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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

s.lasota@nk.com.pl
sklep.wysylkowy@nk.com.pl
tel. 22 641 56 32, 22 338 92 09, faks 22 643 70 28

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

UWAGA!
Ceny zapowiedzi wydawniczych i szczegóły oferty mogą ulec zmianie.
Oferta ważna do wyczerpania nakładu
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LIPIEC nowości
AUTOR

cena: 49,90 zł
stron: 208
format: 165 x 255 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13322-9

100 głupich pytań dla bystrzaków
Autor: Stéphane Frattini
Ilustrator: Robbert
Tłumacz: Natalia Sikora

Stéphane Frattini — urodził się w Cannes,
dorastał w północnej Afryce. Parał się różnymi zajęciami — pisał scenariusze teleturniejów, był dekoratorem w reklamach, tworzył scenariusze sztuk radiowych. Aktualnie
pracuje w wydawnictwie dla dzieci — i jest to
praca, która kocha ponad wszystko. Jest autorem ponad pięćdziesięciu książek.

ILUSTRATOR
Robbert — grafik, fotograf, ilustrator. Pracuje
jako wolny strzelec. Mieszka w Paryżu.

Dlaczego wolimy czekoladę od warzyw? Gdzie znikają skarpetki? Czy w puszce karmy dla kotów są myszy? Jak się robi paski na paście
do zębów?

Oto książka, która odpowie na wszystkie głupie pytania!
Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nierozsądne, ale kiedy przyjrzymy im się bliżej, okaże się, wcale nie są takie błahe! To jak, zaczynamy?

zamówienia: sklep.wysylkowy@nk.com.pl
Katalog handlowy 2018 lato-zima NOWOSCI_SKL-kk.indd 1

1
20.07.2018 13:53:02

LIPIEC nowości

AUTOR

cena: 31,90 zł
stron: 384
format: 130 x 197 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13361-8

91-piętrowy domek na drzewie
Autor: Andy Griffiths
Ilustrator: Terry Denton
Tłumacz: Maciejka Mazan

Andy Griffiths pochodzi z Melbourne.
Jego ulubione kolory to niebieski, fioletowy, żółty, zielony, pomarańczowy,
czerwony oraz czarny. Uwielbia zwierzęta, toteż jego kot został sportretowany
w serii Domek na drzewie. Pracował
przez jakiś czas jako taksówkarz i nauczyciel angielskiego, ale zawsze chciał
zostać gwiazdą rocka (nawet mu się
nie śniło, że będzie znanym pisarzem).
Zaczął pisać na poważnie, kiedy jego
uczniowie powiedzieli mu, że książki są
okropnie nudne.

ILUSTRATOR
Terry Denton urodził się w Melbourne
jako jeden z pięciu braci. Zaczął studiować architekturę, ale zorientował
się, że go to unieszczęśliwia, więc rzucił uniwersytet i zajął się innymi sprawami. Próbował prawie wszystkiego
— parał się teatrem, malarstwem,
rzeźbą, zaklinaniem koni, budowaniem
gór lodowych i doradzaniem pterodaktylom, aż odkrył, że chce ilustrować
książki dla dzieci. Dziś ma ich na koncie ponad czterdzieści, z których wiele
stworzył wraz z Andym Griffithsem.
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LIPIEC nowości
Siódmy tom najśmieszniejszej serii od czasów Dziennika cwaniaczka!
Andy i Terry mieszkają w dziewięćdziesięciojednopiętrowym domku na drzewie (mieli siedemdziesięcioośmiopiętrowy, ale się rozbudowali). A ten domek jest najfajniejszy na świecie! Znajdziecie tu między innymi: Bzdurnarnię, madame Wiewszystko, wyjątkowo
wredny wir wodny, centrum nauczania początkowego dla zwierząt, a także duży czerwony guzik, którego lepiej nie naciskać, bo…
No, na co czekacie? Właźcie!

rozkładówki z akceptacji

W tej serii również:
13-piętrowy domek na drzewie, cena 24,90 zł
26-piętrowy domek na drzewie, cena 29,90 zł
39-piętrowy domek na drzewie, cena 29,90 zł
52-piętrowy domek na drzewie, cena 29,90 zł
65-piętrowy domek na drzewie, cena 31,90 zł

W przygotowaniu:

78-piętrowy domek na drzewie, cena 31,90 zł

104-piętrowy domek na drzewie

zamówienia: sklep.wysylkowy@nk.com.pl
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LIPIEC nowości
AUTOR

cena: 34,90 zł
stron: 128
format: 162 x 230 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13306-9

MK Reed to autorka książek Americus, The

Cute Girl Network i Palefire. Stworzyła też

Dinozaury — skamieliny i pióra
Autor: MK Reed
Ilustrator: Joe Flood

internetowy komiks oparty na irlandzkich
mitach — About a Bull. Mieszka z bardzo wysokim mężem w Portland w stanie Oregon.

ILUSTRATOR

Tłumacz: Anna Studniarek

Joe Flood to rysownik komiksowy i ilustrator, twórca między innymi Orcs: Forged for

War i The Cute Girl Network . Mieszka z rodziną w Hudson Valley w stanie Nowy Jork.

Dokop się do faktów na temat dinozaurów i innych prehistorycznych zwierząt!
* Ameryka Północna, 68 000 000 lat temu: tyranozaur poluje na ofiarę.
* Anglia, 200 lat temu: Mary Anning odkrywa dziwny skamieniały szkielet.
* Obecnie: Nasze poglądy na temat dinozaurów zmieniają się... i to szybko!
Książka przedstawia te wspaniałe stwory w ich środowisku naturalnym i podąża za paleontologami,
którzy próbują rozwiązać największą zagadkę: co się stało z dinozaurami?
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LIPIEC nowości
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LIPIEC nowości
Dzika kuchnia
Autor: Łukasz Łuczaj

cena: 64,90 zł
stron: 320
format: 189 x 245 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-1374-8

To praktyczny przewodnik po ponad dwustu dzikich roślinach jadalnych
Polski, takich jak: bez, brzoza, chmiel, czosnek niedźwiedzi, czeremcha, klon,
łopian, pokrzywa, podbiał, tatarak i wiele, wiele innych. Każdy rozdział wyjaśnia, gdzie szukać danego gatunku i jak go rozpoznać, które części rośliny
są jadalne, podaje informacje na temat okresu zbioru, substancji czynnych
i właściwości farmakologicznych rośliny, a także jej tradycyjnego i współczesnego użytkowania w różnych kulturach.
W książce znalazło się ponad sto przepisów na różnorodne potrawy, między innymi: krupnik z nasion babki, nalewkę z owoców barszczu, pierogi
z liśćmi bukowymi, japońskie ciasteczka z bylicą, rosyjskie powidła z czeremchy, czyściec błotny po rzepnicku, piwo łopianowo-mniszkowe, gołąbki
zawijane w liście funkii i szwedzką zupę różaną.
Książka, bogato ilustrowana zdjęciami i rycinami, wzbogacona została
o pasjonujące zapiski i rozmyślania autora o miejscu człowieka w przyrodzie, zaczerpnięte ze zbioru felietonów W dziką stronę .

Kuchnia Słowian,
czyli o poszukiwaniu
dawnych smaków

cena: 64,90 zł
stron: 320
format: 189 x 245 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13407-3

Autorzy: Hanna Lis, Paweł Lis
Gdy myślimy o tym, co jadali i pijali nasi przodkowie we wczesnym śred
niowieczu, zazwyczaj przychodzą nam do głowy dwie rzeczy: mięso i piwo.
Jednak menu dawnych Słowian było o wiele bardziej urozmaicone!
Autorzy jako pierwsi w Polsce podjęli się odtworzenia wczesnośrednio
wiecznych słowiańskich przepisów i smaków, bazując zarówno na własnych eksper ymentach przeprowadzanych w Grodzisku Żmijowiska
pod Kazimierzem Dolnym, jak i opracowaniach etnograficznych, his
torycznych, archeologicznych, botanicznych oraz tych z zakresu ziołoznawstwa.
Efektem ich badań jest opowieść o różnorodnych aspektach kultury Słowian
– potrawach, zwyczajach, ziołach, technikach kulinarnych. Autorzy przygotowali około 120 przepisów, między innymi na polewki, piwa, dania z kasz,
bryjki, mięsa, miód pitny, które możemy przyrządzić we współczesnych
kuchniach. Znajdziemy tu również porady, jak gotować w glinianych garnkach, wędzić owoce czy nawet piec w jamie ziemnej! Książkę wzbogacają
felietony dotyczące życia i obyczajów dawnych Słowian oraz szczegółowy
wykaz produktów spożywczych, którymi dysponowali nasi przodkowie.
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LIPIEC nowości
Uczciwa oszustka
Autor: Tove Jansson

cena: 29,90 zł
stron: 240
format: 130 x 197 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13225-3

Tłumacz: Halina Thylwe
Kolejna na polskim rynku wyjątkowa powieść dla dorosłych autorstwa twórczyni legendarnego
cyklu o Muminkach.
W małej miejscowości Västerby, położonej nad skutą lodem zatoką, od miesięcy sypie śnieg. Ludziom
pozostaje więc głównie wymienianie plotek. Tego roku na językach wszystkich są Katri Kling oraz
Anna Aemelin. Ta pierwsza uchodzi za dziwaczkę. Stroni od ludzi, mieszka w mansardzie nad sklepem
z prostodusznym bratem oraz bezimiennym psem. Anna to szanowana ilustratorka książek dla dzieci,
zamożna właścicielka opustoszałej posiadłości. Katri uzna Annę za łatwy cel swoich manipulacji.
Kobiety połączy dziwaczna relacja.
Czy jednak mogą się czegoś nawzajem nauczyć?

Bodzio i Pulpet
Seria: Poczytam ci, mamo
Autor: Grzegorz Kasdepke

cena: 29,90 zł
stron: 96
format: 165 x 215 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13354-0

Ilustrator: Daniel de Latour
Bodzio spotkał kosmitę. Niemożliwe? Możliwe, możliwe, Bodziowi takie historie przydarzają się non
stop. Na szczęście razem z Pulpetem, swoim najlepszym przyjacielem, potrafi poradzić sobie w każdej
sytuacji. Czy chodzi o akcję Sprzątanie Świata, nieujeżdżony rower, opiekę nad klasowymi roślinkami,
czy o organizację meczu ZIEMIANIE — OBCY. Jeśli lubicie się śmiać, przeczytajcie tę książkę. Ona jest
po prostu fantastyczna!
Seria „Poczytam ci, mamo” to bogato ilustrowane książki wyróżniające się dużą czcionką i tematyką
bliską dzieciom. Polecamy dla początkujących czytelników!
W tej serii również:
O Lence, Antku i okropnym Albercie, cena 29,90 zł

Eri i smok
Autor: Jacek Inglot
Ilustrator: Anita Graboś

cena: 29,90 zł
stron: 320
format: 135 x 204 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13347-2

Eri jest inna niż wszyscy. Nie tylko dlatego, że jako jedyna we wsi ma rude włosy. Przyjaźni się z dobrą szeptuchą Maruszą, a zwierzęta okazują jej zdumiewające posłuszeństwo. Pewnego dnia Marusza
powierza dziewczynce szczególne zadanie: ochronić ostatnie smocze jajo przed złym Widukindem. To
bardzo ważne, bo ten, kto będzie przy narodzinach smoka i nada mu imię, zdobędzie nad nim władzę.
A nikt nie chce, by taka potężna broń trafiła w ręce bezlitosnego czarnoksiężnika…
Eri wyrusza w pełną przygód podróż w towarzystwie gnomka Kołatka, kochającego poezję byłego
zbója Wergiliusza oraz skrzata Bajazego.
W przygotowaniu:
Eri czarodziejka, cena 29,90 zł

zamówienia: sklep.wysylkowy@nk.com.pl
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SIERPIEŃ nowości

AUTOR

cena: 39,90 zł
stron: 40
format: 205 x 250 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13342-7

Pucio na wakacjach.
Ćwiczenia wymowy dla przedszkolaków
Seria: Uczę się: mówić, wymawiać, opowiadać
fot. Michał Żak

Autor: Marta Galewska-Kustra
Ilustrator: Joanna Kłos

Dr n. hum. Marta Galewska-Kustra — logopeda, pedagog dziecięcy, pedagog twórczości.
Wciąż krąży między Łodzią i Warszawą.
W Łodzi prowadzi gabinet logopedyczny
dla dzieci, w Warszawie pracuje jako adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Autorka serii książek wspierających rozwój mowy dziecka, w tym bestsellerowych

Z muchą na luzie ćwiczymy buzie i Pucio
uczy się mówić.

