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J.K. Rowling

Harry Potter i Kamień Filozoficzny
przekład Andrzej Polkowski
135 x 205 mm | 352 strony
oprawa miękka |
Gryffindor
ISBN 978-83-8008-759-0

39 zł
Slytherin
ISBN 978-83-8008-760-6

39 zł
Ravenclaw
ISBN 978-83-8008-762-0

39 zł
Hufflepuff
ISBN 978-83-8008-761-3

39 zł

Edycja specjalna z okazji dwudziestolecia wydania książki Harry Potter
i Kamień Filozoficzny – obowiązkowa dla najwierniejszych fanów Hogwartu!
Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw… Dokładnie dwadzieścia
lat temu świat poznał te i inne magiczne słowa, które spłynęły z pióra
nieznanej wtedy pisarki, uwalniając Harry’ego z komórki pod schodami.
Od tego czasu Szkoła Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie stała się
marzeniem wielu potteromaniaków, a Harry Potter i Kamień Filozoficzny
jest czytany i uwielbiany przez kolejne pokolenia czytelników.
Świętując dwadzieścia lat z Harrym Potterem, oddajemy do rąk
czytelników wyjątkową kolekcję wydań pierwszego tomu w barwach
czterech domów. Każdy egzemplarz zdobią barwione brzegi kartek
oraz godło domu na froncie okładki. Edycja wzbogacona jest bonusami
w postaci fragmentu pieśni Tiary Przydziału, charakterystyki danego domu,
ciekawostek związanych ze znanymi mieszkańcami: opiekunami, duchami
rezydentami czy słynnymi absolwentami oraz informacjami na temat
relikwii, Ceremonii Przydziału, Pucharu Domów i pokoju wspólnego.
Na przekonanych o swojej wiedzy w zakresie uniwersum Pottera czeka
też quiz. A wszystko to zilustrował Levi Pinfold.
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dla młodzieży
w serii również:

Powrót do niezwykłego świata osobliwych dzieci pani
Peregrine w piątej części bestsellerowego cyklu. Po Mapie
dni, która rzuciła bohaterów prosto w dotąd nieodkryty świat
amerykańskich osobliwców, pojawiło się mnóstwo pytań
i wątków, a tym samym nowych sprzymierzeńców i wrogów.
Jacob wyrusza z misją, którą na łożu śmierci powierzył
mu H – człowiek dysponujący ważnymi informacjami
o sekretnym życiu jego dziadka, Abe’a. Noor Pradesh,
nowa w osobliwym świecie, ma bezpiecznie dotrzeć
do kobiety znanej jako V. Wymieniona w przepowiadającym
apokalipsę starym proroctwie Noor ucieka przed pościgiem.
Od jej ocalenia zależy los całej osobliwości. Czas mija
nieubłaganie, a nasi bohaterowie muszą rozwikłać wiele
skomplikowanych zagadek.
Bohatersko zmagając się z wrogami, Jacob Portman
wkracza na nieznane terytoria.

Ransom Riggs

Konferencja
ptaków
przekład Małgorzata
Hesko-Kołodzińska,
Piotr Budkiewicz
135 x 205 mm
oprawa twarda
ISBN 978-83-8008-752-1

39 zł

dla młodzieży
w serii również:

Dziesiąte Głodowe Igrzyska rozpoczyna poranek dożynek.
Na Kapitolu osiemnastoletni Coriolanus Snow przygotowuje
się, by jak najlepiej wykorzystać szansę zdobycia chwały
jako mentor. Jego rodzinny dom podupadł i niepewny los
mężczyzny zależy teraz od tego, czy zdoła on pokonać innych
mentorów urokiem i sprytem.
Tyle że los nie bardzo mu sprzyja. W udziale przypadła
mu dziewczyna z Dystryktu Dwunastego, najbiedniejszego
z biednych. Losy obojga splotą się ciasno – każda decyzja,
jaką podejmie Snow, może prowadzić do sukcesu lub porażki,
triumfu lub klęski. Na arenie walka trwa aż do śmierci,
ale poza areną Coriolanus zaczyna współczuć trybutce…
Wie jednak, że musi zrównoważyć obowiązek postępowania
według zasad z chęcią przetrwania niezależnie od ceny.
Akcja książki dotyczy dziesiątych Głodowych Igrzysk –
poznajemy Panem na sześćdziesiąt cztery lata przed
wydarzeniami z pierwszego tomu cyklu Igrzyska śmierci.

Suzanne Collins

Ballada
ptaków i węży
przekład Małgorzata
Hesko-Kołodzińska,
Piotr Budkiewicz
135 x 205 mm
oprawa miękka
ze skrzydełkami
ISBN 978-83-8008-758-3

49 zł
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Julia Biel

Julia Biel

To nie jest, do diabła,
love story Tom I

To nie jest, do diabła,
love story Tom II

135 x 205 mm | 376 stron | oprawa miękka
ze skrzydełkami | ISBN 978-83-8008-706-4 |

135 x 205 mm | oprawa miękka ze skrzydełkami
ISBN 978-83-8008-707-1 |

34,90 zł

34,90 zł

Pełna ciętego humoru i niebanalnego uroku
seria, w której się zakochasz! Ella – rozważna,
odpowiedzialna i ostra jak brzytwa. Jonasz –
arogancki, zawadiacki i szalenie pociągający.
Niespełna siedemnastoletnia Ella, sama
i samotna, idzie przez życie jak lodołamacz.
Nie myśli o przyjaźni, nie ma czasu na miłość.
Jednak kiedy przez zawirowania rodzinne trafia
do liceum w Poznaniu, splot okoliczności stawia
na jej drodze przystojnego Jonasza, który jest jej
całkowitym przeciwieństwem. Ich plan przerośnie
wszystkich... Ella i Jonasz to wybuchowa para,
której historia zachwyca, rozśmiesza i wzrusza.

