna, że nie zasługuje 
na szczęście. Jednak zanim się okaże, czy mogą być razem, 
będą musieli walczyć o życie. 

 Kirsty Moseley
Zdobyć Rosie  |  Nic do stracenia

ISBN 978-83-276-6693-2

9 788327 666932 >

Chłopak, który oszalał 
na moim punkcie

ISBN 978-83-276-6693-2
145 x 215 | OB
38,99 zł

9 788327 629579
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Zdobyć Rosie. Początek gry

ISBN 978-83-276-2957-9
320 stron | 145 x 215 | OB
39,99 zł 

9 788327 631176
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Zdobyć Rosie. Czas próby

ISBN 978-83-276-3117-6
304 strony | 145 x 215 | OB
39,99 zł

9 788327 624697
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Nic do stracenia. Początek

ISBN 978-83-276-2469-7
464 strony | 145 x 215 | OB
39,99 zł

9 788327 629593
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Nic do stracenia. 
Wreszcie wolni

ISBN 978-83-276-2959-3
336 stron | 145 x 215 | OB
39,99 zł 

Szanowny Panie...

ISBN 978-83-276-7487-6
145 x 215 | N | 38,99 zł

Zagorzała singielka Amy Clarke jest dumna z trzech rzeczy 
w swoim życiu: różowych włosów, kolekcji conversów oraz 
zdolności do wypicia dużej ilości margarity bez wymiotowania. 
Nie szuka miłości. Jednak pięć miesięcy temu on wsiadł do jej 
pociągu i od tej pory nic nie jest już takie samo. Kiedy przypad-
kowe spotkanie poza pracą pozwala im na pierwszą normalną 
rozmowę, sprawy szybko przechodzą od platonicznego uczucia 
do bliskich – i bardzo bliskich – relacji. Czy Amy znalazła w koń-
cu swojego Pana Idealnego?

Laura, na pozór naiwna i infantylna, ma dwa wielkie marzenia: 
zostać poczytną pisarką i spotkać miłość życia. Czytelnik ma 
dostęp do pamiętnika Laury, zagłębiając się tym samym w jej 
historię – grafomanki, która głęboko wierzy w swój talent i tą 
wiarą przenosi góry.
To zabawna, momentami wzruszająca i trzymająca w napięciu 
opowieść o miłości do pisania, do mężczyzny, a nade wszystko 
do siebie.

9 788327 655547
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Chłopak, dla którego 
kompletnie straciłam głowę

ISBN 978-83-276-5554-7
368 stron | 145 x 215 | OB
38,99 zł
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 Diana Palmer
Papierowa róża

DIANA PALMER, a właściwie Susan Spaeth Kyle, napisała pierwszą powieść w 1979 roku. Wcześniej przez szesnaście 
lat pracowała jako dziennikarka. Wydała ponad dziewięćdziesiąt książek, które przetłumaczono na wiele języków. 
Zdobyła siedmiokrotnie nagrodę Waldenbooks National Sales, czterokrotnie B. Dalton National Sales Award, dwukrotnie 
BookRack National Sales Award i wiele innych (Lifetime Achievement Award, Affaire de Coeur, RWA). Jest członkinią 
licznych towarzystw i zrzeszeń oraz organizacji dobroczynnych. W wieku czterdziestu pięciu lat wróciła na uczelnię, 
by uzupełnić wykształcenie. Ukończyła historię, archeologię i filologię hiszpańską. W wolnym czasie Susan uprawia 
ogródek, czyta książki z dziedziny archeologii i antropologii, słucha muzyki. Uwielbia iguany. 

Gretchen Brannon nie oczekuje zbyt wiele 
od losu. Dla tej dziewczyny z małego miasteczka 
wakacje w Maroku mają być jedynie miłym 
urozmaiceniem nieco monotonnej egzystencji. 
Jednak poznany tam szejk Philippe Sabon, władca 
Qawi, nie ukrywa, że Gretchen obudziła jego 
zmysły. Choć pochodzą z tak różnych światów, 
są pokrewnymi duszami. Wspólny wyjazd do Qawi 
ma scementować ich związek. Tam jednak porywa 
ich wir dramatycznych wydarzeń.

CYKL 

WYOMING
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I SBN 9788327675958

9 788327 675958 >

Papierowa róża

ISBN 978-83-276-7595-8
432 strony | 125 x 200 | OB
38,99 zł

9 788327 654618
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Wyzwolona

ISBN 978-83-276-5461-8
125 x 200 | OB
38,99 zł

9 788327 667236


�	�������������������

Pewnego razu w Paryżu

ISBN 978-83-276-6723-6
304 strony | 125 x 200 | OB
38,99 zł

9 788327 663887


�	�������������������

Po północy

ISBN 978-83-276-6388-7
336 stron | 125 x 200 | OB
38,99 zł 

I SBN 9788327674098

9 788327 674098 >

On i ja

ISBN 978-83-276-7409-8
320 stron | 125 x 200 | OB
34,99 zł 

9 788327 652331
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Pozory mylą

ISBN 978-83-276-5233-1
384 strony | 125 x 200 | OB
38,99 zł

9 788327 637697


�	�������������������

Serce jak głaz

ISBN 978-83-276-3769-7
416 stron | 125 x 200 | OB
38,99 zł

9 788327 646965
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Wygrane marzenia

ISBN 978-83-276-4696-5
368 stron | 125 x 200 | OB
38,99 zł

9 788327 628374
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Niezwykły dar

ISBN 978-83-276-2837-4 
272 strony | 125 x 200 | OB
37,99 zł 

9 788327 647535
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Dżinsy i koronki

ISBN 978-83-276-4753-5
400 stron | 125 x 200 | OB
38,99 zł

9 788327 637390
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Magia uczuć

ISBN 978-83-276-3739-0
336 stron | 125 x 200 | OB
38,99 zł 

9 788327 645081
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Odzyskane uczucia

ISBN 978-83-276-4508-1
336 stron | 125 x 200 | OB
38,99 zł 

9 788327 623959

�
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Droga do serca

ISBN 978-83-276-2395-9
240 stron | 125 x 200 | OB
36,99 zł

9 788327 655028
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Księżniczka z Teksasu

ISBN 978-83-276-5502-8
336 stron | 125 x 200 | OB
38,99 zł 

9 788327 631480
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Nieodparta pokusa

ISBN 978-83-276-3148-0
288 stron | 125 x 200 | OB
37,99 zł

Władca pustyni

ISBN 978-83-276-7662-7
125 x 200 | R
38,99 zł

Szczęśliwa gwiazda

ISBN 978-83-276-7971-0
125 x 200 | R | 38,99 zł

True romans

ISBN 978-83-276-7592-7
125 x 200 | N
38,99 zł
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  Nora Roberts
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CYKL

RÓD MAC
GREGORÓW

Opowieść o życiu i miłosnych perypetiach 
członków szkockiego rodu MacGregorów.