© Liliana Kozłowska

ILUSTRATOR

Joanna Kłos ukończyła grafikę na Aka
demii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyp
lom obroniła w Pracowni Projektowania
Plakatu. Przez kilkanaście lat pracowała

Poznajcie Pucia i jego wesołą rodzinkę, spędzając z nimi niezapomniane wakacje na Kaszubach!
Ten sympatyczny maluch stanie się ulubionym towarzyszem Waszego dziecka w stawianiu
pierwszych kroków w nauce mowy.

jako graficzka, by wreszcie zostawić „pracę
na etacie” i zająć się ilustracją. Wspólnie
z siostrą prowadzi pracownię lalek Kali
kayo. Uwielbia czekoladę z pomarańczą

Czwarta część przygód Pucia skierowana jest do dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Czas

i piesze wyprawy ze swoimi psami.

na zabawę związaną z artykulacją, czyli umiejętnością właściwego wymawiania głosek. Książka
wspiera rozwój wymowy dziecka oraz pozwoli rodzicom sprawdzić, czy ich pociecha mówi prawidłowo czy też wymaga profesjonalnego wsparcia logopedycznego.
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SIERPIEŃ nowości

Tej autorki również:
Wierszyki ćwiczące języki, czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci, cena 29,90 zł
Zeszytowy trening mowy, czyli ćwiczenia logopedyczne dla dzieci, cena 16,00 zł
Z muchą na luzie ćwiczymy buzie, czyli zabawy logopedyczne dla dzieci, cena 24,90 zł
Z muchą świat zwiedzamy i opowiadamy, cena 31,90 zł
Pucio uczy się mówić. Zabawy dźwiękonaśladowcze dla najmłodszych, cena 39,90 zł
Pucio mówi pierwsze słowa, cena 39,90 zł
Pucio i ćwiczenia z mówienia, czyli nowe słowa i zdania, cena 39,90 zł

zamówienia: sklep.wysylkowy@nk.com.pl
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SIERPIEŃ nowości

AUTOR

cena: 24,90 zł
stron: 224
format: 140 x 202 mm
oprawa: miękka
ISBN: 978-83-10-13308-3

Hej, Jędrek! Kłopoty z dziewczynami?
Autor: Rafał Skarżycki
fot. Piotr Sadowski

Ilustrator: Tomasz Lew Leśniak

Rafał Skarżycki — zawodowo pisarz i scenarzysta,
prywatnie mąż, tata dwóch córek i właściciel psa.
Publikuje od blisko dwudziestu lat i tylko dzięki
temu, że debiutował jako siedemnastolatek, nie
jest jeszcze w wieku emerytalnym. Los zetknął
go z Tomkiem Leśniakiem w liceum — znajomość
zaowocowała przyjaźnią i profesjonalną współpracą, początkowo komiksową. W głowie Rafała
narodziły się takie postaci komiksowe jak: Jeż
Jerzy, Tymek czy Mistrz. Oprócz scenariuszy komiksów pisze także scenariusze filmowe, opowiadania oraz powieści.

fot. Piotr Sadowski

ILUSTRATOR

Tomasz Lew Leśniak – zawodowo rysownik i re-

Dziesięć lat to najlepszy wiek na przygodę! Przynajmniej według Jędrka i jego kumpli:
Witka, Grubego i Karoli. A ponieważ z podziwu godną łatwością pakują się w tarapaty,
na brak atrakcji nikt nie może narzekać.

żyser animacji, prywatnie mąż, tata dwóch córek
i właściciel kota. Debiutował wspólnie z Rafałem
Skarżyckim, którego rozpraszał podczas lekcji,
namawiając do pisania kolejnych scenariuszy.

Niespodziewany przyjazd uczniów z Włoch tuż przed zabawą karnawałową elektryzuje całą szkołę. Wśród gości są piękna Sofia i prawdziwy pożeracz serc Paolo. Amor
nie zamierza próżnować — jego strzały będą siać spustoszenie w otoczeniu Jędrka.
Trafiona zostanie nawet siorka, pieszczotliwie zwana Wyjcem. Czy sprawdzi się powiedzenie, że w miłości jest jak na wojnie?

Nadał wygląd postaciom komiksowym takim
jak: Jeż Jerzy, Tymek czy Mistrz. Obecnie, oprócz
rysowania komiksów, zajmuje się animacją i reżyserią filmów anizmowanych (niektórzy z was
mogą się już domyślać, kto pisze scenariusze...).

Hej, Jędrek! to seria dla czytelników szukających wciągającej akcji, nieszablonowych
bohaterów i szalonego humoru!
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SIERPIEŃ nowości
Szósty tom znakomitej serii, która zachwyci fanów Dziennika cwaniaczka!

W tej serii również:
Hej Jędrek! Przepraszam, czy tu borują?, cena 24,90 zł
Hej Jędrek! Gdzie moja forsa?, cena 24,90 zł
Hej Jędrek! Kto tu rządzi?, cena 24,90 zł
Hej Jędrek! Masz cykora?, cena 24,90 zł
Hej Jędrek! Szukasz guza?, cena 24,90 zł

Serię Hej, Jędrek! czytam z córką. Dorotka zgłębia pokręcony świat chłopaków, a ja przypominam sobie dziecięce lek–
tury, ale też poznaję dzisiejsze dziecięce obyczaje. Oboje
jesteśmy pod wrażeniem. Odkąd po raz pierwszy siedliśmy
do czytania tych książek, uderza mnie myśl: połączenie
powieści i komiksu to przegenialny zabieg! Jestem zachwycony, jak pięknie to razem działa.
Karol Kalinowski

84

Hej Jedrek 6 Klopoty z dziew_

SKL 224str_2018.indd 84
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SIERPIEŃ nowości
AUTOR
i ILUSTRATOR

cena: 44,90 zł
stron: 28
format: 231 x 310 mm
oprawa: twarda, karton
ISBN: 978-83-10-13336-6

Rok na targu

fot. Maciej Magnus

Autor i ilustrator: Jola Richter-Magnuszewska

Jola Richter-Magnuszewska — maluje,
rysuje i wycina ilustracje do książek
i „Świerszczyka”. Rok na targu jest jej
pierwszą autorską książką. Temat zna
od podszewki. W Beskidzie Niskim,
gdzie mieszka, idea cotygodniowych
targów jest ciągle żywa. Regularnie
bierze w nich udział zarówno jako
stała bywalczyni, jak i wystawca.
Prowadzona wspólnie z mężem pracownia Z Innej Bajki gościła na wielu
jarmarkach w kraju i za granicą.

I-ooo, I-ooo! Witajcie na targu w Dobroszycach, gdzie co tydzień możecie kupić najzdrowsze
warzywa, wyjątkowe rękodzieło oraz lokalne produkty wytwarzane z sercem. Nasze gospodarstwo ekologiczne dostarcza miód, sery i wełnę. Dyniowy Baron przywozi wegetariańskie
potrawy. Państwo Słodziutcy dbają, by nikomu nie zabrakło pyszności. Marianna szyje niezwykłe zabawki, a Aldona ubrania. Zielarka Skrzatula przygotowuje uzdrawiające mikstury, z kolei
najpiękniejsze kwiaty znajdziecie u Hortensji. Ceramicy prowadzą warsztaty i sprzedają cudne
kubki i wazoniki. Pan Mietek pilnuje porządku. Pojawiła się też nowa para, Grażynka i Janusz,
która wprowadzi trochę zamieszania. Jest tu mnóstwo zwierząt — kura Rebeka, wiecznie niezadowolony kot Paragon, psy oraz ja — osioł Piorun. Kawki podkradają jedzenie, a bociany
przylatują i odlatują, jak im nakazuje natura. No i oczywiście na naszym targu kręci
się sporo dzieci.
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Rok na targu to dwanaście rozkładówek, które miesiąc po miesiącu przybliżają barwne życie sprzedawców
z targowiska i ich klientów z miasteczka. Potowarzyszymy im w obchodach świąt, będziemy wspólnie zmagać
się z kaprysami natury i zobaczymy, które produkty są dostępne o jakiej porze roku. Dwie dodatkowe plansze
to prezentacja bohaterów oraz interaktywna zabawa.

W tej serii również:

Rok w mieście, cena 44,90 zł

Rok w lesie, cena 44,90 zł

Rok w przedszkolu, cena 44,90 zł

Rok na wsi, cena 44,90 zł

zamówienia: sklep.wysylkowy@nk.com.pl
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SIERPIEŃ nowości
cena: 29,90 zł
stron: 288
format: 135 x 204 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13391-5

Szeptane
Autor: Paweł Beręsewicz

Kumple z liceum mają marzenie. Gorzej z pieniędzmi na jego realizację. Od czego jednak są kreatywność i nowoczesne technologie! Na szeptaniu w sieci można nieźle
zarobić. Wystarczy parę ciepłych słów o lokówce firmy X na forum urodowym, by
znaleźć się bliżej upragnionego celu.
Nowa praca Filipa ma całkiem sporo zalet, a przy okazji staje się również emocjonującą rozgrywką. Kto gra z kim, a kto przeciw komu? Do czego zmierza intrygująca
dziewczyna o płomiennych włosach? Czy w obecnych czasach można jeszcze komuś
zaufać?
Najnowsza książka nagradzanego i lubianego przez czytelników Pawła Beręsewicza
o dylematach współczesnych nastolatków i zagrożeniach wirtualnego świata.

cena: 34,90 zł
stron: 240
format: 140 x 202 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13348-9

O chłopcu, który szukał domu
Autor: Irena Jurgielewiczowa
Ilustrator: Anita Graboś
Piotruś nie ma ani mamy, ani taty. Jest bardzo dzielny, ale samotny. Wędruje po
najsmutniejszym lesie na świecie, którego drzewa okaleczyła wojna. Zanim trafi do
Zielonej Doliny, cichej i dalekiej od dróg, pozna kobietę, której źli ludzie odebrali córki. Chłopiec postanawia odnaleźć Kasię i Trusię. Dzięki wróżce Miłoradzie staje się
tak mały, że mieści się pod liściem łopianu, i umie rozmawiać ze zwierzętami. Razem
z psem Kiwajem przeżyje niezwykłą przygodę, lecz czy znajdzie też dom dla siebie?

z zadowole– A jak się nazywasz? – spytał, wzdychając
nia.
– Firlaczek.
pierwsza
nagle
powiedziała
–
kłębuszek
– To, to jest
kawka i spojrzała dumnie na drugą kawkę.