Druga część zabawnej i pełnej uroku serii
o pewnej wybuchowej parze.
Coś, co Ella i Jonasz zmyślili na poczekaniu,
urosło do rozmiarów piramidalnego kłamstwa
i teraz żyje własnym życiem. Trudno stawiać
wygórowane żądania, kiedy najlepsza przyjaciółka
chce cię pogrzebać żywcem w twoim własnym
szczęściu, a wszechświat odmawia współpracy.
Zwłaszcza gdy się okazuje, że zakochanie
to najkrótsza droga człowieka do autodestrukcji,
a przełączenie się w tryb stand-by i wylot na
amerykańskie wesele może ludzi albo do siebie
zbliżyć, albo… popchnąć do zbrodni!

dla młodzieży

Melissa Darwood

Schizis
135 x 205 mm | 320 stron
oprawa miękka ze skrzydełkami
ISBN 978-83-8008-733-0

34,90 zł

Marcja nie jest zwykłą nastolatką. Choroby,
z którymi zmaga się od dzieciństwa, sprawiły,
że musiała dojrzeć zbyt szybko i zyskać bolesną
świadomość własnych ograniczeń. Na swoim
kanale na YouTubie opowiada o marzeniach
o normalnym życiu – bez dręczących wizji,
szpitali i trudnych relacji z rodziną. Na szczęście
jest jeszcze Kofi, jedyny jasny punkt w życiu
Marcji: oddany przyjaciel, dzięki któremu
dziewczyna przeżyje swoje najpiękniejsze chwile.
Ale czy tajemnicze wizje to na pewno tylko
wytwór jej chorej psychiki? A jeśli problemy
sięgają znacznie głębiej...?
Mroczna, wciągająca opowieść, na której
zaskakujący finał nie jesteście przygotowani!
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dla młodzieży
w serii również:

Valentina Fast

Royal.
Zbuntowana
księżniczka
przekład Miłosz Urban
135 x 205 mm | 360 stron
oprawa miękka
ze skrzydełkami
ISBN 978-83-8008-668-5

29 zł
W Królestwie Viterry nie tylko tożsamość księcia
pozostaje tajemnicą, ale również jego siostry.
Wychowywana od zawsze w towarzystwie młodych
panien Ewelina jest świadoma, że i ona pewnego dnia
będzie musiała dokonać wyboru męża. Dziewczyna
nie ma na to najmniejszej ochoty i nie rozumie, po co te
wszystkie sekrety. Kiedy wymknie się na bal maskowy
i zaufa przystojnemu Loganowi, wybierze drogę, z której
nie ma odwrotu… Bo nawet Ewelina dotąd nie poznała
wszystkich tajemnic królestwa pod kopułą.
Zamykający serię Royal tom o Wyborze siostry
księcia, którego przebieg zaskoczy wszystkich.

w serii również:

Dagmar Bach

Cynamon,
sekrety i ja
przekład Anna Urban
145 x 205 mm | 424 strony
oprawa twarda z obwolutą
ISBN 978-83-8008-634-0

39 zł
Trzeci tom zakręconej, pachnącej cynamonem serii. Mimo
że przeskoki do innych światów wcale nie stały się łatwe
i przyjemne, Vicky ma wreszcie dobry powód, by się na
nie cieszyć. Jednak, jak to w życiu bywa, nagromadzenie
sekretów skomplikuje jej sytuację. Bo paralelna Victoria
tym razem jest daleka od ideału… Burzliwa trzecia część
serii daje odpowiedzi na wiele pytań. Dlaczego konkursy
nie są takie złe? Jak to się dzieje, że rodzinne sekrety
czasem przestają być sekretami? Rozwiązanie zagadki
podróży do innych światów jest na wyciągnięcie ręki!

dla młodzieży
w serii również:

M.A. Bennett

DOGS
przekład Maciej Potulny
135 x 205 mm
oprawa miękka
ISBN 978-83-8008-765-1

34,90 zł
Druga część cyklu zapoczątkowanego przez poruszający
thriller dla młodzieży STAGS. Po dramatycznych
wydarzeniach ostatnich tygodni, Greer MacDonald
próbuje się skupić na nauce. Szukając dramatu,
który mogłaby wyreżyserować w ramach egzaminu
ze sztuk teatralnych, otrzymuje niespodziewaną
pomoc. Ktoś wsuwa pod jej drzwi bezcenny, zaginiony
od lat rękopis – Wyspę psów Bena Jonsona.
Za panowania Elżbiety I dramat uważano za tak
niebezpieczny, że spalono wszystkie jego egzemplarze...
oprócz jednego.
Gdy zaczynają się próby, sprawy przyjmują coraz
mroczniejszy obrót i prowadzą Greer do miejsca, którego
nie zamierzała już nigdy odwiedzać – Longcross Hall.
Czy tym razem dziewczyna stanie się zwierzyną czy
raczej myśliwym?

Grzegorz Gortat

Morze.
Odpływ
125 x 195 mm
oprawa miękka
ze skrzydełkami
ISBN 978-83-8008-756-9

15 zł
Patryk spędzał z rodzicami wakacje nad morzem.
Byłyby to zapewne jeszcze jedne leniwe i spokojne
wczasy, gdyby nie wydarzyło się coś, co odmieniło
życie pogodnego nastolatka na zawsze. Fascynacja
sztuką, plany na przyszłość – wszystko nagle przestało
mieć znaczenie. Co wydarzyło się w życiu chłopaka?
Czy uda mu się odzyskać równowagę? Ta fascynująca
i poruszająca opowieść odpowiada na te i inne
pytania, ale otwiera też przed czytelnikiem drogę
do własnej refleksji.
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dla dzieci
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Anita Głowińska

Akademia Kici Koci

Anita Głowińska

Anita Głowińska

Akademia Kici Koci
Kolory

Akademia Kici Koci
Pojazdy

197 x 197 mm | 24 strony | oprawa kartonowa
ISBN 978-83-8008-750-7

197 x 197mm | 24 strony | oprawa kartonowa
ISBN 978-83-8008-751-4

29 zł

29 zł

1+

To pierwsza pozycja z nowego cyklu ze znaną
i popularną Kicią Kocią. W książeczkach
dla najmłodszych z logo Akademii Kici Koci
i hasłem „Wiem. Rozumiem” Kicia Kocia i Nunuś
będą teraz uczyć maluchy rozróżniać kolory,
poznawać zwierzęta, kształty, przeciwieństwa
czy emocje. Książka kartonowa, ze sztywnymi
stronami.

