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Promocja „Książki naszych marzeń”

dofinansowanie 1000 zł dofinansowanie 1 300 zł dofinansowanie 2 170 zł

wygodne kąciki czytelnicze

Miło jest nam poinformować, iż educarium realizuje zamówienia w ramach programu „Książki naszych marzeń”. Program ten umożliwia 
zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich zainteresowań czytelniczych. 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowaliśmy szeroką ofertę tytułów, które powinny znaleźć się w każdej szkolnej 
bibliotece. Co ważne - nasz wybór nie jest przypadkowy. Wiosną tego roku odbyły się Ogólnopolskie Wybory Książek, w których wzięło 
udział 446 989 osób! W trakcie tych wyborów to uczniowie decydowali, które książki najbardziej ich interesują (niektóre tytuły otrzymały 
ponad 17000 głosów!). I to właśnie te tytuły, jak również całe serie, proponujemy Państwu w naszej ofercie.

*Jeśli Państwa placówka wykorzysta u nas całą kwotę dofinansowania, 
dodatkowo otrzymają Państwo od nas atrakcyjną pomoc dydaktyczną 
za jednego złotego. Wystarczy złożyć zamówienie na książki o podanej 
niżej wartości.

Przewygodny puf XXL
Śr. podstawy 80 cm • wys. 100 cm

nr 361-2021 jasnozielony 335,00 zł
nr 361-2023 jasnoniebieski 335,00 zł
nr 361-2025 jasnopomarańczowy 335,00 zł

Wielka poducha XXL
Wym. 140 x 180 cm

nr 361-2011 jasnozielona 335,00 zł
nr 361-2013 jasnoniebieska 335,00 zł
nr 361-2015 jasnopomarańczowa 335,00 zł

Duża klepsydra - 5 minut - niebieska  
o wartości 49,90 zł, nr 175-1874

Tablica 2x3 ecoBoard aluminium 
- biała magnetyczna - 60 x 40 cm  
o wartości 79,00 zł, nr 915-1203

Mały kontroler upływu czasu  
o wartości 99,00 zł, nr 990-4472

• pokrowiec wykonany z poliestru jest wodoodporny i łatwy  
do utrzymania w czystości (odporny na zabrudzenia) • w dotyku 
przypomina grubą bawełnę (mimo wysokich temperatur nie lepi się do 
ciała) • wypełnienie z granulatu styropianowego • solidne wykonanie: 
podwójne szwy zabezpieczające wypełnienie

Lista książek oparta o Ogólnopolskie 
Wybory Książek. Wiosną 2015 roku 
swoje głosy oddało 446 989 uczniów.

1,00
za każdą pomoc*
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Dzieci z Bullerbyn
A. Lindgren •br. • A5 • 280 stron

Byłam raz w Dniu Książki w Halmstad  
- opowiada Astrid Lindgren - w sali pełnej  
dorosłych. Czytałam fragment z książek  
o Bullerbyn, który mówi o tym, jak dzieci  
sprzedają wiśnie przy szosie, i czytając,  
pomyślałam, że chyba głupio wybrałam  
właśnie ten kawałek, bo akurat taki humor,  
który tylko dzieci lubią, a żaden dorosły nie  
zrozumie, co w tym zabawnego...

nr 835-1001 22,50 zł

Zaopiekuj się mną.  
Dzielny mały Karmel
H. Webb • br. • A5 • 128 stron

Helena bardzo lubi pomagać w klinice  
weterynaryjnej, gdzie pracuje jej starsza  
kuzynka Weronika. Gdy znajduje małego  
kotka, potrąconego przez samochód,  
zabiera go prosto do kliniki. Helena pomaga  
w opiece nad kotkiem, którego nazywa  
Karmelem. Dziewczynka bardzo martwi się,  
że nie można ustalić, kto jest jego  
właścicielem. Gdzie Karmel znajdzie miejsce,  
które mógłby uznać za swój dom? 

nr 835-1055 14,90 zł

Baśnie
H.Ch. Andersen • br. • A5 • 168 stron

Baśnie zebrane w tej książce należą do  
kanonu bajek Hansa Christiana Andersena.  
Książka została przygotowana z myślą  
o rodzicach, którzy pragną przeczytać  
swoim dzieciom pełne wersje baśni,  
jak również o uczniach przerabiających  
utwory H. Ch. Andersena w szkole.  

nr 835-1003 14,90 zł

Zaopiekuj się mną.  
Gdzie jest Rudek
H. Webb • br. • A5 • 128 stron

Rózia uwielbia odwiedzać bezpańskie koty,  
które mieszkają na farmie w pobliżu domu  
jej babci. Jej ulubieńcem jest kotek, którego  
nazywa Rudkiem – z powodu ślicznego  
koloru sierści. Z początku Rudek jest bardzo  
nieśmiały, lecz potem stopniowo uczy się  
ufać Rózi. Gdy jednak farma zostaje  
sprzedana pod osiedle mieszkaniowe  
i robotnicy zaczynają pracę, kotek jest przerażony: pozostałe koty 
zniknęły, a on został sam. Nagle świat stał się bardzo groźnym miejscem...  

nr 835-1057 14,90 zł

Kubuś Puchatek
A.A. Milne • br. • A5 • 144 stron

Wzruszające, pełne liryzmu przygody  
Krzysia i jego przyjaciół – pluszowych  
zabawek - w Stumilowym Lesie. Obdarzone  
ludzkimi cechami charakteru zwierzątka  
śmieszą i bawią z jednej strony naiwnością,  
z drugiej - filozoficznym podejściem  
do życia. Niezwykłe ilustracje Ernesta  
H. Sheparda oraz doskonały przekład Ireny  
Tuwim sprawiają, że od wielu lat książeczki  
o Krzysiu, Puchatku, Kłapouchym  
i Prosiaczku należą do ulubionych lektur dzieci i dorosłych.  

nr 835-1015 20,00 zł

Baśnie braci Grimm
J.W. Grimm • tw. • A5 • 280 stron

Kto nie zna „Kopciuszka”, „Czerwonego  
Kapturka”, „Paluszka”, „Śnieżki”, baśni  
„O wilku i siedmiu koźlątkach”, „O czterech  
muzykantach z Bremy”, „Jednooczce,  
Dwuoczce, Trójoczce”, „Ubogim i bogatym”  
czy „Bajki o dwóch braciach”? To opowieści  
od wieków obecne w kulturze europejskiej  
i światowej. Ponad 200 lat temu spisali  
i opracowali je Wilhelm i Jakub Grimm,  
rodzeni bracia, pisarze i uczeni niemieccy,  
badający podania, mity i opowieści ludowe.  

nr 835-1091 49,90 zł

Koszmarny Karolek
wyd. ZNAK

To seria książeczek, która opowiada o niesfornym chłopcu o imieniu 
Karolek. Jest znana i lubiana zarówno przez uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej, a także przez ich starszych kolegów z klas IV-VI. Przygody 
Karolka popularne są także w innych krajach wśród rówieśników polskich 
uczniów. 

nr 835-1017 Koszmarny Karolek i świąteczny świr 24,90 zł
nr 835-1019 Koszmarny Karolek. Arcycuchnąca bomba 24,90 zł
nr 835-1021 Koszmarny Karolek. Dzikie urodziny 24,90 zł
nr 835-1023 Koszmarny Karolek. Mistrzowski strzał 24,90 zł
nr 835-1025 Koszmarny Karolek. Nieznośne gacie 24,90 zł
nr 835-1027 Koszmarny Karolek. Wariackie wakacje 24,90 zł
nr 835-1029 Koszmarny Karolek. Napadzisty typek 24,90 zł
nr 835-1031 Koszmarny Karolek. Wszędobylskie wszy 24,90 zł
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więcej tytułów z danej serii i nie tylko, znajdą Państwo na naszej stronie www.sklep.educarium.pl

Program „Książki  naszych marzeń”
Karolcia
M. Kruger • br. • A5 • 136 stron

Taaaak?! - zdenerwował się teraz z kolei  
Piotr. - Taka jesteś ważna? A na pewno  
nie potrafisz stać się... niewidzialna!  
- Niewidzialna? - Karolcia wzruszyła  
ramionami. - Przecież to drobnostka dla  
mnie. Zaraz mogę to zrobić. - E, śmieszna  
jesteś z tymi przechwałkami. Myślisz, że  
ci uwierzę? - szydził Piotr... 

nr 835-1093 11,50 zł

Biuro detektywistyczne Lassego  
i Mai - Tajemnica wyścigu
M. Widmark, H. Willis • tw. • A5 • 92 strony

Zagadka, którą musi rozwiązać dwoje  
małych detektywów z Valleby. Wyścig  
rowerowy zorganizowany w tym szwedzkim  
miasteczku budzi dużo emocji. Nie wszyscy  
biorący udział w zawodach stosują  
dozwolone metody. Okazuje się, że bez  
pomocy Lassego i Mai nie uda się  
rozstrzygnąć, kto jest zwycięzcą. 

nr 835-1117 21,50 zł

Zaczarowana zagroda
A. i C. Centkiewiczowie • br. • A5  
• 24 strony

Akcja opowiadania rozgrywa się na  
wschodnim wybrzeżu Antarktydy, gdzie  
grupa polskich polarników bada życie  
pingwinów. Zafascynowani mało znanymi  
ptakami naukowcy postanawiają zapędzić  
pingwiny do lodowej zagrody, aby je  
zaobrączkować. Następnego dnia okazuje  
się jednak, że zagroda jest pusta.... 

nr 835-1119 7,90 złMagiczne drzewo
Bestsellerowa seria, której autorem jest znany reżyser filmowy Andrzej 
Maleszka. Cykl powieściowy zaczyna książka „Magiczne drzewo 
Czerwone krzesło”. Wszystko zaczyna się w momencie, gdy  
w dwutysięcznym roku nad Doliną Warty przechodzi straszliwa burza... 

nr 835-1101 Czerwone krzesło 24,90 zł
nr 835-1103 Tajemnica mostu 24,90 zł
nr 835-1105 Olbrzym 28,90 zł
nr 835-1107 Pojedynek 28,90 zł
nr 835-1109 Gra 30,00 zł
nr 835-1111 Cień smoka 30,00 zł

Przygody Koziołka Matołka
K. Makuszyński

Wszystkie mądre polskie kozy, by je zliczyć nie mam siły! Na naradę się 
zebrały i rzecz taką uchwaliły: W sławnym mieście Pacanowie, tacy 
sprytni są kowale, że umieją podkuć kozy, by chodziły w pełnej chwale. 
Autor z humorem kreśli przygody koziołka, który podczas szukania 
Pacanowa, popada w liczne tarapaty na lądzie, morzu, w dalekich  
i egzotycznych krajach. 

nr 835-1121 cz. 1 7,30 zł
nr 835-1123 cz. 2 5,90 zł
nr 835-1125 cz. 3 5,90 zł
nr 835-1127 cz. 4 5,90 zł

Franklin
To seria książeczek o małym żółwiu o imieniu Franklin. Każda z przygód, 
poświęcona jest problemom, z którymi zmagają się chyba wszystkie małe 
dzieci. Wystarczy tylko sięgnąć po właściwe opowiadanie, aby strach 
przed ciemnością, kłótnia z koleżanką czy narodziny młodszego 
rodzeństwa stały się łatwiejsze do oswojenia, bo przecież wszystkie 
problemy stają się mniejsze, gdy wiemy, że mały żółwik również musi się  
z nimi zmagać, a na końcu opowiadania pewnie znajdzie sposób, aby się 
ze swoimi zmartwieniami uporać. 

nr 835-1061 Franklin i superbohater 7,50 zł
nr 835-1063 Franklin chce zdobyć odznakę 7,50 zł
nr 835-1065 Franklin boi się burzy 7,50 zł
nr 835-1067 Franklin czeka na siostrzyczkę 7,50 zł
nr 835-1069 Franklin gra w hokeja 7,50 zł
nr 835-1071 Franklin i kask rowerowy 7,50 zł
nr 835-1073 Franklin i komputer 7,50 zł
nr 835-1075 Franklin boi się ciemności 7,50 zł
nr 835-1077 Franklin i jego paczka 7,50 zł
nr 835-1079 Franklin i statek kosmiczny 7,50 zł
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Klasyka światowa  
Charles Perrault Baśnie
C. Perrault • tw. • A4 • 80 stron

Baśnie Charles’a Perraulta to ponadczasowe,  
piękne i poruszające historie, czytane przez  
kolejne pokolenia dzieci. Napisane zostały  
wiele lat temu, a do tej pory nie straciły  
na atrakcyjności. Wciąż fascynują  
i pobudzają wyobraźnię czytelników, niosąc  
uniwersalne przesłania. Przedstawiamy  
wspaniały zbiór baśni, w którym można  
znaleźć znane i lubiane baśniowe postaci, takie jak Śpiąca Królewna, Kot 
w Butach czy Kopciuszek. Kolorowe ilustracje z pewnością umilą lekturę. 

nr 835-1151 24,90 zł
Detektyw pozytywka
G. Kasdepke • tw. • A5 • 96 stron

Książka detektywistyczna dla młodszych  
dzieci. Składa się na nią kilkanaście zagadek  
kryminalnych, które dzieci mogą  
samodzielnie rozwiązywać, podążając  
tropem detektywa Pozytywki. Wątki  
kryminalne dotyczą różnych zjawisk,  
z którymi mali czytelnicy spotykają się na  
co dzień, jak np. roztrzaskanie na balkonie  
wazonu z wodą przez mróz. 

nr 835-1161 22,00 zł

Cudaczek-Wyśmiewaczek
J. Duszyńska • br. • B5 • 80 stron

Jest to wesoła opowieść o skrzacie, który...  
żyje śmiechem. Cudaczek „licho malusie  
i cieniutkie jak igła”, mieszka w warkoczykach  
panny Obrażalskiej i bez trudu nakłania ją  
do złości. Ale dziewczynka, idąc za radą  
dziwnego staruszka, postanawia się z nim  
rozprawić: Musi wytrzymać trzy dni bez  
obrażania, a wtedy licho zniknie... Czy jej  
się uda i jakie będą dalsze losy skrzata,  
dzieci dowiedzą się z tej pełnej uroku książeczki. 

nr 835-1173 12,50 zł

Anaruk, chłopiec z Grenlandii
C. Centkiewicz • br. • A5 • 48 stron

To napisane z reportażowym pietyzmem  
opowiadanie zaznajomi czytelnika  
z eskimoskim chłopcem Anarukiem  
i jego przygodami. Przede wszystkim  
jednak posłuży za przewodnik po ciekawym  
i mało znanym świecie Eskimosów, ukazując  
realia ich życia, zwyczaje i kulturę, jakże  
odmienne od naszych. 

nr 835-1191 8,00 zł

Plastusiowy pamiętnik
M. Kownacka • br. • A5 • 112 stron

Niezwykle kolorowe i nowatorskie pod  
względem edytorskim wydanie – czyli  
zupełnie nowa aranżacja i nowoczesny  
projekt graficzny – odróżniają tę edycję  
od wszystkich dotychczasowych. Barwne  
i pełne życia ilustracje oraz dynamiczny  
układ tekstu wydobywają z dobrze  
wszystkim znanego utworu nowe treści.  