– Gdzie? – spytała druga.
trzecia.
– Na pewno w kominie – powiedziała
gnieżdżą się
– Słyszałeś? – parsknął szpak. – Ponieważ
rzeczy tylko tam
w kominie, więc myślą, że wszystkie ważne
się dzieją.
– Ale ty, Firlaczku, już tu zostaniesz, prawda?
– Myślę sobie! Przecież tutaj jest mój dom!
ale ptaszka
Piotruś chciał o coś Firlaczka zapytać…
Za to na framudze
już nie było. Siedział na swojej gałęzi.

Tej autorki również:
Ten obcy, cena 26,90 zł
Inna?, cena 21,90 zł
52
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SIERPIEŃ nowości
cena: 36,90 zł
stron: 144
format: 220 x 200 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13082-2

Nauka liczenia
Autor: Agnieszka Łubkowska
Ilustrator: Joanna Kłos

Nauka liczenia jeszcze nigdy nie była tak prosta!

Nauka liczenia to książka dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki, z problemami z liczeniem i rozumowaniem matematycznym oraz dyskalkulią. Zawiera wskazówki dla rodziców oraz interesujące ćwiczenia i zabawy, które ułatwią dziecku opanowanie
podstaw liczenia.
Specjalna konstrukcja i forma książki pomagają skupić się na konkretnym zagadnieniu. Całość jest podzielona na 5 części: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie
i różności matematyczne, w których dziecko oswaja się z ułamkami, odczytywaniem
godziny na zegarze, a także szacowaniem długości.
W każdym rozdziale znajdują się tłumaczenie danego działania oraz ćwiczenia. Dodat
kowe zabawy sprzyjają utrwalaniu wiedzy, wspomagają pamięć i koncentrację.
Książka zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli czy
terapeutów.
Tej autorki również:
Nauka czytania

zamówienia: sklep.wysylkowy@nk.com.pl
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AUTOR

cena: 39,90 zł
stron: 112
format: 195 x 254 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13365-6

Bzdurki, czyli bajki dla dzieci(i)innych
fot. Honorata Karapuda

Autor: Artur Andrus
Ilustrator: Daniel de Latour

Artur Andrus — dziennikarz (w latach 1994–2017
pracował w Programie Trzecim Polskiego Radia, od
2005 jest gościem Szkła kontaktowego w TVN24),
poeta, autor tekstów piosenek, piosenkarz, artysta
kabaretowy i konferansjer. Niezastąpiony Jonathan
Owens w serialu kabaretowym Spadkobiercy. Autor
książek: Popisuchy, Każdy szczyt ma swój Czubaszek
(z Marią Czubaszek), Boks na ptaku, czyli każdy

szczyt ma swój Czubaszek i Karolak , Blog osławiony między niewiastami oraz Vietato fumare, czyli
reszta z bloga i coś jeszcze.
W 2010 roku zdobył tytuł Mistrza Mowy Polskiej.
Nagrał kilka płyt, m.in. Myśliwiecka, Cyniczne córy

Zurychu i Sokratesa 18.

ILUSTRATOR
Daniel de Latour ilustruje książki i czasopisma
dla mniejszych i większych, rysuje komiksy, uczy
się grać na skrzypcach od wiejskich muzykantów. Otrzymał wiele nagród, takich jak Przecinek
i Kropka (za ilustracje do Niesamowitych przygód

dziesięciu skarpetek Justyny Bednarek oraz do
Domu nie z tej ziemi Małgorzaty StrękowskiejZaremby) czy Nagroda Literacka Miasta Sto
łecznego Warszawy (również za Niesamowite

przygody dziesięciu skarpetek). Dwukrotnie nominowano go w konkursie Polskiej Sekcji IBBY
Książka Roku (za ilustracje do Wyprawy do kra-

ju księcia Marginała Henryka Bardijewskiego

Czerwony Kapturek, od ślubu z gajowym zwany Żoną Zielonej Czapki, w imieniu
bohaterów starych bajek stanowczo domaga się nowych historii. Bo ile razy można
być wyciąganym z brzucha wilka, gubić pantofelek czy uciekać z piernikowej chatki?
Każdemu by się znudziło! Trzeba więc szybko pisać inne bajki! A kiedy zabiera się do
tego Artur Andrus, należy być przygotowanym na wszystko: spotkanie ze smoczy-

oraz do Zaskórniaków i innych dziwadeł z krainy

portfela Grzegorza Kasdepke i Ryszarda Petru).
Jego Zaskórniaki wyróżniono także w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek
Najpiękniejsze Książki Roku.

cą Eulalią Wawelską, studiującą na Uniwersytecie Czwartego Wieku Przed Naszą
Erą, dentystą, którego rozbolał ząb, niedźwiedziem szukającym ciszy w mieście
(bo w lesie ciągle ktoś tupie, ryje, kaszle, chrapie, charczy i mlaszcze), Dziadkiem
Niejadkiem, który lubi jeść, ale nie lubi jeździć, i innymi niezwykłymi postaciami.
Może nawet trzeba będzie wziąć udział w konkursie na wyroby z rzodkiewek!
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AUTOR

cena: 24,90 zł
stron: 192
format: 140 x 192 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13336-6

Zula i tajemnica Arlety Makaron
Autor: Natasza Socha
© Anna Kamińska

Ilustrator: Agnieszka Antoniewicz

Natasza Socha — dziennikarka i pisarka. Urodziła
się z długą pępowiną owiniętą wokół szyi. Skutki
tamtego wydarzenia są takie, iż nie cierpi golfów
ani bluzeczek z kołnierzykami, jej obawę budzą
też apaszki oraz szaliki. W dzieciństwie chciała
zostać chirurgiem. Ćwiczyła na wielkiej lali, której
wstrzykiwała zupę pomidorową z prawdziwej
strzykawki. Medycyna przegrała jednak z pragnieniem pisania. Przez kilkanaście lat pracowała
jako dziennikarka, a kiedy miłość zagoniła ją na
niemiecką wieś, zaczęła też pisać książki.
Spod jej pióra wyszły m.in.: Macocha, Ketchup,

Zbuki, Gotuj, karm i kochaj, Maminsynek, Awaria
małżeńska, Rosół z kury domowej, Hormonia,
Dziecko last minute. Ma dwójkę dzieci, Olgę
i Filipa.

fot. Kinga Tync

ILUSTRATOR

Agnieszka Antoniewicz — absolwentka Uni
wersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Aka

Cześć! Miło mi was znowu widzieć! Mimo że w Poziomkowie spadł pierwszy śnieg, dużo się
u mnie dzieje. W klasie pojawił się nowy chłopiec o bardzo intrygującym imieniu Leander.
Wydawał się zmartwiony, jakby miał jakiś problem, ale nie chciał o nim mówić. Ale wiecie
co? Wciągnęliśmy go z Kajtkiem i Maksem do naszej paczki. Oczywiście wynikły z tego niesamowite historie. Poznamy uroczego chochlika leśnego Bartosza Muszkę i jego magiczne,
obezwładniające żądliłędzie (tak, tak!). Na dodatek Pazur zwichnie sobie łapę, oczywiście
przez swoje łakomstwo. Jednak największą niespodziankę przygotuje nasza wychowawczyni Arleta Makaron... Ale o tym przeczytacie już sami!

18
Katalog handlowy 2018 lato-zima NOWOSCI_SKL-kk.indd 18

demii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom
z wyróżnieniem obroniła w Pracowni Ilus
tracji i Rysunku Użytkowego prof. Tomasza
Jury. Po ukończeniu studiów rozpoczęła
współpracę z dwutygodnikiem dla dzieci
„Świerszczyk”. W ilustracji wykorzystuje tradycyjne techniki rysunkowe oraz programy
graficzne. Uwielbia podróżować. W wolnych
chwilach jeździ na rolkach.
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WRZESIEŃ nowości
Czarodziejka Zula to seria o zabawnej i rezolutnej dziewięciolatce, która zupełnie przypadkowo odkrywa w sobie pokłady magii.
Początkowo nie do końca wie, jak tę moc mądrze wykorzystać, jednak z czasem się tego uczy. To również historia o przyjaźni, tolerancji
oraz o tym, że w życiu ważne jest pomaganie innym. Ta seria spodoba się nie tylko małym dziewczynkom!

W tej serii również:
Zula i porwanie Kropka, cena 24,90 zł
Zula w szkole czarownic, cena 24,90 zł
Zula i magiczne obrazy, cena 24,90 zł

zamówienia: sklep.wysylkowy@nk.com.pl
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AUTOR

cena: 24,90 zł
stron: 32
format: 220 x 220 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13378-6

fot. Julita Delbar, Klitka Atelier

Dusia i Psinek-Świnek.
Wszystko w porządku
Autor: Justyna Bednarek
Ilustrator: Marta Kurczewska

Justyna Bednarek jest romanistką, dziennikarką i autorką książek dla dzieci. Jej

Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek , zilustrowane przez Daniela de Latoura,
otrzymały wiele ważnych nagród oraz nominacji (w tym Warszawską Nagrodę Literacką
oraz nagrodę Przecinek i Kropka), a także
znalazły się na liście lektur szkolnych. Seria
książeczek o Dusi i Psinku-Świnku to pierwszy rozdział współpracy Justyny Bednarek
z Wydawnictwem „Nasza Księgarnia”. Pisarka
mieszka na warszawskich Bielanach, a dom
dzieli z dziećmi, psami i myszoskoczkami.

fot. Wojciech Kurczewski

ILUSTRATOR

Magdalena Felicja (dla przyjaciół Dusia) bardzo lubi czekoladę. Ale może ją pałaszować
dopiero wtedy, kiedy zje brokuły. Zdaniem mamy wszystko trzeba robić we właściwym
porządku. A przecież każdemu zdarza się pomylić kolejność. Na przykład zaspanemu tacie,
który najpierw kładzie na bułce serek, a potem smaruje ją masłem! Albo Patrykowi, koledze z przedszkola, który najpierw wciąga spodnie, a potem majtki… Na szczęście w świecie
Psinka-Świnka, pluszowego prosiaczka, różne rzeczy dzieją się na odwrót, tyłem na przód
i na lewą stronę. Najpierw podaje się ciasto, potem drugie danie, a na koniec zupę… Brak
porządku też jest w porządku!