1+

Druga książeczka z nowego cyklu Akademia
Kici Koci. Tym razem pod hasłem „Wiem.
Rozumiem” Kicia Kocia i Nunuś uczą maluchy
rozpoznawać różne rodzaje pojazdów, od
ulubionych i popularnych, takich jak straż
pożarna, policja i pogotowie, po jednoślady
– jak rower i motocykl.

Anita Głowińska to znana i lubiana polska pisarka i ilustratorka książek dla dzieci. Popularność przyniosła
jej licząca już kilkadziesiąt pozycji seria Kicia Kocia oraz okładki i ilustracje kolekcji Cała Polska Czyta Dzieciom.
Anita Głowińska urodziła się w Gdańsku. Ukończyła Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Gdy na świecie pojawiły się jej dzieci, zaczęła nie tylko gromadzić literaturę dla nich, ale także sama
pisać i ilustrować książki, spełniając tym samym marzenie z młodych lat. Głowińska jest autorką kilkudziesięciu
publikacji dla najmłodszych. Poza bestsellerową serią o rezolutnej Kici Koci wydała m.in. Fantastyczną serię do
kieszonki oraz serie kolorowanek. Pisarka w wolnych chwilach projektuje wraz z mężem katalogi i plakaty.

dla dzieci

Akademia Kici Koci to nowa edukacyjna seria książek z Kicią Kocią w roli
głównej! Pod hasłem „Wiem. Rozumiem” autorka, Anita Głowińska, zaprasza najmłodsze dzieci do poznawania wraz z rezolutną kotką najbliższej im rzeczywistości.
Na twardych kartach książek nowego cyklu na samym początku w sympatyczny
i przystępny sposób zaprezentowane zostaną najmłodszym najpopularniejsze pojazdy i najpiękniejsze kolory. Dalsze części cyklu za pomocą prostych historyjek wprowadzą maluchy m.in. w świat podstaw języka angielskiego.
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Chris Ferrie, Cara Florance

Uniwersytet Malucha

Fizyka jądrowa

przekład Anna Urban | 197 x 197 mm | 24 strony
oprawa kartonowa | ISBN 978-83-8008-655-5

29 zł

2+

Kolorowe i przystępne wyjaśnienie podstawowych praw
rządzących fizyką jądrową. Maluchy (i dorośli!) poznają
sekrety jądra atomów: dowiedzą się jakie relacje łączą
protony i neutrony i w jaki sposób jądro atomu uwalnia
energię. Chris Ferrie jest nagradzanym fizykiem i ojcem
czwórki przyszłych naukowców.

Chris Ferrie

Uniwersytet Malucha

Technologia kosmiczna
przekład Anna Urban | 197 x 197 mm | 24 strony
oprawa kartonowa | ISBN 978-83-8008-656-2

29 zł

2+

Proste wyjaśnienia trudnych zagadnień dla przyszłego
geniusza. Łatwe i ciekawe wyjaśnienie praw dotyczących
tajemnic wypraw w przestrzeń pozaziemską. Można się z niej
dowiedzieć m.in., jakie siły są niezbędne, by rakieta mogła
wystrzelić w kosmos. Zdaniem autora żadne dziecko nie jest
za małe, żeby wprowadzić je w cudowny świat nauki!

Chris Ferrie

Osiem małych planet
ilustracje Lizzy Doyle | przekład Anna Urban | 197 x 197 mm
18 stron | oprawa kartonowa | ISBN 978-83-8008-657-9

29 zł

2+

Urocza, rymowana i pełna ciekawostek książeczka
z okienkami autora Uniwersytetu Malucha. Udaj się w podróż
po Układzie Słonecznym i dowiedz się, co czyni każdą z planet
wyjątkową. Każda z nich jest inna i każda jest zadowolona
z tego, jaka jest. Dzięki tej książce astronom w każdym wieku
szybko przyswoi najważniejsze fakty o planetach!

dla dzieci

Nina Dulleck

Uwaga,
pająki!
przekład Miłosz Urban
210 x 297 mm | 32 strony
oprawa twarda
ISBN 978-83-8008-711-8

29 zł

3+

Aaa, ratunku, pająk! Każdy z nas już kiedyś słyszał taki
krzyk, prawda?
Pająki można spotkać w zasadzie wszędzie, jest ich
wiele, mają najróżniejsze kształty i kolory. Nie wiesz,
co zrobić, kiedy natkniesz się na takie zwierzątko
w domu? Tym bardziej że nie szukasz ośmionożnego
współlokatora? I jak na złość nie masz pod ręką
magicznej różdżki, która sprawiłaby, że pająk zniknie?
Nie szkodzi! Dzięki tej książce, oprócz masy zabawnych
i ciekawych faktów, poznasz też ultramegaskuteczny
trik: jak pozbyć się strachu przed pająkami!