Serena miała już dosyć dobrych rad rodziny, która 
wciąż wtrącała się w jej życie. Celował w tym zwłaszcza 
ojciec, senior rodu który marzył, aby córka wyszła za mąż 
i rodziła mu wnuki. Serena uciekła na Karaiby i została 
krupierką na luksusowym jachcie. Tam poznała zniewala-
jącego hazardzistę Justina Blade’a. Zakochali się w sobie, 
choć oboje bali się zaangażowania. Serena nie miała pojęcia, 
że to romantyczne spotkanie zaaranżował jej ojciec…

Alan MacGregor czuł, że spotkał kobietę swojego życia. 
Shelby Campbell działała oszałamiająco na jego umysł 
i zmysły i zakochał się od pierwszego wejrzenia. Pragnął 
dzielić z nią każdą chwilę, także trudy życia ambitnego 
polityka. Oczarował ją i uwiódł w najbardziej romantyczny 
sposób, w jaki tylko mężczyzna może to zrobić. Po krótkiej 
znajomości poprosił ją o rękę, ale Shelby powiedziała: 
nie. Pokochała go, lecz bała się, że może go spotkać taki 
sam los jak jej ojca, senatora, którego przed laty zastrzelił 
fanatyczny szaleniec.

Caine cieszył się opinią niepokonanego na sali sądowej 
i… najlepszego kochanka. Kobiety zdobywał równie 
łatwo, jak wygrywał sprawy w sądzie. Aż w końcu trafiła 
kosa na kamień. Dianę poznał na lotnisku w Atlantic 
City, skąd obiecał ją odebrać na prośbę swojej siostry, 
Sereny. Diana i Caine studiowali prawo na tej samej 
uczelni, ale dotąd się nie znali. Teraz w ich życie  
wtrąciło się przeznaczenie...

I SBN 9788327675941

9 788327 675941 >

Serena

ISBN 978-83-276-7594-1
288 stron | 125 x 200 | OB
34,99 zł

Alan

ISBN 978-83-276-7664-1
125 x 200 | R | 34,99 zł

I SBN 9788327675910

9 788327 675910 >

Caine

ISBN 978-83-276-7591-0
125 x 200 | OB
34,99 zł

Grant

ISBN 978-83-276-7663-4
125 x 200 | R | 34,99 zł

Daniel

ISBN 978-83-276-7975-8
125 x 200 | R | 34,99 zł

Zaczęła pisać, kiedy zamieć śnieżna uwięziła ją w domu z dwoma małymi synami. Kilka rękopisów zostało 
odrzuconych, pierwszy doczekał się publikacji w 1981 roku. Dzisiaj Nora Roberts ma na koncie ponad sto 
sześćdziesiąt powieści przetłumaczonych na dwadzieścia pięć języków. Uznawana za królową romansu, 
jest laureatką wielu literackich nagród, a jej książki zajmują czołowe miejsca na listach bestsellerów. 

Catherine najbardziej z sióstr sprzeciwia się sprzedaży 
Towers, a zwłaszcza temu, by nabył ją magnat 
hotelowy Trenton St. James, który ich ukochany 
dom potraktowałby jako kolejny interes. Trenton 
to jednak nie tylko biznesmen, lecz także mężczyzna 
o romantycznej duszy…

Amanda czuje, że znajomość ze Sloanem O’Rileyem, 
który ma zaprojektować przebudowę Towers, może 
być kłopotliwa. Oboje są pełni temperamentu i mocno 
między nimi iskrzy. Amanda postanawia utrzymać 
dystans i rozmawiać ze Sloanem wyłącznie o interesach. 
Kiedy jednak zobaczy, że Sloan ryzykuje dla niej życie, 
sprawy potoczą się w niespodziewanym kierunku…

Lilah ratuje Maksa Quartermaina z fal oceanu. Max 
postanawia pomóc siostrom w poszukiwaniu zaginio-
nych rodzinnych klejnotów – w podzięce za uratowanie 
życia, ale również dlatego, że chce być blisko Lili… 
Wkrótce jednak uświadamia sobie, że chciał go zabić 
ten sam człowiek, który usiłuje wykraść drogocenne 
kamienie Calhounów.

Suzanna, po koszmarze upokarzającego małżeństwa 
i rozwodu, musi odbudować poczucie własnej wartości. 
Holt Bradford, rozczarowany życiem były policjant, marzy 
o świętym spokoju. Oboje bronią się przed niechcianym 
uczuciem. Jego dziadek i jej prababcia kiedyś przegrali 
walkę o swoją miłość. Czy Suzannie i Holtowi uda się 
dopisać szczęśliwe zakończenie do rodzinnej legendy?

Na skalistym urwisku nad zatoką w stanie Maine stoi Towers, wspaniała  
rodzinna rezydencja, w której żyje legenda o niespełnionej miłości  
i ukrytych szmaragdach. Mieszkankami Towers są cztery siostry, gotowe 
bronić swojej posiadłości wbrew wszelkim przeciwnościom losu.

CYKL

SIOSTRY 
CALHOUN
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9 788327 655318
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Catherine

ISBN 978-83-276-5531-8
240 stron | 125 x 200 | OB
34,99 zł

9 788327 655295
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Lilah

ISBN 978-83-276-5529-5
240 stron | 125 x 200 | OB
34,99 zł

9 788327 655301

�����	
�
���	��������

Amanda

ISBN 978-83-276-5530-1
224 strony | 125 x 200 | OB
34,99 zł

9 788327 655288

�
��	����������������

Suzanna

ISBN 978-83-276-5528-8
240 stron | 125 x 200 | OB
34,99 zł

Megan O’Riley przeprowadza się wraz z dziewięcioletnim synem na wybrzeże, gdzie ma 
się zająć finansami hotelu Calhounów. Chce zapomnieć o trudnej przeszłości. Jest pewna, 
że już nigdy nie pozwoli sobie na porywy serca. Przyjmuje pozę chłodnej profesjonalistki, 
którą interesuje tylko praca i syn. Nate Fury, przyjaciel Calhounów, już pierwszego dnia 
postanawia poznać ją bliżej, ale napotyka tylko niechęć i opór. Jednak łatwo  
nie rezygnuje, a jako marynarz potrafi wytrwale walczyć z niejednym żywiołem…ISBN 978-83-276-5515-8

9 788327 655158 >

Pomyślne wiatry

ISBN 978-83-276-5515-8
304 strony | 125 x 200 | OB
34,99 zł

I IIINORA
ROBERTS

NORA
ROBERTS

Grant Daniel

V
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Księżniczka Gabriella de Cordina zostaje porwana.  
Cudem ucieka, ale traci pamięć. Rodzina angażuje 
wysokiej klasy specjalistę – byłego tajnego agenta. 
Nonszalancki Amerykanin doskonale radzi sobie ze 
wszystkim, ale staje się bezbronny wobec uczucia 
do zachwycającej i wrażliwej kobiety, którą ochrania.

