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 Cena 49,90 zł 
 Stron 144
  Format 200 x 270 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12688-7

 
 Cena 49,90 zł 
 Stron 160
  Format 200 x 270 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12689-4

Wzruszające, pełne liryzmu przygody Krzysia 
i jego przyjaciół 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 książki o Krzysiu, Puchatku, Kłapouchym 
i Prosiaczku należą do ulubionych lektur dzieci 
i młodzieży.

To nowe, eleganckie wydanie z kolorowymi ilu-
stracjami w dużym formacie z pewnością spodo-
ba się kolejnemu pokoleniu małych czytelników.
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nowości czerwiec
Co się zdarzyło w piórniku
Autor:  Izabela Mikrut
Ilustrator: Marta Kurczewska

 Cena 39,90 zł
 Stron 28
 Format 200 x 280 mm
 Oprawa twarda, karton
 ISBN 978-83-10-12653-5

Kiedy nie patrzycie, w piórniku dzie-
ją się niesłychane rzeczy. Przybory, 
które w nim mieszkają, mają swo-
je własne, bardzo ciekawe życie. 
W rolach głównych: kredki, ołówek, 
długopis, gumka myszka (z córką), 
linijka, korektor, temperówka, cyrkiel 
i inni… 

Zabawny wiersz Izabeli Mikrut 
z zadaniami dotyczącymi lokato-
rów piórnika to projekt łączący wa-
lory literackie i edukacyjne. Służy 
nie tylko do wspólnego czytania 
i oglądania z rodzicami, lecz tak-
że przygotowuje do szkoły, ucząc 
przeznaczenia rozmaitych przed-
miotów, rozpoznawania kolorów, 
wyszukiwania szczegółów i wielu 
innych umiejętności!

Marta Kurczewska (1977) rysu-
je i maluje od baaaardzo dawna.
Pierwszą wystawę jej ponad dwu-
dziestu prac machniętych w nieca-
łą godzinę zorganizował tata… dla 
mamy. Mimo to pierwsze murale 
młodej artystki wywołały raczej 
mieszane uczucia (w najbliższych 
krewnych). Obecnie ilustratorka jest 
dumną właścicielką ogromnego 
stołu do pracy, na którym można 
malować, rysować, chlapać, wy-
dzierać, przyklejać i doklejać. Cza-
sem na tym stole rezyduje czarna 
kotka, zwana pieszczotliwie Panią 
Prezes i niewątpliwie uważająca 
się za muzę swojej pani. Poza 
malowaniem Marta Kurczewska 
ogromnie lubi gotować (a zwłasz-
cza przyprawiać), jeździć na nar-
tach, taplać się w morzu, najlepiej 
w Wielkich Falach, i w ogóle leni-
wie spędzać czas.

Izabela Mikrut ćwierć wieku osiągnęła kilka 
lat temu i ciągle się starzeje. Optymistycznie 
nastawiona do życia. Biegle czyta i pisze, nie-
chętnie biega. Bajki najpierw przeżywa, a póź-
niej zapisuje. Autorka m.in. Strasznie trudnych 
wierszyków oraz Słoni na pontonie. Uwielbia 
siatkówkę, nicnierobienie i zwierzęta futerkowe. 
Z okna fotografuje zachody słońca (bo ze 
wschodami za dużo zachodu, a zresztą ma 
okno nie od tej strony). Czasami się zamyśla… 

W serii (w przygotowaniu):
Co się zdarzyło w skrzynce z narzędziami

fot. Wojciech Kurczewski

fot. Marcin Ryczan

Do piórnika mrówka zerka,
A tam kredki grają w berka!
Żadna kredka nie kaprysi.
Uśmiechnięte aż po rysik.

Szarą goni fioletowa,
Czarna się za żółtą chowa.
Przyłączyła się ekierka
I też gra z kredkami w berka…

Woła mrówka do ołówka:
— Ciężki jesteś jak lodówka!
On poszarzał aż na twarzy:
— To przez gumkę! Dużo waży!
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zamówienia: tel. 22 338 92 09, faks 22 643 64 422

fot. Andrzej Bancarzewski

KsiążKa dostępna taKże jaKo 

W tej serii również:
Zakręcona na Maksa

M jak dżeM
Kawa dla kota

Sezon na zielone kasztany
Motyle dzienne, motyle nocne

Miłość bez konserwantów 
 

cena jednego tomu 19,90 zł

W przygotowaniu:
Piegowate niebo

 Cena 19,90 zł 
 Stron 208
  Format 140 x 192 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12621-4

zapiski z annopola
Autor: Wiesława Bancarzewska

 Cena 34,90 zł 
 Stron 448
  Format 135 x 204 mm
 Oprawa broszurowa 
 ISBN 978-83-10-12647-4

KsiążKa dostępna taKże jaKo 

Tej autorki również:
Powrót do Nałęczowa, cena 34,90 zł
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Wiesława Bancarzewska — 
emerytowana nauczycielka bio-
logii, autorka publikacji dydak-
tycznych. Jest nocnym markiem, 
ponieważ to nocą właśnie słucha 
muzyki i czyta, co w rękę wpad-
nie, od książek L.M. Montgomery 
po dzieła współczesnych myśli-
cieli. Współpracowała z mie-
sięcznikiem „Kocie Sprawy” i nie 
ukrywa, że o kotach może mówić, 
śpiewać, pisać wszędzie, zawsze 
i o każdej porze. Miłośniczka sty-
lu retro oraz stojących zegarów. 
Mieszka w Inowrocławiu z mę-
żem i czterema kotami.

Anna stara się nie myśleć o współczesnym świecie, który opuściła na dobre. Jej życie jest 
teraz w Annopolu w latach trzydziestych, u boku ukochanego męża i córeczki Walentynki. 
Zajmuje się domem, odwiedza przyjaciół, zaczyna robić karierę jako autorka książek dla 
dzieci. Niespodziewanie dostaje niezwykłą szansę od losu, szansę na odzyskanie rodzi-
ny. Już niedługo spotka tatę, ciocię Marysię i babcię Duszkowską. Jedno jednak nie daje 
jej spokoju — zbliżająca się wojna…

Zapiski z Annopola to porywająca kontynuacja losów Anny Duszkowskiej opisanych przez 
Wiesławę Ban carzewską w Powrocie do Nałęczowa. Autorka snuje barwną historię o mi-
łości i sile rodzinnych więzi. Sugestywnie kreśli obrazy miast i miasteczek przedwojennej 
Polski. Przede wszystkim jednak przypomina o wadze międzyludzkich relacji, tęsknocie za 
ciepłem domowego ogniska, spokojem i prostotą. 

Kto z nas nie chciałby, chociaż na chwilę, przenieść się w czasie. Zobaczyć ponownie bli-
skich, których już nie ma? Dowiedzieć się, jacy byli, o czym marzyli… Wrócić do dni, kiedy 
uczucia nazywały się podobnie, ale... smakowały inaczej. Taką podróż funduje nam pani 
Wiesława Bancarzewska. Dałam się oczarować tej historii.

Justyna Sieńczyłło o Powrocie do Nałęczowa
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ula i urwisy.  
idę do zerówki! 
Autor: Katarzyna Majgier
Ilustrator: Kasia Kołodziej

 Cena 15,90 zł 
 Stron 96 
 Format 130 x 192 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12617-7

W szkole jest mnóstwo atrakcji, których nie ma w domu: boisko 
do biegania, wielkie mapy na ścianach oraz tablice, po których 
można pisać prawdziwą kredą. No i najlepsze: koleżanki! Można 
z nimi grać w klasy i wpisywać się im do pamiętników!
Szkoda tylko, że jest tam też trochę rzeczy, które wcale nie są takie 
fajne. Na przykład gabinet dyrektora…
Jak szybko można się zaprzyjaźnić z nowymi kolegami? Czy dyrek-
tor rzeczywiście jest najwredniejszym z nauczycieli? Pierwszego 
dnia w zerówce Ula wreszcie wszystkiego się dowie!

W serii Ula i Urwisy również:
Nowi sąsiedzi

Dzieciństwo jest super! 
 

cena jednego tomu 15,90 zł

Tej autorki również  
Tajemnice starego pałacu. Duch 

z Niewiadomic, cena 24,90 zł 

W przygotowaniu:
Stuletnia Gospoda

   

  

KsiążKa dostępna taKże jaKo 

W tej serii również:
Zakręcona na Maksa

M jak dżeM
Kawa dla kota

Sezon na zielone kasztany
Motyle dzienne, motyle nocne

Miłość bez konserwantów 
 

cena jednego tomu 19,90 zł

W przygotowaniu:
Piegowate niebo

Trzynastoletnia Lilka po wypadku samochodowym i pobycie 
w szpitalu musi zamieszkać u ekscentrycznej ciotki w Krakowie, 
z dala od domu, rodziny i przyjaciół. Samotna i przepełniona tęsk-
notą za bliskimi, uczy się żyć w nowym środowisku wśród obcych 
ludzi i nieznanych miejsc.
Czy poradzi sobie w krakowskiej szkole? Czy znajdzie bratnią 
duszę, przyjaźń i wsparcie? Co czeka ją za pierwszym poważnym 
zakrętem w życiu? Porażka czy satysfakcja z pokonania przeciw-
ności?
Kroplówka z marzeniami to pełna mądrości i ciepłego humoru 
opowieść o dorastaniu i poszukiwaniu w życiu najważniejszych 
wartości — prawdy, odpowiedzialności, rozumienia drugiego czło-
wieka i przede wszystkim miłości.

kroplówka z marzeniami
Autor: Marta Madera

 Cena 19,90 zł 
 Stron 208
  Format 140 x 192 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12621-4
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nowości czerwiec

zamówienia: tel. 22 338 92 09, faks 22 643 64 424

fot. Irena Skolmowska

niepokorne. eliza
Autor: Agnieszka Wojdowicz 

 Cena 34,90 zł 
 Stron 432
  Format 135 x 204 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12518-7

KsiążKa dostępna taKże jaKo 
Agnieszka Wojdowicz — polo-
nistka z wykształcenia, nauczycielka 
z zawodu, a z zamiłowania autorka 
powieści dla młodzieży i dla doro-
słych. Otwocczanka od lat zakochana 
w Krakowie, w jego historii, architektu-
rze, a także w niepowtarzalnym klima-
cie krakowskich kawiarenek, starych 
antykwariatów i Plant. Wielbicielka 
dobrej literatury skandynawskiej, ma-
larstwa prerafaelitów, wszelkich form 
sztuki użytkowej oraz górskich wycie-
czek. Dzieli dom z dwiema udomowio-
nymi tygrysicami: Kropką i Mufką.

W tej serii w przygotowaniu:
Niepokorne. Klara

Niepokorne. Judyta

Tej samej autorki również:
Strażnicy Nirgali. Serce Suriela, cena 31,90 zł

Strażnicy Nirgali. Łowcy aniołów, cena 31,90 zł
Strażnicy Nirgali. Korona Mandalich, cena 34,90 zł

Niepokorne to trylogia opowiadająca o wyjątkowych kobietach, których zawiłe losy splatają 
się w scenerii młodopolskiego Krakowa. Eliza, Klara i Judyta spełniają swoje marzenia kosztem 
trudnych kompromisów, płacąc wysoką cenę za szczęście.

Jest jesień 1895 roku. Eliza Pohorecka dotąd uczyła się zawodu w otwockiej aptece, lecz 
opuszcza Kongresówkę, gdy jako jedna z pierwszych kobiet zostaje przyjęta na Uniwersytet 
Jagielloński. W cesarsko-królewskim Krakowie, pełnym uprzedzeń i konwenan sów, będzie 
musiała się zmierzyć z niechęcią wykładowców, tragiczną przeszłością rodziny i zakazanym 
uczuciem. Na szczęście wspiera ją Klara Stojnowska, idealistka i emancypantka. Ona także 
prowadzi swoją prywatną wojnę — przeciw konserwatywnemu ojcu. Tymczasem Judyta Schrai-
ber, Żydówka z Kazimierza, ucieka z domu — z namiętności do mężczyzny i miłości do sztuki. 
Stara się zostać malarką, bierze lekcje u Wyspiańskiego i walczy o swoją niezależność. Nie 
wie, że wkrótce będzie musiała bronić czegoś równie cennego: tożsamości.
Choć Eliza, Judyta i Klara z pozoru bardzo się różnią, coś je jednak łączy. Każda z nich jest 
niepokorna…



W tej serii również:
Dzika kuchnia, cena 64,90 zł
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ziołowy zakątek. 
kosmetyki, które zrobisz w domu
Autor: Klaudyna Hebda 
Zdjęcia: Klaudyna Hebda

 Cena 64,90 zł
 Stron 320 
 Format  189 x 245 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12622-1

Klaudyna Hebda — fotografka, 
publicystka i blogerka. Absolwent-
ka socjologii i Porównawczych 
Studiów Cywilizacji na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim oraz podyplo-
mowych studiów zielarskich na Uni-
wersytecie Rolniczym w Krakowie. 
Entuzjastka przygotowywania po-
traw oraz ziołowych remediów od 
podstaw, często za pomocą zapo-
mnianych technik. W wolnych chwi-
lach uprawia ogród, w tym zioła 
z różnych części świata, i zaczytuje 
się w książkach zielarskich. Publiku-
je w „Moim Gotowaniu” i „Zieleń 
To Życie”, od ponad 5 lat prowadzi 
blog internetowy Ziołowy Zakątek 
(ziolowyzakatek.com.pl), na 
łamach którego dzieli się z czytel-
nikami swoimi (czasem szalonymi) 
pomysłami na domowe potrawy, 
przetwory i kosmetyki. Ziołowy 
Zakątek. Kosmetyki, które zrobisz 
w domu to jej pierwsza książka. 

Aby mieć piękną i zdrową skórę, wcale nie potrzeba drogich kosmetyków ani specjalistycz-
nych zabiegów! Wystarczy ukręcić własny krem, przygotować maseczkę z przypraw i owo-
ców bądź zrobić leczniczą maść ziołową. To naprawdę proste! Składniki można wyszperać 
w kuchennej szafce, zebrać na łące lub w ogrodzie albo kupić w internecie. 

Ziołowy Zakątek. Kosmetyki, które zrobisz w domu to unikatowy na polskim rynku przewod-
nik po naturalnych sposobach pielęgnacji ciała. Zawiera przegląd najpopularniejszych 
składników, w tym olejów, maseł i olejków eterycznych, oraz około 90 sprawdzonych 
przepisów wykorzystujących pospolite zioła (m.in. nagietek, dziurawiec i nawłoć), różne 
produkty spożywcze (np. oleje, miód, sodę), a także najnowsze zdobycze kosmetyki (w tym 
naturalny kwas hialuronowy i płynny jedwab). Znajdziemy tu zarówno receptury tradycyjne, 
jak i nowoczesne, dla początkujących oraz zaawansowanych, przepisy na lekkie kremy 
do twarzy, regenerujące balsamy do ciała, luksusowe sera, pieniste i delikatne mydełka, 
musujące babeczki do kąpieli, perfumy w kremie, oczyszczające toniki, smakowite pomad-
ki do ust, żel do włosów oraz wiele, wiele innych. Dzięki zdjęciom pokazującym proces 
produkcji krok po kroku nawet laik będzie w stanie stworzyć kosmetyki opisane w książce 
oraz skomponować własne. 