Barbara Kosmowska

Tru
Love Story
ilustracje Emilia Dziubak
170 x 240 mm | 60 stron
oprawa twarda
ISBN 978-83-8008-753-8

29 zł

6+

Po sukcesach, które odniósł jako wynalazca, zając
Tru poczuł zawrót głowy, zamknął swój warsztat
i zaczął się udzielać towarzysko. Czyżby miał zostać
leśnym bawidamkiem i przestać rozwijać swoje talenty?
A co z uczuciem do Słodkiej Dzidzi?
Druga część przygód pomysłowego szaraka
z dzielnicy Koniczyny Dolne. Podobnie jak poprzednio
zdobią ją magiczne ilustracje Emilii Dziubak, które
tworzą dowcipną, poetycko-malarską opowieść dla
dzieci.
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dla dzieci

Liane Schneider
Mądra Mysz

Zuzia smaży
naleśniki
ilustracje Janina Görrissen
przekład Emilia Kledzik
192 x 192 mm | 24 strony
oprawa broszurowa
ISBN 978-83-8008-717-0

8,90 zł

3+

Christian Tielmann
Mądra Mysz
Maszyny i pojazdy

Pojazdy
ratownicze

ilustracje Niklas Böwer
przekład Bolesław Ludwiczak
192 x 192 mm | 24 strony
oprawa broszurowa
ISBN 978-83-8008-712-5

8,90 zł

Pola mówi:

lubię piec!
przekład Katarzyna
Kolasińska
192 x 192 mm | 36 stron
oprawa broszurowa
ISBN 978-83-8008-708-8

Pola kocha piec ciasta. Tym razem będą
to babeczki z dużą ilością dekoracji.
Uważnie odmierza z mamą wszystkie
składniki, a później wylizuje miskę
ze smakiem. Choć nie wszystko idzie
zgodnie z planem, Pola uważa,
że pieczenie jest najzabawniejsze
na świecie!

2+

Irene Marienborg
Pola mówi:

wszystkiego
najlepszego!
przekład Katarzyna
Kolasińska
192 x 192 mm | 36 stron
oprawa broszurowa
ISBN 978-83-8008-710-1

7,90 zł

Straż pożarna, policja czy karetka
pogotowia – świat pojazdów
ratowniczych jest bardzo ciekawy.
Mama zabiera Anię i Marka
do warsztatu samochodowego,
gdzie stoją samochody z niebieskimi
„kogutami”. Mechanik chętnie
opowiada o ciekawostkach
związanych z tymi samochodami,
pozwala też zajrzeć do ich wnętrz.

3+

Irene Marienborg

7,90 zł

Mama Zuzi ma urodziny. Dziewczynka
postanowiła przygotować świetną
niespodziankę: naleśniki z sałatką
owocową. Szymon jej pomaga.
Dzieci potajemnie kroją, mieszają,
próbują i rozlewają ciasto. Tata
czuwa, by wszystko poszło zgodnie
z planem. To będą najpyszniejsze
naleśniki na świecie!

2+

Pola idzie na przyjęcie urodzinowe
do Filipa. Okazuje się jednak, że nie
tylko nie jest łatwo wybrać prezent,
ale też bardzo trudno się z nim
później rozstać. Co wymyśli mała
bohaterka i czy prezent spodoba się
Filipowi?

dla dzieci

Tomasz Samojlik
Żubr Pompik
Wyprawy

Skok kozicy
192 x 192 mm | 24 strony
oprawa broszurowa
ISBN 978-83-8008-731-6

7,90 zł

3+

Tomasz Samojlik
Żubr Pompik
Wyprawy

Cenna
gąsienica
192 x 192 mm | 24 strony
oprawa broszurowa
ISBN 978-83-8008-732-3

7,90 zł

Kolejny tom cyklu, w którym
małe żubry zwiedzają polskie
parki narodowe. Pompik i Polinka
są zauroczeni Tatrami. Jednak
nie bardzo dają radę wejść na
najbardziej malownicze skalne półki.
Jest jednak zwierzę, któremu udaje
się to bez trudu – kozica popisuje się
pięknymi skokami.

Jakże piękne są górskie szczyty,
do których zmierza żubrza
rodzina! Żubry są tak zapatrzone
na krajobraz Pienin, że Polinka
o mało nie rozdeptuje pełznącej
powolutku po górskiej łące
gąsienicy. Miejscowe zwierzęta są
oburzone tym, jak żubry traktują ich
najpiękniejszy skarb.

3+

Wojciech Widłak

Wesoły Ryjek
i wiosna
ilustracje Agnieszka Żelewska
210 x 227 mm | 48 stron
oprawa twarda
ISBN 978-83-8008-735-4

24,90 zł

3+

Wraz z biegiem miesięcy poznajemy
z Wesołym Ryjkiem czwartą porę roku.
Wiosna to czas budzenia się przyrody do
życia po zimie, pojawiania się pachnących
kwiatów na drzewach, młodych liści
i wyższych temperatur. Zabawne opowieści
Wojciecha Widłaka oraz ciepłe ilustracje
Agnieszki Żelewskiej idealnie wpisują się
w tę kolorową porę. Bystry prosiaczek pójdzie
na spacer, pobawi się z tatą na świeżym
powietrzu, a także będzie poznawał cuda
natury razem z rodzicami i swoim najlepszym
przyjacielem – żółwiem przytulanką.
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dla dzieci

Alexander Steffensmeier

Krowa Matylda
obchodzi urodziny
przekład Emilia Kledzik
230 x 300 mm | 32 strony
oprawa twarda
ISBN 978-83-8008-764-4

25 zł

3+

Matylda już się cieszy na swoje urodziny.
W gospodarstwie panuje jednak dziwna cisza.
Gdzie się podziali wszyscy? Gospodyni nie ma,
a kury gdzieś zniknęły. Nikt nie upiekł ciasta ani
nie powiesił balonów w ogrodzie. Czy Matylda
będzie świętować zupełnie sama?