Marta Kurczewska zamiast Psinka-Świnka
ma wąsatą muzę — czarną kotkę zwaną Panią
Prezes. Rysuje od bardzo dawna, a pierwszą
wystawę jej prac zorganizował tata… dla mamy.
I choć wernisaż był wielkim wydarzeniem w rodzinie, to już murale młodej artystki wywołały
w krewnych mieszane uczucia. Obecnie ilustratorka nie musi jednak malować po ścianach. Jest
dumną właścicielką ogromnego stołu do pracy,
na którym do woli maże, bazgrze, chlapie, wydziera i dokleja.
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WRZESIEŃ nowości
O SERII
Dusia i Psinek-Świnek to seria książek dla najmłodszych o rezolutnej Magdalenie Felicji, która poznaje świat wokół siebie razem
z mamą, tatą, najlepszym przyjacielem Tomkiem, a przede wszystkim ze swoim ukochanym Psinkiem-Świnkiem. Musicie jednak
wiedzieć, że Psinek-Świnek nie tylko dodaje Dusi otuchy w trudnych życiowych momentach — takich jak pierwszy dzień w przedszkolu. Pluszak ma także własne tajemnice…

– No nie wiem, nie wiem. – Porcelanowy pionek nie był całkiem pewien,
czy da się tego uniknąć. – Może i będą buraki. Na początek na pewno podadzą
ciasto. Potem jajka faszerowane, być może z burakami, a na koniec zupę. Jeśli
chcemy zdążyć na ciasto, musimy się spieszyć. Bo zaraz po zupie bardzo mała
księżniczka i Pan Pomarańcza wezmą ślub.
– Ślub po zupie? – zdumiał się Psinek-Świnek.
– Tak! A po ślubie Pan Pomarańcza obudzi księżniczkę ze stuletniego snu.
– A, to faktycznie trzeba się spieszyć – przytaknął prosiaczek i pobiegł
za porcelanowym pionkiem.

W tej serii również:
Dusia i Psinek-Świnek. Pierwszy dzień
w przedszkolu, cena 24,90 zł

W przygotowaniu kolejne tomy!

Po leżakowaniu
dzieci mają jeszcz
e czas na zabawę
ście zaraz zaczną
. Choć oczywiprzychodzić rodzic
e i trzeba będzie
tryk spieszy się ba
wracać do domu
rdzo, żeby jeszcz
. Pae chwilę pobawić
wkłada buty, sp
się z Tomkiem. Szy
odnie, a potem
bko
próbuje na to ws
majtki. Masz ci los
zystko wciągnąć
! Majtasy utknęły
ciepłe
w połowie drogi i
nie chcą ruszyć da
lej!
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i ILUSTRATOR

cena: 44,90 zł
stron: 28
format: 231 x 310 mm
oprawa: twarda, karton
ISBN: 978-83-10-13392-2

Krasnoludki. Fakty, mity, głupoty
Autor i ilustrator: Maciej Szymanowicz

Maciej Szymanowicz (ur. 1976) — w dzieciństwie kochał rysować, ale studiować postanowił na białostockim wydziale lalkarskim
Akademii Teatralnej. Został aktorem lalkowym, ale to zajęcie nie przypadło mu do
gustu. Powrócił do miłości z dzieciństwa.
Ilustruje, projektuje książki, tworzy plakaty
teatralne i gry planszowe. W 2014 wydał
autorską książkę Najmniejszy słoń świata.
Za ilustracje do książki Asiunia otrzymał
Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy
(2011), a za Wszystkie moje mamy nagrodę
w konkursie Przecinek i Kropka oraz nagrodę Festiwalu Literatury dla Dzieci (2014).

Tego autora również:
Rok w Krainie Czarów, cena 44,90 zł

Niezwykły zbiór informacji na temat krasnoludków! Skąd się biorą i jak przemieszczają? Gdzie
mieszkają i co mają w środku? Co jedzą i co robią w wolnych chwilach? Jakie sporty uprawiają?
W których dziedzinach odnoszą największe sukcesy? I wiele, wiele więcej o krasnoludkach domowych, leśnych, bajkowych, porannych, a nawet doniczkowych.
Na szczegółowych ilustracjach obejrzycie między innymi ślimochód, wyścigi w miodzie po
chlebku z twarożkiem, człowieka zakażonego krasnoludozą, niezwykłą wspinaczkę na słodkotysięcznik, a nawet bliskie spotkanie III stopnia z kosmoludkami. Dowiecie się, dlaczego giną
smartfony, skąd naprawdę biorą się dziury w serze, dlaczego w mieszkaniu ciągle się kurzy i czy
psy rzeczywiście szczekają bez powodu.
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rozkładówki z III korekty
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AUTORZ Y

cena: 39,90 zł
stron: 40
format: 205 x 250 mm
oprawa: twarda, karton
ISBN: 978-83-10-13382-3

Autor i ilustrator: Ewa Kozyra-Pawlak, Paweł Pawlak

fot. Paweł Pawlak

Mały atlas motyli Ewy i Pawła Pawlaków

Jednym z pierwszych wspomnień Ewy Kozyry-Pawlak jest graffiti, które przyszła artystka
z wielką pasją wykonała kredkami świecowymi
na ścianie swojego pokoju (korzystając z okazji,
chciałaby przeprosić późniejszego właściciela tego lokalu). Bardzo wcześnie, z absolutną
powagą, poświęciła się sztukom plastycznym,
a szczególnie rzeźbie w plastelinie, haftom i szydełkowaniu. Gdy tylko ukończyła studia na ASP
we Wrocławiu, niezwłocznie wróciła do klejenia, szycia i dziergania. Zilustrowała kilkanaście
książek dla dzieci, pisze wiersze, kaligrafuje
i tłumaczy, a w jej pracowni znajdują się tysiące

fot. Ewa Kozyra-Pawlak

kolorowych szmatek.

Paweł Pawlak jest ilustratorem precyzyjnym,
sumiennym, zdyscyplinowanym i do tego stopnia odpowiedzialnym, że ilustracje koloruje
też od spodu. Ostrzenia ołówków uczył się

Mały atlas motyli to już drugi po Małym atlasie ptaków ogrodowy pamiętnik pary zna-

na stażu prowadzonym przez amerykańskich

komitych ilustratorów. Znajdziemy tu ponad dwadzieścia gatunków polskich motyli

specjalistów, do malowania stosuje pędzelki

sportretowanych w niezwykłych technikach plastycznych — od kolażu z tkanin

wyprodukowane z włókien nylonowych hodo-

popr zez fotografie, akwarele i dziecięce rysunki aż po zachwycające mode-

wanych w dobrostanie, a prąd, który napędza

le z liści i patyków. I choć mały czytelnik zna już być może z widzenia pazia

jego komputer, pochodzi wyłącznie z legalnych

królowej czy rusałkę admirała, dzięki tej pięknej i mądrej książce dowie

źródeł. Dba, by postacie, które przedstawia

się również, kim są inni mieszkańcy parków, łąk i ogrodów: modraszek

na swoich ilustracjach, otrzymały gruntowne

wieszczek albo zorzynek rzeżuchowiec. To uroczy i inspirujący elemen-

wykształcenie i były dobrze wynagradzane za

tarz dla każdego początkującego motyloznawcy!

swoją pracę.
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WRZESIEŃ nowości

Plamiec agreściak nazywany jest także ćmą sroczką. Jego gąsienica przepada
za liśćmi agrestu. Niektórzy twierdzą, że ten motyl ma zęby pomagające mu
w objadaniu krzaczków. To jednak bajki opowiadane przez rozzłoszczonych ogrodników.
Żeby zobaczyć ćmę sroczkę, kiedyś posadziliśmy krzak agrestu. Ale jego liście
zniknęły, nim zdążyliśmy cokolwiek zauważyć!

plamiec agreściak narysowany przez Hanię

Tych autorów również:

Ewa Kozyra-Pawlak,

Ewa Kozyra-Pawlak

Ewa Kozyra-Pawlak

Ewa Kozyra-Pawlak

Paweł Pawlak

Paweł Pawlak

Ja, Bobik, czyli prawdziwa historia

Liczypieski, cena 26,90 zł

Szopięta, cena 29,90 zł

Ignatek szuka przyjaciela,

Mały atlas ptaków Ewy i Pawła

o kocie, który myślał, że jest królem,

Pawlaków, cena 39,90 zł

cena 26,90 zł
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WRZESIEŃ nowości

AUTOR

cena: 22,90 zł
stron: 176
format: 140 x 192 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13241-3

Zagadka grobu wampira
fot. Krzysztof Opaliński

Seria: Detektywi z Tajemniczej 5
Autor: Marta Guzowska
Ilustrator: Agata Raczyńska

Marta Guzowska planuje przeżyć dziewięć żyć
— jak kot. Na razie ma na koncie trzy: jest archeolożką, pisarką i mamą. Za swoje powieści
kryminalne i sensacyjne dla dorosłych otrzymała trzy nominacje do Nagrody Wielkiego
Kalibru oraz nagrodę główną. Detektywi

z Tajemniczej 5 to jej pierwsza seria książek
dla najmłodszych. Według samej autorki „dla
dzieci pisze się o wiele trudniej, bo mają detektor ściemy”.

ILUSTRATOR

Agata Raczyńska jedną ręką głaszcze swoje alpaki, a drugą rysuje. Całe szczęście, że
ma dwie ręce i nie musi wybierać… Spośród
zilustrowanych przez nią książek z największym uznaniem jurorów spotkały się
dotąd Gry i zabawy z dawnych lat (2016).

Drugi tom serii detektywistycznej o młodych śledczych z Tajemniczej 5!

Zdobyły wyróżnienie w konkursie PTWK

Tydzień wśród poszukiwaczy skarbów? To będą najlepsze wakacje na świecie! Gdy wujek Piotrka

Najpiękniejsze Książki Roku, nominację do

i Jagi zaprasza ich razem z Anką (i oczywiście ze szczurem Sherlockiem) na stanowisko archeologiczne, cała trójka jest bardzo podekscytowana. Zwłaszcza że w wykopie znajduje się grób wampira…
czy może raczej osoby, którą kiedyś o wampiryzm podejrzewano. A gdy w dziwnych okolicznościach
z grobu znika czaszka, wiadomo już, że to sprawa dla detektywów z Tajemniczej 5…

Detektywi z Tajemniczej 5 zostali wymyśleni na wyraźne życzenie dzieci Marty Guzowskiej —

Pióra Fredry oraz nominację w konkursie
Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY.

W tej serii również:
Zagadka zaginionej kamei, cena 22,90 zł

dotąd autorki powieści kryminalnych dla dorosłych. Seria książek o śledztwach Anki i Piotrka

W przygotowaniu:

łączy przygodową fabułę, elementy wiedzy o historii sztuki oraz interaktywną formę, gdyż

Zagadka królowej myszy

każdy tom wymaga od czytelnika logicznego myślenia i rozwiązywania zagadek.

Zagadka ducha Chopina
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WRZESIEŃ nowości
cena: 69,90 zł
stron: 304
format: 195 x 254 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13381-6

Kubuś Puchatek. Chatka Puchatka
Autor: A.A. Milne
Ilustrator: Ernest H. Shepard
Zajrzyjcie do Stumilowego Lasu, gdzie najsłynniejszy miś na świecie przeżywa fascynujące przygody ze swoimi przyjaciółmi. 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 ilustracjami, w dużym formacie,
z pewnością spodoba się kolejnemu pokoleniu małych i dużych czytelników.