nr 835-1171 12,00 zł

Bajki
Ch. Perrault • br. • A5 • 192 strony

Inna wersja znanych i lubianych bajek  
autorstwa Ch. Perrault. 

nr 835-1153 14,50 zł

Dziennik cwaniaczka
Bycie nastolatkiem to prawdziwy kanał. Doskonale wie o tym Greg 
Heffley, rzucony przez los do gimnazjum, gdzie chuderlawe słabeusze 
dzielą korytarze z dzieciakami, które są wyższe, wredniejsze i już się 
golą. Zmagania ze szkolną rzeczywistością opisuje w prowadzonym 
przez siebie dzienniku, w którym pojawiają się i takie wpisy: 
„…Chciałbym ogłosić oficjalnie, że moim zdaniem gimnazjum to 
najgłupszy pomysł na świecie…” Na szczęście Greg całkiem nieźle sobie 
radzi, nie tylko w szkole…  

nr 835-1131 Dziennik cwaniaczka 24,90 zł
nr 835-1133 Rodrick rządzi 24,90 zł
nr 835-1135 Szczyt wszystkiego 24,90 zł
nr 835-1137 Ubaw po pachy 24,90 zł
nr 835-1139 Przykra prawda 24,90 zł
nr 835-1141 Biała gorączka 24,90 zł
nr 835-1143 Trzeci do pary 24,90 zł
nr 835-1145 Zezowate szczęście 24,90 zł

klasy I-III szkoły podstawowej
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Program „Książki  naszych marzeń”

Scooby-Doo! 
To znana na całym świecie seria książek i bajek animowanych  
o sympatycznym psiaku i paczce przyjaciół, którzy co chwilę przeżywają 
jakieś przygody.

nr 835-1181 Pogromcy komiksów - Śnieżny stwór 2,90 zł
nr 835-1183 Potwór w wyścigówce 7,90 zł
nr 835-1185 Znikające jabłka 7,90 zł

Wiersze dla dzieci
J. Tuwim • tw. • A4 • 48 stron

Tuwim nie moralizuje, choć jego bajki są  
pełne praktycznych rad i wskazówek, nie  
krytykuje, ale uczy zrozumienia i szacunku  
dla inności, w żartobliwą formę ubiera  
ważne prawdy i wiedzę o świecie.  
Nowatorskie wydanie wierszy Juliana  
Tuwima to połączenie wciąż aktualnych,  
najpopularniejszych tekstów poety z współczesną, oryginalną grafiką  
autorstwa Artura Gulewicza. 

nr 835-1193 17,90 zł

Wiersze na wagarach
J. Tuwim • br. • B5 • 96 stron

Wiersze Juliana Tuwima w nowej odsłonie.  
Poezja nie musi kojarzyć się z nudnymi  
lekcjami, podczas których główną rolę gra  
podmiot liryczny. Wiersze na wagarach  
to zarówno utwory znajdujące się  
w programach nauczania w gimnazjum,  
jak i te mniej znane uczniom. Wiersze  
są zabawnie zilustrowane i opatrzone  
dowcipnymi komentarzami, dzięki którym  
udowadniamy, że poezja Tuwima nadal jest aktualna i interesująca. 

nr 835-1195 24,90 zł

Słoń Trąbalski i inne wiersze
J. Tuwim • tw. • B5 • 64 strony

Ten mały, elegancki tomik wierszy dla  
dzieci Juliana Tuwima opatrzony jest  
niecodziennymi ilustracjami. Są to  
uwspółcześnione prace Ignacego Witza  
z pierwszego wydania Słonia Trąbalskiego  
z 1949 roku. Nad ilustracjami do tej książki  
pracował wspólnie z poetą, co wpłynęło  
nie tylko na ich niezwykłą wartość  
artystyczną, ale także wspomnieniową. 

nr 835-1197 29,90 zł

Najpiękniejsze wiersze
J. Brzechwa • br. • A5 • 48 stron

Kłamczucha, Leń, Kaczka-dziwaczka,  
Żuraw i Czapla, Samochwała i inne.  

nr 835-1201 4,90 zł

Brzechwa dzieciom
J. Brzechwa • br. • A5 • 136 stron

Wybór najbardziej znanych małych form  
poetyckich, utrzymanych w stylu  
satyryczno-żartobliwym najznakomitszego  
polskiego poety dla dzieci. Znakomicie  
zilustrowana przez mistrza Jana Marcina  
Szancera.   

nr 835-1205 15,00 zł

Hania Humorek. Wielka straszna  
ciemność
M. McDonald • br. • B6 • 144 strony

Przygotujcie parasole i nadziejcie pianki  
na szpadki! Nadciąga wielka burza! Czy  
huragan Elmer pozostanie w pamięci  
rodziny Humorków jako złe wspomnienie,  
zabawne wspomnienie, czy jako DNH  
(Długa, Nudna Historia)? Nowe przygody  
Hani Humorek. Tym razem w towarzystwie  
jej nieprzewidywalnego brata – Smrodka!   

nr 835-1223 24,90 zł

Sto bajek
J. Brzechwa • tw. • B5 • 208 stron

Najpopularniejsze wiersze Jana Brzechwy  
dla dzieci zostały zebrane w dwóch  
zbiorach: w „Stu bajkach” i w „Brzechwie  
dzieciom”. Trudno sobie wyobrazić, żeby  
którejś z tych książek zabrakło w polskim  
domu. „Sto bajek” zawiera m.in. takie 
wiersze jak: „Samochwała”, „Kłamczucha”, 
„Na straganie”, „Entliczek-pentliczek” 
i „Kaczka-dziwaczka”.  

nr 835-1207 29,90 zł

Smerfy – Smerfastycznie wielka  
przygoda
tw. • B5 • 80 stron

Całe niebieskie, wzrostu trzech jabłek,  
ubrane w białe frygijskie czapeczki oraz  
białe spodenki połączone z butami,  
z wycięciem na ogonek. Któż ich nie zna!  
Żyją sobie w uroczej wiosce. No właśnie…  
Aż do pewnego dnia, kiedy to ścigane przez  
czarownika Gargamela trafiają do  
współczesnego Nowego Jorku, z którego  
muszą wrócić do swojej magicznej wioski…   

nr 835-1213 7,90 zł
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Pięciopsiaczki
W. Chotomska • tw. • B5 • 72 strony

Balbina urodziła pięć szczeniaków.  
Wszystkie pracowicie broją przez cały dzień.  
Ale wszystko się im wybacza – w końcu  
to jeszcze dzieci. Przed ich właścicielami  
– sympatycznym rodzeństwem: Karoliną  
i Karolem – stoi nie lada zadanie: trzeba  
pięciopsiaczkom znaleźć nowy dom!  
Wesoła książeczka, poprzetykana  
wierszykami, która poza tym, że bawi,  
uczy odpowiedzialności i miłości do stworzeń słabszych od nas.   

nr 835-1241 16,50 zł

Muminki. Księga pierwsza
T. Jansson • tw. • B5 • 480 stron

W pierwszym tomie „Muminków”  
zgromadziliśmy pięć książek  
z niezapomnianego cyklu autorstwa Tove  
Jansson: „Małe trolle i duża powódź”,  
„Kometa nad Doliną Muminków”,  
„W Dolinie Muminków”, „Lato Muminków”  
oraz „Zima Muminków”. Tekst, jak zawsze,  
wzbogacają ilustracje autorki. Ta elegancka  
edycja może być doskonałym prezentem  
dla każdego. 

nr 835-1243 49,90 zł

Muminki. Księga druga
T. Jansson • tw. • B5 • 528 stron

W drugiej księdze „Muminków” czytelnik  
znajdzie następujące tomy słynnego cyklu:  
„Pamiętniki Tatusia Maminka”,  
„Opowiadania z Doliny Muminków”,  
„Tatuś Muminka i morze” oraz „Dolina  
Muminków w listopadzie”. Tekstom jak  
zwykle towarzyszą niepowtarzalne ilustracje  
wykonane przez samą autorkę. 

nr 835-1245 48,90 zł

Co to znaczy… 100 zabawnych  
historyjek, które pozwolą  
zrozumieć znaczenie niektórych  
powiedzeń
G. Kasdepke • tw. • B5 • 103 strony

Autor tłumaczy najpopularniejsze związki  
frazeologiczne, z jakimi na co dzień  
spotykają się dzieci. Króciutkie i zabawne  
opowiadania, znają już zapewne wszyscy  
czytelnicy piątkowego dodatku dla dzieci  
„Gazety Wyborczej” – „Komiksowo”.  

nr 835-1273 21,00 zł

Powrót Bartusia, czyli co to  
znaczy… po raz drugi
G. Kasdepke • tw. • B5 • 126 stron

Zbiór ciekawych opowiadań będący  
kontynuacją pierwszej części, które  
pozwalają zrozumieć znaczenie związków  
frazeologicznych.  

nr 835-1275 20,00 zł

Doktor Dolittle i Tajemnicze  
Jezioro
H. Lofting • tw. • A5 • 512 stron

Doktor Dolittle wraz ze swymi zwierzętami  
rusza na wyprawę, by uratować przyjaciela.  
Przed nimi długa, niebezpieczna podróż.  
Kogo spotkają po drodze? Jakie czekają  
ich przygody? I czy stary żółw opowie im  
jeszcze raz swoją historię? Jedna z mniej  
znanych i najbardziej tajemniczych opowieści  
o doktorze Dolittle i jego zwierzętach.  

nr 835-1281 34,90 zł
Bolek i Lolek  
To dwaj bohaterowie jednego z najpopularniejszych polskich seriali 
animowanych dla dzieci. Razem przeżywają mnóstwo przygód, w które 
zabierają ze sobą małych czytelników.

nr 835-1261 Podwórkowa Agencja Kosmiczna 13,90 zł
nr 835-1263 Straszne skutki oglądania telewizji 13,90 zł
nr 835-1265 Genialni detektywi 32,50 zł

Kuba i Buba  
Jest to zbiór śmiesznych opowiadań o parze wiecznie kłócących się 
bliźniaków. Książki w doskonały sposób łączą zabawę z elementami 
dydaktycznymi.

nr 835-1251 Fochy fortuny, czyli Kuba i Buba  
w gąszczu słów

22,50 zł

nr 835-1253 Kuba i Buba, czyli awantura  
do kwadratu

21,50 zł

nr 835-1255 Rok z Kubą i Bubą 35,90 zł
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Pippi Pończoszanka
A. Lindgren • br. • A5 • 144 strony

Na skraju małego miasteczka znajdował się  
stary, zapuszczony ogród. W ogrodzie stał  
stary dom, w którym mieszkała zupełnie sama  
Pippi Pończoszanka. Miała dziewięć lat. Nie  
miała ani mamusi, ani tatusia i dlatego nie  
było nikogo, kto mógłby jej mówić, żeby  
szła spać właśnie wtedy, gdy bawiła się  
w najlepsze i nikogo, kto zmuszałby ją  
do picia tranu, skoro wolała cukierki...    

nr 835-1283 17,50 zł

Pompon wszystko naraz
J. Olech • tw. • A5 • 480 stron

Pompon jest najprawdziwszym smokiem,  
takim, co zionie ogniem i opieka kiełbaski  
swoim gorącym oddechem. Pewnego razu,  
kiedy był jeszcze całkiem mały, pojawił się  
w rodzinie państwa Fisiów przez odpływ  
umywalki i już u nich pozostał. Rósł szybko  
i wkrótce okazało się, że najbardziej na  
świecie lubi korniszony, a z jego szalonych  
pomysłów czasem mogą wyniknąć niemałe 
kłopoty. Wiecie, ile przygód można przeżyć, kiedy Pompona zabierze się 
na wakacje? Albo kiedy wasz domowy smok dorośnie i wraz z żoną 
wyprowadzi się do Smoczej Jamy?     

nr 835-1291 37,00 zł

Pan Kuleczka
W. Widłak • tw. • 48 stron

Krótkie opowiadania dla dzieci 
w każdym wieku, barwnie ilustrowane. 
Pana Kuleczkę chciałby znać każdy.  
Zapewnia bezpieczeństwo i dyskretnie  
towarzyszy zabawie. Jest tolerancyjny,  
ale uczy poszanowania reguł. Zawsze  
jednak można liczyć na jego wybaczający 
uśmiech. Pan Kuleczka to idealny dorosły.  
Jego podopiecznymi są kaczka Katastrofa, pies Pypeć i mucha Bzyk-Bzyk. 
Każde z nich, choć bardzo się różnią, ma swoje miejsce w sercu Pana 
Kuleczki, który umie sobie poradzić z rozbrykaną Katastrofą, wymyślić 
interesującą zabawę dla spokojnego Pypcia i przyciągnąć uwagę 
rozlatanej Bzyk-Bzyk. Bo w domu Pana Kuleczki nigdy nie jest nudno.     

nr 835-1341 19,90 zł

Piątka z Zakątka
K. Drzewiecka • br. • B5 • 74 strony

Piątka z Zakątka to niezwykle zabawna  
książka o świecie widzianym oczami  
dziesięciolatka, o śmiesznych wydarzeniach  
w domu i w szkole, podwórkowych  
przygodach, pomysłowych zabawach.     

nr 835-1293 12,00 zł

Kacperiada
G. Kasdepke • tw. • A5 • 72 strony

Zbiór krótkich historyjek, jakie zdarzają się  
trzyosobowej, raczej niestandardowej  
rodzince. Wszystkie opowiadania napisane  
są ze swadą i dużą dawką humoru z pozycji  
tatusia pięcioletniego Kacperka. W książce  
m.in.: Klepsydra od jajek na miękko,  
Reklamacje, Nadęty jak balon, Domowe  
przedstawienie, Kąpiel, O rany, Dzień Ojca!... 

nr 835-1295 18,90 zł

Nie poddam się. Violetta
br. • A5 • 144 strony

Violetta w końcu odnalazła swoją drogę  
i zrobi wszystko, żeby kontynuować naukę  
muzyki i stać się prawdziwą artystką. Jest  
gotowa dalej ukrywać prawdę przed swoim  
ojcem, mimo że nie jest to łatwe. Kłamstwa  
i nieporozumienia, a także relacje z Tomasem  
mają wpływ na jej związek z Leonem.      

nr 835-1301 16,90 zł

Oto jest Kasia
M. Jaworczakowa • br. • A5 • 160 stron

Powieść, która na stałe weszła do kanonu  
lektur szkolnych. Jej bohaterką jest Kasia,  
dotychczas wzorowa uczennica i ulubienica  
rodziców oraz dziadków, której rodzi się  
siostrzyczka. Zazdrosna dziewczynka staje  
się agresywna, popada w konflikty  
z kolegami i domownikami, przestaje się  
uczyć... I dopiero ciężka choroba siostrzyczki,  
do której Kasia sama się przyczyniła,  
pozwala jej zrozumieć, jak bardzo kocha małą, i że chciałaby wrócić do 
dawnego stylu życia.    