Katarzyna Strojny

Jestem
królewną
ilustracje Maciej Plamowski
195 x 260 mm | 32 strony
oprawa twarda
ISBN 978-83-8008-755-2

25 zł

4+

Mały Karol bawi się z koleżanką Różą i zupełnie
się nie przejmuje, że koledzy z podwórka
wyśmiewają się z tego powodu. Nie ma też nic
przeciwko temu, że Róża wychodzi na dwór
w przebraniu królewny albo wróżki. Wcale go to
nie dziwi i bardzo mu się podoba. A kiedy trzeba,
dzielnie staje w obronie dziewczynki!
Pastelowe, ciepłe ilustracje dodają uroku tej
mądrej, sympatycznej opowiastce o przyjaźni
i tolerancji.

dla dzieci

Gudule

Jørn Lier Horst

Sam Copeland

Zwariowane
opowieści

Operacja
Czarny Las

ilustracje Claude K. Dubois
przekład Małgorzata
Hesko-Kołodzińska
150 x 205 mm | 128 stron
oprawa twarda
ISBN 978-83-8008-699-9

ilustracje Hans Jørgen
Sandnes
przekład Katarzyna Tunkiel
150 x 205 mm | 112 stron
oprawa twarda
ISBN 978-83-8008-709-5

Charlie
przemienia się
w T-Rexa

25 zł

6+

Trzynaście zwariowanych
opowieści tryskających
humorem dla dzieci od 6 lat.
Znajdziecie tu na przykład
historię o królu, który dmuchał
na makaron, wilku,
który sypał rymowankami
jak z rękawa, najbardziej
kapryśnej królewnie na świecie,
nieustraszonych rycerzach
i o pewnej wróżce, która
wyczarowała prawdziwie
magiczną telewizję. To zbiór
tekstów, które czerpiąc ze
znanych bajek, nadają im
nowe, alternatywne i zabawne
zakończenia. Tekstów, które
nigdy się nie znudzą.

22,90 zł

6+

Czternasty tom o przygodach
młodych detektywów z Biura
Detektywistycznego nr 2.
Tiril i Oliver rozwiązują
zagadki, z którymi nie radzą
sobie dorośli!
Dlaczego drzewa w Czarnym
Lesie nagle w środku lata
zaczynają gubić liście?
Umierają i zdobią je tylko
nagie, rozczapierzone gałęzie.
Dlaczego nie śpiewają tam
ptaki, tak jak w innych lasach?
No i gdzie podziały się
wszystkie ciasteczka?
Tym razem Biuro Detektywistyczne nr 2 ma do rozwikłania
nie jedną, ale… trzy tajemnice!

ilustracje Sarah Horne
przekład Maciej Potulny
135 x 205 mm
oprawa miękka
ISBN 978-83-8008-684-5 |

29 zł

9+

Charlie McGuffin znowu ma
problem... Nie przestał zmieniać
się w przypadkowe zwierzęta,
a na domiar złego firma jego
taty wpada w kłopoty. Wszystko
to sprawia, że Charliemu
trudno kontrolować, w którym
momencie zmieni się w zwierzę,
a jeszcze trudniej – jak wrócić
do ludzkiej postaci. Czy wreszcie
zapanuje nad swoją mocą
specjalną, czy już na zawsze
utkwi w ciele gołębia...?
Druga, wywołująca
konwulsyjne wybuchy śmiechu
przygoda Charliego McGuffina
idealnie nadaje się dla fanów
Davida Walliamsa i Roalda Dahla.
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dla dzieci
Błażej Kusztelski

W orlim gnieździe
Legendy, podania
i opowieści wielkopolskie
ilustracje Maciej Plamowski
180 x 235 mm | 296 stron
oprawa twarda
ISBN 978-83-8008-734-7

49 zł

6+

W Wielkopolsce, kolebce polskiej państwowości,
w ciągu wieków narodziło się mnóstwo opowieści.
Przekazywane z ust do ust w różnych zakamarkach
regionu, przez lata ulegały modyfikacjom,
a ich obecny kształt literacki znajdziemy w tomie
Błażeja Kusztelskiego. Zbiór W orlim gnieździe składa
się z 24 opowieści, a ich bohaterami obok postaci
historycznych, jak Bolesław Chrobry, Władysław
Jagiełło, Ludgarda czy Halszka z Szamotuł,
są też legendarne, jak król Popiel, święty Marcin
czy olbrzym z gliny golem.

Antoine de Saint-Exupéry

Mały Królewic
przekład Stanisława Trebunia-Staszel
158 x 220 mm | 128 stron
oprawa twarda z płytą
ISBN 978-83-8008-667-8 |

29 zł

7+

Spośród wydań w różnych językach i dialektach
Mały Książę spod Tater wydaje się świecić światłem
najbardziej własnym, oryginalnym. No bo gdzie
są jeszcze prawdziwe łowiecki?
Niełatwego zadania przełożenia książki na gwarę
podhalańską podjęła się Stanisława Trebunia-Staszel
– góralka, etnolog, do 2014 roku dyrektor artystyczny
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich
w Zakopanem. Mały Królewic w przekładzie nie stracił
nic z filozoficznego charakteru oryginału. Książkę
uzupełnia przydatny ceprom słowniczek gwary
podhalańskiej i audiobook nagrany przez autorkę
przekładu.

dla dzieci

Fani Szkoły Magii i Czarodziejstwa znają pewien pociąg, który
Harry’ego i jego przyjaciół zawiózł do Hogwartu. A co byście
powiedzieli, gdyby to sam POCIĄG był szkołą? Może nie szkołą magii,
ale szkołą magiczną? Szkołą z internatem, która z założenia
nie ma adresu, bo porusza się po całym świecie?
Flinn co wieczór siedzi na nieczynnym dworcu – tam, skąd dwa
lata wcześniej zniknął jej starszy brat Jonte. Pewnej nocy w tej zabitej
deskami miejscowości zatrzyma się nadzwyczajny pociąg – pociąg
z pocztówki od Jontego! Pełna wątpliwości Flinn wsiądzie na jego
pokład (jako pasażerka na gapę) i wpadnie w wir przygody! Będzie
musiała rozwiązać tajemnicę zniknięcia chłopaka w napędzanym
magiczną technologią internacie pełnym wyjątkowych dzieci; miejscu,
w którym znajdzie przyjaciół, wrogów i wiele sekretów. Dziewczyna
nie wie jeszcze, że największy sekret skrywa ona sama...
Pełen tajemnic internat na kołach. Dziewczyna, która musi odnaleźć
brata. Podróż napędzana węglem, parą i… magią.
Dla fanów serii o Harrym Potterze, Nevermoor i Mrocznych materii.