Książkę wzbogacono o listę sprzedawców, u których można nabyć składniki, oraz stron 
internetowych pomocnych w opracowywaniu nowych receptur. Dodatkowo pod adresem 
ziolowyzakatek.nk.com.pl umieszczono filmy instruktażowe do wybranych przepisów.

fot. Katarzyna Chudy



nowości czerwiecpolecamy

zamówienia: tel. 22 338 92 09, faks 22 643 64 426

fot. Per Olov Jansson

małe trolle i duża powódź
Autor i ilustrator: Tove Jansson
Tłumacz: Teresa Chłapowska

kometa nad doliną muminków 
Autor i ilustrator: Tove Jansson
Tłumacz: Teresa Chłapowska

w dolinie muminków
Autor i ilustrator: Tove Jansson
Tłumacz: Irena Szuch-Wyszomirska

pamiętniki tatusia muminka
Autor i ilustrator: Tove Jansson
Tłumacz: Teresa Chłapowska

lato muminków
Autor i ilustrator: Tove Jansson
Tłumacz: Irena Szuch-Wyszomirska

zima muminków
Autor i ilustrator: Tove Jansson
Tłumacz: Irena Szuch-Wyszomirska

opowiadania z doliny muminków
Autor i ilustrator: Tove Jansson
Tłumacz: Irena Szuch-Wyszomirska

tatuś muminka i morze
Autor i ilustrator: Tove Jansson
Tłumacz: Teresa Chłapowska

dolina muminków w listopadzie
Autor i ilustrator: Tove Jansson
Tłumacz: Teresa Chłapowska

 Cena 19,90 zł 
 Stron 72 
 Format 140 x 190 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12690-0

 Cena 29,90 zł 
 Stron 192 
 Format 140 x 190 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12692-4

 Cena 29,90 zł 
 Stron 192 
 Format 140 x 190 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12696-2

 Cena 29,90 zł 
 Stron 224 
 Format 140 x 190 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12694-8

 Cena 24,90 zł 
 Stron 176 
 Format 140 x 190 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12693-1

 Cena 24,90 zł 
 Stron 160 
 Format 140 x 190 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12691-7

 Cena 29,90 zł 
 Stron 192 
 Format 140 x 190 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12698-6

 Cena 29,90 zł 
 Stron 256 
 Format 140 x 190 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12695-5

 Cena 29,90 zł 
 Stron 192 
 Format 140 x 190 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12697-9

Tove Jansson (1914—2001) marzyła, by 
zostać latarnikiem, a stała się znaną na 
całym świecie pisarką, malarką, ilustratorką 
i rysowniczką komiksów. Zadebiutowała jako 
graficzka prasowa w 1928 roku — miała wte-
dy niespełna 14 lat. Studiowała malarstwo 
w Sztokholmie, Helsinkach i Paryżu. Pierwszy 
raz wzięła udział w wystawie w 1933 roku 
i wtedy też wydała pierwszą książkę z wła-
snymi ilustracjami. W latach czterdziestych 
zaczęła pisać i publikować utwory w różnych 
periodykach. Jesienią 1945 roku wyszła dru-
kiem pierwsza część muminkowej sagi: Małe 
trolle i duża powódź. Po dwóch kolejnych 
powieściach: Komecie nad Doliną Muminków 
(1946) i W Dolinie Muminków (1948) pisarka 
zyskała ogromną popularność, a jej bohate-
rowie na stałe zagościli w domach i sercach 
czytelników.

Oprócz cyklu o Muminkach Tove Jansson 
jest także autorką książek dla dorosłego 
odbiorcy. Ostatnio nakładem Wydawnictwa 
„Nasza Księgarnia” ukazała się — po raz 
pierwszy w Polsce — jej powieść Uczciwa 
oszustka.

Książki dostępne również jako audiobooki, 
cena jednej płyty 24,90 zł

W 2014 roku obchodzimy setną rocznicę urodzin 
Tove Jansson — twórczyni Muminków, sympa-
tycznych trolli znanych czytelnikom na całym 
świecie. Z tej okazji ukazuje się nowe wydanie 
całego dziewięciotomowego cyklu. Wysmako-
wane okładki dla koneserów, a w środku te same 
niezapomniane historie, które od lat zachwycają 
zarówno małych, jak i dorosłych czytelników. Bo 
z tych wyjątkowych, pełnych mądrości książek po 
prostu się nie wyrasta.

Życie Muminków i ich przyjaciół z Doliny skupia 
się wokół domu Mamy i Tatusia Muminka, gdzie 
każdy może liczyć na pomoc i przyjaźń. Panna 
Migotka, Paszczak, Mała Mi, Włóczykij, Ryjek 
czy straszna Buka tworzą galerię postaci, które 
na zawsze pozostaną w pamięci czytelników.
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KSiążKi DoSTęPNe TaKże JaKo e-booki 
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Ja, bobik, Czyli prawdziwa historia o koCie, 
który myślał, że Jest królem
Autor i ilustrator: Ewa Kozyra-Pawlak 

 Cena 26,90 zł
 Stron 32
 Format 220 x 220 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12711-2

Bobik, syn szlachetnie urodzonych Kizi Kotlińskiej oraz Kotstantego Znikota, jest 
następcą tronu. Tyle tylko że mało kto o tym wie. Gdy młode królewiątko (wraz 
z królewską pchłą) trafia prosto z wiejskiej stodoły do nowego domu, ma przed 
sobą nie lada wyzwanie. Musi przekonać współmieszkańców, ludzi i zwierzęta, 
o swoim znakomitym rodowodzie…

Pełna ciepła i humoru książka-wyszywanka dla wielbicieli kotów w każdym wieku.

Kiedy kot układa się na samym środku stołu, przy którym pracujesz, najpewniej 
mówi: „Zrób o mnie książkę”. Bo koty są twórcze, nawet kiedy śpią. Podczas snu 
potrafią przecież wymyślić tysiąc różnych pozycji. Obserwowanie kota to uczta 
dla wyobraźni. I z takiego właśnie podpatrywania powstała bajka o Bobiku. Ten 
kot najwyraźniej dobrze wie, że jest blisko spokrewniony z lwem, królem zwierząt. 
Rządzi więc w jego imieniu… 

Ewa Kozyra-Pawlak

Ewa Kozyra-Pawlak
Jednym z jej pierwszych wspo-
mnień jest graffiti, które z wielką 
pasją wykonała kredkami świeco-
wymi na ścianie swojego pokoju 
(korzystając z okazji, chciałaby 
przeprosić późniejszego właścicie-
la tego lokalu). Bardzo wcześnie, 
z absolutną powagą, poświęciła 
się sztukom plastycznym, a szcze-
gólnie rzeźbie w plastelinie, haftom 
i szydełkowaniu. Gdy tylko ukoń-
czyła studia na ASP we Wrocławiu, 
niezwłocznie wróciła do klejenia, 
szycia i dziergania. Zilustrowała 
kilkanaście książek dla dzieci, pi-
sze wiersze, kaligrafuje i tłumaczy, 
a w jej pracowni znajdują się tysią-
ce kolorowych szmatek, na których 
sypia Bobik. 
Niektórzy wręcz proszą Ewę, by 
przerobiła ich ulubione spodnie na 
gałgankowego psa lub kota... 

fot. Paweł Pawlak

zamówienia: tel. 22 338 92 09, faks 22 643 64 428

KsiążKa dostępna taKże jaKo 

W tej serii również:
Zakręcona na Maksa

M jak dżeM
Kawa dla kota

Sezon na zielone kasztany
Motyle dzienne, motyle nocne

Miłość bez konserwantów
Kroplówka z marzeniami 

cena jednego tomu cena 19,90 zł

W przygotowaniu:
Muchy w butelce

W tej serii również:
Mateuszek, cena 19,90 zł

Mateuszek i kłopoty, cena 19,90 zł
Jestem Super-Mateuszek, 

 cena 19,90 zł
Mateuszek i tajemne sprawki, 

 cena 21,90 zł
Mateuszek w trasie, cena 19,90 zł

Głupek i ja, Mateuszek, 
 cena 24,90 zł

W przygotowaniu:
Tylko nie Mateuszek!

 Cena 19,90 zł 
 Stron 128
  Format 140 x 202 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN  978-83-10-12580-4

 Cena 21,90 zł 
 Stron 224
  Format 140 x 192 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12535-4

Tego autora również  
w formie audiobooka:

Tylko bez całowania! czyli jak sobie 
radzić z niektórymi emocjami

Kocha, lubi, szanuje… czyli jeszcze 
o uczuciach

Horror! czyli skąd się biorą dzieci

cena jednej płyty 19,90 zł

oraz
Mity greckie dla dzieci,  

cena 24,90 zł
Niezwykłe przygody detektywa 

Pozytywki, cena 29,90 zł
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KsiążKa dostępna taKże jaKo 

W tej serii również:
Zakręcona na Maksa

M jak dżeM
Kawa dla kota

Sezon na zielone kasztany
Motyle dzienne, motyle nocne

Miłość bez konserwantów
Kroplówka z marzeniami 

cena jednego tomu cena 19,90 zł

W przygotowaniu:
Muchy w butelce

W tej serii również:
Mateuszek, cena 19,90 zł

Mateuszek i kłopoty, cena 19,90 zł
Jestem Super-Mateuszek, 

 cena 19,90 zł
Mateuszek i tajemne sprawki, 

 cena 21,90 zł
Mateuszek w trasie, cena 19,90 zł

Głupek i ja, Mateuszek, 
 cena 24,90 zł

W przygotowaniu:
Tylko nie Mateuszek!

Rodzina Inki niedawno się przeprowadziła. Dziewczyna nie potrafi się odnaleźć 
w nowym środowisku, a w szkole ze wszystkimi ma na pieńku. Na domiar złego 
tata nie zdążył wyremontować jej pokoju, więc Inka musi mieszkać z młodszą 
siostrą. Mama z kolei wciąż zwleka ze spełnieniem jej największego marze-
nia... Jednym słowem — katastrofa. Jednak pewnego dnia w domu Witkowskich 
pojawia się bocian ze złamanym skrzydłem, który odmieni życie Inki i całej jej 
rodziny. 

sekret mateuszka
Autor: Elvira Lindo
Tłumacz: Anna Trznadel-Szczepanek
Ilustrator: Julian Bohdanowicz

 Cena 19,90 zł 
 Stron 128
  Format 140 x 202 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN  978-83-10-12580-4

Chciałbym zadedykować tę książkę mojemu bratu, Głupkowi, bo już niedługo 
w jego życiu zajdą nieodwracalne zmiany. Powiem więcej: być może powinie-
nem przestać nazywać go Głupkiem… 

Ale nie chcę wyprzedzać straszliwych wydarzeń. Opowiem ci najpierw o tym, 
jak przygotowywaliśmy jasełka (co tylko na pozór jest dziecinnie proste!) i jak 
podczas przedstawienia biedni pastuszkowie zostali zaatakowani przez stado 
rozjuszonych owiec…

Zastanów się, czy na pewno chcesz to czytać!

W przedszkolu jak zwykle zamieszanie. Dzieciaki świetnie się bawią, 
tylko pani Miłka się martwi, czy zdąży przed porodem porozmawiać 
z nimi o wartościach... Na szczęście wpada na genialny pomysł — 
stworzenie drużyny piłkarskiej! Szybko jednak okazuje się, że wszyscy 
chcą grać w ataku, nikt na obronie, a o staniu na bramce nawet nie ma 
co mówić…

Drużyna pani Miłki… to zbiór zabawnych opowiadań poświęconych 
między innymi uczciwości, szacunkowi, odwadze, wytrwałości. Na 
końcu każdej historii znajdują się: opis konkretnej wartości oraz prak-
tyczne rady dla dzieci.

Płycie towarzyszy książeczka ze specjalnym dodatkiem dla rodziców 
i wychowawców.

Posłuchajcie tych historii, a żadne wartości nie będą Wam 
już straszne.

piegowate niebo
Autor: Dorota Suwalska

 Cena 21,90 zł 
 Stron 224
  Format 140 x 192 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12535-4
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drużyna pani miłki, Czyli o szaCunku, 
odwadze i innyCh wartośCiaCh
Autor: Grzegorz Kasdepke
Czyta: Zbigniew Zamachowski

  AUDIOBOOK
 Cena 19,90 zł
  Format CD audio
 Czas 1 godz. 11 min
 ISBN 978-83-10-12437-1

PLik MP3 
do pobrania

audiobooK 
dostępny 

taKże jaKo

Tego autora również  
w formie audiobooka:

Tylko bez całowania! czyli jak sobie 
radzić z niektórymi emocjami

Kocha, lubi, szanuje… czyli jeszcze 
o uczuciach

Horror! czyli skąd się biorą dzieci

cena jednej płyty 19,90 zł

oraz
Mity greckie dla dzieci,  

cena 24,90 zł
Niezwykłe przygody detektywa 

Pozytywki, cena 29,90 zł
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zamówienia: tel. 22 338 92 09, faks 22 643 64 4210

fot. Mariusz Majgier

Tej autorki również
Ula i Urwisy. Nowi sąsiedzi, cena 15,90 zł

Ula i Urwisy. Dzieciństwo jest super!, cena 15,90 zł
Ula i Urwisy. idę do zerówki!, cena 15,90 zł

Tajemnice starego pałacu. Duch z Niewiadomic, cena 24,90 zł

stuletnia gospoda
Autor: Katarzyna Majgier 

 Cena 34,90 zł 
 Stron 432
  Format 135 x 204 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12618-4

KsiążKa dostępna taKże jaKo 

W serii Xanth rownież:
Zaklęcie dla Cameleon, cena 36,90 zł

Źródło magii, cena 39,90 zł
Zamek roogna, cena 39,90 zł

Przesmyk centaura, cena 39,90 zł
ogrze, ogrze, cena 39,90 zł
Nocna mara, cena 39,90 zł

Smok na piedestale, cena 39,90 zł

W przygotowaniu:
Zakochany golem

Katarzyna Majgier
Absolwentka psychologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W latach 1998—2003 
prowadziła najstarszy polski magazyn 
internetowy „Reporter” i pisała o kultu-
rze internetowej w prasie tradycyjnej.
Autorka książek dla dzieci (Amelka, seria 
Ula i Urwisy) i młodzieży (najbardziej 
znana jest seria dzienników Ani Szuch, 
rozpoczęta powieścią Trzynastka na kar-
ku, która w 2006 roku była nominowana 
do nagrody literackiej Polskiej Sekcji 
IBBY). Laureatka nagrody im. Kornela 
Makuszyńskiego (za Amelkę) oraz wy-
różnienia w konkursie im. Astrid Lindgren 
(za książkę Misiek, co ty opowiadasz?).
Lubi też czytać, gotować, fotografować 
i podróżować.
Stuletnia Gospoda jest jej pierwszą po-
wieścią dla dorosłych czytelników.

Stuletnia Gospoda tak naprawdę nie ma stu lat. Ma ich znacznie więcej, choć nikt 
dokładnie nie wie ile. Była świadkiem wielu burzliwych wydarzeń historycznych, 
politycznych przemian i skomplikowanych losów kilku pokoleń rodziny, która nią za-
rządza. Ale jedno pozostaje w niej niezmienne: niepowtarzalny smak i zniewalający 
zapach serwowanych tu od ponad wieku potraw, wobec których nikt nie pozostaje 
obojętny. Nie wyłączając pewnego wybrednego krytyka kulinarnego z Francji... Bo 
gotowanie jest prawdziwą sztuką i to się daje wyczuć.