Morze Trzcin
Seria: Księga życia Hili Campos
Autor: Agnieszka Wojdowicz

cena: 39,90 zł
stron: 352
format: 135 x 204 mm
oprawa: broszurowa
ze skrzydełkami
ISBN: 978-83-10-13211-6

Jest rok 1602. W Zamościu krzyżują się ścieżki Polaków, Ormian i sefardyjskich Żydów. Kupiec Menachem Campos i jego syn Ruben wracają ze
Stambułu z niedawno poślubioną żoną Rubena, Szikmą o różnobarwnych
oczach. Mądrej i pięknej zielarce, uśmierzającej choroby ciała i duszy, towarzyszy młodsza siostra, tkaczka Miriam, której palce wyczarowują pełne życia i namiętności gobeliny. Zamojski dom Camposów znów jest pełen śmiechu, rozmów i miłości, a głowę i serce Hili poza córeczką zaczyna zaprzątać
ktoś jeszcze. Wydaje się, że rodzinie tułaczy nareszcie sprzyja los. A jednak
tylko do czasu…

Księga życia Hili Campos to porywająca dwutomowa opowieść o burzliwych
dziejach sefardyjskich Żydów, wygnanych w 1492 roku z Hiszpanii edyktem
króla Ferdynanda i królowej Izabeli. Konieczność znalezienia nowej ojczyzny
wiedzie Camposów do Wenecji i Zamościa, a ich niekończącej się wędrówce
towarzyszy marzenie o città ideale — mieście idealnym.

W tej serii również:

Tej autorki również:

Córka głosu, cena 39,90 zł

Niepokorne. Eliza, cena 34,90 zł
Niepokorne. Klara, cena 34,90 zł
Niepokorne. Judyta, cena 36,90 zł
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AUTOR
i ILUSTRATOR

cena: około 44,90 zł
stron: 28
format: 221 x 310 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13402-8

Rafa koralowa

fot. Dorota Dolata

Autor i ilustrator: Katarzyna Bajerowicz

Katarzyna Bajerowicz — poznanianka, prywatnie mama trzech córek, właścicielka
psów i kota, malarka, fotografka, autorka
bloga mama3swinek.blogspot.com, majsterklepka, niezła kucharka i rekordowa
bałaganiara. Przez kilkanaście lat pracowała jako grafik, a od jakiegoś czasu zajmuje
się ilustracją. Najbardziej lubi akwarele (dla
których zdradziła pastele), makaron z sosem pomidorowym i kapelusze. W planach
ma Wielką Podróż — jeszcze nie wie dokąd.

Tej ilustratorki również:
Opowiem ci, mamo, co robią mrówki,
cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią żaby,
cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, skąd się bierze miód,
cena 39,90 zł
Drzewo, cena 39,90 zł

W ciepłym piasku właśnie wykluły się
żółwiki. Teraz pokonują szeroką plażę, by
dotrzeć do morza. W jego falach spędzą
całe swoje dorosłe życie. Na rafie koralowej spotkają mnóstwo zwierząt: rozmaite
gatunki ryb, krewetki, kraby, rozgwiazdy
i wiele innych stworzeń. Odwiedź z nimi
To książka nie tylko do czytania, lecz także do oglądania, zgadywania i opowiadania. Ćwiczy

morskie głębiny i odkryj ten fascynujący

spostrzegawczość dziecka, uczy kreatywności, pobudza zainteresowanie światem, rozwija

podwodny świat! Przy okazji rozwiąż za-

wiedzę na temat przyrody i jej ochrony, ale przede wszystkim jest fantastyczną zabawą

dania, wyszukując poukrywane na ilustra-

oraz sposobem na miłe i twórcze spędzenie czasu.

cjach szczegóły!
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PAŹDZIERNIK nowości
cena: 49,90 zł
stron: 64
format: 280 x 340 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13319-9

ILUSTRATOR

Zwierzęta, które zniknęły.
Atlas stworzeń wymarłych
Ilustrator: Nikola Kucharska
Opracowanie naukowe: Katarzyna Gładysz, Paweł Łaczek
Teksty: Katarzyna Gładysz, Joanna Wajs, Paweł Łaczek

Nikola Kucharska — graficzka, ilustratorka,
projektantka. Czyta wszystko — etykietki
do szamponów, dzieła współczesne i klasykę literatury. Zbiera gumki recepturki,
ptasie pióra i starocie. Hobbystycznie pisze
opowiadania na starej maszynie do pisania.
Posiadaczka dwóch kotów i kaktusa. Rysuje,
szkicuje, maluje, robi logotypy i plakaty.

Tej ilustratorki również:
Opowiem ci, mamo, co robią koty, cena 39,90 zł
Jak to działa? Zwierzęta, cena 29,90 zł
Jak to działa? Ciało człowieka, cena 29,90 zł
Podróż dookoła świata. Północ–południe.
Wschód–zachód, cena 39,90 zł
Legendy polskie dla dzieci w obrazkach,
cena 29,90 zł
Mity greckie dla dzieci w obrazkach,
cena 39,90 zł

Atlas zwierząt, jakiego jeszcze nie było! Odkryj tajemnice stworzeń, z którymi nigdy nie staniesz oko w oko…
Kto jest winny zagłady ptaka dodo? Czy wilk straszny naprawdę był straszny? Czym jest paleon
tologia? Które muzea historii naturalnej mają najbogatsze zbiory? Na te i wiele innych pytań
odpowiada nowa książka Nikoli Kucharskiej, z ogromnym rozmachem i precyzją odmalowująca
świat wymarłych istot. Dzięki niej poznamy dawne płazy, gady, ryby, owady i ssaki, lecz także
dowiemy się, jak chronić współczesne nam gatunki zagrożone wyginięciem i jak wielka odpowiedzialność za los zwierząt spoczywa na człowieku. Ten ilustrowany przewodnik po historii
życia na Ziemi to najlepszy podarunek dla młodych przyrodników.
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PAŹDZIERNIK nowości
Przyczyny wymierania
G I N Ą C E G AT U N K I K I E D Y Ś I D Z I Ś

Niszczenie siedlisk
Człowiek niszczy siedliska zwierząt od zawsze, na przykład wypalając stepy. Wraz z rozwojem cywilizacji wyrządzone szkody stają się jednak coraz
większe. Oto przykład: wycinając lasy pod uprawę olejowca gwinejskiego,
by pozyskać niezdrowy, lecz tani olej palmowy, skazujemy na śmierć głodową zagrożone wyginięciem orangutany.

Polowania i kłusownictwo

Wymieranie ewolucyjne

W dzisiejszym świecie popularny jest proceder polowań komercyjnych – dla
zabawy. Niedawno opinia publiczna dowiedziała się o lwie Cecilu z parku
narodowego w Zimbabwe, którego zastrzelił amerykański dentysta. Kłusownicy mordują słonie dla kości słoniowej, a nosorożce dla ich rogów. Pod
tym względem ludzkość nie zmieniła się w XXI wieku na lepsze.

Jednym z praw przyrody jest natomiast naturalne wymieranie gatunków
w procesie ewolucji. Wiąże się ono z powstawaniem nowych organizmów,
lepiej przystosowanych do życia na Ziemi. Takie zjawiska przebiegają jednak
nie gwałtownie, lecz powoli, przez tysiące, a czasem miliony lat.

Gatunki inwazyjne

Zmiany klimatyczne

Gatunki inwazyjne to takie, które zostały wprowadzone na określonym obszarze przez człowieka, szybko się rozprzestrzeniły i zagrażają rodzimym. Na
przykład szopa pracza przywiózł do europejskich lasów jako zwierzę łowne
pewien niemiecki arystokrata. Szop nie ma tu naturalnych wrogów, sam zaś
jest ekspansywnym drapieżnikiem. Niektóre gatunki człowiek „niechcący”
wypuszcza do ekosystemu – przykładem żółw czerwonolicy, który trafił
do polskich akwenów, gdy znudził się nieodpowiedzialnym hodowcom.

Zanieczyszczenie środowiska, gazy cieplarniane w atmosferze i nadmierna
produkcja dwutlenku węgla to efekt rozwoju miast, a także okrutnej i szkodliwej dla planety hodowli przemysłowej zwierząt. Wspomniane czynniki
wywołują huragany, tsunami, zaburzenia pór roku i powodzie niszczące
siedliska różnych stworzeń. Podwyższona temperatura powoduje topnienie
lodowców górskich i zmniejszanie się pokrywy lodowej na biegunach, co
zagraża takim gatunkom jak choćby niedźwiedź polarny.

rozkładówki bez korekty

Tygrysy

Katastrofy naturalne
W przeszłości geologicznej Ziemi to katastrofy naturalne powodowały
zagładę zwierząt i roślin. Na przykład erupcje wulkaniczne doprowadziły
do tak zwanego wielkiego wymierania w permie. Szacuje się, że zginęło
wówczas prawie 90% gatunków organizmów morskich, 60% rodzin gadów
i płazów, a także 30% rzędów owadów.

Wilki
Wilczak falklandzki

Ten przedstawiciel rodziny psowatych był endemitem zamieszkującym Falklandy, a ponadto
jedynym rodzimym ssakiem na obu wyspach
(wszystkie inne ssaki sprowadził człowiek). Żywił
się głównie ptakami naziemnymi, takimi jak gęsi
czy pingwiny. Pierwsi osadnicy z Europy sądzili,
że będzie zagrażał sprowadzonym przez nich
owcom, dlatego wytępili ufne, niezbyt strachliwe wilczaki. Na wyspach nie było lasów, a więc
zwierzęta te nie miały gdzie się schronić. Ostatni
wilczak na wolności został zabity w 1876 roku.

Wilk Ezo

Ten podgatunek wilka szarego (zwany także
wilkiem z Hokkaido lub wilkiem samurajskim)
zamieszkiwał niegdyś Japonię. Został wytępiony,
gdy cesarz Mutsuhito rozpoczął szybką modernizację kraju. Władca chciał uniezależnić rolnictwo
od produkcji ryżu, wprowadzając hodowlę bydła
na ogromną skalę. Kiedy na zakładanych farmach
wilk został uznany za zagrożenie dla trzody, rząd
wydał zgodę na jego eksterminację za pomocą
trucizny – przynęty ze strychniną. Przyjmuje
się, że ostatnie zwierzę zginęło w 1889 roku.

Wilk japoński

Ten podgatunek wilka szarego (zwany także wilkiem z Honsiu) od 1905 roku uznawany jest za
wymarły. Według źródeł historycznych polował
na konie, zarówno dzikie, jak i udomowione, czym
naraził się człowiekowi. W 1701 roku rozpoczęto
pierwsze masowe obławy, a w 1742 roku działali już w cesarstwie polujący na te zwierzęta
zawodowi łowcy. Zabijanie wilka japońskiego –
trucizną i z broni palnej – stało się elementem
polityki państwowej.