Anca Sturm

Magiczny
ekspres
przekład Elżbieta
Ptaszyńska-Sadowska
135 x 205 mm
oprawa miękka
ISBN 978-83-8008-777-4

39 zł

9+
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poezja

Miłość nie jest jedna, wymyka się definicjom i słowom. Czym więc
jest? Książka Hélène Delforge i Quentina Grébana, duetu znanego
już z cenionej książki Mama, to wielobarwna – czasem radosna,
czasem nostalgiczna – próba zebrania emocji, wrażeń i kolorów
najważniejszego uczucia na ziemi. Jaka jest miłość, gdzie ją spotkać,
jakie ma odcienie w młodości, a jakie, gdy lat przybywa? Uczucie,
które znajdziesz w każdym okruchu dnia, codziennych gestach,
słowach, w powietrzu i w piasku. Książka z przepięknymi ilustracjami
i wierszami chwytającymi za serce, dla wszystkich absolutnie
obowiązkowa.

Hélène Delforge

Miłość
ilustracje Quentin Gréban
przekład Magdalena
i Jarosław Mikołajewscy
195 x 260 mm | 72 strony
oprawa twarda
ISBN 978-83-8008-716-3

35 zł

literatura faktu

Fascynująca osobista opowieść, ale też bardzo wnikliwa
analiza sił, które mogą zniszczyć nasz świat. Książka
opowiada o Facebooku i jego twórcach, a zarazem ukazuje
historię biznesu związanego z nowymi technologiami oraz
ludzi, którzy je tworzyli, a teraz zabrakło im odwagi, by stanąć
oko w oko z demonami, które sami powołali do życia. Autor,
Roger McNamee, doradca Zuckerberga w pierwszych latach
działania Facebooka, potrzebował trochę czasu, by zrozumieć,
co tak naprawdę się stało i co z tym zrobić. W rezultacie
otrzymaliśmy książkę, która jasno i precyzyjnie wyjaśnia,
dlaczego nowe technologie mogą zagrażać demokracji.

Roger McNamee

Nabici
w Facebooka
przekład Krzysztof Puławski
145 x 205 mm | 320 stron
oprawa miękka
ISBN 978-83-8008-754-5

34,90 zł
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psychologia

Ewa Guderian-Czaplińska

Trojanki
125 x 195 mm | 136 stron | oprawa
miękka | ISBN 978-83-8008-736-1

19 zł
Trojanki są poradnikiem skierowanym do chorych
na raka piersi poddawanych chemioterapii,
a zarazem wyznaniem osoby doświadczającej jej
skutków. Jak napisała rekomendująca książkę prof.
Sylwia Grodecka-Gazdecka: „Wyróżnia ją piękny
język, zaprawione nutą sarkazmu poczucie humoru,
siła i wrażliwość zarazem, zbiór cennych rad
dla osób będących w trakcie leczenia i wspaniała
konstatacja faktu, że myślenie o śmierci (a jeszcze
lepiej: rozmawianie o śmierci) niewiarygodnie
wyzwala, oczyszcza głowę i w rezultacie: uspokaja
i przywraca równowagę. Życiu!”.

Donald L. Rosenstein
Justin M. Yopp

Siedmiu wspaniałych ojców
Życie po stracie żony
przekład Krzysztof Puławski
145 x 205 mm | oprawa miękka
ISBN 978-83-8008-641-8 |

29 zł
Kronika wyzwań i zwycięstw siedmiu ojców,
którzy musieli samotnie wychowywać dzieci po
śmierci swoich żon. Spotkali się z powodu przeżytej
tragedii, ale potrafili stworzyć niezwykłą więź
i grupę wsparcia. Dzięki ich często gorzkim,
ale zabarwionym humorem historiom możemy
zrozumieć, że niektóre rany wprawdzie nigdy
do końca się nie goją, ale zawsze mamy możliwość
odbudowania własnego życia.
Rosenstein i Yopp jako liderzy grupy splatają
te historie w jedną całość i łączą z naukowymi
badaniami na temat żałoby po stracie bliskich.

gorzka czekolada

Graeme Simsion

Grzegorz Gortat

Finał Rosie

Pokój
bez widoku

przekład Maciej Potulny
135 x 205 mm | oprawa miękka
ze skrzydełkami
ISBN 978-83-8008-685-2 |

Agnieszka Bednarska

Piętno
Katriny

135 x 205 mm | oprawa miękka
ze skrzydełkami
ISBN 978-83-8008-702-6 |

135 x 205 mm | oprawa miękka
ze skrzydełkami
ISBN 978-83-8008-757-6 |

34,90 zł

29 zł

39,90 zł

Fenomenalna trzecia część
znanej serii, którą zaczął
Projekt „Rosie”, polecany przez
Billa Gatesa. Główny bohater,
profesor genetyki Don Tillman,
do wszystkiego podchodzi
w sposób ściśle naukowy.
Najpoważniejszym jego
problemem jest fakt, że jego
syn Hudson przeżywa kłopoty
w szkole – nie umie się
dopasować do otoczenia.
Na szczęście Don ma bogate
doświadczenie, jeśli chodzi
o niedopasowanie do społeczeństwa. Profesor weźmie się
za bary z systemem edukacji
i stawi czoło ważnym pytaniom
na swój temat. A przy okazji
otworzy najlepszy na świecie
bar z koktajlami.

Przejmujący thriller, którego
gęsta, naszpikowana niespodziankami akcja rozgrywa się
w ciągu 24 godzin.
Pisarz John M. Godart,
urodzony w Polsce jako Jan
Michał Godurć, po wieloletnim
pobycie w USA wraca do Polski.
Opromieniony sławą zdobywcy
Pulitzera, wymieniany wśród
kandydatów do literackiego
Nobla, uchodzi powszechnie
za autorytet moralny i sumienie
swego pokolenia po obu stronach
Atlantyku. Jest wyczekiwany
w ojczyźnie niczym bohater
narodowy – wszak to ikona
współczesnej światowej kultury,
symbol polskiego twórcy
odnoszącego sukcesy w Ameryce.
Jest jednak ktoś, kto czeka na
niego szczególnie niecierpliwie –
i nie wydaje się mieć dobrych
zamiarów.