Michał i Jagoda należą do najmłodszego pokolenia właścicieli Stuletniej Gospody. 
On ma smykałkę do interesów, jej pasją jest malarstwo. Czy połączenie tych talentów 
wystarczy, by stara, tradycyjna restauracja odniosła komercyjny sukces w nowych, 
kapitalistycznych czasach? Czy związek tej pary, tak oczywisty od czasów ich 
dzieciństwa, że nikt nigdy nie wyobrażał sobie innego scenariusza, przetrwa próbę 
czasu?

Sugestywna narracja oraz przepisy na smakowite potrawy rozpoczynające każdy 
rozdział powieści sprawią, że będziesz się delektować każdą stroną tej wyjątkowej 
książki.



nowości lipiec

www.naszaksiegarnia.pl   sklep.wysylkowy@nk.com.pl 11

52 tygodnie
Autor: Ludmiła Piasecka 

 Cena 31,90 zł 
 Stron 368
  Format 135 x 204 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12520-0

KsiążKa dostępna taKże jaKo 

KsiążKa dostępna taKże jaKo 

KsiążKa dostępna taKże jaKo 

Od dziesięciu lat konsekwentnie prowadzę nudne życie. Zatrudniłam się jako try-
bik w mechanizmie koła zębatego. Koło kręci się zawsze w tym samym kierunku. 
Ja razem z nim. […] Przysięgam, że każdego z pięćdziesięciu dwóch następnych 
tygodni będę robić to, czego nie robiłam do tej pory; to, co zawsze chciałam 
zrobić, ale byłam zbyt dużym tchórzem, by się na to zdobyć; to, co robiłam 
zbyt rzadko i byle jak, choć zasługiwało na więcej uwagi; to, co sprawiało mi 
przyjemność, a na co prawie nigdy nie znajdowałam czasu. Mam pięćdziesiąt 
dwa tygodnie, by trybik zmienić w człowieka, który rozumie, czym jest szczęście. 

Życie Majki jest całkiem udane, ale wkradła się w nie rutyna. Kobieta postana-
wia więc coś z tym zrobić. Zaczyna od… zamrożenia portfela na cały tydzień, 
co dla zakupoholiczki jest naprawdę dużym wyzwaniem. A to dopiero początek 
zmian, które mają poprawić jakość jej życia…
Mogą się one stać inspiracją także dla czytelniczek, które pragną czegoś wię-
cej, niż tylko bycia trybikiem w mechanizmie codzienności.

kroniki krwi 4. serCe w płomieniaCh
Autor: Richelle Mead
Tłumacz: Monika Gajdzińska

 Cena 39,90 zł 
 Stron 416 
 Format 135 x 204 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12629-0

Nowa seria autorki Akademii wampirów!

Sydney jeszcze do niedawna nie wiedziała, czy powinna zaufać alchemikom, 
czy raczej własnym uczuciom. Podjęła jednak decyzję, która zdumiała ją samą. 
Po dokonaniu tego wyboru nic nie staje się łatwiejsze, wręcz przeciwnie. Gdy 
przyjeżdża Zoe, siostra dziewczyny, Sydney wątpi, czy utrzyma swoje sprawy 
w tajemnicy, zwłaszcza że bardzo potrzebuje przyjaźni… Czy zdoła się skupić 
na doskonaleniu magicznych umiejętności, skoro jej życiem rządzą namiętność 
i pragnienie zemsty?

Xanth. okrutne kłamstwo
Autor: Piers Anthony
Tłumacz: Paweł Kruk

 Cena 39,90 zł 
 Stron 416
  Format 135 x 204 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12499-9

Jak powszechnie wiadomo, każdy magiczny talent ma pewne ograniczenia. 
Jordan potrafił leczyć się z ciężkich, śmiertelnych ran, a nawet regenerować 
utracone w walce kończyny. Poćwiartowanie oznaczało dla niego tylko 
tymczasową śmierć. Jednak zakopanie każdej części ciała w innym zakątku 
zamkowego ogrodu stanowiło już pewien problem. Czterysta lat temu, kiedy 
Jordan wyruszał na poszukiwanie przygody, nic nie zapowiadało takiego finału 
zwykłej awanturniczej wyprawy. 

Drugim ważnym ogniwem tej opowieści jest zakutany w łańcuchy widmowy koń 
Puk. Razem z barbarzyńcą będą przemierzać dzikie zakątki krainy, spotkają 
rekiny finansjery, smokuchy, gnomy, gobliny oraz elfy. A przede wszystkim elfki. 
Będą też musieli w zastępstwie rannego bociana dostarczyć nietypową przesył-
kę. Aż w końcu Jordan podejmie się misji, która za sprawą tytułowego okrutnego 
kłamstwa zakończy się bardzo nieprzyjemnie. 

Co to za misja i jaki będzie epilog historii pełnej kłamstw i niedopowiedzeń, 
dowiecie się, czytając ósmy tom serii Xanth.

W tej serii również:
Kroniki krwi, cena 34,90 zł 

 Złota lilia, cena 36,90 zł
Magia indygo, cena 36,90 zł 

W przygotowaniu:
Srebrne cienie 

W serii Xanth rownież:
Zaklęcie dla Cameleon, cena 36,90 zł

Źródło magii, cena 39,90 zł
Zamek roogna, cena 39,90 zł

Przesmyk centaura, cena 39,90 zł
ogrze, ogrze, cena 39,90 zł
Nocna mara, cena 39,90 zł

Smok na piedestale, cena 39,90 zł

W przygotowaniu:
Zakochany golem
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zamówienia: tel. 22 338 92 09, faks 22 643 64 4212

fot. Bartek Ignaciak

nie lubię kotów
Autor: Katarzyna Zyskowska-Ignaciak 

 Cena 31,90 zł 
 Stron 384
  Format 135 x 204 mm
 Oprawa broszurowa 
 ISBN 978-83-10-12628-3

KsiążKa dostępna taKże jaKo 

Tej autorki również:

Niebieskie migdały, cena 31,90 zł
Przebudzenie, cena 31,90 zł

Ucieczka znad rozlewiska, cena 31,90 zł

W przygotowaniu:
Wieczna wiosna

W tej serii również:

Układ nerwowy, cena 34,90 zł
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Autorka o sobie:
Choć z wykształcenia jestem dziennikar-
ką, z trudem trzymam się rzeczywistości, 
a od suchych faktów wolę fikcję literac-
ką. Moje główne role życiowe to: matka 
wyrodna, żona niedoskonała, nieper-
fekcyjna pani domu, pisarka poszukują-
ca — w kolejności przypadkowej. Gdy 
nie piszę, żegluję, wędruję po górach 
lub jeżdżę na rowerze. W przyszło-
ści zamieszkam w domu nad jeziorem, 
ale obecnie do snu kołysze mnie szum 
warszawskich tramwajów. W rzadkich 
chwilach ekshibicjonizmu pisuję bloga: 
www.zyskowska-ignaciak.nk.com.pl

Wojtek. Robi karierę w niemieckiej korporacji, jest mężem i ojcem coraz rzadziej wracającym do Polski, za to 
coraz bliżej zaprzyjaźnionym z koleżanką z pracy. 
Malina. Żona Wojtka. Z wykształcenia prawniczka, z wyboru pani domu, interesuje się dekoracją wnętrz, czas 
dzieli między pisanie bloga a zakupy. 
Karolina. Przyjaciółka Maliny. Nieco znudzona redaktorka w największym polskim wydawnictwie, wciąż 
w stanie wolnym. 
Daniel. Brat Karoliny. Ambitny młody prawnik, wspólnik w dużej kancelarii, ceni sobie niezobowiązujący seks. 
Dagmara. Wydaje debiutancką powieść i idzie na kompromis z własnym talentem. 
Konrad. Kochający syn, obowiązkowy pracownik, czuły kochanek, człowiek, który ma wszystko. A może nawet 
więcej.

Sześć postaci i sześć splecionych z sobą historii. Nikt nie jest tym, kim się wydaje. Katarzyna Zyskowska-Igna-
ciak wraz ze swoimi bohaterami, zagubionymi trzydziestokilkulatkami, przemierza współczesny świat pozorów.
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Kathtea, córka Simona Tregartha i Jaelithe, traci moc, 
przez co staje się łatwym celem dla sił Ciemności i za-
grożeniem dla całego Escore. Czarodziejka postanawia 
wrócić do Estcarpu, by odzyskać dawne zdolności. Nie 
wszystko jednak idzie zgodnie z planem. Kathtea prze-
kracza Bramę między światami i spotyka na swej drodze 
jednego z Wielkich Adeptów o niszczycielskiej mocy. Aby 
ocalić życie, będzie musiała mu zaufać…

Czarodziejka ze Świata Czarownic to długo oczekiwane 
wznowienie piątego tomu bestsellerowej serii Świat Cza-
rownic. 

   

   

CzarodzieJka ze świata 
CzarowniC
Autor: Andre Norton
Tłumacz: Ewa Witecka

 Cena 31,90 zł 
 Stron 320 
 Format 130 x 197 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-11798-4

W tej serii również:
Świat Czarownic

Świat Czarownic w pułapce
Troje przeciw Światu Czarownic

 Czarodziej ze Świata Czarownic

cena jednego tomu 31,90 zł

KsiążKa dostępna taKże jaKo 

KsiążKa dostępna taKże jaKo 
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anaruk i inne opowiadania 
Autor: Alina i Czesław 
         Centkiewiczowie 
Ilustrator: Joanna Klimaszewska

 Cena 19,90 zł 
 Stron 192
  Format 140 x 202 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12493-7

Anaruk, eskimoski chłopiec z Grenlandii, i sprytne 
pingwiny z Zaczarowanej zagrody to najbardziej 
znani bohaterowie Aliny i Czesława Centkiewiczów. 
Z podróży do Arktyki i na Antarktydę autorzy przy-
wieźli jednak wiele pasjonujących historii. Zachęca-
my miłośników polarnych krain i krajobrazów skutych 
lodem do zaprzyjaźnienia się także z innymi, równie 
sympatycznymi postaciami: Piotrkiem i jego oswojo-
nym białym niedźwiadkiem, Giwejem, który zamiast 
szamanem został pilotem, a także dzielnym Jędrkiem, 
który uratował tatę przed niedźwiedziem polarnym.

Wydanie jubileuszowe z okazji 80. rocznicy roz-
poczęcia twórczości pisarskiej przez Czesława 
Centkiewicza oraz 110. rocznicy jego urodzin.
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zamówienia: tel. 22 338 92 09, faks 22 643 64 4214

Autorka o sobie:
Mówię, odkąd skończyłam siedem 
miesięcy, i stało się to moim najgor-
szym nałogiem, więc żeby przestać 
zadręczać gadaniem umęczonych 
przyjaciół, zaczęłam pisać książki. 
W ten oto sposób mogę nękać na-
wet obcych ludzi, i do tego hurtowo. 
A zatem zapraszam do Zawilca: na 
herbatkę z prądem do ciotek waria-
tek. Tylko uważajcie na wybuchające 
krzaczysko!

fot. Grzegorz Matoryn

lokator do wynaJęCia
Autor: Iwona Banach

 Cena 34,90 zł 
 Stron 400
  Format 135 x 204 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12631-3

W serii Babie lato również:
Póki pies nas nie rozłączy, cena 31,90 zł

Niebieskie migdały, cena 31,90 zł
Lalki, cena 31,90 zł

Związek do remontu, cena 31,90 zł
Przebudzenie, cena 31,90 zł

Serenada, czyli moje  
życie niecodzienne, cena 31,90 zł

Zemsta, cena 36,90 zł
Zielone jabłuszko, cena 31,90 zł

Ucieczka znad rozlewiska, cena 31,90 zł
Nie licząc kota, czyli kolejna  

historia miłosna, cena 31,90 zł
Ballada o ciotce Matyldzie, cena 31,90 zł

Nalewka zapomnienia, czyli bajka dla 
nieco starszych dziewczynek,  

cena 31,90 zł
Szczęśliwy pech, cena 29,90 zł

Z jednej gliny, cena 31,90 zł 
Trzy panie w samochodzie,  

czyli sekta olimpijska, cena 29,90 zł
Scenariusz z życia, cena 29,90 zł

Tej autorki również:
Szczęśliwy pech, cena 29,90 zł

W przygotowaniu:
Klątwa utopców

KsiążKa dostępna taKże jaKo 

Nowa powieść laureatki konkursu literackiego Wydawnictwa Nasza 
Księgarnia!

Uważasz, że nie ma gorszej zmory niż Regi ze Szczęśliwego pecha? W takim 
razie... poznaj starsze panie! 

W maleńkiej górskiej wiosce dwie niezbyt grzeczne staruszki coś knują. 
Wkrótce przeszkodzi im niejaka Miśka, z zawodu lokatorka do wynajęcia, 
a także jej towarzysz — mięśniak o duszy romantyka, który boi się nawet 
pająków. To jednak nie koniec atrakcji. Para nieobliczalnych psów umila życie 
wszystkim dookoła, nie wyłączając policjantów, w domu panoszy się wisielec, 
tajemnicza siła rzuca nożami i maszynką do mięsa… ale najgorsi są górale. 
Choć nie, najgorsze są góralki. Żadne zjawiska nadprzyrodzone nie wytrzy-
mują konkurencji. A gdy na horyzoncie pojawia się morderca, niemal na nikim 
nie robi to już większego wrażenia.  

Autorka lojalnie ostrzega swoich czytelników: każda, nawet przypadkowa 
interakcja z góralami może zagrażać zdrowiu i życiu, a przed wyjazdem do 
Zakopanego bezwzględnie należy odwiedzić lekarza lub farmaceutę.
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Romantyczna, pełna 

życia i humoru seria dla 

współczesnych kobiet.

Wzrusza, bawi, zaskakuje 

i trzyma w napięciu!

www.babielato.nk.com.pl
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René Goscinny
„Urodziłem się 14 sierpnia 1926 w Paryżu i zaraz potem 
zabrałem się do rośnięcia. Nazajutrz był 15 sierpnia i nie 
wychodziliśmy z domu”. Jego rodzina emigruje do Argenty-
ny, gdzie René odbywa całą edukację szkolną w College 
Franҫais w Buenos Aires: „W szkole byłem prawdziwym 
błaznem, a że byłem także całkiem dobrym uczniem, to 
mnie nie wyrzucono”. W Nowym Jorku rozpoczyna karierę.
Po powrocie Goscinnego do Francji na początku lat pięć-
dziesiątych powstaje cała seria legendarnych postaci; 
z Jean-Jakiem Sempém wymyśla przygody Mikołajka, wpro-
wadzając w narracji język dzieciaków, który przyniesie 
sukces słynnemu uczniowi. Później Goscinny tworzy Aste-
riksa z Albertem Uderzo. Przygody małego Gala zostaną 
przyjęte entuzjastycznie. Tłumaczone na 107 języków 
i dialektów perypetie Asteriksa wchodzą do kanonu utwo-
rów najczęściej czytanych na świecie. Płodny autor w tym 
samym czasie tworzy z Morrisem Lucky Luke’a, z Tabarym 
Iznoguda, z Gotlibem Les Dingodossiers itd.
Będąc naczelnym magazynu „Pilote”, rewolucjonizuje 
komiks, nadając mu ran gę „dziewiątej sztuki wyzwolonej” 
(to tu w 1959 roku ukazuje się po raz pierwszy Asteriks).
Goscinny filmowiec tworzy Studio Idéfix z Uderzo i z Dar-
gaud. Realizuje kilka animowanych arcydzieł: Astérix et 
Cléopâtre (Asteriks i Kleopatra), Les Douze Travaux d’A-
stérix (Dwanaście prac Asteriksa), Daisy Town (Lucky Luke. 
Miasteczko Daisy) i La Ballade de Dalton (Lucky Luke. Bal-
lada o Daltonach). Otrzyma statuetkę Cezara za całokształt 
dokonań filmowych.
5 listopada 1977 René Goscinny umiera w wieku 51 lat. 
Hergé (pseudonim Georges’a Remi, twórcy komiksów o Tin-
tinie) oznajmia: „Tintin kłania się Asteriksowi”. Bohaterowie 
Goscinnego przeżyli go i wiele ich powiedzonek weszło 
do potocznego języka francuskiego: „uciekać szybciej niż 
własny cień”, „zostać kalifem zamiast kalifa”, „wpaść do 
środka, kiedy jest się małym”, „znaleźć magiczny napój”, 
„ale głupi ci Rzymianie”…
Goscinny był genialnym scenarzystą, ale to poprzez przy-
gody Mikołajka, jego dziecięce psoty i wybryki, wzruszają-
cą naiwność, pokazał wielkość swego talentu pisarskiego. 
To mu kazało powiedzieć: „Mam wyjątkową sympatię do 
tej postaci”.