Aleksander de Cordina i Eve Hamilton nie tylko należą 
do dwóch różnych światów, mają też całkiem odmienne 
osobowości. Wydawałoby się, że nie mogą się pokochać. 
Tymczasem przeciwieństwa się przyciągają.

Książę Bennett de Cordina prowadzi barwne i bogate 
życie towarzyskie, nieustannie trafia na pierwsze strony 
gazet. Jest wytrawnym kolekcjonerem niewieścich 
serc. Miłosne podboje traktuje niefrasobliwie.  
Aż do dnia, w którym spotyka elegancką i tajemniczą 
lady Hannah Rothchild. 

Księżniczka de Cordina, zmęczona życiem na świeczniku, 
ucieka na kilka tygodni. Przemienia się w Camillę MacGee 
i zaszywa w odludnej chacie. Dom należy do przystojnego, 
ale wyjątkowo niesympatycznego archeologa.  
Początkowo mężczyzna ją drażni, z czasem odkrywa  
w nim pociągające cechy i irytacja zmienia się w fascynację. 

  Nora Roberts CYKL 

RÓD DE
CORDINA

Miniseria o sercowych perypetiach członków  
arystokratycznego rodu de Cordina.

Księżniczka i tajny agent

ISBN 978-83-276-4507-4
288 stron | 125 x 200 | OB
34,99 zł

9 788327 645074

�����	
�
���	�����	��

Książę i artystka

ISBN 978-83-276-4748-1
272 strony | 125 x 200 | OB
34,99 zł 

9 788327 647481

����
�	�	���������	��

Błękitna krew

ISBN 978-83-276-4936-2
272 strony | 125 x 200 | OB
34,99 zł 

9 788327 649362

�
��	�����������	����

Beztroski książę

ISBN 978-83-276-4935-5
256 stron | 125 x 200 | OB
34,99 zł

9 788327 649355

����
�	�	�������
����

  Nora Roberts
Z nakazu sądu | Szczęśliwa pomyłka | Pokochać Jackie

Jeszcze jeden nieletni oskarżony o włamanie, którego 
z urzędu miała bronić. Rutynowy przebieg procesu nie 
był dla niej zaskoczeniem, nie przypuszczała jednak, 
że orzeczenie sądu będzie tak bezprecedensowe  
i że w takim stopniu odmieni jej życie...

Detektyw Aleksij Stanislaski od razu zwrócił uwagę 
na tę atrakcyjną blondynkę. Mocno umalowana 
i w seksownych ciuszkach głośno dyskutowała 
z miejscowymi prostytutkami. Aresztowano ją, 
by zadać kilka pytań w związku z prowadzonym 
śledztwem. Jednak Bess McKnee, znana scenarzystka, 
nie wystraszyła się, tylko ucieszyła z rozwoju sytuacji. 
Liczyła na to, że przystojny detektyw pomoże jej 
w zebraniu materiałów do serialu Grzechy i kłamstwa...

Nathan mieszkał sam i bardzo mu to odpowiadało. Nie był zbyt towarzyski, a kobiety trzymał 
na dystans, choć one interesowały się zamożnym i przystojnym architektem.  
Po kolejnej podróży służbowej z ulgą przekroczył próg swojego domu. Sam go zaprojektował 
i urządził. Stworzył wysmakowane wnętrza i otoczył się pięknymi przedmiotami.  
Był pedantem, dlatego też od razu zauważył drobne zmiany. Uznał, że to sprawka gosposi. 
Jednak nie mógł zlekceważyć tego, co zastał w łazience. W jego własnej wannie wylegiwała 
się nieznajoma ponętna kobieta. Skąd się wzięła?

I SBN 9788327668943

9 788327 668943 >

Z nakazu sądu

ISBN 978-83-276-6894-3
208 stron | 125 x 200 | OB
34,99 zł

I SBN 9788327668950

9 788327 668950 >

Szczęśliwa pomyłka

ISBN 978-83-276-6895-0
240 stron | 125 x 200 | OB
34,99 zł

ISBN 978-83-276-7408-1

9 788327 674081 >

Pokochać Jackie

ISBN 978-83-276-7408-1
256 stron | 125 x 200 | OB
34,99 zł
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* Według plebiscytu portalu granice.pl

Magdalena odkrywa na strychu zakurzony i zapomniany kufer. 
W środku znajduje list od dawno zmarłej matki. Okazuje się, że kufer 
niegdyś należał do Stefanii – młodej kobiety, która zaginęła w roku 
1937 i nigdy jej nie odnaleziono. O samej Stefanii nie wiadomo prawie 
nic. Kim tak naprawdę była tajemnicza kobieta?

Mija pół roku odkąd Natalia zamieszkała w domu Zofii, 
swojej nieżyjącej babki. Zbliża się 30 czerwca – dzień, 
w którym – według słów Zofii – będzie można wykopać 
w ogrodzie ukryty skarb. Trzy kobiety przystępują  
do poszukiwań. Jednak zamiast skarbu wydobywają 
z ziemi ludzki szkielet. Czyje to szczątki i jak długo 
tam leżą?

Zdrada małżeńska to banał, o ile przydarza się innym. 
Kiedy Natalia odkrywa zdradę męża, najpierw próbuje 
uratować związek. Szybko jednak dochodzi do wniosku,  
że nie warto, i przeprowadza się na wieś. Wśród 
życzliwych ludzi pragnie odzyskać wewnętrzną 
równowagę. Na początku rzeczywiście jest miło, 
ale atmosfera wokół niej gęstnieje. 

BEATA DMOWSKA od czasów licealnych pisała do szuflady, czekając, aż znajdzie na to zajęcie 
odpowiednio dużo czasu. Stało się to możliwe, gdy zrealizowała swoje marzenie i zamieszkała na wsi, 
by żyć w zgodzie z naturą. 
Przysługa stanowi kontynuację entuzjastycznie przyjętego Spadku, debiutanckiej powieść autorki.