Wilk rudy
GATUNKI WYMARŁE
1. Tygrys kaspijski. Żył na terenie Azji, był
jednym z największych kotów w historii,
a spadek liczebności tego podgatunku
rozpoczął się w XIX wieku wraz ze „sportowymi” polowaniami, które ze sportem
oczywiście nic wspólnego nie miały. Gdy
ZSRR oraz Iran zdecydowały się na ochronę
tygrysów kaspijskich, na ratunek było już
niestety za późno. Ostatnie żywe zwierzę
widziano w latach 70. XX wieku.

2. Tygrys balijski. Był najmniejszym spośród wszystkich tygrysów i występował
tylko na Bali. Wyginął w wyniku polowań
popularnych na wyspie głównie wśród
Europejczyków (ostatnią samicę zastrzelono
w 1937 roku). Do zagłady tego podgatunku
przyczyniło się także karczowanie lasów
pod plantacje palmowe i pola ryżowe.

GATUNKI ZAGROŻONE
3. Tygrys jawajski. Występował jedynie na
Jawie, gdzie w XIX wieku wieśniacy uznali
go za plagę i zaczęli tępić. Do wyginięcia
tego podgatunku przyczyniło się także karczowanie lasów. Tygrysy jawajskie wycofały
się wysoko w góry, z dala od siedzib ludzkich. W 1972 roku stworzono ich rezerwat,
lecz od 1976 roku nie widziano ani jednego
żywego osobnika.

4. Tygrys bengalski
5. Tygrys syberyjski
6. Tygrys indochiński
7. Tygrys sumatrzański
8. Tygrys chiński
9. Tygrys malajski
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Inaczej nazywany wilkiem czerwonym, nie jest
gatunkiem wymarłym, lecz krytycznie zagrożonym wyginięciem. To najrzadszy obecnie wilk
na całej Ziemi. Występował w stanie dzikim na
południowym wschodzie USA, a w połowie XX
wieku był bliski wyginięcia na skutek polowań
i niszczenia jego siedlisk. W wyniku programu
reintrodukcji obecnie na wolności przebywa
około 40 przedstawicieli tego gatunku. Przez
niektórych naukowców uważany jest za hybryde ̨
wilka szarego i kojota preriowego.
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cena: 64,90 zł
stron: 96
format: 285 x 350 mm
oprawa: twarda
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Atlas mitów
Autor i ilustrator: Thiago de Moraes
Tłumacz: Anna Nowak

Thiago de Moraes — jako dziecko wciąż
był strofowany za to, że zamiast się skupiać, bazgrolił. Nadal jest ganiony, tylko
już nie za stawianie zygzaków. Kiedy
nie czyta i nie rysuje starożytnych bogów, Thiago tworzy książki dla dzieci.
Jest laureatem wielu nagród za ilustracje. Mieszka w południowym Londynie
z rodziną.

Wejdź do królestwa bogów w tej wyjątkowej wyprawie do świata legend i mitów. Poznaj bogów, herosów, ich wrogów, sprytne i fantastyczne bestie z dwunastu mitologii – egipskiej, nordyckiej, azteckiej, japońskiej, polinezyjskiej, słowiańskiej, greckiej, rdzennych Amerykanów,
irlandzkiej, hinduistycznej, plemienia Janomamów i ludu Joruba.
Niezwykłe mapy każdego z mitycznych światów wzbogacone o dowcipnie napisane opowieści
oraz fakty sprawią, że Atlas mitów zachwyci nie tylko dzieci, ale i dorosłych.
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Kobiety. Badaczki, czempionki, awanturnice
Autor: Joanna Kończak
Ilustrator: Karolina Matyjaszkowicz

Joanna Kończak — z wykształcenia psycholożka stosunków międzykulturowych, z zawodu (głównie) redaktorka. Publikowała
też w różnych magazynach internetowych
oraz papierowych. W wolnych chwilach
włóczy się po Azji, czyta stosy książek,
fotografuje i hałaśliwie kibicuje ulubionym
drużynom krykietowym. Od 10 lat pracuje
w Naszej Księgarni, dzięki czemu ukrywa, że nie zdołała dorosnąć. Prowadzi
blog hunterwaalii.com, poświecony kinu
indyjskiemu.

fot. Krzysztof Dmowski

ILUSTRATOR

Karolina Matyjaszkowicz — urodzo-

Wiele je różni, ale łączy jedno: nie dały sobie wmówić, że coś jest niemożliwe. Odkryj losy nadzwy-

na w Łowiczu w 1980 roku. Ukończyła

czajnych dziewcząt i kobiet, które odwagą, determinacją czy wiedzą zapisały się w historii, a przy

łódzką Akademię Sztuk Pięknych na

okazji poznaj intrygujące fakty dotyczące świata.

Wydziale Tkaniny i Ubioru, kierunek

Jak działała maszyna różnicowa, a Ada Lovelace została pierwszą programistką, choć nie wymyślono jeszcze komputera? Komu zawdzięczamy skalę Apgar, przedszkola Montessori, małą czarną
sukienkę, odkrycie ciemnej materii, wynalezienie papierowych filtrów do kawy, wi-fi i wycieraczek
samochodowych? Jak kobiety przyczyniły się do lotów w kosmos, walczyły o prawa wyborcze i od
kiedy wolno im startować w nowożytnych olimpiadach? Kto był pierwszą reżyserką, a kto zdobywczynią Mount Everestu?

Wzornictwo. Artystka zajmuje się malarstwem, tkaniną, ilustracją oraz tworzy
muzykę. Jest laureatką licznych nagród
i wyróżnień, a jej obrazy znajdują się
w muzeach oraz w prywatnych kolekcjach
w Polsce i za granicą. Prace można oglądać
na wielu wystawach zbiorowych i indywi-

Przedstawiamy 35 inspirujących bohaterek, a opowieściom o nich towarzyszą fascynujące cieka-

dualnych oraz na jej stronie: matyjaszko-

wostki dotyczące różnych krajów i dziedzin. Wyjątkową formę każdej stronie nadają malarskie ilu-

wicz.art.pl

stracje Karoliny Matyjaszkowicz.
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Kobiety stawały w obronie środowiska nie tylko w ramach działalności Zielonego Pasa. Warto wspomnieć również o indyjskim ruchu Ćipko, którego nazwa w języku hindi oznacza „obejmij”, „przylgnij”.
W górskim stanie Uttarakhand wskutek nieracjonalnego gospodarowania lasami na zboczach
powstawały groźne osuwiska. Drzewa nie zapewniały już bariery zatrzymującej wodę z opadów. Dochodziło do katastrofalnych powodzi.
Osobną kwestią był niesprawiedliwy podział drewna. Władze odsprzedawały je prywatnym
firmom, ignorując potrzeby lokalnej ludności. Tak stało się w Gopeśwarze, gdzie mieszkańcom nie dano zgody na wycięcie dziesięciu drzew na narzędzia rolnicze. Za to firmie wytwarzającej rakiety tenisowe zezwolono na wyrąb trzystu. Wzburzeni ludzie, wykrzykując hasła
i bijąc w bębny, zmusili drwali do odwrotu. Podczas późniejszych protestów działacze postanowili obejmować pnie. Zupełnie jak w półlegendarnej opowieści z Radźastanu o Amricie Devi.
W XVIII wieku maharadża nakazał wycinkę drzew uważanych przez lokalną społeczność za
święte. Amrita zadeklarowała, że prędzej odda życie, niż na to pozwoli. Osłoniła pień własnym
ciałem. Za jej przykładem poszło kilkuset mieszkańców. Maharadża, poruszony ich poświęceniem, postanowił, że więcej drzew nie zetnie. Współcześnie indyjski rząd przyznaje nagrodę
imienia Amrity Devi tym aktywistom ekologicznym, którzy wykazali się wyjątkową odwagą.
W 1974 r. doszło do najważniejszego protestu ruchu Ćipko. W okolicy wioski Reni sprzedano
2500 drzew. W dniu, kiedy sprowadzono drwali, we wsi nie było żadnego mężczyzny. Przybysze
zostali zauważeni przez miejscową dziewczynkę, która podniosła alarm. Dwadzieścia siedem
kobiet, pod wodzą wdowy Gaury Devi, nie zważając na obelgi, utworzyło wokół pni żywe łańcuchy i obroniło las.

Ruch Ćipko odniósł w końcu ogromne zwycięstwo, gdy rząd Indiry Gandhi nakazał piętnastoletni całkowity zakaz wycinki w tamtych okolicach, by pozwolić na regenerację nadmiernie
zniszczonych zasobów zielonych.

94

Jane Goodall
(1934–)

C

hoć siła charakteru, odwaga, determinacja w dążeniu do celu niewątpliwie pomogły jej stać
się autorytetem w dziedzinie prymatologii (nauki o ssakach naczelnych), to kluczowa okazała
się… empatia. Jane twierdziła, wbrew innym badaczom, że szympansy mają osobowość oraz
odczuwają emocje. Nie pochwalano jej metod pracy, bo „swoim” małpom nadawała imiona,
zamiast określać je, jak przedmioty, numerami. Jane cieszyła się więc, że miała mądrego nauczyciela, który pokazał jej, że z całą pewnością zwierzęta odczuwają. Był nim jej pies Rusty.
Od dziecka ciągnęło ją do wszelkich stworzeń. Któregoś razu, nie uprzedziwszy nikogo,
zniknęła na kilka godzin w kurniku. Napędziła bliskim strachu, ale mama nie zrobiła jej awantury, a wysłuchała opowieści podekscytowanej córki, która dokonała jednego ze swoich pierwszych odkryć – jak kura znosi jajka. Jane podkreśla, że gdyby jej dziecięca ciekawość nie była
w domu podsycana, nie wyrosłaby na badaczkę. Z domu wyniosła też przeświadczenie, że nie
należy się poddawać i maksymalnie korzystać z otrzymanych możliwości. Dlatego miała odwagę sięgać po rzeczy pozornie dla niej nieosiągalne.
Jako dwudziestotrzyletnia dziewczyna zrealizowała ukształtowane pod wpływem lektur
o doktorze Dolittle i Tarzanie marzenie o wyjeździe do Afryki. Tam poznała Louisa Leakeya
z Muzeum Historii Naturalnej w Nairobi, poważanego paleoantropologa i archeologa. W 1960 r.
zdobywszy odpowiednie fundusze, wysłał Jane do tanzańskiego Rezerwatu Gombe (obecnie to
już park narodowy), aby badała zachowanie szympansów. Nie liczyło się, że Jane nie ma odpowiedniego wykształcenia (sytuacja finansowa nie pozwoliła jej pójść na studia, ukończyła tylko
kurs dla sekretarek). Leakey potrzebował właśnie kogoś takiego jak ona, cierpliwego, o świeżym, nieakademickim spojrzeniu.
W prostych i początkowo prowizorycznych obozowych warunkach, daleko od miast, Jane całymi dniami prowadziła obserwacje w terenie, co w latach 60. było ewenementem. Jedyną łączność ze światem zapewniały jej wtedy listy dowożone łodziami. Szybko dokonała rewolucyjnego
odkrycia – że szympansy posługują się narzędziami, a ta umiejętność wcześniej była traktowana
jako charakteryzująca wyłącznie ludzi. Przyczyniła się więc do zmiany definicji człowieka.
Za wstawiennictwem Leakeya Goodall zrobiła doktorat na Uniwersytecie Cambridge, chociaż
nie miała magisterium. Pozwolono jej na takie odstępstwo jako ósmej osobie w historii uczelni.
Z czasem Ośrodek Badawczy Nad Potokiem Gombe stał się prężną placówką naukową, do
której ciągnęli studenci i specjaliści z całego świata. Kilka dekad prowadzonych tam obserwacji
dostarczyło bezcennych danych dotyczących hierarchii szympansiej społeczności, ich zachowania, nawyków żywieniowych, wędrówek, jak też mroczniejszej, agresywnej strony ich natury.
Jane opuściła w końcu dżunglę, by zająć się działaniami na rzecz ochrony środowiska oraz
pomaganiem ludziom za sprawą różnych organizacji i programów, w tym instytutu swojego
imienia. W wieku ponad osiemdziesięciu lat wciąż aktywnie działa, podróżując z wykładami po
całym świecie.
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Ale historia… Mamy niepodległość!
Autor: Grażyna Bąkiewicz
Ilustrator: Artur Nowicki