nr 835-1299 15,90 zł

Puc, Bursztyn i goście
J. Grabowski • br. • B5 • 96 stron

Zwierzęcymi bohaterami opowieści są Puc  
i Bursztyn - dwa wiejskie pieski rządzące  
całym podwórzem, na którym żyją także  
kaczka Melańcia, kaczor Kasperek, kotka  
Imka. Psy wiodą wesołe życie pełne przygód. 
Zwierzęta mówią ludzkim językiem, dzięki  
czemu dzieci mogą lepiej poznać ich  
zwyczaje, upodobania, pragnienia i uczucia.  
Książka ma ogromne walory wychowawcze.  
Uczy serdecznego stosunku do zwierząt oraz zasad życia w gromadzie.     

nr 835-1297 16,00 zł

Przygody Pippi
A. Lindgren • tw. • B5 • 314 stron

Pippi nie chodzi do szkoły, jest wielką  
kłamczuchą i stanowczo lepiej sobie radzi  
ze złodziejami, niż na proszonym  
podwieczorku – ale za to ma bardzo dobre  
serce! „Przygody Pippi” to elegancko  
wydany zbiór znanych i lubianych opowieści  
Astrid Lindgren o najsilniejszej i najbardziej  
niesfornej dziewczynce świata. Książka  
zawiera trzy tomy przygód - „Pippi  
Pończoszanka”, „Pippi wchodzi na pokład”  
oraz „Pippi na Południowym Pacyfiku”.

nr 835-1285 49,90 zł
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Asiunia
J. Papuzińska • B5 • tw. • 50 stron

Historia małej Asiuni, dla której wojna  
zaczęła się tuż po jej piątych urodzinach,  
gdy pewnej nocy znikła mama i cały dom.  
Trzeba było iść spać do cudzego domu, gdzie  
zamiast mamy była obca pani, a mleko  
trzeba było pić z cudzego kubeczka. Asiunia  
uważnie obserwuje świat i stara się go  
zrozumieć, choć przecież dla tak małej  
dziewczynki jest to trudne.    

nr 835-1343 18,80 zł

Nasza mama czarodziejka
J. Papuzińska • tw. • B5 • 48 stron

Nasza mama wygląda całkiem zwyczajnie.  
Lubi się z nami bawić i zawsze nam pomaga,  
kiedy coś jest nie tak. Wczoraj w nocy ulepiła  
z ciasta kawałeczek rożka, który obłamał  
się księżycowi. Wielkoludowi z naszego  
podwórka też pomogła - znów bawi się  
z nami na podwórku. Bo to był po prostu  
mój nadęty kolega! A kiedy potwór zajrzał  
do naszego okna podczas kolacji  
- poczęstowała go sałatą. Okazało się, że  
jest bardzo łagodny! Mama od razu to wiedziała.    

nr 835-1381 17,50 zł

Na pomoc zwierzakom. Trusia.  
Rozpieszczony królik
T. Nolan • br. • A5 • 128 stron

Zgubione… porzucone… zaniedbane?  
Odtąd ich domem będzie „Cichy Kąt”!  
W idealnym świecie takie miejsce jak  
schronisko „Cichy Kąt” nie byłoby potrzebne.  
Jednak Ewa i Karol Mareccy, których rodzice  
prowadzą schronisko, wiedzą, że w życiu  
nie zawsze jest idealnie. Codziennie zjawia  
się nowe zwierzę, które potrzebuje pomocy!    

nr 835-1383 13,90 zł

Szewczyk Dratewka i inne  
polskie baśnie
M. Jarocka • tw. • A4- • 44 strony

Wybór najpiękniejszych polskich baśni.  
(Diabelski napój, O parobku i diable, Żywa  
woda, Dlaczego woda morska jest słona?)     

nr 835-1385 7,90 zł

Kajtkowe przygody
M. Kownacka • br. • B5 • 100 stron

Świat ludzi i zwierząt widziany oczyma  
sympatycznego boćka nazwanego Kajtkiem.  
Niezwykle popularna opowieść dla dzieci  
i jedna z najbardziej lubianych lektur  
szkolnych. Zabawne przygody, pogodny  
nastrój, ciekawa fabuła, oryginalny sposób  
obserwacji życia ludzi i zwierząt na wsi.     

nr 835-1387 12,50 zł

Bon czy ton, savoir-vivre  
dla dzieci
G. Kasdepke • tw. • ok. B5 • 160 stron

Poradnik dla dzieci dostarczający wiedzy  
o tym, jak dobrze wychowany człowiek  
powinien zachować się w różnych  
sytuacjach.    

nr 835-1389 17,50 zł

Zuźka D. Zołzik 
Zuźka to sympatyczna, acz czasem nieznośna bohaterka serii książeczek 
amerykańskiej pisarki Barbary Park, w tłumaczeniu Magdaleny Koziej. 
Seria pokazuje liczne perypetie małej bohaterki, a także zachowania nie 
zawsze godne naśladowania... 

nr 835-1311 Zuźka D. Zołzik pierwszakiem. 
Narodziny gwiazdy

15,90 zł

nr 835-1313 Zuźka D. Zołzik imprezuje 24,90 zł
nr 835-1315 Zuźka D. Zołzik pierwszakiem. 

Katastrofa morska
15,90 zł

nr 835-1317 Zuźka D. Zołzik świruje 24,90 zł
nr 835-1319 Zuźka D. Zołzik pierwszakiem. 

Pada śnieg pies się wściekł!
15,90 zł

nr 835-1321 Zuźka D. Zołzik idzie do zerówki 24,90 zł

Rady nie od parady  
To seria książeczek autorstwa Małgorzaty Strzałkowskiej. Wierszyki mają 
nie tylko ciekawą treść, ale też - co ważne - kończą się morałem.

nr 835-1345 Rady nie od parady, czyli wierszyki  
z morałem

19,90 zł

nr 835-1347 Raj na Ziemi, czyli rady nie od parady 19,50 zł
nr 835-1349 O wartościach, czyli rady nie od parady 22,50 zł
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Garfield. Klątwa egipskich kotów
E. Mirkowska • tw. • B5 • 80 stron

Garfield i Odie wpadają do magicznego  
lusterka. A potem wypadają z niego  
w całkiem innym wymiarze. Znajdują tam  
mnóstwo winogron i całą pustynię  
fioletowego piasku. A oprócz tego natykają  
się na tajemniczą kocią piramidę, armię  
niebieskich kotów i przebiegłą kocicę  
kapłankę. Garfieldowi udaje się nawet zostać faraonem, i to jeszcze 
przed obiadem! Czy pomarańczowy kot pozostanie już na zawsze 
władcą fioletowej pustyni? I czy zatrzyma przy sobie żółtego szakala – 
Odiego? A przede wszystkim: o czym tak naprawdę mówi starożytna 
przepowiednia, a może raczej straszliwa klątwa?     

nr 835-1355 24,90 zł

Przygody Filonka Bezogonka
G. Knutsson • br. • A5 • 96 stron

Pewnego razu kotek bez ogonka wskoczył  
do samochodu stojącego na podwórku...  
Taki był początek całej serii ciekawych  
zdarzeń. Przygarnięty przez małą Birgittę,  
rezolutny Filonek z ciekawością obserwuje  
świat i przeżywa kolejne przygody - dostaje  
medal za wybitne zasługi, wyjeżdża  
na zieloną trawkę, a nawet odbywa  
samotną podróż pociągiem w nieznane!    

nr 835-1443 15,90 zł

Alicja w krainie czarów
tw. • A4 • 36 stron

Przepięknie ilustrowana klasyka powieści 
dla dzieci. Podążając za królikiem, Alicja  
odkrywa zamieszkiwany przez wielce  
oryginalne osobistości tajemniczy świat.  
Postanawia poznać go lepiej… Opowieść  
o wędrówce przez krainę, w której  
wszystko może się wydarzyć.    

nr 835-1445 12,50 zł

Labirynt Lukrecji
A. Chylińska • tw. • A5 • 176 stron

Labirynt Lukrecji, czyli tajemniczy labirynt  
i dziewczynka, która postanowiła przestać  
mówić. Pięknie ilustrowana baśniowa  
opowieść o Lukrecji i jej rodzicach,  
mieszkających w starej kamienicy.  
O jesiennej szarudze i wiosennym  
ociepleniu, o wyczekiwanych  
z niecierpliwością zagadkowych kopertach  
i tęsknocie za szczęściem.     

nr 835-1441 34,00 zł

Garfield. Myszołap
E. Mirkowska • br. • B5 • 24 strony

Co zrobiła mysz o imieniu Piszczałek?  
I co potem musieli zrobić kuzyni Piszczałka,  
i bratankowie Piszczałka, i bratankowie  
kuzynów Piszczałka, i kuzynowie bratanków  
Piszczałka, żeby Garfielda doprowadzić  
do furii. To znaczy do tego, żeby ruszył się  
z fotela. I jeszcze do tego, żeby się zmienił.  
W strasznego, w okrutnego, w bezwzględnego, w Rudego Myszołapa! 
Ale czy Garfield zmienił się naprawdę? Historia o tym, co się stało,  
gdy do domu Johna, Garfielda i Odiego wprowadziła się horda 
wszędobylskich myszy. Opowieść utrzymana w tonie charakterystycznym 
dla humoru Garfielda. Książka bogato i pięknie ilustrowana. Kolorowe 
kadry ściśle współgrają z humorystycznym opisem akcji i dowcipnymi 
dialogami, co wzmaga komiczny efekt.    

nr 835-1353 7,00 zł

Zosia z ulicy Kociej 
To przezabawna seria o perypetiach rezolutnej Zosi i jej zwariowanej 
rodzinki. Dzieci znają i bardzo lubią przygody głównej bohaterki, a także 
jej rodzinki i przyjaciół. 

nr 835-1361 Zosia z ulicy Kociej 24,90 zł
nr 835-1363 Zosia z ulicy Kociej na tropie 24,90 zł
nr 835-1365 Na wakacjach 24,90 zł
nr 835-1367 Na zimę 24,90 zł
nr 835-1369 Na wiosnę 24,90 zł
nr 835-1371 Wielkie zmiany 24,90 zł
nr 835-1373 Na wycieczce 23,00 zł

Garfield. Lazanie atakują
E. Mirkowska • br. • B5 • 24 strony

Ziemi grozi zagłada. Tuż obok niej 
zawisł dziwny statek kosmiczny. 
A może kształt kuchennego piekarnika 
jest w kosmosie zupełnie zwyczajny? 
W każdym razie latającą kuchenką 
przyleciała cała armia lasagne.  
Niebieską planetę może ocalić tylko  
jeden kot. Garfield! Czy rudzielcowi uda się pokonać najeźdźców?  
Czy też tym razem to jego ulubiona potrawa zje jego samego? I czy nie 
udławi się przy tym suchym kocim dowcipem? Opowieść o kosmicznej 
inwazji utrzymana w tonie charakterystycznym dla humoru Garfielda. 
Książka bogato i pięknie ilustrowana. Czysty garfieldowski humor  
w dopracowanej oprawie graficznej i stylistycznej.    

nr 835-1351 7,00 zł
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Opowiadania i bajki
G. Kasdepke • tw. • B5 • 200 stron

Grzegorz Kasdepke znów zachwyca  
humorem i niecodziennymi pomysłami.  
W tym zbiorze znajdziecie i bajki, krótkie  
perełki tego gatunku literackiego,  
i dynamiczne opowiadania, zakotwiczone  
w codziennym życiu. Jest tu kilka historii  
ku refleksji, i kilka takich, które wzruszą  
was do łez! Słowem – Grzegorz Kasdepke  
w pełnej okazałości!    

nr 835-1455 35,90 zł

Legendy polskie
W. Chotomska • tw. • B5 • 120 stron

„Legendy są to takie pałeczki w sztafecie  
pokoleń. Starsi przekazują je młodszym,  
żeby nie zaginęła pamięć o tym, co kiedyś  
było, co się dawno, dawno temu zdarzyło.  
I oczywiście każdy opowiada je po  
swojemu – coś od siebie doda, zmieni.  
Legendy, które znajdziecie Państwo w tej  
książce, opowiedziała mi kiedyś babcia.  
A teraz, po latach, ja opowiadam je Wam.  
Moim Czytelnikom. Starszym, żeby przypomnieli sobie legendy 
zasłyszane i przeczytane w dzieciństwie, młodszym – z prośbą, żeby 
przekazali je następnym pokoleniom. Bo najcenniejszym skarbem 
każdego narodu jest jego tradycja.” W. Chotomska    

nr 835-1459 22,90 zł

Malutka Czarownica
O. Preussler • tw. • A5 • 156 stron

„Była sobie Malutka Czarownica, która  
miała tylko sto dwadzieścia siedem lat,  
a to, jak na czarownicę, jest naprawdę  
bardzo mało...” Za mało, by być zaproszoną  
na tańce dorosłych czarownic. Jednak  
Malutka Czarownica nie zamierzała czekać 
na zaproszenie. I od tego zaczęły się  
jej kłopoty…  

nr 835-1457 23,90 zł

Czarna owieczka
J. Grabowski • br. • B5 • 24 strony

Zabawne opowiadanie o Metce,  
osieroconej owieczce, wychowanej przez  
sukę razem ze szczeniakiem. Metka  
„spsiała” do tego stopnia, że spała w psiej  
budzie, obszczekiwała gości, służyła,  
a nawet biegała po podwórku, trzymając  
w zębach kość, zdobytą w bójce ze swoim  
przybranym psim bratem.    

nr 835-1407 7,90 zł

Mój młodszy brat
M. Krajewska • tw. • A4 • 32 strony

Młodszy brat Zuzanny ma zespół Downa.  
Chodzi do specjalnego przedszkola. Kolega  
Zuzanny nazwał go debilem, co Zuzannę  
zmartwiło i rozzłościło. Bo Zuzanna kocha  
swojego młodszego brata, choć nie jest taki  
jak wszyscy, czasem zapomina schować  
język, a czasem zdarza mu się nie zdążyć  
do łazienki. Lubi się za to przebierać, ma  
poczucie rytmu i uwielbia się bawić  
w wojnę poduszkową. Książka o tolerancji  
- dowcipna i mądra, wspaniale zilustrowana przez Bogusława Orlińskiego.    

nr 835-1451 20,00 zł

Ostrożnie! Wszystko, co powinno...
G. Kasdepke • tw. • A5 • 62 strony

Podobno dzieci najczęściej ulegają  
wypadkom we własnych domach. Czy  
można temu zaradzić? W dużej mierze tak.  
Dzieci trzeba uczulić na pewne zagrożenia.  
Ostre przedmioty, gorące płyny, trujące  
substancje - to wszystko może być  
niebezpieczne. Ale uwaga, „uczulić” nie  
znaczy „nastraszyć” ! Rozmawiajmy  
z dziećmi, żartujmy, śmiejmy się - i czytajmy  
tę książkę. To naprawdę wystarczy.    