         Anna Bichalska 
      Kufer tajemnic | Wzgórze niezapominajek | Dom po drugiej stronie jeziora

 Beata Dmowska
Spadek | Przysługa

9 788327 631053

�����	
�
���	��������

Wzgórze Niezapominajek

ISBN 978-83-276-3105-3
288 stron | 145 x 215 | OB
35,99 zł

9 788327 641052

�����
������
	�������

Spadek

ISBN 978-83-276-4105-2
432 strony | 145 x 215 | OB
38,99 zł

9 788327 648334

�
��	����������������

Przysługa

ISBN 978-83-276-4833-4
352 strony | 145 x 215 | OB
38,99 zł

9 788327 647023

����
�	�	������������

Dom po drugiej stronie
jeziora

ISBN 978-83-276-4702-3
464 strony | 145 x 215 | OB
38,99 zł

Kufer tajemnic

ISBN 978-83-276-7634-4
145 x 215 | OB
39,99 zł 

ISBN 978-83-276-7634-4

9 788327 676344 >

 Sarah Penner
Zaginiona apteka

Trzymająca w napięciu, pasjonująca i pełna  
niezapomnianych postaci powieść o zemście i o tym, 
w jak niezwykły sposób kobiety potrafią się ratować 
nawzajem, pomimo dzielącej je bariery czasu. Ukryta 
pośród zaułków osiemnastowiecznego Londynu 
tajemna apteka obsługuje niezwykłą klientelę.  
W całym mieście maltretowane lub zdradzane ko-
biety przekazują sobie szeptem wieści o tajemniczej 
Nelli, sprzedającej na pozór niewinne medykamenty, 
dzięki którym mogą raz na zawsze pozbyć się swoich 
dręczycieli.

9 788327 655691

����
�	�	���������
��

Zaginiona apteka

ISBN 978-83-276-5569-1
145 x 215 | OB
38,99 zł

„CZUJĘ SIĘ JAK PRZEJECHANA PRZEZ WALEC...
MEGA! SUPER! EXTRA! 
NO BRAK MI SŁÓW... [...] POLECAM!”
(bookstagram – ejotkowe)

ANNA BICHALSKA urodziła się w 1983 roku na Podlasiu. Obecnie mieszka w Ełku. Kocha zwierzęta i gitarowe 
brzmienia. Od dziecka uwielbia czytać książki, szczególnie klasykę baśni i grozy. Zadebiutowała powieścią 
Czarci most. 
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 Dinah Jefferies
Rozłąka | Zanim nadejdzie monsun

Malaje Brytyjskie 1955 rok. W kraju trwa stan wyjątkowy.  
Lydia, żona brytyjskiego urzędnika, po powrocie  
z podróży dowiaduje się, że jej rodzina wyjechała  
na północ. Wyrusza tam, by ich odnaleźć. 

Indie 1930 rok. Eliza spędziła dzieciństwo w Indiach,  
ale po tragicznej śmierci ojca wróciła z matką do 
Anglii. Gdy dostaje propozycję pracy w Radżputanie, 
jedzie tam z radością. 

 Kassandra Montag
Świat po powodzi

Zmiany klimatyczne i zniszczenie świata, jaki obecnie znamy, 
stały się tłem nie tylko porywającej, ale też niebezpiecznej 
podróży zdesperowanej matki, walczącej o swoje dziecko.  
Powieść Montag sygnalizuje nadejście odmiennego,  
nowego głosu w fikcji.
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9 788327 631077
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�	�	������������

Zanim nadejdzie monsun

ISBN 978-83-276-3107-7
368 stron | 145 x 215 | OB
37,99 zł

9 788327 643247

�
��	����������������

Świat po powodzi

ISBN 978-83-276-4324-7
432 strony | 145 x 215 | OB
38,99 zł

9 788327 629265

�
��	�����������	����

Rozłąka

ISBN 978-83-276-2926-5
448 stron | 145 x 215 | OB
37,99 zł

 Jonatan Rutz
Kontra

Błyskotliwa i zabawna satyra na korporacyjną 
rzeczywistość, autorstwa debiutującego Jonatana 
Rutza. W powieści nie zabraknie sensacji i niechętnie 
ujawnianych szczegółów funkcjonowania polskich 
korporacji. Oczywiście wszelkie podobieństwa 
do świata realnego są absolutnie przypadkowe…

 Gill Sims
Dlaczego mamusia pije  |  Dlaczego mamusia przeklina

WITAJCIE W ŚWIECIE MAMUSI, STWORZONYM PRZEZ SUPERPOPULARNĄ BRYTYJSKĄ BLOGERKĘ PARENTINGOWĄ. 
PRZEZABAWNY I AUTENTYCZNY DZIENNIK, Z KTÓRYM IDENTYFIKUJĄ SIĘ TYSIĄCE MAM – JUŻ W DWÓCH ODSŁONACH!

  

9 788327 640116

�����	
�
���	��������

Dlaczego mamusia 
przeklina

ISBN 978-83-276-4011-6
352 strony | 145 x 215 | OB
38,99 zł

9 788327 640109

�����	
�
���	��������

Dlaczego mamusia pije

ISBN 978-83-276-4010-9
352 strony | 145 x 215 | OB
38,99 zł

9 788327 650856

����
�	�	��������	���

Kontra

ISBN 978-83-276-5085-6
448 stron | 145 x 215 | OB
38,99 zł
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 Seni Glaister
Pan Doubler zaczyna od nowa

Ciepła, zaprawiona nutą nostalgii i dyskretnego humoru opowieść 
o przyjaźni, dobroci i o tym, że nigdy nie jest za późno na zmiany.
Ta wyjątkowa, bardzo dobrze przyjęta w Wielkiej Brytanii powieść 
nie jest oczywista, a jej główny bohater potrafi zaskoczyć. Pozycja 
obowiązkowa dla ceniących dobrą literaturę obyczajową.

9 788327 637666


�	�������������������

Pan Doubler zaczyna 
od nowa

ISBN 978-83-276-3766-6
416 stron | 145 x 215 | OB
38,99 zł

Ella i John, małżeństwo osiemdziesięciolatków, wyruszają 
w ostatnią sentymentalną podróż. Jadą wysłużonym kamperem 
słynną Drogą 66 wiodącą z Detroit do Los Angeles. Ella ma raka 
w końcowym stadium, John cierpi na alzheimera, mimo to 
podróżują przez Stany wbrew opinii lekarzy i protestom 
własnych dzieci. Pokonywali tę trasę wielokrotnie, w podróży 
poślubnej, z małymi dziećmi, z nieżyjącymi już przyjaciółmi. 

 Michael Zadoorian
Mamy jeszcze czas  

9 788327 628350

����
�	�	�������	����

Mamy jeszcze czas  

ISBN 978-83-276-2835-0
256 stron | 145 x 215 | OB
37,99 zł
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 Sherryl Woods
Słodkie Magnolie. Smak nadziei

SHERRYL WOODS od 1986 roku zajmuje się wyłącznie pisaniem książek. Przedtem 
pracowała jako dziennikarka, głównie telewizyjna. Napisała ponad siedemdziesiąt 
romansów i powieści obyczajowych, a także trzynaście książek z wątkiem kryminalnym.