© Rights reserved

© Rights reserved

mikołaJek
Autor: René Goscinny
Ilustator: Jean-Jacques Sempé
Tłumacz: Tola Markuszewicz, Elżbieta Staniszkis

rekreaCJe mikołaJka
Autor: René Goscinny
Ilustator: Jean-Jacques Sempé
Tłumacz: Tola Markuszewicz, Elżbieta Staniszkis

mikołaJek i inne Chłopaki
Autor: René Goscinny
Ilustator: Jean-Jacques Sempé
Tłumacz: Barbara Grzegorzewska

wakaCJe mikołaJka
Autor: René Goscinny
Ilustator: Jean-Jacques Sempé
Tłumacz: Barbara Grzegorzewska

mikołaJek ma kłopoty 
Autor: René Goscinny
Ilustator: Jean-Jacques Sempé
Tłumacz: Barbara Grzegorzewska

 Cena 26,90 zł 
 Stron 176 
 Format 163 x 169 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12699-3

 Cena 26,90 zł 
 Stron 160 
 Format 163 x 169 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12703-7

 Cena 26,90 zł 
 Stron 160 
 Format 163 x 169 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12700-6

 Cena 26,90 zł 
 Stron 176 
 Format 163 x 169 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12702-0

 Cena 26,90 zł 
 Stron 160 
 Format 163 x 169 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12701-3

Jean-Jacques Sempé
„Kiedy byłem dzieckiem, rozrabianie było moją jedyną rozrywką”.
Sempé urodził się 17 sierpnia 1932 w Bordeaux. Uczeń raczej słaby, wydalony z powodu braku dyscypliny z College Moderne de 
Bordeaux, rozpoczyna aktywne życie zawodowe: złota rączka u hurtownika win, wychowawca na koloniach, goniec w biurze…
Mając osiemnaście lat, zaciąga się na ochotnika do wojska i stacjonuje w Paryżu. Odwiedza liczne pokoje redakcyjne i w 1951 
sprzedaje swój pierwszy rysunek do „Sud-Ouest”. Jego spotkanie z Goscinnym zbiega się w czasie z początkiem błyskotliwej kariery 
„rysownika prasowego”.
Poza najbardziej znanym Mikołajkiem przedstawia niezapomnianą galerię portretów, które zapełniają nasz świat wyobraźni.
Równocześnie z pracą nad przygodami małego ucznia w 1956 debiutuje w „Paris Match” i współpracuje z licznymi czasopi-
smami.
Pierwszy album jego rysunków ukazał się w 1962: Rien n’est Simple (Nic nie jest proste). Przeszło trzydzieści arcydzieł humoru dosko-
nale odzwierciedlających jego subtelnie ironiczną wizję naszych dziwnych skłonności i dziwactw naszego świata.
Twórca Marcellina Caillou, Raoula Taburin czy Monsieur Lamberta łączy ta lent obserwatora ze wspaniałym wyczuciem absurdu, co 
czyni go jednym z największych rysowników francuskich ostatnich czterdziestu lat.
Oprócz własnych albumów zilustrował Catherine Certitude Patricka Modiano i L’Histoire de Monsieur Sommer Patricka Süskinda. 
Sempé jest jednym z nielicznych rysowników francuskich ilustrujących okładki prestiżowego tygodnika „New Yorker” i do dzisiaj 
regularnie rozśmiesza tysiące czytelników „Paris Match”… 
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Mikołajek, Joachim, Euzebiusz, Maksencjusz, Alcest, 
Ananiasz… To imiona najpopularniejszych łobuziaków 
w historii literatury dziecięcej. Ich przygody bawią pol-
skich czytelników już od pół wieku! 
Przez lata książki ukazywały się w niezmienionej szacie 
graficznej — ten charakterystyczny kwadratowy format 
rozpoznawał każdy fan serii. 
Na pięćdziesiątą rocznicę pierwszego polskiego wyda-
nia przygotowaliśmy zupełnie nową edycję cyklu. Nieco 
większy format i nowe okładki kryją jednak te same 
przezabawne historie, które ciągle zdobywają nowych 
czytelników w różnym wieku, zachwycając kolejne po-
kolenia.

Książki po raz pierwszy dostępne w formie E-BOOKÓW!
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fot. Kasia Marcinkiewicz

Grzegorz Kasdepke woli pisać książki, 
niż notki biograficzne, dlatego tych kilka krót-
kich zdań powstawało, ku rozpaczy redakto-
rów „Naszej Księgarni”, ponad pół roku. 
Z wykształcenia dziennikarz, z wyboru — baj-
kopisarz. Autor wielu cieszących się powo-
dzeniem książek dla dzieci (między innymi: 
Kacperiada, Co to znaczy..., Kuba i Buba, Bon 
czy ton, Detektyw Pozytywka, Nowe kłopoty 
detektywa Pozytywki, Tylko bez całowania, 
Horror! czyli skąd się biorą dzieci, Drużyna 
pani Miłki…, Potworak i inne ko(s)miczne 
opowieści i inne).
Współautor nadzwyczaj udanego syna, Kac-
pra, z myślą o którym planuje kolejne, coraz 
poważniejsze dzieła. Leń i obżartuch. Scena-
rzysta telewizyjny; maczał palce przy powsta-
waniu scenariuszy „Ciuchci”, „Podwieczorka 
u Mini i Maxa”, „Budzika”, a także — przez po-
nad cztery lata — telenoweli „Klan”. Wielbiciel 
radia, twórca licznych słuchowisk radiowych.
Pożeracz książek — pierwszą przeżuł jeszcze 
w kołysce, teraz pożera je w inny sposób, 
choć z równym zapałem. Były wieloletni 
redaktor naczelny magazynu „Świerszczyk”; 
w trakcie redagowania tego szacownego 
tytułu wyglądał niewiele poważniej od swoich 
czytelników — napawało go to trudno dziś 
zrozumiałą dumą.
Fantasta i marzyciel. Pytany podczas spotkań, 
czy lubi dzieci, zdecydowanie odpowiada: 
„Nie!”. Potem rży jak osioł — i wszyscy wie-
dzą, że to chyba jednak nieprawda. 

W Serii z Ufoludem również:
Bodzio i Pulpet, cena 26,90 zł

Potworak i inne ko(s)miczne opowieści, cena 26,90 zł

Wysoko, wysoko w chmurach, na szczycie strze-
listego wieżowca mieści się pracownia inżyniera 
Ciućmy. Jest to bardzo pomysłowy wynalazca. 
Cały czas coś spawa, dokręca śrubki, oliwi za-
wiasy, wymienia zepsute części i wciąż projektuje 
coraz to nowe urządzenia i roboty. Nie wszystkie 
jednak okazują się takie, jak sobie zaplanował... 
Na przykład perkaty P0M0(ts)-NIcK II (nazy-
wany pieszczotliwie Grubaskiem), który niestety 
wcale nie jest pomocny. Przeciwnie, ciągle prze-
szkadza i narzeka, że jest głodny! Albo toster 
o bardzo awanturniczym charakterku czy dość 
niezwykły sprej…

Jeśli lubicie się śmiać, przeczytajcie tę książkę. 
Ona jest po prostu fantastyczna!

Co Ufolud robi na naszej planecie? Czyta!

Grzegorz Kasdepke o „Serii z Ufoludem”

inżynier Ciućma, Czyli śrubka, młotek 
i przemądrzałe roboty 
Autor: Grzegorz Kasdepke
Ilustrator: Artur Gulewicz

 Cena 26,90 zł 
 Stron 64
  Format 165 x 215 mm
 Oprawa twarda
 ISBN  978-83-10-12714-3



Książki Grzegorza Kasdepke w nowym wydaniu

cena 24,90 zł cena 24,90 zł cena 24,90 zł wkrótce

wkrótcewkrótce

wkrótce wkrótce cena 24,90 zł cena 24,90 zł

polecamy
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Lubisz dreszczyk emocji, tajemnice i dobrą zabawę? Przeczytaj książki 
o detektywie Pozytywce. Rozwiązuj zagadki, ucz się logicznego myślenia 
i wyciągania wniosków, a może sam zostaniesz kiedyś detektywem!

Tęsknota, uczciwość, zazdrość, strach, poczucie winy, odwaga… 
Jak się połapać wśród tych wszystkich uczuć i wartości? Przeczytaj 
książki o pani Miłce i przedszkolakach, a wszystko stanie się jasne!

www.detektywpozytywka.pl
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W tej serii również:
Lilka i spółka, cena 24,90 zł

W tej serii również:
Herbata z jaśminem, cena 34,90 zł

Hurra, wakacje! Tym razem nic nie pokrzyżuje pla-
nów Lilki i Matewki. Wyjadą do Amalki do ukochanej 
ciotki Franki. W Amalce jest fantastycznie. Szkoda 
czasu na głupie rzeczy, na przykład jedzenie obia-
du, rozpakowywanie się, sprzątanie, a nawet spanie! 
Wymarzone wakacje szybko jednak okażą się nieco 
inne, niż się spodziewali... A wszystko z powodu 
tajemniczych panów w garniturach i podejrzane-
go Johnny’ego, przez którego ciotka bardzo się 
zmieniła. Na gorsze oczywiście. Szczęśliwie Lilka 
i Matewka będą mieli wsparcie w mieszkającej po 
sąsiedzku Zosi i bliźniakach — Stasiu i Antosiu. Bez 
nich nie uporaliby się z tym wszystkim. A zapowiada 
się prawdziwa afera! 

Normalna kochająca się rodzina. Beztroska codzien-
ność. Idealny chłopak. 
Laura chciałaby móc to powiedzieć o swoim życiu, 
ale nie może…  Pewnie dlatego wciąż gdzieś pędzi. 
Musi przecież pomóc Monice, siostrze, która bardzo 
wcześnie zaszła w ciążę i samotnie wychowuje 
dziecko. I pani Wandzie, starszej kobiecie, u której 
dorabia sobie matka. Do tego Laura trzy razy w ty-
godniu udziela korepetycji. Powinna też spotykać się 
z ojcem, na co zwykle nie ma ochoty, bo nie może 
znieść jego najnowszej „miłości”. Dziewczyna tęskni 
za dawnymi czasami, choć przed nikim, nawet samą 
sobą, by się do tego nie przyznała. Na szczęście ma 
Szarą, na którą zawsze może liczyć. I Błażeja, który, 
mimo że jest dla niej najbliższą osobą na świecie, 
nigdy nie będzie jej chłopakiem... 

lilka i wielka afera
Autor: Magdalena Witkiewicz
Ilustrator: Joanna Zagner-Kołat

przeCież Cię znam
Autor: Beata Ostrowicka

 Cena 24,90 zł 
 Stron 224
  Format 140 x 192 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12625-2

 Cena 31,90 zł 
 Stron 304
  Format 135 x 204 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12597-2

KsiążKa dostępna taKże jaKo 
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kalendarz szkolny CwaniaCzka
Autor: Jeff Kinney
Tłumacz: Joanna Wajs

 KALENDARZ KSIĄŻKOWY
 Cena 29,90 zł 
 Stron 192   
 Format 140 x 202 mm
 Oprawa twarda 
 ISBN 978-83-10-12777-8

Nareszcie! Teraz aż 365 dni spędzisz razem z cwaniaczkiem! W tym 
niesamowitym kalendarzu możesz zapisywać wszystkie rzeczy, o których 
musisz pamiętać (choć czasem wolałbyś o nich zapomnieć): terminy spraw-
dzianów, urodziny krewnych i tak dalej. W środku znajdziesz wszystkich 
swoich przyjaciół i wrogów z Dziennika cwaniaczka, czyli serii najlepszych 
książek w dziejach ludzkości. Pamiętaj, ten kalendarz jest niezbędny, żeby 
przeżyć rok szkolny!
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zostań, Jeśli koChasz
Autor: Gayle Forman
Tłumacz: Hanna Pasierska

 Cena 24,90 zł 
 Stron 248   
 Format 135 x 204 mm
 Oprawa broszurowa 
 ISBN 978-83-10-12790-7

fot. Laina Karavani

Gayle Forman to wielokrotnie nagradza-
na amerykańska autorka oraz dziennikarka, 
której artykuły ukazywały się w licznych ga-
zetach, między innymi „Seventeen”, „Cosmo-
politan”, „The Nation” i „Elle”. W 2002 r. 
wyruszyła z mężem w roczną podróż dooko-
ła świata. Wrażenia z tej wyprawy zawarła 
w swoim debiucie You Can’t Get There From 
Here: A Year On the Fringes of a Shrinking 
World. W 2007 r. ukazała się jej powieść 
dla młodzieży Sisters In Sanity, a w 2009 
bestsellerowa Zostań, jeśli kochasz. Od tamtej 
pory Gayle wydała trzy kolejne książki dla 
młodych czytelników.

Światowy bestseller przetłumaczony na ponad trzydzieści języ-
ków, 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, samotno-
ści 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.

KsiążKa dostępna taKże jaKo 

W tej serii również:
Majka wkracza do akcji,  

cena 21,90 zł
Majka i dziewczyna z innej planety, 

cena 22,90 zł
Majka i książę dla babci,  

cena 24,90 zł
Majka i miłosny kogel-mogel,  

cena 24,90 zł
Majka i miejska dżungla,  

cena 24,90 zł
Majka i nowa siostrzyczka,  

cena 24,90 zł
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departament 19. 
w ogniu walki
Autor: Will Hill
Tłumacz: Edyta Skrobiszewska

 Cena 44,90 zł 
 Stron 624   
 Format 135 x 204 mm
 Oprawa broszurowa  
 ISBN 978-83-10-12529-3

W tej serii również:
Departament 19, cena 39,90 zł 

Departament 19. Powrót, 
cena 44,90 zł

Zegar nieubłaganie odmierza czas do Godziny 
Zero i powrotu Drakuli. Niedobitki Departamentu 
19, tajnej rządowej organizacji zajmującej się walką 
z wampirami, wilkołakami i innymi potworami, de-
speracko próbują powstrzymać siły ciemności. Do 
tego organizacja staje przed nowym, śmiertelnym 
zagrożeniem.
Jamiemu Carpenterowi, najmłodszemu agentowi De-
partamentu 19, powierzono zadanie przeszkolenia 
nowej grupy operacyjnej, która ma wesprzeć pozo-
stałych agentów w ich działaniach. Czy uda mu się 
sprostać pokładanym w nim nadziejom?
Wojna trwa. Stawką jest przetrwanie ludzkości. 