nr 835-1447 18,00 zł

Czytam sobie 
Pierwsza w Polsce profesjonalnie opracowana seria książek do nauki 
czytania. Tym razem na małych czytelników czekają pozycje napisane 
przez m.in. Grzegorza Kasdepkego, Wojciecha Widłaka czy Joanny Olech. 
Książki mają za zadanie wesprzeć młodych czytelników w niezmiernie 
ważnej czynności, jaką jest nauka czytania, a piękne ilustracje, jako 
artystyczny komentarz, ubarwią jakość pierwszego kontaktu z książką. 

nr 836-3104 Marta i ufoludek 13,90 zł
nr 836-3102 Troll i zawody 13,90 zł
nr 836-3115 Koc trolla Alojzego 13,90 zł
nr 836-3111 Marta i zagadkowy pojazd 13,90 zł
nr 836-3144 Tytus - superpies 13,90 zł
nr 836-3146 Walizka pana Hanumana 13,90 zł

Basia 
Z. Stanecka 

Basia to współczesna, zabawna i mądra przyjaciółka dla Twojego dziecka. 
Przygody Basi pomagają dziecku zrozumieć świat, pokazują, jak poradzić 
sobie w trudnych sytuacjach. Swym humorem rozśmieszają dzieci i dorosłych. 

nr 835-1391 Basia i telefon 14,90 zł
nr 835-1393 Basia i opiekunka 14,90 zł
nr 835-1395 Basia i wyprawa do lasu 14,90 zł
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Opowieści z Narnii - komplet 7 t.
C.S. Lewis • br. • A5 • 1076 stron

Narnia to pełna uroku i niezwykłych  
tajemnic kraina, którą młodzi bohaterowie  
próbują uratować przed siłami zła.  
Fantastyczna 7-tomowa powieść  
dla młodzieży.   

nr 835-2019 63,00 zł

Pinokio
C. Collodi • tw. • B5 • 168 stron

Jest to utwór o chłopcu, który dojrzewa  
do bycia odpowiedzialnym za innych,  
a także poznaje rangę słów, które się  
wypowiada i skutki jakie mogą one  
wywoływać. Początkowo myśli tylko  
o sobie: najważniejsze są bowiem dla niego  
dobra zabawa i korzyści, które może  
uzyskać. Później jednak dostrzega błędy  
swego postępowania. W końcu też staje  
się troskliwym synkiem, pilnym uczniem  
i dobrym kolegą, i dopiero wtedy czuje się naprawdę szczęśliwy.  

nr 835-2021 11,90 zł

Akademia Pana Kleksa
J. Brzechwa • tw. • B5 • 136 stron

Wspaniały nauczyciel - Pan Kleks - nie uczy  
nudnej matematyki, lecz potrafi pobudzić  
w dzieciach wyobraźnię, uczy samodzielnie  
myśleć, odkrywa talenty i umiejętności  
swoich podopiecznych. Adaś wraz  
z kolegami przeżywa niesamowite przygody.  
Specjalne wydanie w nowej serii. Kolorowa 
klasyka została zilustrowana przez Mikołaja  
Kamlera.  

nr 835-2023 17,90 zł

Chłopcy z Placu Broni
F. Molnar • br. • A5 • 168 stron

Był ciepły wiosenny dzień, gdy chłopcy  
z Placu Broni wbili w ziemię włócznie ze  
srebrnymi grotami, a na szczycie swej  
twierdzy wywiesili czerwono-zieloną  
chorągiewkę. Wiedzieli, że walczyć  
i zwyciężać można tylko wtedy, gdy panuje  
zgoda. Czy pokonali Czerwone Koszule?  
Czy ogród znów stał się dla nich spokojnym  
miejscem zabaw? 

nr 835-2025 16,90 zł

Charlie i fabryka czekolady
D. Roald • tw. • 224 strony

Ulubiona szkolna lektura w nowym  
przekładzie Magdy Heydel Charlie znajduje  
złoty bilet do fabryki czekolady szalonego  
pana Wonki. Chłopiec nie spodziewa się,  
że trafi do tak fantastycznego świata.  
Pracują w niej małe tajemnicze stworzenia,  
które uwielbiają kakao. Rzeką płynie  
czekolada, a wszystkie rośliny zrobione  
są ze słodyczy. Czy ty też masz ochotę 
popłynąć landrynkową łodzią i spróbować gumy o smaku trzydaniowego 
obiadu? Albo dostać telewizor, z którego można wyciągać prawdziwe 
czekoladowe batoniki? Łakomczuchy, przed wami idealna książka na deser!

nr 835-2027 27,50 zł

Dynastia Miziołków
J. Olech • tw. • B5 • 136 stron

Miziołki istnieją naprawdę. Od pierwszego  
wydania książki minęło ładnych parę lat.  
Rodzina Miziołków tak bardzo wydoroślała,  
że nie poznalibyście ich na ulicy. Mały  
Potwór już dawno nie nosi pieluchy.  
Kaszydło straciło wszystkie mleczne zęby.  
Miziołek już nigdy nie będzie musiał pisać  
klasówek - nauczył się wszystkiego.

nr 835-2029 18,50 zł

Harry Potter 
Znana na całym świecie seria „Harry Potter” składa się z siedmiu części. 
Ich autorką jest Joanne Kathleen Rowling - brytyjska pisarka. Książki  
z tej serii cieszą się niezwykłą popularnością na całym świecie. Czytają  
je zarówno dzieci, jak i dorośli. Opisują one życie młodego czarodzieja  
i jego niezwykłe przygody w szkole magii. 

nr 835-2001 Harry Potter i kamień filozoficzny 22,50 zł
nr 835-2003 Harry Potter i komnata tajemnic 29,00 zł
nr 835-2005 Harry Potter i więzień Azkabanu 35,00 zł
nr 835-2007 Harry Potter i czara ognia 49,00 zł
nr 835-2009 Harry Potter i zakon Feniksa 49,00 zł
nr 835-2011 Harry Potter i książę półkrwi 39,00 zł
nr 835-2013 Harry Potter i insygnia śmierci 49,00 zł

Klasy IV-VI szkoły podstawowej
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Tajemniczy ogród
E. F. Burnett • tw. • B5 • 248 stron

Tajemniczy ogród jest współcześnie  
uważany za najlepszą powieść E. F. Burnett  
i zaliczany jest do klasyki literatury  
dziecięcej. Prócz warstwy obyczajowej,  
książka daje też wyraz przekonaniu  
o uzdrowicielskiej, wręcz mistycznej sile  
natury. Ludzie pozostający w silnym z nią  
związku są zdrowi i mocni (także moralnie),  
czego przykładem jest Dickon Sowerby,  
owo dziecko natury. Ozdrowieńczego  
jej oddziaływania doświadczają także inni jej bohaterowie: Mary Lennox, 
oderwana od angielskich korzeni, jest brzydka – zmienia się to po 
powrocie do ojczyzny i poddaniu się mocy przyrody.  

nr 835-2061 10,90 zł

W pustyni i w puszczy
H. Sienkiewicz • tw. • A5 • 320 stron

Książka zawiera starannie przygotowany  
tekst utworu, opatrzony na marginesach  
objaśnieniami i komentarzami (oznaczony  
symbolami graficznymi), życiorys autora,  
streszczenie lektury, dokładne omówienie  
problematyki utworu i plany przykładowych  
wypracowań związanych z tematyką  
omawianej lektury.  

nr 835-2063 8,90 zł

Bracia Lwie Serce
A. Lindgren • br. • A5 • 208 stron

Przejmująca opowieść łącząca elementy  
baśni i sagi rycerskiej. Jej bohaterami są  
dwaj bracia, którzy w fantastycznej krainie  
Nangijali walczą w obronie tamtejszego  
ludu z podłym tyranem i pozostającym  
w jego służbie potwornym smokiem.  

nr 835-2065 20,00 zł

Felix, Net i Nika oraz Klątwa  
Domu McKillianów
tw. • A5 • 398 stron

Mroczny szkocki zamek i Londyn spowity  
mgłą - oto sceneria wakacji Felixa, Neta  
i Niki. Przyjaciele tym razem zmierzą się  
z klątwą od stuleci prześladującą pewien  
szkocki klan. Będzie trochę steampunkowo,  
trochę wiktoriańsko, bardzo śmiesznie  
i bardzo... horrorystycznie. Już możecie  
się bać!   

nr 835-2097 39,00 zł

Mikołajek  
Mikołajek, Joachim, Euzebiusz, Maksencjusz, Alcest, Ananiasz… To 
imiona najpopularniejszych łobuziaków w historii literatury dziecięcej.  
Ich przygody bawią polskich czytelników już od pół wieku! Kolejne 
książeczki kryją przezabawne historie, które ciągle zdobywają nowych 
czytelników w różnym wieku, zachwycając kolejne pokolenia. 

nr 835-2031 Mikołajek 21,90 zł
nr 835-2033 Rekreacje Mikołajka 21,90 zł
nr 835-2035 Mikołajek i inne chłopaki 21,90 zł
nr 835-2037 Wakacje Mikołajka 21,90 zł
nr 835-2039 Mikołajek ma kłopoty 21,90 zł

Ania z Zielonego Wzgórza 
To znana seria powieści psychologicznych autorstwa kanadyjskiej pisarki 
Lucy Maud Montgomery, opowiadająca o losach Ani Shirley, osieroconej 
dziewczynki wychowanej w Avonlea na Wyspie Księcia Edwarda przez 
rodzeństwo Marylę i Mateusza Cuthbertów. Cały czas zdobywa wielu 
nowych czytelników, w różnym wieku. 

nr 835-2041 Ania z Zielonego Wzgórza 8,90 zł
nr 835-2043 Ania z Avonlea 12,90 zł
nr 835-2045 Ania na uniwersytecie 12,90 zł
nr 835-2047 Ania z Szumiących Topoli 12,90 zł
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Trylogia Niezgodna - Niezgodna. Zbuntowana. Wierna
V. Roth • tw. • A5 • 1040 stron

Altruizm, Nieustraszoność, Erudycja, Prawość, Serdeczność. Na te pięć 
frakcji podzielone było społeczeństwo zbudowane na ruinach Chicago. 
Każdy przechodził test predyspozycji, a potem w krwawej ceremonii 
musiał wybrać frakcję. Ten, kto łączył cechy charakteru kilku frakcji – jak 
Tris i Tobias – był Niezgodny i musiał być wyeliminowany… Niezgodna. 
Jeden wybór może cię zmienić. Beatrice dokonuje wyboru, który 
zaskoczy wszystkich, nawet ją samą. Porzuca Altruizm, by jako Tris stać 
się twardą Nieustraszoną. Musi przejść brutalne szkolenie, zmierzyć się 
ze swoimi najgłębszymi lękami i przekonać, czy w nowym życiu jest 
miejsce na miłość. I nieustannie strzec swojej tajemnicy, której odkrycie 
oznacza dla niej śmierć. Zbuntowana Jeden wybór może cię zniszczyć. 
Wybór Tris zburzył jej świat, ale i połączył z Nieustraszonym Cztery. Jego 
uczucie pomaga przetrwać jej wśród krwawej walki frakcji. Tylko on 
rozumie jej rozpacz. I tylko on zna jej tajemnicę… Konflikt frakcji zmienia 
się w wojnę. Wśród Nieustraszonych szerzy się zdrada. A Tris staje przed 
kolejnym wyborem. Czy zaryzykuje wszystko, żeby ocalić tych, których 
kocha? Wierna Jeden wybór pokaże, kim jesteś. Społeczeństwo frakcyjne 
legło w gruzach. Tris wie, że czas uciekać. Może za murem będzie mogła 
zacząć z Tobiasem wszystko od nowa? A może poza miastem nie ma 
żadnego świata… Lecz nowa rzeczywistość jest jeszcze bardziej 
przerażająca. Raz jeszcze Tris musi dokonać niemożliwych wyborów -  
odwagi, poświęcenia i miłości. I przeszkodzić kolejnemu rozlewowi krwi… 

nr 835-2067 79,90 zł

Zostań, jeśli kochasz
G. Forman • br. • A5 • 248 stron

Światowy bestseller przetłumaczony  
na ponad trzydzieści języków, na którego  
podstawie powstał wzruszający film  
z Chloë Grace Moretz i Jamiem Blackleyem  
w rolach głównych. Mia straciła wszystko.  
Czy miłość pokona śmierć? Po tragicznym  
wypadku, w którym zginęli jej najbliżsi,  
Mia trwa w stanie dziwnego zawieszenia.  
Musi podjąć decyzję, czy walczyć  
o odzyskanie przytomności, czy też poddać się i umrzeć. Próbując 
rozstrzygnąć ten dylemat, wspomina dotychczasowe życie. Poruszająca 
książka o dającej wsparcie rodzinie, przyjaźni, samotności i znajdowaniu 
swego miejsca na ziemi, o umiejętności żegnania się z przeszłością  
i przyjmowania tego, co nadchodzi. „Zostań, jeśli kochasz” opowiada  
o potędze miłości i wyborach, których każdy z nas musi dokonać.  

nr 835-2069 22,50 zł

Percy Jackson i Bogowie  
olimpijscy t. 1-5
Pakiet pięciu tomów serii „Percy Jackson  
i bogowie olimpijscy”: Złodziej pioruna,   
Morze potworów, Klątwa tytana, Bitwa  
w labiryncie, Ostatni olimpijczyk. 

nr 835-2091 129,90 zł

Ten obcy
I. Jurgielewiczowa • br. • A5 • 288 stron

Niespodziewanie „wyspa stała się terenem  
zdarzeń, które każde z czworga zapamiętało  
na długo, a może zapamięta na całe życie.  
Zaczęło się to jedenastego lipca, we wtorek,  
w dzień dżdżysty i chłodny”, gdy czwórka  
przyjaciół znalazła się na wyspie śpiącego  
pod leszczyną Zenka. Kim naprawdę był  
ten chłopak? 

nr 835-2093 22,50 zł

Szatan z siódmej klasy
K. Makuszyński • br. • A5 • 280 stron

Dzięki niezwykłym zdolnościom  
psychologiczno-detektywistycznym,  
Adaś Cisowski jest ekspertem  
w rozszyfrowywaniu skomplikowanych  
szkolnych zagadek oraz sekretów życia  
rodzinnego. Podczas wakacji poszukuje  
skarbu w pewnym dworku. Przy okazji  
przeżywa mrożące krew w żyłach przygody  
i odkrywa... miłość.

nr 835-2095 21,90 zł

Baśniobór  
To kolejna znana seria książek, tym razem autorstwa Brandona Mulla. 
Przez wieki Baśniobór był schronieniem czarodziejskich istot, żyjących 
według pradawnych reguł. Do dziś zamieszkują go w zgodzie zachłanne 
trolle, figlarni satyrzy, zgryźliwe czarownice, psotne chochliki i zazdrosne 
wróżki. Bohaterami serii są Kendra i Seth, którzy przeżywają wiele 
przygód związanych z baśnioborem... 