Poukładane życie Maddie rozpada się jak domek z kart, gdy mąż 
odchodzi do kochanki. Maddie musi znaleźć pracę, ale od zawsze 
zajmowała się wyłącznie domem. 
Problemy z dziećmi, byłym mężem, nową pracą i nowym 
mężczyzną… To dużo wyzwań dla kobiety, która nigdy nie była 
niezależna…

Słodkie Magnolie. 
Smak nadziei

ISBN 978-83-238-9053-9
368 stron | 125 x 200 | OB
38,99 zł

9 788323 890539
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 Robyn Carr
Słońce po burzy  

CYKL 

VIRGIN
RIVER

Kalifornijskie miasteczko Virgin River leży u podnóża gór, w cieniu strzelistych 
sekwoi. Życzliwi mieszkańcy, spokojne życie i piękna przyroda sprawiają, że ci, 
którzy przyjechali tu na chwilę, chcąc zapomnieć o złym losie, zostają jednak 
na zawsze. Czy wystarczy uciec od przeszłości, by rozpocząć nowe życie?

Pewnego wieczoru do pustego już baru w Virgin 
River wchodzi posiniaczona kobieta z dzieckiem 
na ręku. To Paige, która ucieka z Los Angeles 
przed mężem psychopatą. John – pracujący 
w barze były Marines, proponuje jej, by na 
kilka dni zatrzymała się w miasteczku. Paige 
zamieszkuje w pokoju gościnnym, pomaga 
w kuchni, pracuje jako kelnerka. Początkowo 
nieufna, powoli odzyskuje wiarę w ludzi, 
zaprzyjaźnia się z mieszkańcami miasteczka.I SBN 9788327668967

9 788327 668967 >

Słońce po burzy

ISBN 978-83-276-6896-7
384 strony | 125 x 200 | OB
34,99 zł

 Teresa Monika Rudzka
Zawsze będę Cię kochać

  Gaja Kołodziej
Fortepian

GAJA KOŁODZIEJ jest powieściopisarką, psychologiem i tłumaczem. Od ponad  
dziesięciu lat spod jej pióra wychodzą książki młodzieżowe, obyczajowe oraz romanse. 
Organizuje też konkursy literackie i uczy kreatywnego pisania. Powieść Fortepian 
powstawała w Nowej Zelandii, podczas studiów doktoranckich autorki z kreatywnego 
pisania na Uniwersytecie Massey. 

Piękna, skłaniająca do refleksji książka o skomplikowanych relacjach 
międzyludzkich. Świetnie ujęta dynamika rodziny pokazuje rozbieżność 
między marzeniami i wyobrażeniami o sobie a rzeczywistością.  
Wspaniały warsztat pisarski potęguje przyjemność lektury.

Eleanor Oliphant ma się całkiem dobrze. Skończyła trzydzieści lat, 
jest filologiem klasycznym, ale pracuje w księgowości, oszczędzając 
każdego pensa. Nosi niezniszczalny bezrękawnik, ma stały 
harmonogram posiłków i niechętnie rozmawia z kolegami z pracy. 
Uwielbia zakupy w Tesco i swoją jedyną roślinę doniczkową.  
Eleanor doskonale wie, jak przetrwać, ale nie wie, jak żyć. 
Nie brakuje jej niczego, z wyjątkiem… wszystkiego. 

Zawsze będę Cię kochać to oparta na faktach poruszająca historia 
o niezwykłej więzi między matką a córką. Książkę tworzy zbiór 
e-maili, które matka wysyła do córki przez kolejne miesiące po jej 
śmierci. Ten szczególny zapis codzienności, która bywa wówczas 
najtrudniejsza do zniesienia, chwyta za serce.
To także opowieść o życiu, które – czy tego chcemy, czy nie – 
biegnie dalej…

 Gail Honeyman
Eleanor Oliphant ma się całkiem dobrze

9 788327 655325

�
��	����������������

Fortepian

ISBN 978-83-276-5532-5
288 stron | 125 x 200 | OB
34,99 zł

Zawsze będę Cię kochać

ISBN 978-83-2767-902-4
145 x 215 | OB
38,99 zł

I SBN 9788327679024

9 788327 679024 >

9 788327 628695

�
��	�������������	��

Eleanor Oliphant ma się 
całkiem dobrze

ISBN 978-83-276-2869-5
352 strony | 145 x 215 | OB
37,99 zł

Kłopoty w raju

ISBN 978-83-276-8231-4

II
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Dalton to powiew świeżego powietrza – 
surowy, szczery, zabawny, poruszający. 
– DAVID WENHAM
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 Trent Dalton
Chłopiec pochłania wszechświat

TRENT DALTON to bez wątpienia jeden z najciekawszych pisarzy australijskich 
ostatnich lat. Wielokrotnie nagradzany dziennikarz magazynu „The Weekend 
Australian”. Za swą pracę dwukrotnie otrzymał Walkley Award for Excellence 
in Journalism, trzykrotnie Kennedy Award for Ecellence in NSW Journalism 
i czterokrotnie narodową News Awards Features Journalist of the Year. 
Chłopiec pochłania wszechświat to jego pierwsza powieść.

Chłopiec pochłania wszechświat jest – nie mogę wymyślić słowa bardziej 
trafnego – magiczny. Ta tętniąca życiem, cudowna powieść o dojrzewaniu 
to debiut niezwykle utalentowanego gawędziarza. . .  i co więcej, ta lektura 
powoduje wewnętrzną przemianę: po przeczytaniu książki Trenta Daltona 
nie będziesz taki sam jak wcześniej. – A.J. FINN (Kobieta w oknie)

Witajcie w dziwnym i cudownym świecie Trenta Daltona, którego pierwszym dziełem jest, 
nie przesadzając, najlepsza australijska powieść, którą przeczytałem od ponad dziesięciu lat... 
Książka jest pełna dowcipnych i głębokich spostrzeżeń na temat tego, co jest nie tak w Australii 
i na świecie. […] W zręcznym połączeniu sacrum i profanum, szlachetnych ideałów i nikczemności, 
lektura w jakiś sposób przypominała mi ulubiony francuski film Diva, szaloną przejażdżkę, bogatą 
w filozofię, dowcip, prawdę i patos. – „SYDNEY MORNING HERALD”
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Książka została obsypana najważniejszymi literackimi nagrodami w Australii, 
była nominowana do nagrody Debiut Roku 2019 portalu GoodReads. 
Ta pełna oryginalności i uroku historia, osadzona w Australii lat 80. XX wieku, 
stanowi wielowymiarową opowieść o braterstwie i zbrodni, rodzinie i przeznaczeniu 
– jest hipnotyzująca i poruszająca, poetycko przepiękna. 
Narratorem jest Eli, chłopiec, którego życie potrafi brutalnie doświadczyć. Mimo 
to jego historia nie jest kolejną ponurą relacją o trudnym dojrzewaniu, ale pełną 
optymizmu powieścią o miłości i przyjaźni oraz magicznej sile umysłu, która może 
zdziałać cuda.