James Bond, horror i fantastyka w jednym!

   

  

maJka (prawie) sama 
w domu 
Autor: Susanne Fülscher
Tłumacz: Inez Okulska
Ilustrator: Dagmar Henze

 Cena 24,90 zł 
 Stron 208
  Format 140 x 202 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12570-5

W tej serii również:
Majka wkracza do akcji,  

cena 21,90 zł
Majka i dziewczyna z innej planety, 

cena 22,90 zł
Majka i książę dla babci,  

cena 24,90 zł
Majka i miłosny kogel-mogel,  

cena 24,90 zł
Majka i miejska dżungla,  

cena 24,90 zł
Majka i nowa siostrzyczka,  

cena 24,90 zł

Majka sama w domu? Tak, to możliwe! Państwo 
Hansenowie wyjechali na Capri, zostawiając dzieci 
pod opieką babci. I wszystko byłoby super, gdyby 
babcia nie wylądowała w szpitalu. Majka, Łukasz 
i Lena nie chcą jednak zepsuć rodzicom wymarzone-
go urlopu. Kiedy plan zamieszkania u przyjaciół nie 
wypala, chłopak wpada na świetny pomysł: dadzą 
sobie radę bez dorosłych! W końcu wystarczy parę 
drobnych kłamstw, a domowe obowiązki nie są takie 
straszne... Prawda?
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zamówienia: tel. 22 338 92 09, faks 22 643 64 4224

bzik & makówka przedstawiaJą: 
uCieCzka z taJemniCzego ogrodu
Autor: Rafał Witek
Ilustrator: Magda Wosik

 Cena 21,90 zł 
 Stron 160
  Format 140 x 192 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12626-9

W tej serii również:
Bzik & Makówka przedstawiają: 

Zgniłobrody i Luneta Przeznaczenia, 
cena 21,90 zł

W przygotowaniu:
Bzik & Makówka przedstawiają:  

autograf za milion dolarów

Rafał Witek pisze, wymyśla i rymuje. Swoim 
książkom nadaje takie tytuły jak Julka Kulka, Fio-
letka i ja, Dzieciaki kontra FOBIA, Klub latających 
ciotek czy Zgniłobrody i Luneta Przeznaczenia. 
Jego wiersze i opowiadania można także zna-
leźć w publikacjach do edukacji wczesno szkolnej 
i w „Świerszczyku”. W wolnych chwilach przesia-
duje na próbach grochowskiego chóru dziecięce-
go MILLE VOCI, dla którego czasami pisze teksty 
piosenek. Raz na jakiś czas jego książkom udaje 
się zdobyć nagrodę, wyróżnienie lub nominację. 

Magda Wosik — absolwentka Państwowej Wyż-
szej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. 
Jest współautorką (wraz z mężem Piotrem Rychlem) 
antykolorowanki O, ja cię! Smok w krawacie!, uzna-
nej na Najlepszą Książkę dla Dzieci 2011 roku 
w konkursie „Przecinek i Kropka” a także kolejnej, 
powstałej w 2013 roku książki do bazgrolenia — 
Agencja z o.o. Zilustrowała Czarownicę piętro niżej 
Marcina Szczygielskiego, Marysiu, jak myślisz? 
Manueli Gretkowskiej, a także Pana Tadeusza 
w obrazkach, będącego próbą ujęcia epopei w ko-
miksowej formie.
Kilka lat temu (z wielką przyjemnością!) zrobiła 
ilustracje do zabawnych wierszyków Rafała Witka 
o zwierzętach. Zmyślone historie oraz seria Bzik 
& Makówka to jej kolejne inspirujące spotkania 
z tym autorem. Ma nadzieję, że to wciąż dopiero 
początek wspólnej przygody.

KsiążKa dostępna taKże jaKo To wszystko przez moje nazwisko! Gdybym nazywała 
się Gabrysia Grzeczniutka, to ludzie inaczej by mnie 
traktowali. Ale Gabrysi Bzik mogą się czepiać do woli. 
Dlatego ciągle ląduję na dywaniku u dyrektora. Któregoś 
razu wylądowałam tam z Nilsonem Makówką, kolegą 
z klasy. Od tego czasu trochę się kumplujemy, ale nie 
myślcie, że ze sobą chodzimy! Łączą nas sprawy… jak 
by to powiedzieć… przygodowe.

Tym razem Nilson miał dość. Jego ojciec znowu odwołał 
wspólne wakacje! Jedyne, co pozostało Nilsonowi, to za-
żądać nagrody pocieszenia w postaci odjechanego pre-
zentu. Niestety, nic nie poszło zgodnie z planem. Za to 
wpakowaliśmy się w grube kłopoty i utknęliśmy sami da-
leko od domu. Jak daleko? Jakieś 100 lat z kawałkiem…
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© Mateusz Wnuk Lipiński

tropiCiel. zapomniana księga 2
Autor: Paulina Hendel

 Cena 39,90 zł 
 Stron 544
  Format 135 x 204 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12717-4

W serii Zapomniana księga również:
Strażnik, cena 34,90 zł

W przygotowaniu:   
Łowca 

Hubert budzi się w Paryżu, jak gdyby tragiczna w skutkach wyprawa po księgę nigdy nie miała miejsca. 
Zagłada cywilizowanego świata jeszcze nie nastąpiła, więc chłopak ma szansę zmienić bieg historii. Wy-
znacza sobie jeden cel: zdobyć księgę, która pomoże mu w walce z demonami.
Jednak wszystko dzieje się inaczej, niż chłopak się spodziewa. Impuls elektromagnetyczny niszczy osią-
gnięcia techniki, ale nigdzie nie ma demonów, a ludzie nie traktują poważnie ostrzeżeń Huberta. Drama-
tyczne wspomnienia nie dają mu jednak spokoju…
Czy skradziona z biblioteki księga oraz wiedza na temat demonów pomogą przetrwać Hubertowi i jego 
bliskim?

Postapokaliptyczna przygoda, której nigdy nie zapomnisz!

KsiążKa dostępna taKże jaKo 

Paulina Hendel (ur. 1987) — absol-
wentka filologii angielskiej na Uniwer-
sytecie Gdańskim. Od kilku lat pisze 
opowiadania do prasy kobiecej. Inte-
resuje się polską literaturą fantastycz-
ną i przygodową, a także twórczością 
Terry’ego Pratchetta. W czasie wolnym 
zajmuje się rekonstrukcją historyczną.



Po RAZ 
PIERWSZy 
W PolScE!
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tylko nie mateuszek! 
Autor: Elvira Lindo
Tłumacz: Anna Trznadel-Szczepanek
Ilustrator: Julian Bohdanowicz

 Cena 24,90 zł 
 Stron 208
  Format 140 x 202 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN  978-83-10-12569-9

© Xavi Menós

fot. archiwum prywatne

Nie wiem, czy pamiętasz, że zawsze zaczynam opowieści od samiutkiego począt-
ku. Samiutkim początkiem tej historii jest ciąża mamy. Z tej okazji Głupek powinien 
się załamać, bo to najgorsza rzecz, jaką może usłyszeć ktoś, kto od urodzenia był 
pieszczoszkiem całego towarzystwa. Ale Głupek jest dzieckiem nieprzewidywal-
nym i ani myślał wpaść w typową depresję przedporodową. Za to kiedy na świecie 
pojawiła się Szirlejka (nasza siostra, jak się na pewno domyślasz), okazało się, że 
chyba trochę inaczej to sobie wyobrażał…

Nie będę zdradzać więcej szczegółów — o wszystkim możesz prze-
czytać w tej książce!

Elvira lindo (ur. w 1962 r.) studiowała 
dziennikarstwo. Na początku kariery pi-
sała scenariusze radiowe i telewizyjne. 
W jednym z nich pojawił się Mateuszek, 
który później stał się bohaterem cyklu 
książek, znanych nie tylko w Hiszpanii (zo-
stały wydane także w 20 innych krajach, 
w tym w Polsce). Autorka była za nie wie-
lokrotnie nagradzana. Napisała również 
kilka książek i sztuk dla dorosłych oraz 
scenariuszy filmowych. Stale współpracuje 
z najważniejszym hiszpańskim dziennikiem 
„El País”. Jej mężem jest pisarz Antonio 
Muñoz Molina.

Julian Bohdanowicz urodził się 30 
kwietnia 1942 roku w Warszawie. W la-
tach 1961—1967 studiował na Wydziale 
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie. Dyplom obronił w pracowni prof. 
Juliana Patki. Debiutował jako rysownik 
w tygodniku satyrycznym „Szpilki” w roku 
1969. W latach 1979—1981 i 1988—1990 
był kierownikiem graficznym tego cza-
sopisma. Współpracował i współpracuje 
z wieloma pismami, m.in.: „Szpilkami”, „Po-
lityką”, „Zwierciadłem”, „Gazetą Wybor-
czą”, „Architekturą”, dziennikiem „Polska” 
i tygodnikiem „TeleTydzień”. Opublikował 
liczne albumy, katalogi i książki autorskie, 
ilustrował też wiele dzieł innych autorów, 
w tym serię o Mateuszku Elviry Lindo, Pitu 
i Kudłata dają radę Leszka K. Talki, Daleki 
rejs Anny Onichimowskiej czy Szaleńczaki 
Jerzego Niemczuka. Jest laureatem wielu 
nagród i wyróżnień. 

zamówienia: tel. 22 338 92 09, faks 22 643 64 4226

W tej serii również:
Mateuszek, cena 19,90 zł

Mateuszek i kłopoty, cena 19,90 zł
Jestem Super-Mateuszek, cena 19,90 zł

Mateuszek i tajemne sprawki, cena 21,90 zł
Mateuszek w trasie, cena 19,90 zł

Głupek i ja, Mateuszek, cena 24,90 zł
Sekret Mateuszka, cena 19,90 zł
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Tej autorki również: 
Dworek pod Lipami, cena 39,90 zł

Młyn nad Czarnym Potokiem, cena 39,90 zł
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 fot. Dariusz Zaród

wspomnienia w kolorze sepii
Autor: Anna J. Szepielak

 Cena 39,90 zł
 Stron 448 
 Format 135 x 204 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12552-1

Anna J. Szepielak — Małopolan ka z uro-
dzenia, Kobieta Zaściankowa z wyboru. Tzw. 
wielki świat woli oglądać z bezpiecznej od-
ległości.
Uwielbia gorzką czekoladę, słodką kawę i lite-
raturę, przy której „dusza się śmieje”. W księgar-
ni czeka, aż książka do niej przemówi okładką, 
szelestem kartek i... zapachem. Odbiera ota-
czający świat bardzo intensywnie — niektórzy 
twierdzą nawet, że także szóstym zmysłem.  
Z zawodu jest nauczycielką i bibliotekarką, 
choć kiedyś marzyła, by studiować w Wyższej 
Szkole Teatralnej. 
Zadebiutowała powieścią Zamó wienie z Fran-
cji, opublikowała także teksty z zakresu oświaty, 
opowiadanie w czasopiśmie „Szafa” oraz tek-
sty publicystyczne na jednym z regionalnych 
portali. W Wydawnictwie „Nasza Księgarnia” 
ukazały się jej powieści: Dworek pod Lipami 
i Młyn nad Czarnym Potokiem.
Prowadzi blog autorski: 
http://annajszepielak.blogspot.com.

W ostatnim czasie Joannie nie powodziło się najlepiej: choroba ojca, utrata 
pracy, rozstanie z narzeczonym i dziwne, regularnie powracające sny... Życie 
w małym miasteczku nad Czarnym Potokiem, gdzie wszyscy się znają, też nie 
zawsze jest proste. Mimo to kobieta każdego dnia stara się udowodnić sobie 
i światu, że doskonale nad wszystkim panuje.
Jedyną rzeczą, jakiej pragnie, jest spokój. Spokój, który próbuje zburzyć 
pewien tajemniczy Filip...

Sposobem na oderwanie się od codziennych problemów jest nowa pasja 
Joanny. Tworząc drzewo genealogiczne i przeglądając pamiątki rodzinne, 
trafia ona na starą fotografię babci urodzonej we Lwowie. To fascynujące 
odkrycie stanie się początkiem nostalgicznej podróży w rodzinną przeszłość. 
Będzie w niej wszystko: wojna, miłość, zdrada, szczęście, tragedie i cudowne 
ocalenia...
Czy Joanna odnajdzie w sobie siłę babek i prababek, żeby na nowo uwierzyć 
w istnienie szczęścia i dać szansę rodzącemu się uczuciu?

Wspomnienia w kolorze sepii to opowieść o sile rodzinnych i przyjacielskich 
więzi oraz o ludzkich losach, które bezlitośnie gmatwa wielka historia świata. 
Czytelnik będzie je śledził w dwóch prowadzonych równolegle wątkach: 
współczesnym i historycznym.

KsiążKa dostępna taKże jaKo 

zamówienia: tel. 22 338 92 09, faks 22 643 64 4228

 Cena 31,90 zł 
 Stron 352
  Format 135 x 204 mm
 Oprawa broszurowa 
 ISBN 978-83-10-12742-6
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fot. Bartek Ignaciak

wieCzna wiosna
Autor: Katarzyna Zyskowska-Ignaciak 

 Cena 31,90 zł 
 Stron 352
  Format 135 x 204 mm
 Oprawa broszurowa 
 ISBN 978-83-10-12742-6

KsiążKa dostępna taKże jaKo 

Tej autorki również:

Niebieskie migdały, cena 31,90 zł
Przebudzenie, cena 31,90 zł

Ucieczka znad rozlewiska, cena 31,90 zł

W tej serii również:

Układ nerwowy, cena 34,90 zł
Nie lubię kotów, cena 31,90 zł
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Autorka o sobie:
Choć z wykształcenia jestem dziennikar-
ką, z trudem trzymam się rzeczywistości, 
a od suchych faktów wolę fikcję literac-
ką. Moje główne role życiowe to: matka 
wyrodna, żona niedoskonała, nieper-
fekcyjna pani domu, pisarka poszukują-
ca — w kolejności przypadkowej. Gdy 
nie piszę, żegluję, wędruję po górach 
lub jeżdżę na rowerze. W przyszło-
ści zamieszkam w domu nad jeziorem, 
ale obecnie do snu kołysze mnie szum 
warszawskich tramwajów. W rzadkich 
chwilach ekshibicjonizmu pisuję bloga: 
www.zyskowska-ignaciak.nk.com.pl

Łucja, pozornie już pogodzona z brakiem miłości w swoim małżeństwie, żyje 
w odrętwieniu u boku Marka, znanego lekarza. Jej dzieci są dorosłe, czas studiów 
na Akademii Sztuk Pięknych to tylko niewyraźne, zabarwione nostalgią wspomnie-
nie. Ten poukładany świat, w którym nie ma miejsca ani na wielki ból, ani na wielką 
namiętność, pewnego dnia rozsypuje się niczym domek z kart. Łucja dowiaduje 
się, że ma raka. Czy to możliwe, aby ta wiadomość zwróciła jej dawno utraconą 
radość życia?    
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zamówienia: tel. 22 338 92 09, faks 22 643 64 4230

Chciałbym wręczyć tę przenikliwą i pięknie 
napisaną książkę każdemu rodzicowi, na-
uczycielowi i politykowi. Jej główne przesła-
nie zaskakuje oryginalnością i optymizmem: 
kluczem do sukcesu jest osobowość, a oso-
bowość można kształtować. Ten poradnik 
odmieni wasz sposób postrzegania dzieci, 
a przede wszystkim napełni was wiarą w ich 
możliwości.