nr 835-2051 Baśniobór 29,90 zł
nr 835-2053 Gwiazda wieczorna wschodzi 29,90 zł
nr 835-2055 Plaga cieni 29,90 zł
nr 835-2057 Tajemnice smoczego azylu 29,90 zł
nr 835-2059 Klucze do więzienia demonów 32,90 zł
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Przygody Tomka Sawyera
M. Twain • tw. • A5 • 208 stron

Akcja powieści toczy się w fikcyjnym  
amerykańskim miasteczku St. Petersburg  
nad rzeką Missisipi. Tytułowy bohater  
to chłopiec, sierota, który mieszka  
z wychowującą go ciotką Polly oraz  
kuzynowstem, Sidem i Mary.   

nr 835-2099 8,90 zł

W 80 dni dookoła świata
J. Verne • tw. • A5 • 176 stron

Angielski dżentelmen, Fileas Fogg, zakłada  
się pewnego dnia, że w 80 dni objedzie  
dookoła kulę ziemską. Zabiera ze sobą  
w tę podróż swojego francuskiego lokaja,  
Jana Passepartonta. W ślad za nimi udaje  
się także przebiegły detektyw Fix, który  
podejrzewa Fogga o dokonanie kradzieży  
w Banku Angielskim. Podróżnicy mają  
w czasie wyprawy wiele przygód. Fileas  
Fogg poznaje księżniczkę Audę, która zostanie jego żoną. Jan 
Passepartont jest natomiast bardzo szczęśliwy, ponieważ podróże są 
jego życiową pasją.   

nr 835-2151 8,90 zł

Władca Lewawu
D. Terakowska • br. • A5 • 112 stron

Tytułowy Lewaw to odwrócony Wawel,  
gdyż akcja opowieści toczy się w Krakowie  
zniewolonym przez absolutnego, choć  
niewidocznego tyrana, którego pokona  
dopiero 13-letni Bartek... 

nr 835-2153 22,50 złKroniki Archeo  
Kto z nas nie chciałby choć na jeden dzień wcielić się w rolę detektywa? 
Dzięki bohaterom wykreowanym przez Agnieszkę Stelmaszyk wszystko 
może się wydarzyć. Wspólnie z Bartkiem i Anią Ostrowskimi czytelnicy 
odkryją głęboko skrywane tajemnice i podejmą próbę odnalezienia 
tajemniczego skarbu. Zanim jednak uda się rozwikłać zagadkę, trzeba 
będzie pokonać wiele przeciwności i ominąć wiele pułapek... 

nr 835-2101 Dziennik podróżnika 26,90 zł
nr 835-2103 Szyfr Jazona 32,50 zł
nr 835-2105 Tajemnica klejnotu Nefertiti 29,90 zł
nr 835-2107 Zagadka diamentowej doliny 34,90 zł
nr 835-2109 Klątwa złotego smoka 34,90 zł
nr 835-2111 Przepowiednia Synów Słońca 34,90 zł

Tomek Wilmowski  
To bohater stworzony przez Alfreda Szklarskiego. Seria powieści opisuje 
przygody Tomka, które mają miejsce na różnych kontynentach.

nr 835-2121 Tomek w krainie kangurów 22,00 zł
nr 835-2123 Tomek w tarapatach 15,90 zł
nr 835-2125 Tomek u źródeł Amazonki 12,90 zł
nr 835-2127 Tomek na Czarnym Lądzie 12,90 zł
nr 835-2129 Tomek wśród łowców głów 13,90 zł
nr 835-2131 Tomek na wojennej ścieżce 12,90 zł

Zwiadowcy 
Seria powieści przedstawia przygody Willa, sieroty, który staje się 
czeladnikiem ponurego zwiadowcy o imieniu Halt. Korpus Zwiadowców 
zajmuje się dostarczaniem informacji i pilnowaniem porządku  
w królestwie, dla Duncana, króla Araluenu. Dostarczają mu informacji  
o wrogich zamiarach nieprzyjaciół. Seria jest połączeniem przygód 
nastoletniego Willa i jego przyjaciół, m.in. Horace’a, Cassandry, Alyss  
czy Gilana. 

nr 835-2071 Ruiny Gorlanu 32,90 zł
nr 835-2073 Płonący most 38,90 zł
nr 835-2075 Czarnoksiężnik z północy 32,90 zł
nr 835-2077 Oblężenie Macindaw 32,90 zł
nr 835-2079 Okup za Eraka 34,90 zł
nr 835-2081 Królowie Clonmelu 37,00 zł
nr 835-2083 Halt w niebezpieczeństwie 39,90 zł

nr 835-2085 Cesarz Nihon-JA 39,90 zł
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Dziewczynka z Szóstego Księżyca  
Seria książek o przygodach młodej włoszki - Niny de Nobili, alchemiczki 
uczęszczającej do piątej klasy. Utwór miesza rzeczywistość ze światem 
pozaziemskim, alchemią, magią i dziecięcą wyobraźnią. Autorka tworzy 
zupełnie nową rzeczywistość Szóstego Księżyca, nadaje jej prawa  
i zasiedla ją. Powieść stanowi niepowtarzalną podróż w świat licznych 
przygód i dziecięcej fantazji.

nr 835-2141 Dziewczynka z Szóstego Księżyca 20,00 zł
nr 835-2143 Nina i tajemnica ósmej nuty 24,90 zł
nr 835-2145 Nina i klątwa pierzastego węża 24,90 zł
nr 835-2147 Nina i tajemne oko Atlantydy 24,90 zł
nr 835-2148 Nina i złota liczba 24,90 zł
nr 835-2149 Nina i moc Absinthium 24,90 zł

Pan Samochodzik   
Przygody Pana Samochodzika to od kilkudziesięciu lat obowiązkowa lektura 
młodych wielbicieli sensacji. To już nie tysiące, a miliony czytelników 
doskonale znają dziwaczny samochód i jego właściciela – specjalistę 
od odnajdywania  skarbów i rozwiązywania zagadek z przeszłości.

nr 835-2161 Pan Samochodzik i tajemnica tajemnic 30,00 zł
nr 835-2163 Pan Samochodzik i Templariusze 15,50 zł
nr 835-2165 Pan Samochodzik i wyspa złoczyńców 15,50 zł
nr 835-2167 Pan Samochodzik i złota rękawica 15,50 zł
nr 835-2169 Pan Samochodzik i Fantomas 30,00 zł
nr 835-2171 Pan Samochodzik i Księga strachów 30,00 zł
nr 835-2173 Pan Samochodzik i niesamowity dwór 15,50 zł
nr 835-2175 Pan Samochodzik i człowiek z UFO 30,00 zł

Sposób na Alcybiadesa
E. Niziurski • br. • A5 • 232 strony

Nauczyciele są przekonani, że uczniowie  
chodzą do szkoły, by się uczyć. Uczniowie  
jednak wiedzą, że najlepiej jest znaleźć  
sposób, aby się nie uczyć, ale mimo to mieć  
dobre oceny. Klasa 8 A szczególnie pragnie  
się nie uczyć... Na każdego nauczyciela jest  
przecież jakaś metoda, ale starsi koledzy  
niekoniecznie chcą ją zdradzić. Cóż, czego  
się nie robi dla sprawy... Aby zdobyć sposób, warto nawet uciec się do 
porwania i tortur! Na szczęście wysiłki przynoszą efekt, a sposób działa 
- ale czy aby na pewno tak, jak chłopcy zaplanowali? 

nr 835-2155 8,50 zł

Duch starej kamienicy
A. Onichimowska • tw. • A5 • 160 stron

Opowieść o duchu zamieszkującym strych  
starej kamienicy. Jego powołaniem miało  
być straszenie, lecz miękkie serce  
i okoliczności spowodowały, że stał się  
duchem opiekuńczym kamienicy  
i wszystkich jej mieszkańców. 

nr 835-2157 17,90 zł

Daleki rejs
A. Onichimowska • tw. • A5 • 64 strony

W domu nie za bardzo się układa. Z bratem  
nijak nie mogę się dogadać, chociaż mama  
apeluje o pokój. I w dodatku nie wiemy,  
gdzie jest tata. Na szczęście mam przyjaciela  
– Tajemniczego Dżejmsa. Piszemy sobie  
listy i wkładamy do dziupli. Dżejms jest  
śmieszny i świetnie mnie rozumie. Tylko  
nie wiem, skąd tak wiele o mnie wie...  
Powieść o poszukiwaniu przyjaźni,  
o radości z posiadania brata i o domu,  
w którym brakuje taty. 

nr 835-2159 17,50 zł

Złodziejka książek
M. Zusak • br. • B5 • 496 stron

Rok 1939. Dziesięcioletnia Liesel mieszka  
u rodziny zastępczej w Molching koło  
Monachium. Jej życie jest naznaczone  
piętnem ciężkich czasów, w jakich dorasta.  
A jednak odkrywa jego piękno – dzięki  
wyjątkowym ludziom, których spotyka,  
oraz dzięki książkom, które ona kradnie. 

nr 835-2207 35,90 zł
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Bajki robotów
S. Lem • tw. • A5 • 160 stron

Dawno, dawno temu, gdzieś za Cieśniną  
Andromedzką żyli sobie Palibaba-intelektryk,  
królewna Elektrina i robot Automateusz...  
Nowe wydanie jednej z najsłynniejszych  
książek Stanisława Lema! Bajki robotów  
po raz pierwszy ukazały się w 1964 roku.  
Od tego czasu nieustannie bawią  
i zadziwiają swą oryginalnością. Lem, jak  
sugeruje już sam tytuł, połączył w tej książce  
światy na pozór sobie obce... 

nr 835-2181 22,00 zł

Pamiętnik nastolatki
B. Andrzejczuk • br. • A5 • 280 stron

Nie wiem, czy jestem normalna... Kapcie  
zamiast glanów? Jacek czy Bartosz? Miłość  
do dwóch chłopaków jednocześnie?  
A Ty nie masz czasem podobnych  
kłopotów? Bo może mój pamiętnik jest  
także dla Ciebie.

nr 835-2183 24,90 zł

Pamiętnik nastolatki 2
B. Andrzejczuk • br. • A5 • 208 stron

Wakacje skończyły się, czas wrócić do  
szkoły, ale czy wszystko będzie po staremu?  
Nie! Nowy rok szkolny oznacza nowe  
przygody i nowe kłopoty. Jak zmieniła się  
Natka? Czy znajdzie odpowiedzi na pytania  
sprzed wakacji? Czy rozwiąże swoje  
dylematy?

nr 835-2185 24,90 zł

Córka czarownic
D. Terakowska • br. • A5 • 360 stron

Niesamowicie ciekawa książka  
dla miłośników magii i nie tylko. Tytułowa  
bohaterka jest córką królewskiego rodu,  
przygotowywaną do swej misji przez pięć  
czarownic...

nr 835-2187 28,90 zł

Przypadki Robinsona Crusoe
D. Defoe • tw. • A5 • 256 stron

Najbardziej znana w świecie powieść  
historyczno-podróżnicza. Postać Robinsona  
Cruzoe była najprawdopodobniej  
wzorowana na prawdziwych losach  
Aleksandra Selkirka, szkockiego żeglarza,  
który w latach 1704-1709 spędził cztery  
lata na bezludnej wyspie. Książka cieszy  
się olbrzymią popularnością na całym  
świecie od roku jej wydania aż do dziś.  
Postać Robinsona (a także Piętaszka)  
jest powszechnie znana i stała się jedną z ikon kultury, a imię „Robinson” 
jest do dziś synonimem rozbitka.

nr 835-2191 8,90 zł

Spotkanie nad morzem
J. Korczakowska • br. • A5 • 160 stron

Samolubna, wiecznie niezadowolona  
jedynaczka - dziewięcioletnia Danusia  
- spędza wakacje nad morzem, gdzie  
poznaje niewidomą dziewczynkę. Pod  
wpływam znajomości z nią zmienia swój  
stosunek do otoczenia. Elza natomiast  
zyskuje przyjaźń i nadzieję na odmianę  
życia, a może nawet... wyleczenie.

nr 835-2195 17,90 zł

Najwyższa góra świata
A. Onichimowska • tw. • A5 • 162 strony

To jest dla tych, małych i trochę większych,  
którym czasem jest smutno i którym nie  
zawsze układa się tak, jak by chcieli.  
Czyli, myślę sobie, że „Najwyższa góra  
świata” jest dla Was wszystkich. Bo nigdy  
nie jest tak, żeby zawsze, w każdej chwili,  
wszystko układało się dokładnie tak jak  
trzeba. A jeśli nawet są wśród was tacy  
szczęśliwcy, to na pewno znacie innych,  
którzy miewają kłopoty. Bo nie chcę Was  
oszukiwać, że można się bez nich obyć. Ale trzeba się nauczyć z nimi 
żyć. I przezwyciężać różne smutki: zarówno wielkie, jak i malutkie.

nr 835-2197 19,90 zł

Most do Terabithii
K. Paterson • br. • A5 • 240 stron

Terabithia to sekretna kraina, do której  
można dostać się jedynie za pomocą  
zaczarowanej liny, zawieszonej dawno temu  
na drzewie rosnącym na brzegu rzeki.  
Władcami tej twierdzy w środku lasu są  
Jess i Leslie. Terabithia jest ich tajemnicą.  
Strzegą jej i walczą o nią. Jednak pewnego  
dnia wydarzy się coś, co wszystko zmieni…  
Katherine Paterson stworzyła  
niezapomnianą książkę o przyjaźni i potędze wyobraźni, o odwadze  
i walce o swoje miejsce w świecie, o przełamywaniu barier i o byciu sobą!

nr 835-2199 20,90 zł

Mała księżniczka
F.H. Burnett • br. • z oprac. • A5

Siedmioletnia Sara Crewe wiedzie życie  
jak z bajki. Na pensji dla dziewcząt  
w Londynie jest hołubiona przez wszystkich.  
Ma własny salon, garderobę, kucyka,  
a nawet pokojówkę! Co więcej, ma  
odziedziczyć po rodzicach wielką fortunę.  
Nie jest jednak rozpieszczonym dzieckiem  
– wrodzoną skromnością i przyjaznym 
usposobieniem zjednuje sobie ludzi.  
Jej życie zmienia się, gdy w dniu jedenastych urodzin dowiaduje się  
o nagłym bankructwie i śmierci ojca. Z dnia na dzień z pupilki staje się 
służącą, a z pięknego pokoju przenosi się na zimny strych. Schronienie 
przed okrutną rzeczywistością znajduje w świecie wyobraźni. Co wieczór 
przekradają się do niej Ermengarda i Lottie, by wysłuchać opowiadanych 
przez nią niezwykłych historii… 

nr 835-2201 5,90 zł
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Trzy metry nad niebem
F. Moccia • br. • A5 • 336 stron