Grażyna Bąkiewicz — historyk, nauczycielka,
pisarka. Łodzianka. Ukończyła wydział filozoficzno-historyczny na Uniwersytecie Łódzkim.
Autorka kilkunastu książek. Za debiutancką
powieść O melba otrzymała I nagrodę IBBY
— Książka Roku 2002. Dwie kolejne: Stan pod-

gorączkowy (2003) i Będę u Klary (2004), także skierowane do młodego odbiorcy, równie
dobrze przyjęte zostały przez dorosłych
czytelników. Korniszonek (2004), powieść dla
dzieci, został uhonorowany przez Poznański
Przegląd Nowości Wydawniczych i Bibliotekę
Ossolińskich jako Książka Jesieni 2004 r. Muchy

w butelce, powieść przeznaczona dla nastolatków, nominowana została do nagrody literackiej „Srebrny kałamarz 2008”. Ale historia…

Mieszko, ty wikingu! otrzymała wyróżnienie
w 23. edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej
im. Kornela Makuszyńskiego 2016. Grażyna
Bąkiewicz pisze z ogromną przyjemnością
zarówno dla dorosłych, jak i młodych czytelników. Prowadzi też warsztaty pisania bajek.

Tej autorki również:
Muchy w butelce, cena 26,90 zł

Cześć, jestem Ola i uważam, że życie jest super! Od pewnego czasu trenuję ju-jitsu. Trener twierdzi, że mam zadatki na mistrzynię i wytypował mnie
do zawodów. Problem w tym, że rodzice muszą wyrazić zgodę, a moi myślą, że chodzę na balet...
Grupa nastolatków przenosi się do Polski z dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Mają sprawdzić, czy Polacy zawdzięczają wolność sobie samym
czy sytuacji międzynarodowej. Ale to nie wszystko, dzieciaki mają tajny plan. Chcą odnaleźć monety, na które przetopione zostały korony i berła
polskich królów, i odtworzyć z nich te korony. Dziwne? Wcale nie! W niedalekiej przyszłości nauka historii wygląda zupełnie inaczej… Szczególnie
gdy nauczycielem jest pan Cebula.
Bogato ilustrowana seria „Ale historia…” z humorem przekazuje fakty historyczne i ciekawostki. W szóstej części spotkacie Emilię Plater i młodego
Piłsudskiego, dowiecie się o tajnych skrytkach emisariuszy i o tym, że dziewczyny produkowały bomby oraz co to znaczy tworzyć państwo.
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ILUSTRATOR

Jak to słowo brzmiało? Ragalia? Regulia?
– Znalazłam! Znalazłam! – wrzasnęła Jolka.

– Regalia
to korony naszych królów, skradzione i zniszczon
e przez
Prusaków
– Dobrze! – Pan Cebula otworzył oczy, pokiwał
Jolce
z aprobatą, a potem opowiedział coś, co nie
mieściło się
nam w głowach. O grabieży, w której brał
udział sam
król pruski Fryderyk Wilhelm II.

Artur Nowicki — jako chłopiec marzył, żeby
zostać pilotem, dlatego najczęściej rysował

– W 1811 roku korony i berła naszych królów
zostały
przetopione na pruskie monety – oświadcz
ył, a my rozdziawiliśmy buzie ze zgrozy.

samoloty. Później chciał być czołgistą i zaczął rysować same bitwy pod Studziankami.

– O nieee!!!

Myślał też o karierze krawca, ale nic z tego nie

30

wyszło. Tata łamał sobie głowę, co z niego

31

wyrośnie, a mama często mówiła, że chyba
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ksiądz, lecz nieznane są źródła tego pomysłu.
Ostatecznie ukończył szkołę średnią jako mechanizator rolnictwa. Nie zdążył jednak po-

– Tak, to jego!
Cebula to
nasz historyk.
Nazywa się
jakoś inaczej, ale

nikt nie pamięta jak.

naz powodu koszul, mary
Cebulą nazwaliśmy go
aków, jakie wkłada, gdy
rek, bluz, kamizelek, waci
po
i zdejmuje je warstwa
idzie do szkoły. Na lekcj
ile jeszze śmiechu, zgadując,
warstwie, a my płaczemy
bo nigdzie nie bawimy
go,
my
Lubi
ma.
cze tego na sobie
rii.
się tak dobrze jak na histo
saże właśnie jemu zepsułam
Zrobiło mi się przykro,
cący.
niech
cież
prze
Choć
mochód.
kiesię coraz większy, ale
Korek rzeczywiście robił
ego gruz powodu niesprawn
tyle
nie
niali
zwal
y
rowc
la – gośtrzeć na jego właścicie
chota, ile po to, by popa
butach
w kratę, narciarsk ich
niach
spod
nie,
żupa
w
cia
w osłupienie
Widok mógł wprawić
ie.
głow
na
drze
cylin
i
, gani do dziwactw historyka
i nawet my, przyzwyczaje
r ze zdjęMieliśmy specjalny folde
piliśmy się zdumieni.
liśmy
ich strojów, a teraz mog
ciami jego ekstrawaganck

dodać kolejny.
Aleks.
aka? – zaproponował
– Może zabierzemy bied
ami na
wszyscy pokręcili głow
Z ust mi to wyjął, lecz

pracować w zawodzie, bo zrozumiał, że to, co
lubi najbardziej, to malowanie. Dlatego zdecydował się na studia na Wydziale Wychowania
Artystycznego WSP w Częstochowie (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 dzieci. 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.

znak, że to głupi pomysł.
a i było
l! – przypomniała Helk
– To przecież nauczycie
jasne, co ma na myśli.
23
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W tej serii również:
Ale historia… Mieszko, ty wikingu!, cena 26,90 zł
Ale historia… Kazimierzu, skąd ta forsa?, cena 26,90 zł
Ale historia… Jadwiga kontra Jagiełło, cena 26,90 zł
Ale historia… Zygmuncie, i kto tu rządzi?, cena 26,90 zł
Ale historia… Stasiu, co ty robisz?, cena 26,90 zł
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AUTORZ Y
Grażyna Bąkiewicz, Justyna Bednarek,
Paweł Beręsewicz, Zofia Beszczyń
ska, Manuela Gretkowska, Agnieszka
Tyszka, Barbara Kosmowska, Beata
Ostrowicka, Zofia Stanecka, Małgo

Dobranocki na Gwiazdkę

rzata Strękowska-Zaremba, Roksana
Jędrzejewska-Wróbel

Autorzy: praca zbiorowa

ILUSTRATOR

Ilustrator: Ewa Beniak-Haremska

Ewa Beniak-Haremska — urodziła się
w 1973 roku, w Łodzi. Malarka, ilustratorka,
grafik. W jej twórczości widać fascynację tematyką baśniową i oniryczną. Współpracuje
z wieloma wydawnictwami. Przez ponad
15 lat pracy zawodowej stworzyła dziesiątki okładek oraz ilustracji do książek
i podręczników dla dzieci, między innymi do: Złotego ptaka. Baśni perskich,

Bursztynowego szlaku, Nim przyjdą słonie
czy Nieni z Zielonego Marzenia. Jej prace wystawiano w galeriach w Warszawie,
Rzymie, Paryżu i Londynie. Prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych. W wolnych chwilach pisze — dla siebie, dla dzieci.
Miłośniczka przyrody, poezji, starych listów,
autobiografii znanych i nieznanych.

Kto daje prezenty Świętemu Mikołajowi? Do kogo trafi zabłąkana wędrownica Florentyna
na wigilijną wieczerzę? Jak spędzić święta, gdy tata jest daleko? Gdzie się podziały listy do
Świętego Mikołaja? Czy da się odczarować święta? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w dobranockowych historiach dla małych i dużych. Poza tym przeczytacie w nich także o pysznych
mikołajowych naleśnikach z cynamonem, o psiaku imieniem Gwiazdka, który uratował pewne
święta, o dziwnym gościu przy pasterskim ognisku i o królu-niemowlaku w korycie na paszę,
o tym jak wiele może się wydarzyć przed pierwszą gwiazdką oraz o karpiu Cyprianie, siedemnastym pomocniku Aniołka.
W gwiazdkowym prezencie od znakomitych polskich autorów!
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Fistaszki zebrane 1987–1988
Autor i ilustrator: Charles M. Schulz
Tłumacz: Michał Rusinek
Wstęp: Tomasz Raczek
Charles Schulz był amerykańskim skarbem narodowym: artystą, filozofem i prze-

W tej serii również:

nikliwym obserwatorem życia.
Bill Clinton
Dziewiętnasty tom Fistaszków obfituje w romanse: Charlie podejmuje próbę flirtu
w klasie i zostaje wysłany do szkolnej higienistki, a Linus bezskutecznie zaleca się
do „Lydii” wielu imion. Inne historie dotyczą pobytu Snoopy’ego w szpitalu z powodu kontuzji kolana odniesionej podczas gry w hokeja, niefortunnej kariery Sally jako
dramatopisarki oraz dewastującego pole golfowe oddziału Legii Cudzoziemskiej.
A do tego porcja przygód Reruna, Spike’a, Peppermint Patty, Marcie oraz pierzas
tego zastępu skautów Snoopy’ego!