Alex Kotlowitz,  
autor There Are No Children Here

Osiągnięcia dzieci nie są przypadkowe. 
Paul Tough przyjrzał się odkryciom naukow-
ców, wysłuchał specjalistów, a następnie na-
pisał poradnik dla nas wszystkich.

Charles Duhigg,  
autor The Power of Habit

Jak dzieCi osiągaJą sukCes.  
nauka siły woli i CiekawośCi świata
Autor: Paul Tough
Tłumacz: Anna Nowak

 Cena 36,90 zł 
 Stron 336 
 Format 140 x 197 mm
 Oprawa broszurowa  
 ISBN  978-83-10-12512-5

Dlaczego jedne dzieci odnoszą sukcesy, a inne ponoszą porażki? Czy odpo-
wiada za to inteligencja? Otóż nie — Paul Tough w swojej rewolucyjnej książce 
dowodzi, że zwycięzcę czynią z dziecka, a potem dorosłego, określone cechy: 
wytrwałość, ciekawość świata, sumienność, optymizm i samodyscyplina. 
Korzystając z doświadczeń nowego pokolenia badaczy i nauczycieli, pisarz 
analizuje związki pomiędzy wydarzeniami w naszym dzieciństwie a sukcesami 
odnoszonymi w wieku dorosłym. Odkrywa, którzy rodzice dobrze przygotowują 
swoje dzieci do dorosłości, a którzy popełniają błędy. Pokazuje też, że każdy, 
nawet dziecko z ubogiego domu, może dokonać zdumiewających rzeczy.
Ta zmuszająca do myślenia i dająca nadzieję lektura pomaga rodzicom zmie-
nić metody wychowawcze, a nauczycielom — twórczo i odważnie realizować 
założenia systemu edukacji. Odmienia też całkowicie nasz sposób postrzegania 
dzieciństwa.

Paul Tough jest znanym autorem ksią-
żek oraz artykułów poświęconych edu-
kacji, dzieciństwu i rozwojowi osobowo-
ści. Mieszka z żoną i synem w Nowym 
Jorku. Swoich czytelników zaprasza na 
stronę internetową www.paultough.com 
oraz na Twittera: @PaulTough

fot. Mary McIlvaine PhotographyKsiążKa dostępna taKże jaKo 



Sukces można różnie rozumieć  
– wywiad z Dagną Ślepowrońską

Dlaczego dzisiejszym rodzicom tak bardzo zależy na tym, by ich dzieci odniosły sukces?

Myślę, że to, aby dzieci odniosły sukces, ważne było dla rodziców zawsze. Różnie tylko sukces definiowano. Sukcesem 
może być realizacja pewnych wartości – np. założenie rodziny i życie w niej, dobre wywiązywanie się z obowiązków wy-
nikających z ról społecznych czy też różnie rozumiane szczęście. Sukces związany jest też zajmowaniem odpowiedniego 
miejsca w hierarchii społecznej. Przy czym „odpowiednie” może też przybierać różne znaczenia. Obecnie dużą wagę przy-
wiązuje się do sukcesów szkolnych. Poziom wykształcenia społeczeństw cały czas wzrasta. Od ukończenia odpowiednich 
szkół zależy zatem znalezienie pracy oraz rodzaj pracy, jaką wykonujemy, a w dalszej perspektywie status ekonomiczny 
i społeczny. W istocie zatem rodzicom zależy na tym, żeby ich dzieci miały dobrą przyszłość. Żeby, kiedy dorosną, miały 
dobre warunki materialne i aby były szanowanymi obywatelami.

Od czego zależy sukces dziecka? Co o nim decyduje?

Kiedyś uważano, że osiągnięcia szkolne dzieci związane są przede wszystkim z  ilorazem inteligencji. Przez długie 
lata testy inteligencji były podstawowym badaniem wykonywanym we wszelkich placówkach zajmujących się pomocą 
psychologiczną dla dzieci i młodzieży. W ich wynikach szukano odpowiedzi na rozmaite pytania związane z dziecięcymi 
problemami, nie tylko szkolnymi. Obecnie odchodzi się od tego podejścia. Coraz więcej uwagi poświęca się cechom cha-
rakteru takim jak konsekwencja, wytrwałość, ciekawość.

W jaki sposób, pani zdaniem, najlepiej kształtować charakter dziecka?

Charakter dziecka kształtuje się przez cały czas. Dziecko uczy się przez naśladownictwo, więc podstawą jest modelo-
wanie, czyli tzw. dobry przykład. Szalenie ważne jest to, jak zwracamy się do dziecka, czy okazujemy mu szacunek, na co 
zwracamy uwagę, do jakich odwołujemy się wartości.

Czego można dziecko nauczyć?

Człowiek uczy się nieustannie i przez całe życie. I my, i nasze dzieci możemy więc modyfikować nasze postawy i za-
chowania. Możemy się uczyć właściwej komunikacji. Obserwować własne zachowania i wypowiedzi, sprawdzać, czy są 
zgodne z  wyznawanymi wartościami, czy są poprawne poznawczo. Wiele kłopotów wynika z  niewłaściwych założeń,  
np. niewiary we własne możliwości, stereotypów.

Czy pani zdaniem warto uczyć dzieci ambicji? Czy nie skazujemy ich tym samym na udział w wyścigu szczurów?

Jak już wspomniałam, sukces można bardzo różnie rozumieć. Różnie możemy zatem także rozumieć ambicję. Cenne 
wydaje mi się staranie, by w różnych dziedzinach stać się lepszym, niż się było, a więc nastawienie na rozwój, na pozy-
tywną zmianę. Jeśli miarą sukcesu ma być tylko to, czy prześcignęliśmy innych – wówczas możemy to określić udziałem 
w wyścigu szczurów. Sukces można jednak postrzegać jeszcze inaczej. Przez kilka lat pracowałam z młodzieżą obciążoną 
różnymi upośledzeniami. Ci młodzi ludzie także osiągali sukcesy! Czasem sukcesem było nauczenie się samodzielnego 
robienia kanapek czy wiązania butów. A jak była radość z takich sukcesów! Bo to były naprawdę wielkie sukcesy. Osoby, 
które je osiągały, przekraczały przecież własne ograniczenia. Paul Tough pisze nie tylko o uczestnikach „wyścigu szczu-
rów”, lecz także o tych, których rodziny wypadły z wszelkich wyścigów, uległy marginalizacji. Dla tych ludzi sukcesem było 
ukończenie szkoły, bo oznaczało szansę na wyrwanie się z patologicznego otoczenia.

Czy autor książki, Paul Tough, znalazł odpowiedź na pytanie zawarte w jej tytule?

Pewnie nie ma jednej odpowiedzi, tak jak nie ma jednego sukcesu. Paul Tough zadał wiele ważnych pytań i uzyskał 
wiele ważnych odpowiedzi. Wartością książki jest zwrócenie uwagi na pewne całkiem podstawowe, tradycyjne, ale jakby 
trochę zapomniane, przymioty charakteru. Istotne jest też to, że kształtowanie tych cech, tradycyjnie uznawanych za war-
tościowe, nie musi się wcale odbywać tradycyjnymi (często nieefektywnymi, a niejednokrotnie ze współczesnego punktu 
widzenia nieetycznymi) metodami wychowawczymi.

Dagna Ślepowrońska – 
absolwentka psychologii i studium socjoterapii. Od 1988 roku zajmuje się 

terapią indywidualną i grupową, a od kilku lat także terapią rodzin.

dodatek specjalny
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wierszyki ćwiCząCe Języki, Czyli rymowanki  
logopedyCzne dla dzieCi
Autor: Marta Galewska-Kustra, Elżbieta i Witold Szwajkowscy
Ilustrator: Joanna Kłos

 Cena 29,90 zł 
 Stron 128 
 Format 165 x 215 mm
 Oprawa twarda  
 ISBN  978-83-10-12738-9

Ten zbiór zabawnych wierszyków, którym towarzyszą zachwycające i pełne 
humoru ilustracje, to książka wyjątkowa. Jej wspólne czytanie może być świetną 
zabawą dla dzieci i rodziców. To doskonała pomoc w pracy z dziećmi mającymi 
problemy logopedyczne. Nie straszy trudnymi do wymówienia łamańcami języ-
kowymi, bo rymowanki są dostosowane do wieku dziecka. Sprawdzi się jako 
materiał do ćwiczenia mowy, bo jest nie tylko profesjonalnie przygotowany, lecz 
także niezwykle atrakcyjny dla małych czytelników. 
To również świetna propozycja dla dzieci, które nie mają kłopotu z mową, ale 
są w wieku, kiedy wymowa się rozwija. Książka w ciekawy sposób pomaga ten 
rozwój wesprzeć.

Dodatkową wartością są fachowe informacje, dzięki którym rodzice mogą usta-
lić, czy ich dziecko powinno już daną głoskę wymawiać, i co zrobić, jeśli jej nie 
wymawia.

Dr n. hum. Marta Galewska-Kustra 
— logopeda i pedagog dziecięcy, pedagog 
twórczości. Pracownik naukowy Akademii 
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzego-
rzewskiej w Warszawie. Prowadzi gabinet 
logopedyczny, który jest miejscem stałych 
wizyt małych pacjentów oraz rodziców, 
którzy chcą wiedzieć więcej o możliwości 
stymulowania rozwoju mowy swoich dzieci. 
Specjalizuje się w terapii opóźnionego roz-
woju mowy i zaburzeń artykulacji u dzie-
ci. W pracy terapeutycznej nieustannie 
próbuje łączyć terapię mowy z rozwojem 
twórczego potencjału dziecka. Autorka pu-
blikacji naukowych dotyczących rozwijania 
zdolności twórczych dzieci i młodzieży, 
w tym książki Szkoła wspierająca twórczość 
uczniów. Teoria i przykład praktyki. Człon-
kini Polskiego Towarzystwa Logopedyczne-
go, Polskiego Stowarzyszenia Kreatywno-
ści, a także Rady Programowej Edukacyjnej 
Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego. 
Więcej informacji: 
www.logopediadladzieci.com.pl.

© Dorota Braziewicz

© Elżbieta i Witold Szwajkowscy

Elżbieta i Witold Szwajkowscy — au-
torzy książek dla dzieci, zabawek i pomocy 
dydaktycznych.  W swoim dorobku mają kil-
kanaście książek edukacyjnych, w tym serii 
z rymowanymi ćwiczeniami logopedyczny-
mi, oraz zabawki edukacyjne rozwijające 
zdolności językowe, nagradzane w konkur-
sach krajowych i międzynarodowych.
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odJeChany kalendarz CwaniaCzka 2015
Autor: Jeff Kinney
Tłumacz: Joanna Wajs

Nie wiesz, kiedy wypada Między-
narodowy Dzień Sera? Spokojnie! 
W roku 2015 to Greg Heffley 
będzie ci przypominał o wszyst-
kich ważnych uroczystościach ro-
dzinnych i państwowych. A także 
o świętach, o których może byś 
wolał nigdy nie usłyszeć...

 Cena 24,90 zł 
 Stron 24
  Format 305 x 305 mm
 Oprawa zeszytowa
 ISBN 978-83-10-12778-5

W tej serii również:
Dziennik cwaniaczka

rodrick rządzi
Szczyt wszystkiego

Ubaw po pachy
Przykra prawda
Biała gorączka
Trzeci do pary 

Dziennik cwaniaczka. Zrób to sam!
Zezowate szczęście

W przygotowaniu następne tomy!

cena jednego tomu 24,90 zł



W serii Saga o kotołaku w przygotowaniu:
Ksin drapieżca
Ksin sobowtór

różanooka 
Ksin koczownik

Ksin na bagnach czasu

koLejne toMy  

w 2015 roku

nowości październik

zamówienia: tel. 22 338 92 09, faks 22 643 64 4234

ksin. poCzątek 
Autor: Konrad T. Lewandowski 

 Cena około 34,90 zł 
 Stron 368 
 Format 135 x 204 mm
 Oprawa broszurowa  
 ISBN  978-83-10-12539-2

Wielki powrót kultowej Sagi o kotołaku! Tym razem w wersji poszerzonej 
przez autora o ekscytujące wątki, nowych bohaterów, zaskakujące zakoń-
czenie, a także zawierającej niepublikowany dotąd bestiariusz! 

Ksin. Dziecko klątwy, zdrady i obsesji. Zdawałoby się, że jego los jest 
przesądzony, ale miłość potrafi się wznieść ponad wszystko. Najpierw po-
święcenie starej piastunki, a potem oddanie dziewczyny zbiegłej z domu 
publicznego sprawiają, że z potwora i demona wyrasta wojownik i obroń-
ca ludzi zagrożonych przez upiory. Drapieżna, pełna namiętności historia 
bestii pragnącej osiągnąć człowieczeństwo.

Ksin. Początek to prequel jednej z najbardziej znanych serii fantasy w pol-
skiej literaturze. 

Konrad T. lewandowski jest 
autorem poczytnych kryminałów hi-
storycznych, powieści historyczno-
-przygodowych, SF i fantasy. 

fot. Joanna Wajs

KsiążKa dostępna taKże jaKo 

 Cena około 39,90 zł 
 Stron około 432
  Format 135 x 204 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12500-2

W serii Xanth rownież:
Zaklęcie dla Cameleon, cena 36,90 zł

Źródło magii, cena 39,90 zł
Zamek roogna, cena 39,90 zł

Przesmyk centaura, cena 39,90 zł
ogrze, ogrze, cena 39,90 zł
Nocna mara, cena 39,90 zł

Smok na piedestale, cena 39,90 zł
okrutne kłamstwo, cena 39,90 zł

Zaklęcie dla Cameleon 
także jako audiobook, cena 29,90 zł

 Cena około 64,90 zł 
 Stron 344 
 Format 210 x 165 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12537-8

W serii Fistaszki zebrane również:
1955–1956, cena 59,90 zł
1957–1958, cena 64,90 zł
1959–1960, cena 64,90 zł
1961–1962, cena 64,90 zł

 1963–1964, cena 64,90 zł
1965–1966, cena 64,90 zł 
1967–1968, cena 64,90 zł 
1969–1970, cena 64,90 zł

 
W przygotowaniu:

Fistaszki zebrane 1973–1974
Fistaszki zebrane 1975–1976

KsiążKa dostępna taKże jaKo 
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KsiążKa dostępna taKże jaKo 

Xanth. zakoChany golem
Autor: Piers Anthony
Tłumacz: Paweł Kruk

 Cena około 39,90 zł 
 Stron około 432
  Format 135 x 204 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12500-2

Wielbicielom fantasy przypominamy dziewiąty tom legendarnej serii sprzed lat 
w nowym przekładzie. To historie osadzone w krainie Xanth, gdzie żyją smoki, 
gryfy, centaury i inne niezwykłe stworzenia, a każdy mieszkaniec posiada jakiś 
magiczny talent.
Pierwsza książka z tego cyklu zdobyła August Derleth Fantasy Award za najlep-
szą powieść 1977 roku. Każda kolejna stawała się bestsellerem.