Oto szesnastoletnia Babi, dziewczyna,  
z tak zwanego dobrego domu, świetna  
uczennica i przykładna córka, na skutek  
pogmatwanego splotu przypadków,  
poznaje Stepa, agresywnego chuligana,  
którego życie składa się z ćwiczeń  
na siłowni, wyścigów na motorze  
i bezsensownych bijatyk. Mimo krańcowo  
różnych charakterów i sprzeciwu  
apodyktycznej matki Babi, zakochują się  
w sobie bez pamięci. Pod wpływem tej miłości, która oczywiście nie ma 
szans na przetrwanie, zmieniają się oboje. Babi otwiera się na świat, 
dojrzewa, a Step staje się bardziej refleksyjny, łagodniejszy. Babi jest 
jedyną osobą, której Step powierza swój mroczny sekret, który tłumaczy 
jego agresywne i destrukcyjne zachowania. Swobodnie poruszając się  
w świecie pojęć, które określają świat włoskiej młodzieży, Moccia 
opowiedział niezwykle wiarygodnie i płynnie uniwersalną historię  
o młodzieńczym buncie, bólu dorastania i problemach rodzinnych. 

nr 835-2203 12,90 zł

Drużyna. Wyrzutki
J. Flanagan • tw. • A5 • 440 stron

Skandyjska trylogia Johna Flanagana  
rozgrywająca się w świecie znanym  
z bestsellerowej serii „Zwiadowcy”.  
W Skandii ludzie znają tylko jeden sposób  
na to, by młody mężczyzna stał się  
wojownikiem. Nastoletni chłopcy są dzieleni  
na grupy i wysyłani na trzymiesięczną  
wyprawę. Uczą się żeglarstwa, walki,  
taktyki, sztuki przetrwania... Drużyna  
przeciwko drużynie, wyzwanie za wyzwaniem. Tylko jedna grupa 
odniesie zwycięstwo. Hal Mikkelson, syn uznanego skandyjskiego 
wojownika i aralueńskiej matki, musi bardzo się postarać, by udowodnić 
swą wartość. Nie odziedziczył po ojcu potężnej postury i imponującej siły 
mięśni. Na tle współziomków wydaje się słaby, mały, niewart złamanego 
miedziaka... Kiedy Hal staje na czele jednej z drużyn złożonych z jemu 
podobnych, wyrzutków i odszczepieńców, wie, że walka o zwycięstwo 
będzie trudna. Zmierzy się z kwiatem skandyjskiej młodzieży, mając po 
swojej stronie tylko spryt, inteligencję, hart ducha oraz przyjaciół. 

nr 835-2221 37,00 zł

Tomek Łebski ma chrapkę  
na smakołyki
L. Pichon • br. • A5 • 240 stron

Nadeszła zima. Spadło tyle śniegu,  
że w szkole popsuło się ogrzewanie i dzieci  
mają wolne. Tomek jest przeszczęśliwy,  
dopóki nie okazuje się, że musi spędzić całe  
popołudnie z najbardziej wkurzającym go  
kolegą, Markiem. W dodatku na głowę  
zwalają się też wujostwo z braćmi stryjecznymi. Planują portret rodzinny  
– prezent z okazji 50. rocznicy ślubu Wapniaków, czyli dziadków. Tomek 
nie jest zachwycony, Danka jeszcze mniej. W dodatku do sąsiedniego 
domu wprowadza się dziewczynka, która wiecznie stroi głupie miny  
do Tomka. Tymczasem Tomek stara się odrabiać na czas wszystkie prace 
domowe, bo bardzo chce zasłużyć na odznakę wzorowego ucznia. 
Niestety, nie jest to łatwe zadanie, kiedy trudno skupić się na lekcjach,  
a jedynym ukochanym zajęciem jest rysowanie.  

nr 835-2231 18,90 zł

Seria Niefortunnych Zdarzeń.  
Akademia antypatii
L. Snicket • br. • B6 • 248 stron

Wioletka, Klaus i Słoneczko trafiają wreszcie  
do szkoły. Kochające książki i wiedzę  
rodzeństwo bardzo cieszy się z tej odmiany  
swego tragicznego i najeżonego  
niepowodzeniami losu. Powszechną  
Szkołę Imienia Prufrocka traktują jako  
najbezpieczniejsze schronienie przed  
czyhającym na ich majątek okrutnym  
kuzynem, hrabią Olafem. Jednak spotkanie z wicedyrektorem szkoły, 
Neronem, rozwiewa wszelkie nadzieje rodzeństwa na uniknięcie kolejnej 
życiowej katastrofy. W jakim przebraniu hrabia Olaf zaatakuje tym razem? 
Lemony Snicket opisując losy sympatycznych, zdolnych i dobrze 
wychowanych dzieci dowodzi, że nie ma sprawiedliwości na tym świecie.  

nr 835-2241 23,50 zł

Lassie, wróć!
E. Knight • tw. • A5 • 336 stron

Lassie, wróć! to piękna, klasyczna opowieść  
o sile przyjaźni, która może pokonać  
wszelkie przeciwności. To także lektura  
szkolna od wielu lat. Niezwykła historia  
od dziesięcioleci pobudza wyobraźnię  
i emocje czytelników, a jej główna  
bohaterka stała się symbolem psiej  
wierności. Co się stanie, kiedy Lassie trafi  
do nowego właściciela? Czy nie zgubi się  
w drodze do domu? I kto pomoże jej  
odzyskać siły, kiedy będzie chora i wyczerpana? 

nr 835-2209 32,00 zł

Zapiski Luzaka  
Gratka dla fanów przezabawnego „Dziennika cwaniaczka”! Nadchodzi 
Natan, który lubi czasem coś zbroić i niewątpliwie nie jest ulubieńcem 
nauczycieli. Jest za to stworzony do wielkich rzeczy. Naprawdę wielkich. 
Niestety w życiu nie wszystko układa się po twojej myśli tylko dlatego,  
że jesteś fajny. Choć pech go nie opuszcza, Natan zawsze zachowuje 
zimną krew.

nr 835-2211 Skazany na sukces 24,90 zł
nr 835-2213 Natan znowu w akcji 24,90 zł
nr 835-2215 Ale jazda! 24,90 zł
nr 835-2217 Natan idzie na całość 24,90 zł
nr 835-2218 Natan świruje 24,90 zł
nr 835-2219 Trefna strefa 24,90 zł
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Więzień Labiryntu
J. Dashner • br. • A5 • 424 strony

Więzień Labiryntu to pierwszy tom  
bestsellerowej trylogii porównywanej  
do Igrzysk śmierci czy serii Gone. Dla wielu  
czytelników jest to najlepsza trylogia  
od czasu Igrzysk śmierci Suzanne Collins.  
Więzień Labiryntu od wielu tygodni  
okupuje światowe listy bestsellerów, prawa  
wydawnicze zostały sprzedane na całym  
świecie, a wkrótce rozpoczną się zdjęcia  
do filmu na podstawie książki, za co odpowiedzialna ma być sama 
Catherine Hardwickle, reżyserka przebojowego cyklu „Zmierzch”. 
Więzień Labiryntu to jedna z najbardziej wciągających i nasyconych 
akcją książek ostatnich miesięcy, która trzyma w napięciu od początku 
aż  do ostatniej strony. Kiedy Thomas budzi się w ciemnej windzie, 
jedyną rzeczą, jaką pamięta, jest jego imię. Kiedy drzwi się otwierają 
jego oczom ukazuje się grupa nastoletnich chłopców, która wita go 
w strefie - otwartej przestrzeni otoczonej wielkimi murami, która 
znajduje się w samym centrum wielkiego i przerażającego labiryntu. 

nr 835-2251 39,90 zł

Dziedzictwo t. 1
Ch. Paolini • br. • A5 • 445 stron

Najgłośniejszy światowy megabestseller.  
Od sierpnia 2003 roku nieprzerwanie na 
szczycie list bestsellerów. Eragon – bohater 
Paoliniego, młody wiejski chłopak znajduje 
niebieski kamień i przynosi go do domu. 
Zanim udaje mu się sprzedać go handlarzowi, 
z „kamienia” wykluwa się szafirowy smok, 
Saphira. Smoka próbuje ukraść zły Urgals, 
który brutalnie morduje wuja Eragona. 
Chłopcu i smoczycy w ostatniej chwili udaje się uciec. Od tej chwili 
Eragon poprzysięga zemstę mordercy wuja i wyrusza na wyprawę, by 
uratować świat i stać się ostatnim legendarnym Jeźdźcem Smoków. 
Eragon jest związany z Saphirą magiczną mocą, psychiczną więzią, która 
wzmacnia ich wzajemną siłę, lecz jest trochę...nieprzewidywalna. Król 
krainy, w której rozgrywa się akcja – Alagaesii – jest także Jeźdźcem, 
zaprzedał się jednak ciemnej mocy... W książce znajdujemy wszystko, co 
niezbędne dla nowej generacji fantasy: wspaniałe walki, historyczne 
bronie, tajemniczy spisek i... kobietę elfa, która pojawia się w snach 
Eragona. Czy Eragon pokona złego króla i zostanie Jeźdźcem Smoków, 
czy ulegnie ciemnej mocy? Odpowiedź poznamy w „Dziedzictwie”. 

nr 835-2263 39,90 zł

Spirit Animals. Polowanie
J. Dashner • tw. • A5 • 300 stron

Maggie Stiefvater kontynuuje historię, którą  
rozpoczął Brandon Mull. Czworo dzieci  
odkrywa mistyczną więź pomiędzy  
człowiekiem a zwierzęciem, dającą obojgu  
ogromną moc. Czy zdołają ocalić świat  
przed zagrożeniem? Tym razem czytelnik  
zostaje przeniesiony w jeszcze ciemniejszy  
świat, a przygody stają się jeszcze bardziej  
fascynujące i wciągające. 

nr 835-2261 34,90 zł

Dzieciaki świata
M. Wojciechowska • tw. • B5 • 165 stron

Nikki jest zdecydowana pomóc Brandonowi,  
swojej szkolnej miłości, w uratowaniu  
schroniska dla psów. Sprawa staje się  
szczególnie ważna, gdy Nikki odkrywa  
zaskakującą tajemnicę Brandona. Wtedy,  
wraz z przyjaciółkami Chloe i Zoey, decyduje  
się wziąć udział w szkolnym programie  
dobroczynnym „Święta na Lodzie”,  
by zebrać pieniądze na schronisko. Niestety,  
MacKenzie musiała wściubić swój nos także i w tę sprawę, co oczywiście 
spowodowało mnóstwo nowych kłopotów. Czy niezwykłe pomysły Nikki 
uratują galę na lodzie i czy uda się ocalić schronisko przed zamknięciem? 

nr 835-2281 34,90 zł

Pamiętnik księżniczki  
- Księżniczka na różowo
M. Cabot • br. • A5 • 224 strony

Wygląda na to, że nadchodzi kres  
wszystkich niepowodzeń. Ale nie tak  
szybko. Mia wpada w niezłe tarapaty,  
zanim zrealizuje swoje największe  
marzenie: bal maturalny w towarzystwie  
Michaela Mascovitza. Po drodze czeka  
ją niefortunny wypadek... 

nr 835-2291 5,90 zł

Dzienniki Nikki. Nie tylko o szkole
R.R. Russell • br. • A5 • 288 stron

W USA sprzedanych ponad 3 miliony  
egzemplarzy! Tłumaczona na 23 języki!  
Dzienniki Nikki to zapiski zmagań nastolatki,  
która musi dopasować się do swojej nowej  
szkoły i przetrwać. Ze śmiesznymi rysunkami  
autorki i jej młodszej córki. Nikki idzie do  
nowej szkoły. Kogo tam pozna? Na początek  
pozna kogoś nieznośnego. I kogoś  
przystojnego. No i ma nowy pamiętnik,  
żeby to wszystko opisać. 

nr 835-2271 29,90 zł

Koalicja szpiegów 
To trylogia pełna ucieczek, pościgów, skoków na spadochornie, tajnych 
szyfrów i zagadek, które kryją niejedną tajemnicę! A to dopiero początek 
niesamowitej i mrożącej krew w żyłach przygody... 

nr 835-2283 Luminariusz 22,90 zł
nr 835-2285 Baza G-8 22,90 zł
nr 835-2287 Misja Hexi Pen 23,50 zł
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Klasy I-III gimnazjum
Hobbit
J.R.R. Tolkien • br. • A5 • 352 strony

Klasyka gatunki i wstęp do „Władcy  
pierścieni”. „Hobbit” to jedno  
z największych i najpopularniejszych dzieł  
Tolkiena. To opowieść o niebezpiecznej  
wyprawie podjętej przez krasnoludy, które  
wyruszają wykraść strzeżone przez smoka  
złoto. Ich nieoczekiwanym partnerem jest  
hobbit Bilbo Baggins. Bilbo bardzo sobie  
ceni dobre jedzenie, spokój i wygodę, lecz  
jego udziałem staje się wielka przygoda...   

nr 835-3001 22,00 zł

Romeo i Julia
W. Szekspir • tw. • A5 • 208 stron

„Romeo i Julia” należy do najwybitniejszych  
sztuk Szekspira. I chociaż to tragedia,  
tryska ona wręcz życiem renesansowej  
Werony: miłość i nienawiść, młodość i radość  
życia, słabostki i ułomności ludzkie decydują o jej niepowtarzalnej 
atmosferze. Zaskakujące też, jak wielka jest tu rola przypadku. Wina nie 
wynika z działań bohaterów, ale z tajemniczych zrządzeń losu. Romeo  
i Julia po dzień dzisiejszy jest symbolem miłości.   

nr 835-3003 7,90 zł

Igrzyska śmierci. Trylogia
S. Collins • br. • A5 • 824 strony

Poczytna trylogia w jednym tomie,  
w okładce filmowej. Oprócz tytułowych  
„Igrzysk śmierci” w skład trylogii wchodzą  
tomy „W pierścieniu ognia” i „Kosogłos”.    

nr 835-3005 69,00 zł

Zostań, jeśli kochasz
G. Forman • br. • A5 • 248 stron

Światowy bestseller przetłumaczony na ponad  
trzydzieści języków. Mia straciła wszystko.  
Czy miłość pokona śmierć? Po tragicznym  
wypadku, w którym zginęli jej najbliżsi, Mia  
trwa w stanie dziwnego zawieszenia. Musi  
podjąć decyzję, czy walczyć o odzyskanie  
przytomności, czy też poddać się i umrzeć.  
Próbując rozstrzygnąć ten dylemat,  
wspomina dotychczasowe życie.  
Poruszająca książka o dającej wsparcie  
rodzinie, przyjaźni, samotności i znajdowaniu swego miejsca na ziemi.   

nr 835-2069 22,50 zł

Niezgodna - trylogia
V. Roth • tw. • A5 • 1040 stron

Ekskluzywne wydanie w 1 tomie Trylogia  
Niezgodna (Niezgodna, Zbuntowana,  
Wierna) Altruizm, Nieustraszoność, Erudycja,  
Prawość, Serdeczność. Na te pięć frakcji  
podzielone było społeczeństwo zbudowane  
na ruinach Chicago. Każdy szesnastolatek  
przechodzi test predyspozycji, a potem  
w krwawej ceremonii musi wybrać frakcję.  
Ten, kto nie pasuje do żadnej frakcji zostaje  
uznany za bezfrakcyjnego i wykluczony. Ten, kto łączy cechy charakteru 
kilku frakcji jest niezgodny i musi być wyeliminowany…   

nr 835-2067 79,90 zł

Władca pierścieni  
- Bractwo pierścienia
J. R. R. Tolkien • br. • A5 • 586 stron