„Wszystko to, co w historii, którą
właśnie zamierzasz przeczytać,
jest najbardziej mroczne,
przerażające i nieprawdopodobne,
to fakty” – tymi słowami autorka
wprowadza czytelnika w klimat
swojej mrocznej, fascynującej
powieści z pogranicza jawy i snu.
Huragan Katrina spustoszył
stany Luizjana i Missisipi
w sierpniu 2005 roku, powodując
nie tylko straty materialne,
zrujnowane domostwa
i wypłukane przez wielką wodę
cmentarze, lecz także traumę
w psychice ludzi, którzy go
przeżyli. Do miejscowości
doświadczonej huraganem
przyjeżdża dziewczyna
z Polski. Ucieka przed trudnymi
przeżyciami, ale w Norco Valley
nie czeka na nią sielanka, tak jak
i na pewną rodzinę, która osiedla
się w tajemniczym domostwie.
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audiobook

Hermann Hesse

Demian
140 x 125 mm | 6 h 29 min
czyta Jan Peszek
ISBN 978-83-8008-718-7

34,90 zł
Hermann Hesse opublikował Demiana tuż po pierwszej wojnie światowej pod pseudonimem Emil Sinclair,
co nie przeszkodziło znakomitemu przyjęciu powieści i jej ciągle rosnącej popularności. Za oddanie ducha
czasu chwalił ją Tomasz Mann, a C.G. Jung podziwiał za mistrzowskie wszczepienie do treści ducha
psychoanalizy. Przedmiotem fabuły jest świat wewnętrzny i rozwój duchowy bohatera. Musi się on
uporać z własnym dziedzictwem, a zarazem odnaleźć w trudnym momencie historii. W wersji audio utwór
znakomicie zinterpretował Jan Peszek, słynny aktor teatralny i filmowy.

Hans Rosling

Factfulness
140 x 125 mm
czyta Maciej Więckowski
ISBN 978-83-8008-748-4

39 zł

Ile dziewcząt kończy szkołę podstawową w krajach o niskich dochodach? Jaka jest obecnie średnia
długość życia? Te pytania stawia autor, szwedzki profesor zdrowia publicznego i dyrektor Fundacji
Gapminder, Hans Rosling. Dowodzi, że większość wykształconych ludzi, a nawet wybitnych naukowców –
udziela złej odpowiedzi. Autor w zajmujący sposób wyjaśnia to zjawisko, opisując instynkty,
które zakłócają nasz sposób widzenia świata i sprawiają, że widzimy go w czarnych barwach.
Książkę, |będącą prawdziwą kopalnią niezwykle ciekawych informacji i zestawień, w wersji audio
interpretuje Maciej Więckowski.

zapowiedzi

W PRZYGOTOWANIU:
J.K. Rowling

Quidditch przez wieki
Veronica Roth

Chosen Ones
Jessica Townsend

Polowanie na Morrigan Crow
Matt Killeen

Diabeł, laleczka, szpieg
Karen Dionne

Zła siostra
Anna Benning

Vortex. Dzień, w którym rozpadł się świat
M.A. Bennett

Wyspa
Robert Sapolsky

Zachowuj się
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księgarnie partnerskie

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Bolesławiec
Agora
		 ul. Rynek 49
Brzeg Dolny
S. Skrzyńska
		 ul. Zwycięstwa 11
Kamienna Góra
Atena
		 Pl. Wolności 28
Wrocław
Beta Sky Tower
		 ul. Powstańców Śląskich 95
		
Beta Astra
		 ul. Hrobaczewskiego 4-6
		
Beta Sigma Marino
		 ul. Paprotna 7
		
Beta Ferio Gaj
		 ul. Świeradowska 51-57
		
Beta Tarasy Grabiszyńskie
		 ul. Grabiszyńska 240

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Bydgoszcz
Gratka
		 ul. Jezuicka 24
Inowrocław
Literka
		 ul. Królowej Jadwigi 16
Solec Kujawski
Arisa
		 ul. Ugory 2c
Toruń
Cafe Bajarka
		 ul. Grudziądzka 144
		
Kafka i Spółka
		 ul. Szewska 2
Włocławek
Gdańscy
		 ul. Promienna 1B
		
Zaczytana Kura
		 ul. Chopina 46/1

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Świdnik
Bumerang | Galeria Venus
		 ul. Wyszyńskiego 17
Kraśnik
Avalon
		 al. Niepodległości 31
		
Avalon
		 ul. Tadeusza Kościuszki 2

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Zielona Góra
Pod Hermesem
		 ul. Kupiecka 63
		
Norwid
		 al. Wojska Polskiego 9

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Aleksandrów Łódzki
Erato
		 Pl. Kościuszki 10
Koluszki
Skład Główny
		 ul. Brzezińska 21
Łódź
Rema — Bałuty II
		 ul. Wojska Polskiego 136/138
		
Rema — Dąbrowa
		 ul. Broniewskiego 67
		
Rema — Górna
		 ul. Lelewela 3/7
		
Małe książki
		 ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
		
Ossolineum
		 ul. Piotrowska 181

Ozorków
		

ABC
Pl. Jana Pawła II 1

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Gorlice
Mieszko
		 ul. Legionów 16
Kraków
Pod Globusem
		 ul. Długa 1
		
GKN
		 ul. Podwale 6
		
Książkoteka
		 ul. Rajska 3
		
Atena
		 ul. Bora-Komorowskiego 41
Krynica-Zdrój
Drzewiec
		 ul. Nowotarskiego 9/4
Tarnów
Planeta | CH Zenit
		 ul. Słoneczna 29-33