Tak o serii pisze autor:
Oboje z żoną kupowaliśmy wtedy posiadłość na środkowej Florydzie, tak więc 
Xanth stało się czymś w rodzaju florydzkiej głuszy, tyle że magicznej. Rosnące 
tam ogromne dęby ze zwisającymi z nich strzępami mchu hiszpańskiego to obda-
rzone mackami plątamoty. Kształtem Xanth przypomina Florydę, a nazwy miejsc 
to magiczna gra słów. Nieopodal naszej posiadłości jedno ze wzgórz przecinały 
tory kolejowe, tworząc piętnastometrowy wąwóz, którego dnem biegły szyny. 
Nieco powiększony, stał się on głęboką na około dwa kilometry Rozpadliną, 
która przecinała Xanth. A pociąg, który jeździł tą trasą został — jakżeby inaczej? 
— długim, ziejącym parą smokiem, żyjącym w tym kanionie. 

W serii Xanth rownież:
Zaklęcie dla Cameleon, cena 36,90 zł

Źródło magii, cena 39,90 zł
Zamek roogna, cena 39,90 zł

Przesmyk centaura, cena 39,90 zł
ogrze, ogrze, cena 39,90 zł
Nocna mara, cena 39,90 zł

Smok na piedestale, cena 39,90 zł
okrutne kłamstwo, cena 39,90 zł

Zaklęcie dla Cameleon 
także jako audiobook, cena 29,90 zł

Ostatni tom przygód młodego samuraja wraz z prezentem dla czytelników — 
niepublikowanym dotąd w Polsce opowiadaniem o Jacku!

Jack ucieka, by ocalić życie. Port Nagasaki jest już blisko, lecz samuraje szoguna 
szykują się do zadania ostatecznego ciosu. Podobnie jak Kazuki, dawny rywal 
Jacka. Każda droga jest zablokowana, a każda górska przełęcz strzeżona, kie-
dy chłopak podejmuje ostateczny wysiłek, by dotrzeć do bezpiecznej przystani. 
Ścigany przez całą Japonię, potrzebuje cudu, by przetrwać. A nawet jeśli dotrze 
do celu wędrówki, czy znajdzie statek, który zawiezie go do domu? Czy wcze-
śniej spłonie na stosie? Jego przeznaczenie zna jedynie krąg nieba…

www.mlodysamuraj.pl

młody samuraJ. krąg nieba
Autor: Chris Bradford
Tłumacz: Hanna Pasierska

 Cena około 34,90 zł
 Stron około 368
  Format 130 x 197 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12556-9

W serii Młody samuraj również:
Droga wojownika, cena 29,90 zł

Droga miecza, cena 31,90 zł
Droga smoka, cena 34,90 zł

Krąg ziemi, cena 31,90 zł
Krąg wody, cena 31,90 zł
Krąg ognia, cena 31,90 zł

 Krąg wiatru, cena 31,90 zł

W przygotowaniu 
nowa seria tego autora:
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fistaszki zebrane 1971–1972
Autor i ilustrator: Charles M. Schulz
Tłumacz: Michał Rusinek
Wstęp: Wojciech Mann

 Cena około 64,90 zł 
 Stron 344 
 Format 210 x 165 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12537-8

W serii Fistaszki zebrane również:
1955–1956, cena 59,90 zł
1957–1958, cena 64,90 zł
1959–1960, cena 64,90 zł
1961–1962, cena 64,90 zł

 1963–1964, cena 64,90 zł
1965–1966, cena 64,90 zł 
1967–1968, cena 64,90 zł 
1969–1970, cena 64,90 zł

 
W przygotowaniu:

Fistaszki zebrane 1973–1974
Fistaszki zebrane 1975–1976

Dzieło Charlesa M. Schulza pokazało mi, czym może być ko-
miks, i sprawiło, że sam zapragnąłem zostać autorem komiksów.

Bill Watterson, twórca komiksu Calvin i Hobbes 

W tym tomie Snoopy porzuca rolę asa lotnictwa z czasów 
pierwszej wojny światowej, by przedzierzgnąć się w Joego 
Luzaka. Zaczytuje się również książeczkami pani Oli Bajki 
o sześciu puchatych króliczkach. Sally przeżywa szkolne udrę-
ki, a Peppermint Patty, Marcie, Charlie oraz Snoopy jadą na 
letni obóz. Z kolei Wood stock pragnie zostać orłem i zakochuje 
się w robalu. A do tego wszystkiego na świat przychodzi… 
Powtórka, czyli Rerun van Pelt!

         



www.kotbob.nk.com.pl
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James Bowen jest brytyjskim muzy-
kiem i pisarzem od wielu lat mieszkają-
cym w Londynie. W 2007 roku w tajem-
niczych okolicznościach znalazł rudego 
kocura, którego nazwał Bob. Od tamtej 
pory są nierozłączni…

Kontynuacja światowego bestsellera — dalsze losy mądrego rudego kocura 
i zagubionego człowieka, który odzyskał dzięki niemu nadzieję na szczęście.

Od dnia gdy James Bowen, uliczny muzyk, znalazł bezdomnego rudego kota 
skulonego na wycieraczce, minęło trochę czasu. Dwaj przyjaciele, żyjący dotąd 
na marginesie społeczeństwa, przeszli przez piekło samotności, wykluczenia 
i pogardy. Teraz jednak, ręka w rękę (a może łapa w łapę?) muszą zmierzyć się 
z zupełnie nowym wyzwaniem. Jak sobie poradzą ze zdumiewającą odmianą 
losu — wielką sławą, którą przyniosła im książka Kot Bob i ja? 

Poruszająca opowieść o tym, że każdy z nas dostaje od życia drugą, trzecią, 
a nawet czwartą szansę. Wystarczy tylko jednej z nich nie zmarnować…

świat według boba. dalsze przygody 
uliCznego kota i Jego Człowieka
Autor: James Bowen
Tłumacz: Andrzej Wajs

 Cena około 29,90 zł 
 Stron około 288 
 Format 135 x 204 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12733-4

KsiążKa dostępna taKże jaKo 

Tego autora również:
Kot Bob i ja. Jak kocur i człowiek znaleźli 

szczęście na ulicy, cena 29,90 zł   



Świat według Boba

Mijały właśnie dwa lata od dnia, gdy na parterze naszego 
bloku znalazłem skulonego na wycieraczce poharatanego Boba. 
Kiedy namierzyłem go w bladym świetle korytarza, wyglądał jak 
ofiara porachunków, które czasem załatwiają między sobą zwie-
rzęta. Miał rany na całym ciele.

Z początku myślałem, że do kogoś należy, ale widząc, że nie 
rusza się z miejsca, zabrałem go do mieszkania i wykurowałem. 
Musiałem wysupłać ostatniego pensa, żeby starczyło na lekar-
stwa, ale nie była to forsa wyrzucona w błoto. Polubiłem jego to-
warzystwo i bardzo szybko stworzyliśmy całkiem zgraną paczkę.

Sądziłem, że to będzie związek na krótką metę. Wyglądał na 
bezpańskiego, więc przypuszczałem, że będzie chciał z powro-
tem na ulicę. Uparł się jednak, żeby ze mną zostać. Każdego dnia, 
kiedy zabierałem go na zewnątrz, próbując namówić, by wrócił 
tam, skąd przyszedł, wlókł się za mną chodnikami albo pod wie-
czór wpraszał się na nocleg. Mówią, że to kot wybiera ciebie, nie 
odwrotnie. Przekonałem się o tym, gdy któregoś dnia poszedł za 
mną aż do przystanku autobusowego na Tottenham High Road, 
a to naprawdę kawał drogi. Byliśmy już bardzo daleko od domu, 
więc gdy go odpędziłem i zobaczyłem, jak znika w tłumie, uwie-
rzyłem, że więcej kociska nie zobaczę. Lecz gdy autobus ruszył, 
on pojawił się znienacka, wskakując do środka niczym przecina-
jąca powietrze rozmazana ruda zjawa. Bęcnął na siedzenie obok 
i tak mnie drań załatwił.

Od tej pory byliśmy już nierozłączni, dwie zbłąkane istoty 
z trudem wiążące koniec z końcem na londyńskim bruku.

Często sobie myślałem, że jesteśmy bratnimi duszami, liżący-
mi wspólne rany po bolesnej przeszłości. Ofiarowałem mu swoje 
towarzystwo, jedzenie i ciepłe miejsce, gdzie mógł złożyć głowę 
do snu, on zaś dał mi w zamian nadzieję i sens życia, w które 
wprowadził lojalność, miłość i poczucie humoru. Nauczył mnie 
odpowiedzialności, której przedtem nie znałem. (...)

Przez ostatnie dziesięć lat z okładem byłem nałogowcem, nar-
komanem przesypiającym noce pod gołym niebem, w bramach, 
przytułkach dla bezdomnych lub nędznych hotelikach. Społe-
czeństwo spisało mnie na straty, zostawiając samego z działką he-
roiny, która była lekiem znieczulającym na samotność i nieznośną 
codzienność.

Jako bezdomny stałem się dla większości ludzi kompletnym 
zerem. W rezultacie zupełnie zapomniałem, jak się żyje w praw-
dziwym świecie. W pewnym sensie zostałem odarty z człowie-
czeństwa. Dla świata byłem trupem. Z pomocą Boba powoli za-
cząłem stawać na nogi.

fragment książki

dodatek specjalny

37



nowości październik
opowiem Ci, mamo, Co robią żaby
Autorzy: Katarzyna Bajerowicz, Marcin Brykczyński
Ilustrator: Katarzyna Bajerowicz

 Cena 39,90 zł
 Stron 28
 Format 200 x 280 mm
 Oprawa twarda, karton
 ISBN 978-83-10-12716-7

Po budzących zachwyt dzieci i ich rodziców książkach Opowiem ci, mamo, co robią 
mrówki oraz Opowiem ci, mamo, co robią pająki przygotowaliśmy kolejny tom tej 
wyjątkowej serii.

Znakomity prezent dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat (i starszych). Sztywne kartki (dzię-
ki którym książka przetrwa wielokrotne przeglądanie), poręczny format, a przede 
wszystkim niezwykłe ilustracje Katarzyny Bajerowicz, którym towarzyszą rymowane 
zagadki Marcina Brykczyńskiego — to prawdziwe dzieło sztuki! 
Twoje dziecko z wypiekami na twarzy będzie oglądać ilustracje pełne licznych detali, 
a na deser rozwiąże ciekawe zagadki. Przy okazji pogłębi swoją wiedzę przyrodni-
czą, nie tylko na temat różnych gatunków żab. 
To książka nie tylko do czytania, ale głównie do oglądania, zgadywania i opowiada-
nia. Ćwiczy spostrzegawczość dziecka, umiejętność opowiadania, pobudza zaintere-
sowanie światem, ale przede wszystkim jest fantastyczną zabawą oraz sposobem na 
miłe i twórcze spędzenie czasu.

Marcin Brykczyński (ur. 1946) — ekonomista z wy-
kształcenia, poeta z powołania. Laureat licznych 
nagród, w tym Polskiego Towarzystwa Wydawców 
Książek, Polskiej Sekcji IBBY oraz Fundacji Świat Dziec-
ka. Znakiem rozpoznawczym jego twórczości dla naj-
młodszych są błyskotliwe zabawy słowne, oryginalne 
poczucie humoru i optymistyczne spojrzenie na świat. 
W „Naszej Księgarni” poeta wydał m.in. Białego 
niedźwiedzia, czarną krowę (z ilustracjami Grażki Lan-
ge), pozycję umieszczoną na Liście Honorowej IBBY, 
oraz Skąd się biorą dzieci. Jest także autorem wierszo-
wanych zagadek do książek Opowiem ci, mamo, co 
robią mrówki i Chodzi o to, czy wiesz co to. Zwierzęta.

zamówienia: tel. 22 338 92 09, faks 22 643 64 4238

W tej serii również:
opowiem ci, mamo, co robią mrówki
opowiem ci, mamo, co robią pająki

opowiem ci, mamo, co robią auta 

cena jednego tomu 39,90 zł

W przygotowaniu:
opowiem ci, mamo, jak powstaje miód

opowiem ci, mamo, co pływa
 

Katarzyna Bajerowicz (1969)
poznanianka, prywatnie mama trzech córek, właści-
cielka trzech psów i kota, malarka, fotografka, autor-
ka bloga mama3swinek.blogspot.com, majsterklepka, 
niezła kucharka i rekordowa bałaganiara. Przez kilka-
naście lat pracowała jako grafik, a od jakiegoś czasu 
zajmuje się ilustracją. Najbardziej lubi akwarele, ma-
karon z sosem pomidorowym i kapelusze. Od dzieciń-
stwa czuje pociąg do rozmaitych robali. Zaczęło się 
od spacerów z tatą po lesie — do wielkiego mrowiska 
w buczynie. Później hodowała pająki, żuki, patyczaki, 
karaluchy z Madagaskaru i olbrzymie ślimaki. I tak 
jej zostało, choć nie trzyma już owadów w terrarium 
— teraz podgląda ja we własnym ogrodzie. I robi to 
codziennie, bo to najlepsza i najbardziej niezwykła 
opowieść, jaką zna.

fot. Jerzy Dolata

© Marcin Brykczyński



nowości październik
opowiem Ci, mamo, Co robią auta
Autorzy: Artur Nowicki, Marcin Brykczyński
Ilustrator: Artur Nowicki

 Cena 39,90 zł
 Stron 28
 Format 200 x 280 mm
 Oprawa twarda, karton
 ISBN 978-83-10-12753-2

Wspaniała książka dla najmłodszych fanów motoryzacji!