Chłopiec pochłania 
wszechświat

ISBN 978-83-276-4103-8
480 stron | 145 x 215 | OB
ze skrzydełkami | 39,99 zł

9 788327 641038
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 Grzegorz Gortat
Pan Rasmussen

GRZEGORZ MICHAŁ GORTAT pisze zarówno dla młodszych czytelników, jak i dla dorosłych. Często 
odwołuje się do popularnych gatunków (powieść noir, kryminał, powieść gotycka, fantasy), mieszając 
je dowolnie i przetwarzając na potrzeby danego utworu. Podejmuje takie tematy jak wyobcowanie, 
rasizm, Holokaust, wojna, fatalizm w życiu jednostek, zagrożenia cywilizacyjne i kulturowe.

Pełna przemyśleń powieść Grzegorza Gortata. Autor to 
pisarz wszechstronny, o dojrzałym, skrystalizowanym 
warsztacie. Zawarty w Panu Rasmussenie wątek kryminalny 
od pierwszych chwil przykuwa uwagę, ale oprócz walorów 
rozrywkowych, książka ta stanowi przede wszystkim mądrą 
lekturę, skłaniającą do zastanowienia się nad słusznością 
sądów, które nieraz tak łatwo przychodzi nam wydawać. 
Zachwyci wymagających czytelników.

 Rhiannon Navin
Kolor samotności

RHIANNON NAVIN dorastała w Bremen, w Niemczech, w rodzinie miłośniczek 
książek. Kariera w reklamie przywiodła ją do Nowego Jorku, gdzie pracowała 
dla kilku dużych agencji, zanim zdecydowała się przerwać karierę, by zająć się 
dziećmi oraz pisarstwem. Obecnie mieszka nieopodal Nowego Jorku z mężem, 
trójką dzieci i dwoma kotami. Kolor samotności to jej debiutancka powieść.

Dręczony przez koszmary chłopiec nie może liczyć na wsparcie 
najbliższych. Osamotniony Zach odnajduje sposób na wyjście 
z traumy. Ucieka w świat wyobraźni – czyta i maluje, co pomaga mu zrozumieć 
i uporządkować własne uczucia. Odnajduje też sposób, jak pomóc najbliższym. 
On po prostu chce, by znów było jak kiedyś.
Opowieść o dojmującej samotności i tragedii rodzinnej widzianej oczami sześcioletniego 
chłopca. Czy uda się uratować rodzinę rozdartą cierpieniem po nieodwracalnej stracie?
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 Gratulacje dla Rhiannon Navin – to jest wyjątkowy debiut.     
– HARLAN COBEN

Pewne rzeczy SIĘ POWTARZAJĄ w każdej epoce,
                   zmieniają się tylko NAZWY, NARZĘDZIA, 
głoszone HASŁA i KOLORY mundurów

9 788327 637253
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Kolor samotności

ISBN 978-83-276-3725-3
336 stron | 145 x 215 | OB
38,99 zł

9 788327 654915
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Pan Rasmussen

ISBN 978-83-276-5491-5
304 strony | 145 x 215 | OB
38,99 zł
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Sto lat Lenni i Margot

ISBN 978-83-276-6673-4
400 stron | 145 x 215 | OM
ze skrzydełkami | 38,99 zł

ISBN 978-83-276-6673-4

9 788327 666734 >

 Marianne Cronin
Sto lat Lenni i Margot

Zanim MARIANNE CRONIN zaczęła pisać książki w pełnym wymiarze godzin, całe dnie spędzała 
w środowisku akademickim – ma tytuł doktora lingwistyki stosowanej. Kiedy nie pisze, próbuje 
swoich sił w różnych grupach improwizacyjnych lub obserwuje swojego niedawno adoptowanego 
kota śpiącego pod biurkiem. Statystowała w dwóch filmach Bollywood.
Sto lat Lenny i Margot to jej debiutancka powieść, która powstawała aż siedem lat.

Jury, przyznając Nagrodę główną plebiscytu, tak uzasadniło 
swój wybór: Sto lat Lenni i Margot to powieść pełna empatii. 
To historia, która długo była szlifowana, to opowieść przemyślana, 
drobiazgowa i bardzo staranna. Nie ma w książce miejsca 
na przypadek, na przegadane frazy, na brak wiarygodności. 
Historia wciąga od pierwszej strony i choć od początku 
spodziewamy się konkretnego zakończenia, wzrusza ono 
bez reszty. Książka Marianne Cronin skłania do refleksji, 
do tego, by spróbować przewartościować swoje życie, docenić 
jego blaski i cieszyć się każdą dobrą, niezwykle ulotną chwilą.

Książka zdobyła nagrodę główną jury – 
najważniejszą spośród nagród plebiscytu
„Najlepsza książka na jesień” serwisu Granice.pl. 

Życie jest krótkie – nikt nie wie tego lepiej od siedemnastoletniej Lenni Pettersson, 
przebywającej na oddziale szpitalnym dla nieuleczalnie chorych. Pielęgniarki 
gotowe są już składać kondolencje, ale Lenni ma jeszcze wiele do zrobienia.
Kiedy spotyka Margot Macrae, osiemdziesięciotrzyletnią pacjentkę, która oferuje 
jej przyjaźń, życie Lenni nabiera intensywności, jakiej nigdy nawet nie przeczuwała. 
Uzdolniona artystycznie Margot, buntowniczka w fioletowej piżamie, zmienia 
sposób patrzenia Lenni na świat. 

Błyskotliwa, rozbrajająco zabawna, ale też głęboko przejmująca powieść 
Sto lat Lenni i Margot przypomina o wartości życia. Pokazuje, jak niezwykłym 
jest ono darem nawet wtedy, gdy już dobiega końca. Mówi o naszej zdolności 
do przyjaźni i miłości w chwilach, w których najbardziej ich potrzebujemy.

 Joshua Levine
Dunkierka

 Joanna Hickson
Tudorowie. Narodziny dynastii

Od 27 maja do 4 czerwca 1940 roku alianci, w obawie przed potężną 
niemiecką ofensywą, ewakuowali z Dunkierki ponad 300 tysięcy 
angielskich i francuskich żołnierzy. 
Ta skomplikowana akcja militarna, którą Winston Churchill nazwał 
cudem pod Dunkierką, przeszła do legendy. 
Dunkierka to dramatyczna opowieść o długich godzinach pod obstrzałem 
wroga, bez racji żywnościowych i amunicji, o niebezpiecznej przeprawie 
przeładowanymi łodziami, o bohaterstwie tych, którzy wspierali akcję 
z morza, lądu i powietrza. Bez ich poświęcenia losy wojny potoczyłyby się 
zupełnie inaczej.

Anglia 1451 rok. Jasper i Edmund Tudorowie, przyrodni bracia Henryka VI 
Lancastera, wychowali się z dala od pałacu i dworskich intryg. Król 
sprowadza ich do Londynu, uznaje za prawowitych braci i obsypuje 
zaszczytami. Anglia coraz bardziej pogrąża się w chaosie. 
Tudorowie. Narodziny dynastii to pozycja obowiązkowa dla fanów epoki 
i historii w ogóle. Joanna Hickson, jako prawdziwa pasjonatka życia wielkich 
monarchów, przywraca postaci do życia w sposób wnikliwy, ukazując nie 
tylko ich władcze oblicze, lecz także ludzką naturę.