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
U Leszka
ul. Batorego 10
Bajka
ul. Kościuszki 2
Jantar
ul. Gorbatowa 28
Baja Book
ul. Warszawska 32
Fenix
		 ul. Andriollego 48/50
Piaseczno
Kolorowa Historia
		 ul. Pod Bateriami 26
Przasnysz
Pegaz
		 ul. Rynek 14
Siedlce
Świt
		 ul. Piłsudskiego 6
Warszawa
Kinokawiarnia Stacja Falenica
		 ul. Patriotów 44b
		
Badet
		 ul. Stanisława Lentza 35 A
		
Bajbuk
		 ul. Zwycięzców 24
		
Nowy Rozdział
		 ul Rydygiera 11 lok U2
		
Wilabuki
		 al. Rzeczypospolitej 12
		
Na Świętokrzyskiej
		 ul. Świętokrzyska 14
		
Sylabus
`
ul. Górczewska 212/226
		
Trzy Jeże
		 ul. Belgradzka 48 lok. U3
		
Dwa Koty
		 ul. Niekłańska 35
		
Kofifi
		 ul. Mierosławskiego 19
Wyszków
Abecadło
		 ul. Sowińskiego 66
Ząbki
Orla
		 ul. Orla 6 lok 70
Legionowo
		
Mińsk Mazowiecki
		
Ostrołęka
		
Otwock
		

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Głuchogłazy
		

Zygmunt Raba
ul. Rynek 25

księgarnie partnerskie

Krapkowice
		

Makama
ul. Opolska 1

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Jasło
		
Lesko
		
Przemyśl
		
Rzeszów
		
Ustrzyki Dolne
		

U Jacka
ul. Plac Żwirki i Wigury 8
Bosz
ul. Parkowa 5
Bosz
ul. Kościuszki 7
NOVA
ul. Kościuszki 4
Bosz
ul. 29 Listopada 6

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Hajnówka
		

Puszczyk
ul. Batorego 34/42a

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Gdańsk
		
Gdynia
		
Słupsk
		
Wejherowo
		

Artystyczna Firmin
ul. Lawendowa 2/3
Rodzinna Szymelka
ul. I Armii Wojska Polskiego 8
Ratuszowa
ul. Filmowa 5
Feniks
ul. Pucka 16/8

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Biała Podlaska
Klimczok
		 ul. Cyniarska 11
Rybnik
Orbita
		 ul. Rynek 12
		
Sowa
		 ul. Sobieskiego 24
Racibórz
Sowa
		 ul. Długa 23
Zabrze
Victoria | Galeria Zabrze
		 ul. Wolności 299
Zawiercie
Edukacyjna
		 ul. Sądowa 10
Żory
Sowa
		 ul. Ks. Piotra Klimka 3

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Bartoszyce
Wena
		 Pl. Konstytucji 3 Maja 8
Braniewo
Warmińska
		 ul. Kościuszki 2
Działdowo
ABC
		 Pl. Mickiewicza 27
Ełk
Mentor
		 ul. Mickiewicza 19
Giżycko
Odeon | Galeria Batory
		 ul. Warszawska 2
Iława
Metis
		 ul. Niepodległości 2
Kętrzyn
Verso
		 ul. Sikorskiego 20/1a
Lidzbark Warmiński
Papirus
		 Pl. Wolności 3
		
Księgarnia im. I. Krasickiego
		 ul. Powstańców Warszawy 14

Morąg
Wiedza
		 ul. 3 Maja 4
Mrągowo
Współczesna
		 ul. Ratuszowa 4
Nidzica
Errata
		 ul. 30-lecia 4
Olsztyn
Literacka
		 Pl. Jana Pawła II 2/3
		
Orion
		 ul. Jagiellońska 33/82
Ostróda
Impuls
		 ul. Czarnieckiego 32
		
Popularna
		 ul. Czarnieckiego 25
		
Lexica
		 ul. Zamkowa 2
Szczytno
Fraszka
		 ul. Polska 1

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Kościan
IQ
		 ul. Strzelecka 2
Leszno
Osiedlowa
		 ul. Bohaterów Westerplatte 10-12
Murowana Goślina
Grześ
		 ul. Poznańska 10
Oborniki Wlkp.
Akapit
		 ul. Piłsudskiego 19
Piła
MJL
		 ul. 14 Lutego 2
Poznań
Bookowski | C.K. Zamek
		 ul. Św. Marcin 80/82
		
Jedynka
		 Al. Marcinkowskiego 21
		
Z Bajki
		 os. Przyjaźni 125 C
		
Królewska
		 os. Bolesława Śmiałego 17
		
Skład Kulturalny Jeżyce
		 ul. Szamarzewskiego 4/6
		
Caffe Galeria A2
		 ul. Głogowska 440/442
Puszczykowo
Czytelnia
		 ul. Rynek 8
Swarzędz
Pinokio
		 os. Cegielskiego 29
		
Pinokio
		 ul. Grudzińskiego 7/6
Szamotuły
Szamotulska
		 ul. Rynek 41
Śrem
Przy Rynku
		 Pl. 20 Października 11
Zalasewo
Pinokio
		 ul. Zamoyskiego 3

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Stargard
Educatio
		 ul. Piłsudskiego 26
Szczecin
Fika
		 al. Papieża Jana Pawła II 8
		
Zamkowa
		 Pl. Hołdu Pruskiego 8

27

28

przedstawiciele handlowi

Tomasz Janeta
Przemysław Dziedzic

PÓŁNOC

604 826 551 | polnoc@mediarodzina.pl

POŁUDNIE
604 826 403 | poludnie@mediarodzina.pl

Maciej Pękala

WSCHÓD
604 826 423 | wschod@mediarodzina.pl

Emilian Wiczyński

ZACHÓD

604 827 134 | zachod@mediarodzina.pl

pomorskie
warmińsko-mazurskie
zachodnio-pomorskie
podlaskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

lubuskie
wielkopolskie

łódzkie
lubelskie

dolnośląskie
świętokrzyskie

opolskie
śląskie

małopolskie

podkarpackie