Pierwsza część Władcy pierścieni,  
porywającej przygody, stworzonej z epickim  
rozmachem przez J.R.R. Tolkiena.  
W spokojnej wiosce w Shire młody hobbit  
Frodo zostaje obarczony niezwykle  
odpowiedzialnym zadaniem. Ma on podjąć  
niebezpieczną podróż przez Środziemie do  
Szczelin Zagłady, by tam zniszczyć pierścień  
Mordoru. Musi bowiem udaremnić niecne plany władcy ciemności…   

nr 835-3011 19,00 złWiedźmin - tom 1-8
A. Sapkowski • tw. • A5

Saga o Wiedźminie - mistrzu miecza  
i fachowcu czarostwa strzegącym 
moralnej i biologicznej równowagi 
w czarownym świecie. W pakiecie: 
Wiedźmin: Ostatnie życzenie, Miecz 
przeznaczenia, Sezon burz, Krew elfów, 
Chrzest ognia, Czas pogardy, Wieża Jaskółki, 
Pani Jeziora. Wszystkie tomy w twardych oprawach,  
z autografem autora na grzbiecie kompletu.  

nr 835-3021 499,00 zł

Dary anioła  
To znana na całym świecie seria. Książki opowiadają o świecie, w którym 
Nocni Łowcy walczą z demonami. Każdy kolejny tom to jeszcze więcej 
przygód, magii, fantastyki.

nr 835-3041 Miasto kości 35,00 zł
nr 835-3043 Miasto popiołów 35,00 zł
nr 835-3045 Miasto szkła 39,00 zł
nr 835-3047 Miasto upadłych aniołów 39,00 zł
nr 835-3048 Miasto zagubionych dusz 39,00 zł
nr 835-3049 Miasto Niebiańskiego Ognia 45,00 zł
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Zmierzch - t. I
S. Meyer • br. • A5 • 416 stron

To porywająca opowieść o miłości, łącząca  
cechy horroru i powieści o dojrzewaniu.  
Jej bohaterka, siedemnastoletnia Isabella  
Swan, przeprowadza się do ponurego  
miasteczka w deszczowym stanie  
Washington, gdzie spotyka tajemniczego,  
niezwykle przystojnego Edwarda Cullena.  
Chłopak ma nadludzkie zdolności. Bella  
usiłuje poznać jego mroczne sekrety, nie  
zdaje sobie jednak sprawy, że naraża tym siebie i swoich najbliższych  
na niebezpieczeństwo. Już niedługo może nie być odwrotu...   

nr 835-3033 29,90 zł

Pamiętnik narkomanki
B. Rosiek • br. • A5 • 306 stron

Pamiętnik jest zapisem prawdziwych  
przeżyć dziewczyny, później kobiety, która  
przeszła przez piekło uzależnienia i której,  
jako jednej z nielicznych, udało się  
przezwyciężyć nałóg. Jest lekturą  
przejmującą, niejednokrotnie bardzo  
drastyczną, ale wobec zagrożeń, jakie  
niesie narkomania – konieczną.   

nr 835-3051 25,90 zł

My, dzieci z dworca ZOO
Christiane F. • br. • A5 • 222 strony

Światowy i krajowy bestseller. Przejmujący  
prawdziwością opisów pamiętnik  
narkomanki. Christine F. opowiada swoją  
historię oraz dzieje rówieśników, przyjaciół,  
często bardzo młodych narkomanów,  
z których wielu tragicznie kończy życie,  
nie mogąc zerwać z nałogiem.  

nr 835-3071 29,90 zł

Szukając Alaski
J. Green • br. • A5 • 320 stron

Słynna pierwsza powieść jednego  
z najpopularniejszych współczesnych  
autorów literatury młodzieżowej, Johna  
Greena. Ten literacki debiut to powieść  
o myślących i wrażliwych młodych ludziach.  
Zbuntowanych, szukających intensywnych  
wrażeń i odpowiedzi na najważniejsze  
pytania: o miłość i przyjaźń. 

nr 835-3073 34,90 zł

Zemsta
A. Fredro • tw. • A5 • 208 stron

Książka zawiera starannie przygotowany  
tekst utworu, opatrzony na marginesach  
objaśnieniami i komentarzami (oznaczony  
symbolami graficznymi), życiorys autora,  
streszczenie lektury, dokładne omówienie  
problematyki utworu i plany przykładowych  
wypracowań związanych z tematyką  
omawianej lektury. 

nr 835-3075 5,90 zł

Oskar i pani Róża
E.E. Schmitt • br. • A5 • 88 stron

Piękna, mądra i niepozbawiona humoru  
opowieść o tym, jak pokonać strach,  
odnaleźć wiarę i nie poddać się w obliczu  
nieszczęścia. Ta książka da Wam siłę  
i nadzieję, a kto wie?, może nawet zmieni  
Wasze życie...   

nr 835-3053 15,90 zł

Kamienie na szaniec
A. Kamiński • br. • A5 • 240 stron

Opowieść o bohaterach Szarych Szeregów  
- Rudym, Alku, Zośce, zilustrowana ponad  
osiemdziesięcioma zdjęciami ze wszystkich  
epok ich życia - od gniazda rodzinnego,  
poprzez czas harcerstwa, miłości, walki,  
po dni ostatnie! Po raz pierwszy pełny tekst,  
bez skreśleń cenzury PRL. Wydanie  
wzbogacone zdjęciami młodzieży z drużyn 
i szkół noszących imiona Janka Bytnara  
- Rudego, Alka Dawidowskiego, Tadeusza  
Zawadzkiego - Zośki, Aleksandra Kamińskiego - Kamyka.

nr 835-3055 23,90 zł

Mały Książę
A. de Saint-Exupéry • tw. • B5 • 80 stron

Jest to jeden z tych utworów, do których  
lektury wracamy przez całe życie  
w poszukiwaniu tych samych  
humanistycznych wartości: wierności,  
odpowiedzialności, wiary w miłość  
i przyjaźń. Żyjący na innej planecie mały  
bohater tej książki kocha i pielęgnuje różę,  
nie wiedząc, że nie jest ona jedynym  
okazem tego kwiatu na świecie. Kiedy  
opuszcza planetę i na Ziemi przekonuje się,  
że takich kwiatów jest więcej, jego uczucie dojrzewa, rozumie bowiem, 
że porzucając swoją różę, naraża ją na niebezpieczeństwo.   

nr 835-3057 13,90 zł

Pieśń lodu i ognia - Nawałnica  
mieczy - cz. 1
R.R. Martin • br. • A5 • 608 stron

Siedem królestw rozdarła krwawa wojna,  
a zima zbliża się niczym rozwścieczona  
bestia. Ludzie z Nocnej Straży przygotowują  
się na spotkanie z wielkim chłodem  
i żywymi trupami, które mu towarzyszą.  
Do inwazji na północ, której świeżo wykutą  
koronę nosi Robb Stark, szykuje się jednak  
horda głodnych, dzikich ludzi władających 
magią nawiedzanego pustkowia. Siostry Robba zaginęły, nie żyją albo  
w każdej chwili mogą zginąć na rozkaz króla Joffreya z rodu Lannisterów. 
A za morzem ostatnia z Targaryenów wychowuje smoki, które wykluły 
się na pogrzebowym stosie jej męża, gotowa pomścić śmierć ojca, 
ostatniego ze smoczych królów, zasiadających na Żelaznym Tronie.  

nr 835-3061 42,90 zł
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Program „Książki  naszych marzeń”

Quo vadis
H. Sienkiewicz • tw. • A5 • 576 stron

Książka zawiera starannie przygotowany  
tekst utworu, opatrzony na marginesach  
objaśnieniami i komentarzami (oznaczony  
symbolami graficznymi), życiorys autora,  
streszczenie lektury, dokładne omówienie  
problematyki utworu i plany przykładowych  
wypracowań związanych z tematyką  
omawianej lektury.  

nr 835-3077 12,90 zł
Kamizelka
B. Prus • br. • A5 • 32 strony

W noweli opowiedziana została historia  
miłości pewnego małżeństwa. Byli to zwykli,  
przeciętni, młodzi ludzie, ale łączyło ich  
niezwykle silne i piękne uczucie. Wiedli  
skromne, trudne życie. Oboje ciężko  
pracowali, a mimo to w niedzielę stać ich  
było wyłącznie na drobne przyjemności  
w postaci spaceru, piernika i kubka wody  
sodowej. Byli jednak bardzo szczęśliwi.  
Niestety, pewnego dnia mąż zachorował… 

nr 835-3081 2,90 zł

Dziady
A. Mickiewicz • tw. • A5 • 352 strony

„Dziady” nazywane są arcydramatem  
romantycznym. Poszczególne części  
Dziadów mają charakter autonomiczny,  
brakuje w nich jednoznacznego zakończenia,  
kolejne sceny nie wiążą się ze sobą w sposób  
bezpośredni, a partie epickie i liryczne łączą  
się z dramatycznymi. W utworze świat  
realistyczny przeplata się ze światem  
fantastycznym, występują liczne odwołania  
do ludowych wierzeń, obrzędów oraz nawiązania do ludowej moralności  
i poczucia sprawiedliwości. Bohater przeistacza się z romantycznego 
kochanka w bojownika o wolność ojczyzny…  

nr 835-3083 12,90 zł

Poczwarka
D. Terakowska • br. • A5 • 322 strony

Proza, dramat, Adam i Ewa to młode,  
zamożne, wykształcone małżeństwo.  
Spełnieniem ich ambicji i planów na  
przyszłość ma stać się dziecko. Jednak jego  
narodziny okazują się ruiną, brakiem  
realizacji marzeń.  

nr 835-3085 29,00 zł

Skąpiec
Molier • br. • A5 • 176 stron

Harpagon - paryski mieszczanin - znany  
jest ze swojego chorobliwego skąpstwa.  
W mieście mówią nawet, że każe drukować  
specjalne kalendarze, w których zwiększa  
liczbę dni postnych, a własnym koniom  
podkrada owies. Rozpaczą napawa go  
myśl, że ma w domu dwoje darmozjadów  
- syna i córkę. Chytry starzec układa korzystne 
dla swojej sakiewki plany matrymonialne. 
Czy los uchroni Elizę i Kleanta od niechcianych 
małżeństw?  

nr 835-3087 4,50 zł

Dywizjon 303
A. Fiedler • br. • A5 • 128 stron

Arkady Fiedler był porucznikiem rezerwy.  
We wrześniu 1940 roku został  
korespondentem wojennym przy polskich  
oddziałach lotniczych w Wielkiej Brytanii.  
W czasie wojny, w Londynie, ukazała się  
najsławniejsza z jego książek – „Dywizjon  
303”. Książka opowiada o pierwszym  
okresie działań bojowych Dywizjonu 303. 

nr 835-3089 12,50 zł

Krzyżacy
H. Sienkiewicz • tw. • A5 • 688 stron

Książka zawiera starannie przygotowany  
tekst utworu, opatrzony na marginesach  
objaśnieniami i komentarzami (oznaczony  
symbolami graficznymi), życiorys autora,  
streszczenie lektury, dokładne omówienie  
problematyki utworu i plany przykładowych  
wypracowań związanych z tematyką  
omawianej lektury. 

nr 835-3091 11,90 zł

Potop
H. Sienkiewicz • tw. • A5 • 936 stron

Rok 1655, w granice Rzeczpospolitej  
wkracza olbrzymia armia szwedzka. Polacy  
zapamiętają ten najazd jako potop  
szwedzki. Mnożą się zdrady - ulega  
szlachta pospolitego ruszenia pod Ujściem,  
Janusz Radziwiłł poddaje Litwę Szwedom.  
Ostoją Polaków staje się Częstochowa,  
w której obronie niebagatelną rolę odegra  
Andrzej Kmicic. Bohaterskimi czynami  
za wszelką cenę będzie chciał odzyskać  
dobre imię.

nr 835-3093 15,00 zł

Syzyfowe prace
S. Żeromski • tw. • A5 • 288 stron

Książka zawiera starannie przygotowany  
tekst utworu, opatrzony na marginesach  
objaśnieniami i komentarzami (oznaczony  
symbolami graficznymi), życiorys autora,  
streszczenie lektury, dokładne omówienie  
problematyki utworu.

nr 835-3199 8,90 zł

Tam, gdzie spadają anioły
D. Terakowska • br. • A5 • 300 stron

Akcja rozgrywa się na dwóch poziomach:  
ziemskim - historia dziewczynki, która  
utraciła swego Anioła Stróża i stara się go  
odzyskać, i kosmicznym - Anioł Stróż walczy  
ze swym ciemnym bratem bliźniakiem  

nr 835-3079 26,90 zł
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Ogniem i mieczem
H. Sienkiewicz • br. • A5 • 608 stron

Wybucha powstanie Kozaków pod wodzą  
Chmielnickiego. Butny przywódca odnosi  
kolejne zwycięstwa. Jan Skrzetuski  
z niepokojem śledzi rozwój wypadków.  
Bardzo niepokoi się losem Heleny  
Kurcewiczówny, swojej ukochanej,  
ale przedkłada patriotyczny obowiązek  
nad szczęście osobiste. Ma jednak wiernych  
przyjaciół - Zagłoba, Wołodyjowski 
i Rzędzian będą się starali wyrwać Helenę z rąk groźnego Bohuna.  

nr 835-3095 12,00 zł

Pan Tadeusz
A. Mickiewicz • tw. • A5 • 416 stron

Pan Tadeusz jest jednym z najbardziej  
znanych utworów Mickiewicza. Autor  
odtworzył w Historii szlacheckiej z roku  
1811 i 1812 obraz ukochanej Litwy,  
w czasie pobytu na emigracji. Mistrzowsko  
połączył różne wątki: utrzymane w lekkim  
tonie perypetie miłosne młodego Tadeusza,  
szlacheckie spory o zamek, a wreszcie -  
dzieje upadku, pokuty i rehabilitacji Jacka  
Soplicy. Książka zawiera starannie przygotowany tekst utworu, opatrzony 
na marginesach objaśnieniami i komentarzami (oznaczony symbolami 
graficznymi), życiorys autora, streszczenie lektury, dokładne omówienie 
problematyki utworu.  