Dunkierka

ISBN 978-83-276-3138-1
268 stron | 145 x 215 | OB
37,99 zł

9 788327 631381
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Tudorowie. Narodziny dynastii

ISBN 978-83-276-2555-7
480 stron | 155 x 230 | OM 
ze skrzydełkami | 39,99 zł



 Allison Pataki, Owen Pataki
W cieniu gilotyny

Francja 1792–1805. Paryż w czasach rewolucji to niebezpieczne 
miejsce. Na Placu Republiki ustawiono gilotynę – udoskonalone 
narzędzie do ścinania arystokracji i wrogów nowego porządku. 
Egzekucje są tak częste, że woda w Sekwanie zmienia kolor 
od spływającej do niej krwi. Ale życie toczy się dalej, ludzie nie 
przestają kochać i marzyć, chociaż codzienna walka o przetrwanie 
wystawia ich na ciężką próbę. 

Maria Florkowska jest kochającą córką, zapaloną szachistką, 
a także nad wiek odważną działaczką ruchu oporu w okupowanej 
Warszawie. Aresztowana przez Gestapo trafia do Auschwitz, 
gdzie przypadkiem unika losu swojej rodziny, która trafia 
do gazu. Dostrzegając szachowe umiejętności Marii, sadystyczny 
zastępca komendanta Karl Fritzsch zmusza ją do rywalizacji, 
która ma dostarczyć rozrywkę strażnikom obozu. Zaprzyjaźniona 
z katolickim księdzem Maksymilianem Marią Kolbe, Maria usiłuje 
przezwyciężyć swój ból i przysięga pomścić śmierć rodziców 
i rodzeństwa.

W cieniu gilotyny

ISBN 978-83-276-3256-2
368 stron | 155 x 230 | OB
37,99 zł

9 788327 632562
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 Gabriella Saab
Szachistka z Auschwitz

Szachistka z Auschwitz

ISBN 978-83-276-7974-1
145 x 215 | N | 38,99 zł

 Molly Bloom
Gra o wszystko

 Margot Lee Shetterly
Ukryte działania

MARGOT LEE SHETTERLY to amerykańska pisarka i przedsiębiorca. Jest założy-
cielką The Human Computer Project – przedsięwzięcia, które zbiera nazwiska 
kobiet pracujących jako matematyczki, inżynierowie i informatyczki w NASA i NACA 
w latach 1930–1980. Jej powieść Ukryte działania stała się bestsellerem „New 
York Timesa”.

 GENIUSZ nie zna rasy. 
                 SIŁA nie zna płci. 

               ODWAGA nie zna granic

fo
t. 

©
 Ju

lia
n 

Ts
e 

Ph
ot

og
ra

ph
y

MOLLY BLOOM dorastała w małym mieście w cieniu swoich braci – podwójnego 
olimpijczyka oraz chirurga harwardzkiego. Molly szukała własnej drogi sukcesu 
i wyzwolenia. Szybko odnalazła je w Los Angeles, w świecie podziemnego hazardu, 
który mimo niebezpieczeństw, zapewniał dreszcz emocji i kusił szybkimi pieniędzmi. 
Efektem tych doświadczeń jest książka Gra o wszystko, która doczekała się również 
ekranizacji.

Jak odnaleźć sposób na życie, wyrastając  
w rodzinie z dużymi ambicjami, a mając duszę 
wolnego ptaka? Niesamowita historia  
spektakularnego sukcesu i bolesnego upadku 
księżniczki pokera z Miasta Aniołów.
Fascynująca historia pokerzystki, która poznała 
od podszewki podziemny świat hazardu.

Ukryte działania

ISBN 978-83-276-2187-0
464 strony | 145 x 215 | OB
37,99 zł

9 788327 621870
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Gra o wszystko

ISBN 978-83-276-3510-5
320 stron | 145 x 215 | OB
37,99 zł

9 788327 635105
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Porywająca opowieść o wyjątkowych kobietach, które zrobiły 
tak wiele, a o których wiemy mało lub nic. Bez pracy tych  
wybitnie utalentowanych matematyczek amerykański sen 
o podboju kosmosu pozostałby w sferze marzeń. Świadome 
swej wartości, walczą o należne im miejsce w świecie  
zdominowanym przez mężczyzn, w świecie, w którym nadal 
obowiązują haniebne prawa segregacji rasowej. To świetnie 
opowiedziana historia, która powstała dzięki setkom rozmów, 
wywiadów i mrówczej pracy badawczej.ok
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W 1641 roku Rembrandt namalował Dziewczynę w ramie obrazu i Uczonego 
przy pulpicie. Przez trzysta lat obrazy podróżowały po Europie. Należały 
do ulubionych obrazów Stanisława Augusta Poniatowskiego.
W XVIII wieku trafiły w ręce rodziny Lanckorońskich, na początku II wojny 
światowej ślad po nich jednak zaginął. I gdy wszyscy byli pewni, że obrazy 
zostały zniszczone, niespodziewanie hrabina Karolina Lanckorońska 
podarowała je Zamkowi Królewskiemu w Warszawie. Książka jest zapisem 
wędrówki obrazów, jednocześnie przypomina barwną sylwetkę hrabiny 
Lanckorońskiej.

Kto zdradził Anne Frank to pasjonująca relacja z misji Vincenta 
Pankoke i jego zespołu. Rosemary Sullivan przedstawia nam 
śledczych, wyjaśnia motywy zarówno ukrywających się, jak i ich 
prześladowców oraz kreśli sylwetki podejrzanych.  
Wszystko to okrasza plastycznymi obrazami Amsterdamu 
z czasów wojny – miasta, w którym bez względu na zamożność, 
wykształcenie czy podejmowane środki ostrożności, nigdy 
było nie wiadomo, komu można zaufać.

ROSEMARY SULLIVAN, profesor emeritus Uniwersytetu Toronto, prowadziła wykłady w Kanadzie, USA, Europie, 
Indiach i Ameryce Łacińskiej. Jest autorką 15 książek, w tym nagrodzonej nagrodą Pultarcha książki Córka Stalina oraz 
Villa Air-Bel, została wyróżniona nagrodą Kanadyjskiego Towarzystwa Jad Waszem w kategorii: Historia Holokaustu.