Jakie samochody pracują w mieście, a jakie na wsi? Co kryje w sobie 
wnętrze samochodu? Jakie pojazdy ścigają się po torze wyścigowym, 
a jakie pracują na placu budowy? Dlaczego w warsztacie samocho-
dowym jest taki bałagan? Co robią samochody zimą, a co w lecie? 
Gdzie można spotkać najnowsze i najpiękniejsze modele samochodów? 
Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące bogatego świata pojazdów 
dużych i małych znalazły się w tej niezwykłej książce narysowanej z hu-
morem przez Artura Nowickiego. 
Opowiem ci, mamo, co robią auta to znakomity prezent dla dzieci 
w wieku od 2 do 6 lat. Książka ćwiczy spostrzegawczość, umiejęt-
ność opowiadania, ilustracje wzbogacają rymowane zagadki Marcina 
Brykczyńskiego, a sztywne kartki pozwolą jej przetrwać wielokrotne 
przeglądanie.
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W tej serii również:
opowiem ci, mamo, co robią mrówki
opowiem ci, mamo, co robią pająki

opowiem ci, mamo, co robią żaby
cena jednego tomu 39,90 zł

W przygotowaniu:
opowiem ci, mamo, jak powstaje miód

opowiem ci, mamo, co pływa
 

Artur Nowicki (ur. 1968) — jako chłopiec marzył, 
żeby zostać pilotem, dlatego najczęściej rysował sa-
moloty. Później chciał być czołgistą i zaczął rysować 
same bitwy pod Studziankami. Myślał też o karierze 
krawca, ale nic z tego nie wyszło. Tata łamał sobie 
głowę, co z niego wyrośnie, a mama często mówiła, że 
chyba ksiądz, lecz nieznane są źródła tego pomysłu. 
Ostatecznie ukończył szkołę średnią jako mecha-
nizator rolnictwa. Nie zdążył jednak popracować 
w zawodzie, bo zrozumiał, że to, co lubi najbardziej, 
to malowanie. Dlatego zdecydował się na studia na 
Wydziale Wychowania Artystycznego WSP w Często-
chowie (obecnie Akademia Jana Długosza). W 1993 
roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem w pracowni 
prof. Jerzego Filipa Sztuki. Od ponad dwudziestu 
lat tworzy ilustracje do czasopism i książek dla dzie-
ci. Organizuje i prowadzi spotkania oraz warsztaty 
twórcze dla dzieci i młodzieży. Mieszka z rodziną na 
wsi. Spędza dużo czasu w pracowni, gdzie wymyśla 
i rysuje bohaterów kolejnych książek.



nowości październik

zamówienia: tel. 22 338 92 09, faks 22 643 64 4240

zosia z uliCy koCieJ. na wyCieCzCe
Autor: Agnieszka Tyszka
Ilustrator: Agata Raczyńska

 Cena około 24,90 zł 
 Stron około 224  
 Format 140 x 192 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12635-1

W tej serii również:
Zosia z ulicy Kociej

Zosia z ulicy Kociej. Na tropie
Zosia z ulicy Kociej. Na wakacjach

Zosia z ulicy Kociej. Na zimę
Zosia z ulicy Kociej. Na wiosnę

cena jednego tomu 24,90 zł

W przygotowaniu:
jeszcze więcej Zosi!

Cześć! To znowu ja, Zosia! Czy wiecie, że mój imieninowy front polarno-morski, zwany w tradycji ludowej 
Zimną Zośką, nie zawiódł także w tym roku? Niebo zasnuwają ciemne chmury, a tulipany na grządkach 
nawet nie otworzyły oczu. Stoją na baczność, jeden przy drugim, z ciasno stulonymi płatkami. Szkoda, 
bo ja uważam, że tulipany są najładniejsze właśnie wtedy, gdy calutkie się rozchylają, uśmiechając się 
szeroko do słońca. Pachną wtedy tak niesamowicie — gorzko, cierpko i wiosennie. To bardzo tajemniczy 
zapach — dokładnie taki jak pora roku za moim oknem… 

Tym razem Zosia opuszcza ulicę Kocią i przeżywa niezwykłe przygody w plenerze. W części szóstej 
między innymi: kupowanie kaloszy dla motyla, wesele w Zgniłkach oraz lokalne atrakcje: kojot nocny 
i kondor mazurski. Jednego możecie być pewni: na wycieczce z Zosią nikt się nigdy nie nudzi!

    

Agnieszka Tyszka jest z wykształce-
nia polonistką. Przez kilka lat pracowała 
jako dziennikarka prasowa. Wydała kil-
ka książek dla dzieci. Jej bajki ukazywa-
ły się w telewizyjnej Jedyneczce. 
W 2005 roku otrzymała Nagrodę Lite-
racką im. Kornela Makuszyńskiego za 
książkę pt. Róże w garażu.
Autorka jest mamą Asi, Julii i Meli.
 

Agata Raczyńska (ur. 1977 w War-
szawie) — ilustratorka książek dla dzieci 
i młodzieży, autorka komiksów i anima-
cji, zaliczana do kręgu twórców polskie-
go netartu (projekt agatka.art.pl). Miesz-
ka i pracuje pomiędzy Chile, Meksykiem 
i Polską.

fot. Tomasz Jakobielski

www.zos iazuli cykoc iej. nk .com .pl



oferta świąteczna

W serii 
Z Biblioteki Wydawnictwa NaSZa KSięGarNia

również:

Poczytaj mi, mamo. Księga pierwsza
Poczytaj mi, mamo. Księga druga

Poczytaj mi, mamo. Księga trzecia
Poczytaj mi, mamo. Księga czwarta

Poczytaj mi, mamo, jeszcze raz

cena jednego tomu 49,90 zł

Poczytaj mi, mamo. Księga pierwsza
Poczytaj mi, mamo. Księga druga

Poczytaj mi, mamo. Księga trzecia

także jako audiobooki,
cena jednego tomu 29,90 zł

poCzytaJ mi, mamo. księga piąta
Autor: praca zbiorowa
Ilustrator: praca zbiorowa

Kolekcja „Poczytaj mi, mamo” to niezwykły upominek dla 
paru pokoleń czytelników z okazji dziewięćdziesiątych 
urodzin „Naszej Księgarni”. W Poczytaj mi, mamo. Księ-
dze piątej po raz kolejny otwieramy drzwi do pełnego 
magii i nostalgii królestwa naszego dzieciństwa…

 Cena 49,90 zł 
 Stron 280
  Format 165 x 215 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12776-1
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oferta świąteczna

zamówienia: tel. 22 338 92 09, faks 22 643 64 4242

ksiądz twardowski dzieCiom. księga pierwsza 
Autor: Jan Twardowski
Ilustrator: Marta Kurczewska
Wybór utworów: Aleksandra Iwanowska

klasyCy dzieCiom 
Autorzy: Ignacy Krasicki, Adam 
Mickiewicz, Juliusz Słowacki, 
Aleksander Fredro, Stanisław 
Jachowicz, Józef Ignacy Kraszewski, 
Maria Konopnicka 
Ilustrator: Emilia Dziubak

 Cena 49,90 zł
 Stron około 280
 Format 165 x 215 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12615-3

 Cena 49,90 zł
 Stron 280
 Format 165 x 215 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12550-7

Czy może dziecko pocieszyć psa?
Pewna dziewczynka siedziała w ogrodzie i zobaczyła smutnego psa w kagańcu. 

Kaganiec to taki okropny przyrząd, w którym można tylko poszczekać, ale nie można 
się w nim uśmiechać. Kiedy pies spostrzegł dziewczynkę, przybiegł, pomachał ogonem, 
chciał pysk wsadzić do jej kapelusza.

Pogłaskała go – pocieszył się.

Antologia utworów dla dzieci Jana Twardowskiego to zbiór inny niż wszystkie. Podzielony został na dwie księgi 
zawierające opowiadania i wiersze, które wzruszają, wychowują i wywołują uśmiech za sprawą typowego dla 
autora humoru. Prostota i niepowtarzalny język wypowiedzi księdza Twardowskiego sprawiły, że większość tych 
tekstów należy już do klasyki literatury — nie tylko dziecięcej. 
Ksiądz Twardowski dzieciom. Księga pierwsza przynosi ponad sto opowiastek uczących szacunku dla innych istot, 
zachwytu przyrodą, szukania sensu i radości życia.

W zbiorze Klasycy dzieciom znajdziemy utwory wy-
bitnych polskich poetów i prozaików: Ignacego Kra-
sickiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, 
Aleksandra Fredry, Stanisława Jachowicza, Józefa 
Ignacego Kraszewskiego oraz Marii Konopnickiej. 
Nie wszystkie były tworzone z myślą o dzieciach, 
jednak jako element polskiej tradycji powinny się zna-
leźć wśród lektur młodych czytelników. Trudno sobie 
bowiem wyobrazić, że kolejne pokolenie nie pozna 
takich cytatów jak: „Miłe złego początki”, „Już był 
w ogródku, już witał się z gąską”, „Prawdziwych przy-
jaciół poznajemy w biedzie”, „Wolnoć Tomku w swoim 
domku”, „Osiołkowi w żłoby dano”, czy… „Hu, hu, 
ha, nasza zima zła”. Wszystkie pochodzą z utworów 
tworzących niniejszy zbiór.

Doskonałe, nowoczesne ilustracje Emilii Dziubak pod-
kreślają, że nie są to nudne lektury szkolne, ale uniwer-
salne, ponadczasowe teksty, które mogą się spodobać 
współczesnym dzieciom. 
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W serii 
Z Biblioteki 

Wydawnictwa NaSZa KSięGarNia
również:

agnieszka osiecka dzieciom
Grzegorz Kasdepke dzieciom
Wanda Chotomska dzieciom

Jan Brzechwa dzieciom
Ludwik Jerzy Kern dzieciom

Julian i irena Tuwim dzieciom
Danuta Wawiłow dzieciom

Miś Uszatek
Przygody kota Filemona
Baśnie i legendy polskie
Moja pierwsza mitologia

opowieści biblijne

Poczytaj mi, mamo. Księga pierwsza
Poczytaj mi, mamo. Księga druga

Poczytaj mi, mamo. Księga trzecia
Poczytaj mi, mamo. Księga czwarta

Poczytaj mi, mamo. Księga piąta

Poczytaj mi, mamo, jeszcze raz

Przygody Pippi
Dzieci z Bullerbyn

Przygody emila ze Smalandii

Baśnie braci Grimm

cena jednego tomu 49,90 zł
 

Muminki. Księga pierwsza, cena 59,90 zł
Muminki. Księga druga, cena 59,90 zł

Wielka księga Kubusia Puchatka,  
cena 59,90 zł



polecamy

 
 Cena:  34,90 zł 
 Stron:  28 
 Format:  250 x 260 mm
 Oprawa:  twarda
 ISBN:  978-83-10-12747-1
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ale kupa!  
Co masz w pieluszCe?
Autor: Guido van Genechten
Ilustrator: Guido van Genechten
Tłumacz: Katarzyna Piętka 

snów kolorowyCh,  
plaCu budowy
Autor: Sherri Duskey Rinker
Ilustrator: Tom Lichtenheld
Tłumacz: Joanna Wajs

 Cena 29,90 zł 
 Stron 32 
 Format 227 x 220 mm
 Oprawa twarda
 ISBN 978-83-10-12651-1

Książeczka na dobranoc, którą pokochały dzieci na 
całym świecie!
 
Ogromne maszyny z placu budowy przez cały dzień woziły, 
podnosiły, mieszały i przerzucały. Okropnie się zmęczyły… 
A przecież nawet najwięksi twardziele mają ochotę zgasić 
wieczorem światła i wyłączyć silnik. Dźwig zasypia z pluszo-
wym misiem, wywrotka pochrapuje, betoniarka przykrywa 
się kołderką…
 
Ta niezwykła kołysanka utuli do snu każdego małego kierow-
nika i kierowniczkę budowy.
 
 
Wielu rodziców i dziadków wykrzyknie: „Nareszcie!”.

„Chicago Tribune” 

Poznajcie Myszkę. Myszka lubi wiedzieć wszystko o świe-
cie, który ją otacza. Jest bardzo dociekliwa. Myszka nosi 
pieluszkę i zastanawia się, co też kryje się w pieluszkach jej 
przyjaciół. Dlaczego tak ją to interesuje? Zaraz się dowiecie!

Czytając tę zabawną historyjkę, razem z Myszką zaglądajcie 
do pieluszek Króliczka, Kózki, Pieska, Krówki, Konika i Świnki. 
Nauka korzystania z nocniczka może być świetną zabawą. 
Książka zachęca do pierwszych prób samodzielnego liczenia 
oraz uczy rozpoznawania zwierząt. 
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labirynty nie z teJ ziemi 
Autor i ilustrator: Thomas Flintham
Tłumacz: Agata Napiórska 

 Cena 19,90 zł 
 Stron 96 
 Format 205 x 275 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12630-6

Witajcie w świecie labiryntów — interaktywnej książce z masą zadań ćwi-
czących wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość oraz umiejętność 
logicznego myślenia! Mały czytelnik znajdzie się tu w nie byle jakim towa-
rzystwie: z poszukiwaczem kosmicznych przygód Astropiotrkiem zwiedzi 
sąsiednie galaktyki (tak, tam też mają labirynty!) i pomoże Małemu Rycerzo-
wi uratować króla przed okrutnym czarnoksiężnikiem. W takich labiryntach 
fajnie się zgubić!

łamigłówki nie z teJ ziemi 
Autor i ilustrator: Thomas Flintham
Tłumacz: Agata Napiórska 

 Cena 19,90 zł 
 Stron 96 
 Format 205 x 275 mm
 Oprawa broszurowa
 ISBN 978-83-10-12634-4

Witajcie w świecie łamigłówek — interaktywnej książce z mnóstwem 
zadań i zagadek ćwiczących koncentrację, spostrzegawczość oraz umie-
jętność logicznego myślenia! Mały czytelnik spotka tu Olbrzymiego 
Rycerza, z którym uratuje kilka królestw, sprawdzi, do czego może słu-
żyć peleryna niewidka, pozna grzybiarzy, roboty i bliźniaków, a nawet 
latające królikowęże… Nad takimi łamigłówkami przyjemnie się głowić! 
 

Hej, czy możecie mi pomóc? Mam dziś 
w szkole klasówkę z labiryntów, ale zupełnie 

nic o nich nie wiem. Czy są jakieś sposoby  
na przejście labiryntu?

Nie bój nic, kolego! O labiryntach 
wiemy przecież wszystko! Właśnie 

zbudowaliśmy ten tutaj.

Ratunku! 
Pomocy!

Tak wygląda nasz 
labirynt. Przyjr zyj mu 

się uważnie.

Wielkie dzięki, chłopaki! 
Teraz na pewno sobie 

poradzę!

Niektóre labirynty są bardzo rozgałęzione i pe łne ś lepych zaułków. 
Inne, jak ten, mają tylko jedną drogę prowadzącą do centrum.  

W tych pierwszych łatwo się zgubić, za to w tych drugich  
wystarczy tr zymać się ścieżki. 

A

B

Jasne, że pomożemy, 
żaden problem!

Gdzieś w tym plecaku znajduje się wytresowany 
pies gończy. On na pewno wyniucha bandytę! 
Jedyne, co teraz trzeba zrobić, to znaleźć psa 

w torbie! Pomożesz go odszukać?  
(Ma wielki nos i lubi ubranka w paski).
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Sukces można różnie rozumieć 
– wywiad z Dagną Ślepowrońską 
Jak dzieci osiągają sukces.  
Nauka siły woli i ciekawości świata  31
Świat według Boba  
fragment  37

DoDaTki specJalne

nasza oferta

nasze bestsellery

www.naszaksiegarnia.pl www.facebook.com/WydawnictwoNaszaKsiegarnia

uwaga!
Ceny zapowiedzi wydawniczych i szczegóły oferty mogą ulec zmianie 
Oferta ważna do wyczerpania nakładu

Wydawnictwo 
nASzA KSIęgARnIA
www.wnk.com.pl

kontakt
Wydawnictwo nasza ksiĘGarnia
02-898 Warszawa, ul. sarabandy 24c
tel. 22 643 93 89, 22 331 91 49, faks 22 643 70 28
e-mail: naszaksiegarnia@nk.com.pl

zamówienia
handel@nk.com.pl
tel./faks 22 643 64 42
tel. 22 338 92 13, 22 338 92 09

współpraca handlowa
W celu rozpoczęcia współpracy handlowej prosimy o kontakt 
z kierownikiem działu handlowego agnieszką Żebrowską
a.zebrowska@nk.com.pl      tel. 22 338 92 20



KsiążKa dostępna taKże jaKo 



KsiążKa dostępna taKże jaKo 