nr 835-3099 9,90 zł

Pan Wołodyjowski
H. Sienkiewicz • br. • z opr. • A5 • 400 stron

Jest rok 1668. Mały Rycerz - Michał  
Wołodyjowski - porzucił służbę rycerską  
i wstąpił do klasztoru kamedułów  
w zamiarze zostania zakonnikiem  
z rozpaczy po śmierci swojej narzeczonej,  
Anusi Borzobohatej-Krasieńkiej. Na wieść  
o tym jego trzej przyjaciele: Skrzetuski,  
Kmicic, a przede wszystkim Jan Onufry  
Zagłoba postanawiają go ratować.  
Do klasztoru przybywa Zagłoba i podstępem nakłania rycerza, by 
stamtąd wyszedł, bo jego najlepszy przyjaciel, Ketling leży na łożu 
śmierci. Raz opuściwszy klasztor, Wołodyjowski już do niego nie wraca. 
Na polecenie hetmana Jana Sobieskiego zbiera rycerstwo, bo granice 
Rzeczypospolitej są zagrożone przez Turków. Udaje mu się także ułożyć 
wreszcie życie osobiste. Spotyka Barbarę Jeziorkowską, która zostaje jego 
żoną. Życie w Chreptiowie - stanicy rycerskiej - upływa im w wielkim 
szczęściu, którego nie zakłóca nawet epizod z Azją Mellechowiczem 
(udało mu się porwać Basię, ale ta zdołała uciec, dotkliwie raniąc Tatara). 
Niestety Wołodyjowski to przede wszystkim rycerz. Wraz z Ketlingiem 
wyrusza bronić nadgranicznej twierdzy - Kamieńca Podolskiego. Obaj 
ślubują, że nie opuszczą swoich stanowisk. W krytycznej sytuacji 
wysadzają zamek. W Epilogu Sienkiewicz opisał zwycięską bitwę 
z Turkami pod Chocimiem w 1673 r.  

nr 835-3097 6,90 zł

Jutro  
Ta powieść stała się nie tylko największym młodzieżowym bestsellerem 
w historii Australii, ale też fenomenem, który przekroczył granice 
wiekowe. Seria zachwyca nie tylko nastolatków, ale także dorosłych 
czytelników, gdyż mówi o wartościach uniwersalnych: przyjaźni, miłości, 
odwadze i honorze. Również nauczyciele dostrzegli, że takie wartości 
podane we współczesnych realiach i napisane językiem uczniów bardziej 
niż kanon lektur szkolnych zachęcą młodzież do dyskusji i przemyśleń.

nr 835-3101 Kiedy zaczęła się wojna 31,90 zł
nr 835-3103 Przyjaciele mroku 31,90 zł
nr 835-3105 Gorączka 31,90 zł
nr 835-3107 Cienie 31,90 zł
nr 835-3109 Po drugiej stronie świtu 31,90 zł

Pamiętniki Wampirów 
To seria powieści publikowana od 1991 roku, której siedem pierwszych 
części jest autorstwa pisarki L. J. Smith, zaś kolejnych jest anonimowy 
autor. Seria opowiada o nastoletniej dziewczynie zafascynowanej dwoma 
braćmi wampirami. 

nr 835-3113 Księga 2 (Mrok, Powrót o zmierzchu, 
Uwięzieni)

36,90 zł

nr 835-3115 Księga 3 (Dusze cieni) 36,90 zł
nr 835-3117 Księga 4 (Północ) 36,90 zł
nr 835-3119 Księga 5 (Fantom) 36,90 zł
nr 835-3121 Księga 6 (Pieśń księżyca) 36,90 zł
nr 835-3123 Księga 7 (Moc przeznaczenia) 36,90 zł
nr 835-3125 Księga 8 (Bez szans) 36,90 zł
nr 835-3127 Księga 9 (Bez słów) 37,90 zł
nr 835-3129 Księga 10 (Bez maski) 35,50 zł
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więcej tytułów z danej serii i nie tylko, znajdą Państwo na naszej stronie www.sklep.educarium.pl

Program „Książki  naszych marzeń”

Sprawy Sherlocka Holmesa
A.C. Doyle • br. • A5 • 340 stron

„Sprawy Sherlocka Holmesa” to ostatni,  
dziewiąty tom poświęcony detektywom  
z Baker Street – zbiór dwunastu opowiadań, 
w których Sherlock Holmes i doktor John  
H. Watson rozwiązują pasjonujące zagadki  
kryminalne. Szukają m.in. zaginionego  
diamentu Korony, „wampira z Susex”,  
wyjaśniają okoliczności tajemniczych  
zgonów nad brzegiem oceanu  
i straszliwego ataku lwa w cyrku...   

nr 835-3135 13,90 zł

Buszujący w zbożu
J.D. Salinger • br. • A5 • 304 strony

Powieść jednego z najpopularniejszych  
pisarzy amerykańskich w latach 70.  
stała się powieścią kultową. Była  
manifestem młodzieżowego buntu  
przeciwko konsumpcyjnemu stylowi życia.   

nr 835-3141 25,90 zł

Balladyna
J. Słowacki • br. • A5 • 244 strony

Książka zawiera starannie przygotowany  
tekst utworu, opatrzony na marginesach  
objaśnieniami i komentarzami (oznaczony  
symbolami graficznymi), życiorys autora,  
streszczenie lektury, dokładne omówienie  
problematyki utworu   

nr 835-3143 4,90 zł

Stowarzyszenie umarłych poetów
N. Kleinbaum • br. • A5 • 156 stron

Rozpoczyna się rok szkolny w Akademii  
Weltona, elitarnej szkole średniej o wielkich  
osiągnięciach i nader surowej dyscyplinie.  
W miejsce odchodzącego na emeryturę  
nauczyciela przychodzi nowy, John Keating.  
Czterem zasadom akademii, którymi są:  
tradycja, honor, dyscyplina i doskonałość,  
przeciwstawia inny sposób kształtowania  
i wychowania młodych ludzi. Co zwycięży: 
rygorystycznie przestrzegana tradycja  
czy prawo do marzeń, wolności i młodzieńczego buntu?  

nr 835-3145 19,50 zł

W śnieżną noc
J. Green • br. • A5 • 3338 stron

Trzy gwiazdy literatury młodzieżowej,  
z kultowym pisarzem Johnem Greenem  
na czele, napisały na czas Gwiazdki trzy  
połączone ze sobą opowiadania. Punktem  
wyjścia jest burza śnieżna, która w Wigilię  
kompletnie zasypuje miasteczko Gracetown…  

nr 835-3147 34,90 zł

Latarnik
H. Sienkiewicz • br. • A5 • 40 stron

Latarnik Henryka Sienkiewicza powstał  
w 1880 roku. Jest to nowela o wymowie  
patriotycznej, uważana za polskie arcydzieło  
tego gatunku. W komentarzach dotyczących  
tego utwory pojawiało się stwierdzenie,  
że w Latarniku udało się Sienkiewiczowi  
oddać polskiego ducha narodowego.  
W skondensowanej formie autor zawarł  
w nim historię polskiego emigranta, który  
pod wpływem lektury Pana Tadeusza  
przeżywa swoisty powrót do ojczyzny, którą opuścił czterdzieści lat temu.  

nr 835-3149 2,50 zł

I nie było już nikogo  
(10 małych Murzynków)
A. Christie • br. • A5 • 216 stron

Dziesięć osób, każda podejrzana  
o morderstwo, zostaje zaproszonych przez  
tajemniczego gospodarza do domu na  
wyspie. Gdy ginie druga osoba, goście  
szybko zdają sobie sprawę, że to,  
co początkowo uważali za nieszczęśliwy  
wypadek, jest robotą zabójcy. Postanawiają  
odkryć jego tożsamość, ale okazuje się,  
że nikt nie ma alibi…

nr 835-3151 20,00 zł

Messi. Wieczny zwycięzca
F. Traini • br. • B5 • 304 strony

Prosto z Barcelony: jeden z najlepszych
dziennikarzy pisze o jednym z najlepszych
piłkarzy! Książka uzupełniona o najnowsze 
wiadomości przez Stefana Szczepłka, 
znanego dziennikarza sportowego.  

nr 835-3155 29,90 zł

Hera moja miłość
A. Onichimowska • br. • A5 • 164 stron

Bohaterowie książki – Grażyna i Kamil  
Niwiccy oraz ich dwaj synowie  
siedemnastoletni Jacek i siedmioletni Michał  
– tworzą zamożną, z pozoru szczęśliwą  
rodzinę. Jednak nic tu nie jest takie, jak się  
wydaje. Dla Grażyny liczy się przede  
wszystkim kariera, Kamil często nieobecny  
w domu ma problemy z alkoholem, a Jacek,  
który nigdy nie sprawiał kłopotów, też ma  
swój skrzętnie skrywany sekret. Lubi z dziewczyną zapalić trawkę.  
Nie dostrzega, kiedy nałóg wymyka mu się spod kontroli. Skupieni  
na własnych sprawach rodzice nie zauważają, że z ich synem dzieje się 
coś złego. Tajemnicę Jacka odkrywa za to mały Michał, który bacznie 
obserwuje starszego brata i chce być taki jak on. Wstrząsająca, oparta  
na faktach historia, o której autorka napisała: „Nie uwolnię się od niej, 
póki jej sobie nie wyobrażę w najdrobniejszych szczegółach. Póki jej 
Wam nie opowiem”. 

nr 835-3153 20,50 zł
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Yellow Bahama w prążki
E. Nowak • br. • A5 • 200 stron

Prawie każda dziewczyna marzy, aby  
powstała powieść o niej samej. Większość  
jednak nic nie robi, żeby to marzenie  
zrealizować... Ale nie Hania, bohaterka  
„Yellow bahama w prążki”. Hania jest  
zwyczajną dziewczyną wiodącą zwyczajne  
życie. To jej niezwykły dar obserwacji,  
ponadprzeciętne poczucie humoru oraz  
ogromny dystans do siebie samej i wszystkiego, co ją w życiu spotyka, 
sprawia, że od jej e-maili nie możemy się oderwać…

nr 835-3157 20,90 zł

Plus minus 16. Pozłacana rybka
B. Kosmowska • tw. • B5 • 160 stron

Barbara Kosmowska, mistrzyni  
psychologicznych portretów, opowiada  
o materii ludzkiego życia, w którym rzeczy  
ważne splatają się z błahymi, o heroizmie  
codzienności. Choroba brata, pierwsza  
miłość, rozwód rodziców wymuszają na  
młodziutkiej bohaterce rewizję własnej  
postawy, skłaniają do stawiania pytań.  

nr 835-3159 21,50 zł Akademia wampirów - 1
R. Mead • br. • A5 • 336 stron

Tylko najlepszy przyjaciel może ocalić ci  
życie. Zwłaszcza jeśli twój wróg jest  
nieśmiertelny... Akademia wampirów to cykl  
powieściowy, który pokochały już miliony  
czytelników. Często jest porównywany  
ze „Zmierzchem” Stephanie Meyer. W szkole  
im. świętego Władimira wampiry czystej  
krwi - moroje - uczą się posługiwać swoimi 
nadnaturalnymi darami, a mieszańce -  
dampiry - szkolą się na ich opiekunów i oddanych strażników. Posępne 
mury kryją jednak więcej mrocznych tajemnic niż można by podejrzewać. 

nr 835-3161 34,90 zł

Antilia tom 1. Tatuaż z lilią
R. Mead • br. • A5 • 336 stron

Pierwszy tom nowej serii młodzieżowej  
z elementami paranormalnymi. Gdy Nina  
kończy 18 lat, w jej życiu zdarza się aż  
nadto przełomów. Jej chłopak okazuje się  
zainteresowany też innymi dziewczynami.  
W wypadku samochodowym giną jej rodzice. 
Jedynaczka na dalszą część edukacji  
wyjeżdża z Wilanowa do swojej ciotki  
w Stanach Zjednoczonych. Ale  
w rzeczywistości przenosi się dalej niż za ocean. Okazuje się, że 
otrzymany w emocjonalnej chwili tatuaż zaczyna być dla niej kluczem  
do świata Antilii, w którym nie wszyscy są przyjaciółmi… 

nr 835-3181 29,90 zł

Galop 44
M. Kowaleczko-Szumowska • br. • A5  
• 320 stron

Mikołaj w przedziwny sposób trafia  
ze współczesnej Warszawy w sam wir  
dramatycznych wydarzeń powstania  
warszawskiego. Jego starszy brat Wojtek  
decyduje się na podróż, która zakończy  
się kilkadziesiąt lat wcześniej, aby wydostać  
Mikołaja z powrotem. W walczącej  
Warszawie chłopcy poznają na przemian  
smak zwycięstwa i gorycz porażki,  
dowiadują się, czym jest męstwo, prawdziwa przyjaźń i wielka miłość. 

nr 835-3191 32,50 zł

Ćpunka
B. Rosiek • br. • A5 • 112 stron

Najnowsza powieść Barbary Rosiek  
o dziewczynie, nastolatce, kobiecie? Kim  
jest Anka? Jest jedną z nas, Was, koleżanką  
Twojej córki. W jednej bolesnej chwili staje  
się Ćpunką. Czy ktoś jej pomoże? Czy ktoś  
ją dostrzeże? Czy jest dla niej nadzieja? 

nr 835-3197 29,00 zł

W pogoni za marzeniem
K. le Vann • br. • A5 • 200 stron

Cassidy czuje się zagubiona i osamotniona,  
brakuje jej prawdziwej przyjaźni. Wszystko  
się zmienia, kiedy poznaje nieco starszego  
od siebie licealistę Jonasa. Powieść  
o bolesnych procesach dojrzewania  
i odkrywania własnego ja.  

nr 835-3193 3,90 zł

Czarne Serce
G.E. Puricelli • br. • A5 • 352 strony

Czy myślałeś kiedyś, że spotkasz bohatera  
ze swoich snów? Sławna pisarka dla  
młodzieży, Kornelia Wyndham, zniknęła.  
Zostawiła nieukończony ostatni tom serii,  
której bohaterem jest idol tysiący nastolatek,  
Narcyz Spark, posępny piosenkarz rockowy.  
Jej siostrzenica Viola zaczyna śledztwo,  
gdy nagle i niespodziewanie przed  
drzwiami domu pojawia się… piękny  
siedemnastolatek, który właśnie wyszedł  
ze stron książki ciotki…  

nr 835-3195 28,90 zł

Zniszcz ten dziennik. Kreatywna  
Destrukcja
br. • A5 • 224 strony

Wykorzystując pomysłowo, lecz osobliwie  
zilustrowane szablony, uznana artystka Keri  
Smith zachęca do dokonywania aktów  
destrukcji i eksperymentów w dzienniku,  
aby rozbudzić prawdziwy proces tworzenia.  
Ideą dziennika jest jego kreatywne  
„zniszczenie”, „pobrudzenie”, „postarzenie”  
poprzez dowolną, bardzo osobistą, czasem 
abstrakcyjną, ale zawsze twórczą interpretację zadań zaproponowanych 
na jego stronach. Polecenia te mogą wydawać się niekonwencjonalne: 
dziurawienie stron, malowanie dłońmi, zalewanie kawą, zgniatanie kartek 
czy zabranie dziennika pod prysznic - nie należy jednak rozumieć ich zbyt 
dosłownie - chodzi o wykorzystanie własnej wyobraźni. Każdy dziennik 
jest niepowtarzalnym dziełem jego twórcy, oddając jego osobowość  
i postrzeganie rzeczywistości.

nr 835-3171 29,90 zł