TEMAT 
NA CZASIE
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 Gerdien Verschoor
Dziewczyna i uczony

 Brittany Kaiser
Dyktatura danych

BRITTANY KAISER ukończyła studia z dziedziny praw człowieka oraz stosunki międzynarodowe. Pracowała  
dla Cambridge Analytica przez trzy i pół roku, zanim ujawniła nieetyczne praktyki biznesowe globalnego  
przemysłu danych. Stała się osią dokumentu wyprodukowanego przez Netflix, The Great Hack,  
który miał premierę na festiwalu filmowym w Sundance. 
Mając przekonanie, że prawo do danych jest fundamentalnym prawem człowieka, wykorzystuje swoją  
specjalistyczną wiedzę do przyspieszenia reformy legislacyjnej, chroniącej prawa osób fizycznych  
do kontrolowania własnych zasobów cyfrowych (dane osobowe i tokeny blockchain).

• kulisy działania Cambridge Analytica. Jak Big Data, Trump  i Facebook  
 zniszczyły demokrację i dlaczego może się to powtórzć 
• zobacz, jak tobą manipulują!
• czy twoje dane stają się bronią przeciwko tobie?
• mechanizmy zdobywania władzy wykorzystujące dane  
   z mediów społecznościowych
• to nie jest fikcja. To stało się naprawdę
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Dyktatura danych

ISBN 978-83-276-4788-7
448 stron | 145 x 215 | OB
39,99 zł

9 788327 647887
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pozycja OBOWIĄZKOWA 
            dla każdego świadomego 

UŻYTKOWNIKA INTERNETU!

wydarzenie WYDAWNICZE 
I HISTORYCZNE!

– Premiera, na którą świat czeka 
ze wstrzymanym oddechem!

wspaniała SZTUKA, 
NIEZWYKŁA HISTORIA
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apoleca krytyka polityczna

Dziewczyna i uczony

ISBN 978-83-276-7598-9
145 x 215 | N | 49,99 zł

 Rosemary Sullivan
Kto zdradził Anne Frank

Kto zdradził Anne Frank

ISBN 978-83-276-7666-5
145 x 215 | N | 44,99 zł
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Ponad trzydzieści milionów osób przeczytało Dziennik Anne Frank, świadectwo 
nastoletniej Anne, pisany podczas ukrywania się wraz z rodziną i czterema innymi 
osobami w oficynie w Amsterdamie podczas II wojny światowej, aż do chwili 
aresztowania przez nazistów i zsyłki do obozu koncentracyjnego. Ale pomimo 
wielu prac – artykułów, książek, sztuk teatralnych i powieści – opowiadających 
historię Anne, nikt jednoznacznie nie wyjaśnił, jak ośmiu ludziom udało się przetrwać 
w sekrecie przez ponad dwa lata i kto lub co ostatecznie naprowadziło nazistów 
na ich trop.
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ISBN 978-83-276-3541-9
wymiary 145 x 215
liczba stron 384
oprawa broszurowa
cena
e-book

37,99 zł
tak 

9 788327 635419

�����	
�
���	��������

ISBN 978-83-276-3508-2
wymiary 145 x 215
liczba stron 256
oprawa broszurowa
cena
e-book

37,99 zł
tak 

9 788327 635082
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ISBN 978-83-276-4344-5
wymiary 125 x 200
liczba stron 208
oprawa broszurowa
cena
e-book

29,99 zł
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9 788327 643445

����
�	�	������������

ISBN 978-83-276-4325-4
wymiary 145 x 215
liczba stron 208
oprawa broszurowa
cena
e-book

29,99 zł
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9 788327 643254
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ISBN 978-83-276-3130-5
wymiary 145 x 215
liczba stron 368 + 16 wkładka
oprawa broszurowa
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e-book

38,99 zł
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Co byście zrobili, gdyby dwie miniświnki, które miały dzie-
lić z kurami niewielkie podwórko, wyrosły na inteligentne 
i psotne maksibestie?
Przed takim problemem staje Matt Whyman, który dziel-
nie stawia czoło Butchowi i Roxi, chociaż wcale nie jest 
to łatwe. Świnki są inteligentne i pomysłowe, co często 
wykorzystują, aby rozrabiać. 

Gdy Anna dowiaduje się, że ma poważnie chorą trzustkę, 
jej mąż, Jerzy, postanawia zadbać o jej rekonwalescencję. 
Dzielnie walczy w kuchni, ucząc się na błędach. Praktyka 
czyni mistrza, toteż gdy Jerzy zyskuje wreszcie upragnioną 
pewność siebie, zaczyna eksperymentować i tworzyć 
własne kompozycje kulinarne. Dużo praktycznych wska-
zówek i przepisów dla trzustkowców, a przy tym niezwy-
kle wciągająca lektura.

Andrew Hogan i Douglas Century oddają w ręce czytel-
ników zapierającą dech w piersi książkę, którą zamierza 
przenieść na ekran wytwórnia Sony. To fascynujący opis 
jednego z najważniejszych epizodów wojny narkotykowej 
XXI wieku, kronika kilkuletniego pościgu za przestępcą, 
który przez dekadę skutecznie wodził za nos organy 
ścigania. 

JOHN PEARSON Wszystkie pieniądze świata

DION LEONARD  Odnaleźć Gobi

MATT WHYMAN Zaskakujący geniusz świń

ANNA WLAZŁO, JERZY WLAZŁO Smak czystej wody

ANDREW HOGAN, DOUGLAS CENTURY Polowanie na El Chapo

Kiedy do niego podbiegła, nie spodziewał się, że wytrwa 
z nim do końca. Przebiegła z nim 124 kilometry przez pustynię. 
Nie wygrali maratonu, ale zyskali najcenniejszą nagrodę – 
siebie. Gdy potem zgubiła się w jednym z chińskich miast, 
Dion wszczął poszukiwania. 
Wzruszająca prawdziwa opowieść o przyjaźni znanego 
maratończyka Diona Leonarda i Gobi – bezdomnego 
pieska, który przebiegł z nim Maraton Piasków.

Trzymająca w napięciu historia wzlotów i upadków trzech 
pokoleń amerykańskiej rodziny potentatów naftowych.
Gdy wnuk seniora rodu został porwany, ten odmówił 
zapłaty okupu. Uważał, że jeśli da chociaż centa, wkrótce 
zostaną porwane wszystkie jego wnuki. 
Przebieg porwania i negocjacji, relacjonowany przez naj-
ważniejsze media lat 70., zainspirował wybitnego reżysera 
Ridleya Scotta do przeniesienia historii na ekran. 

Pasja, jaką jest gotowanie, zatacza coraz szersze kręgi. 
Najwyraźniej uwielbiamy karmić przyjaciół, bliskich i siebie – 
zarówno potrawami wytrawnymi, jak i pysznymi słodko-
ściami. Dzięki książkom kulinarnym trudno narzekać na brak 
inspiracji. Zawsze też bezpieczniej skorzystać ze sprawdzonych 
przepisów, kiedy zapowiedzieli się goście… a jeśli w dodatku 
są pięknie wydane i opatrzone apetycznymi zdjęciami, to trudno 
wyobrazić sobie lepszy prezent – dla siebie i innych.

Moje wypieki z czekoladą
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