W przygotowaniu:
Fistaszki zebrane 1989–1990, cena 69,90 zł

cena: 59,90 zł
stron: 576
format: 135 x 204 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13273-4

Ja także żyłam! Korespondencja
Autorzy: Astrid Lindgren, Louise Hartung
Tłumacze: Anna Węgleńska, Elżbieta Kaźmierczak
Ta książka opowiada o dwóch kobietach, które spotkały się w powojennej
Europie, zaprzyjaźniły i przez jedenaście lat prowadziły rozmowę w ponad
sześ
c iuset listach. Rzadko mówiły tylko o sobie, zawsze były ciekawe
aktualnej sytuacji i życia intelektualnego tej drugiej.
z Przedmowy Jensa Andersena i Jette Glargaard

W korespondencji Astrid Lindgren i Louise Hartung toczy się nieustająca rozmowa o życiu codziennym, pracy, marzeniach, literaturze, polityce, sztuce przyjaźni,
a także o granicach miłości. Listy te są cennym dokumentem i portretem dwóch
mądrych, samodzielnych i odważnych kobiet.
Książka została wzbogacona o blisko 30 unikatowych zdjęć.
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PAŹDZIERNIK nowości
cena: 39,90 zł
stron: 432
format: 135 x 204 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13088-4

Wietrzne Katedry. Tom 2
Autor: Alice Rosalie Reystone

Ponad dwieście lat temu, kiedy natura obróciła się przeciwko człowiekowi, a całej
cywilizacji groził upadek, nieoczekiwanie pojawiły się elfy. Zaoferowały ludziom
przyjaźń i pomoc w zamian za możliwość osiedlenia. Wspólnie odbudowali świat ze
zgliszcz. Jednak radość trwała krótko. Straszliwa zaraza doprowadziła do wymarcia wszystkich elfów...
Marzenie o Wietrznych Katedrach zaczyna stawać się rzeczywistością. Pięć fragmentów mapy zostało scalonych. Jednak mapa to nie wszystko. Przed śmiałkami
droga do Metropolii i bardzo trudne zadanie. Muszą włamać się do pilnie strzeżonego Instytutu Medycznego, gdzie w jednym z inkubatorów Terminalu może się
kryć ten, którego pomocy potrzebują – elf czystej krwi spokrewniony z księciem.
Tymczasem konstable i viverny tropiące depczą im po piętach...

Tej autorki również:
Wietrzne Katedry. Tom 1, cena 39,90 zł
Dziewiąty mag, cena 39,90 zł
Dziewiąty mag. Dziedzictwo, cena 39,90 zł

Ostatnie wakacje
Seria: Czynnik miłości, Kradzione
róże, Miłość pod Psią Gwiazdą,
Ostatnie wakacje

cena: około 36,90 zł
stron: około 448
format: 135 x 204 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13353-3

Autor: Anna Łacina
Życie siedemnastoletniej Ośki zostaje wywrócone do góry nogami. Dziewczyna
musi opuścić przyjaciół i przeprowadzić się na drugi koniec Polski, chociaż nie ma
ochoty mieszkać z macochą, trojgiem przyrodniego rodzeństwa i nieznanym dotąd
ojcem. Nie rozumie, dlaczego ten ją zaprosił, a teraz ignoruje.
Patrycja i Magdzik z kolei przekonują się, że bycie dorosłą wcale nie jest proste.
Wolność nie smakuje tak bardzo, gdy jednocześnie trzeba szukać pracy i mieszkania oraz uczyć się podejmowania pierwszych w pełni samodzielnych decyzji.
Zwłaszcza takich, które mogą zaboleć.
W powieści Anny Łaciny jest wszystko: karetki pogotowia, podsłuchane rozmowy,
ucieczki przez okno, suknia ślubna ukrywana u znajomej, a nawet interwencje policji. Ale i tak najważniejsza pozostaje miłość.

Tej autorki również:

Telefony do przyjaciela, cena 34,90 zł

Czynnik miłości, cena 29,90 zł

Dzika jabłoń, cena 29,90 zł

Kradzione róże, cena 31,90 zł

Niebo nad pustynią, cena 36,90 zł

Miłość pod Psią Gwiazdą, cena 36,90 zł

Zadzwoń, kocham cię, cena 31,90 zł
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OFERTA ŚWIĄTECZNA

nowości
AUTOR
i ILUSTRATOR

cena: 44,90 zł
stron: 28
format: 231 x 310 mm
oprawa: twarda, karton
ISBN: 978-83-10-13072-3

Niezwykłe przyjaźnie.
W świecie roślin i zwierząt
Autor i ilustrator: Emilia Dziubak

Emilia Dziubak — ukończyła grafikę na
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Debiutowała w 2011 roku autorską książką kucharską dla dzieci pt. Gratka dla

małego niejadka, która znalazła się w ścisłym finale konkursu na najpiękniejsze
książki obrazkowe 4th CJ Picture Book
Award w Korei. Jej ilustracje ukazują
się w takich czasopismach jak „Gaga”,
„Przekrój”, „Wprost” czy „Art & Business”.
Dwukrotnie otrzymała nominacje w konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku.
Laureatka Nagrody Literackiej m.st. War
szawy w 2014 r. za książkę Proszę mnie

przytulić.

Kotu Homerowi brakuje prawdziwego przyjaciela… Postanawia wyruszyć w świat w jego
poszukiwaniu. Najpierw musi się jednak zastanowić, co w przyjaźni jest dla niego najważniejsze. Czy opiekowanie się sobą nawzajem, czy bezinteresowność i pełne oddanie, a może
wierność? W swej podróży pozna niezwykłych przyjaciół: mrówki i mszyce, rybę podnawkę
i rekina, sikorkę i drozda, żółwia norowego i węża indygo oraz wiele innych stworzeń. Czy
znajdzie bratnią duszę?
Emilia Dziubak w piękny sposób łączy opowieść o przyjaźni z ciekawostkami z życia zwierząt
i roślin.
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OFERTA ŚWIĄTECZNA nowości

Tej autorki również:
Rok w lesie, cena 44,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią dinozaury, cena 39,90 zł
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OFERTA ŚWIĄTECZNA

nowości
AUTOR

cena: 64,90 zł
stron: 208
format: 195 x 254 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13255-0

Czesław Janczarski (ur. 1911 — zm.
1971) — poeta, tłumacz, autor książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Studiował na Wydziale Matematyczno-

Dalsze przygody Misia Uszatka

-Fizycznym uniwersytetu we Lwowie
i na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie
ukończył filologię polską. Zadebiutował

Autor: Czesław Janczarski

zbiorem Akwarelą: poezje w 1933 ro
-

Ilustrator: Zbigniew Rychlicki

ku. Pierwszy wiersz dla dzieci opublikował w pisemku „Słonko” w 1936 ro
ku. Od tego czasu stale współpracował z pismami dziecięcymi „Poranek”,
„Płomyczek” i „Mały Płomyczek”, dla których tłumaczył również teksty z języka
rosyjskiego. Pracował w wydawnictwach
„Czytelnik” i „Nasza Księgarnia”, a także jako redaktor audycji poetyckich
w Polskim Radiu. Był założycielem i redaktorem naczelnym pisma dla najmłodszych
„Miś”. Opublikował ponad 90 książek dla
dzieci, młodzieży i dorosł ych, pisanych
wierszem lub prozą, nie licząc publikacji w prasie, radiu i telewizji. Wśród jego
wielokrotnie wznawianych utworów dla
dzieci trzeba wymienić Jak Wojtek zo-

stał strażakiem, Gdzie mieszka bajeczka,
Płynie Wisła, płynie… oraz najbardziej
lubiany i znany cykl o przygodach Misia
Uszatka. Był laureatem licznych nagród. W 1957 roku otrzymał Złoty Krzyż
Zasługi za twórczość dla dzieci.

ILUSTRATOR
Zbigniew Rychlicki (ur. 1922 — zm. 1989)
— wybitny ilustrator i twórca plakatów,
wieloletni dyrektor do spraw artystycznych Instytutu Wydawniczego „Nasza
Księgarnia”. Odpowiadał również za stronę graficzną czasopisma „Miś”. Laureat
m.in. Nagrody im. Hansa Christiana
Andersena (1982) przyznawanej przez
IBBY. Kawaler Orderu Uśmiechu. Spośród
jego najsłynniejszych prac należy wymienić ilustracje do Proszę słonia Ludwika

Miś Uszatek ma już ponad sześćdziesiąt lat! Czesław Janczarski napisał, a Zbigniew Rychlicki

Jerzego Kerna, Plastusiowego pamiętni-

zilustrował pięć książek o jego przygodach, które były wielokrotnie wznawiane. Powstał też bar-

ka Marii Kownackiej, Czarnoksiężnika ze

dzo popularny lalkowy serial liczący ponad sto odcinków. Imieniem Misia nazywano przedszkola

Szmaragdowego Grodu i innych powie-

i klubiki, książki tłumaczono na języki obce, był bohaterem audycji radiowych i programów tele-

ści o krainie Oz Lymana Franka Bauma.

wizyjnych w Polsce i na świecie. W tomie Dalsze przygody Misia Uszatka przypominamy w reprin-

Najwięcej rozgłosu przyniósł mu jednak

towym wydaniu dwie książki: Bajki Misia Uszatka z 1967 roku i Zaczarowane kółko Misia Uszatka

wizerunek znanego wszystkim dzieciom

z 1970. Zapraszamy do lektury niezwykłych misiowych bajek między innymi o miasteczku Dzień

misia o klapniętym uszku.

Dobry, w którym nosi się różowe okulary, o tym, dlaczego kukułka nie ma gniazda czy o lwie,
co chciał być myszką. Zapraszamy też do podróży z zaczarowanym kółkiem do Królestwa
Śniegu, do Ciepłych Krajów, nad Amazonkę…
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OFERTA ŚWIĄTECZNA nowości

Tego autora również:
Miś Uszatek, cena 64,90 zł
Miś Uszatek. Wybór opowiadań, cena 29,90 zł
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OFERTA ŚWIĄTECZNA

nowości
AUTOR
i ILUSTRATOR

cena: 69,90 zł
stron: 336
format: 189 x 245 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13239-0

Słodka Wegan Nerd. Moje roślinne desery
Autor, ilustrator i fotograf: Alicja Rokicka

Alicja Rokicka o sobie:
Na dietę wegetariańską przeszłam jako
czternastolatka i właśnie wtedy zaczęłam gotować — głównie po to, aby udowodnić rodzinie, że wytrwam w postanowieniu. Udało się! W dorosłym życiu
wybrałam weganizm — dietę całkowicie
eliminującą produkty odzwierzęce —
i dziś już nie wyobrażam sobie innego
stylu życia. Ciebie, czytelniku, również
chciałabym do takiego sposobu odżywiania zachęcić — zdrowego, zróżnicowanego i kolorowego. Mam nadzieję, że dzięki
moim przepisom i fotografiom znajdziesz
w weganizmie coś dla siebie.

Tej autorki również:
Wegan Nerd. Moja roślinna kuchnia, cena 64,90 zł

Nowa książka Alicji Rokickiej, czyli Wegan Nerd — jednej z najpopularniejszych i najczęściej nagradzanych polskich blogerek kulinarnych!
Tym razem Wegan Nerd proponuje nam… coś słodkiego. Jej fascynująca, oszałamiająca smakami, kolorami i fakturami książka to prawdziwe odkrycie nie tylko dla wegan, lecz także dla wszystkich, którzy pragną żyć zdrowiej, nie chcą krzywdzić zwierząt, a w dodatku uwielbiają bezkarnie łasować. Daj się skusić drożdżówkom z batatów z konfiturą z czarnego bzu, bezglutenowemu biszkoptowi z morelami i lawendą, zawijańcowi z twarożkiem z nerkowców, różanej chałce, donatom Homera Simpsona lub przepysznej wegańskiej bezie z wody po ciecierzycy w puszce. Świat roślinnych
słodyczy stoi przed tobą otworem!
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OFERTA ŚWIĄTECZNA nowości
Chałka różana dla Magdy
Kiedyś w moim domu piekło się zdecydowanie więcej chałek. Pamiętam, że
nie mogły się bez nich obejść żadne święta. Ten wyjątkowy wypiek pasuje
do każdego dania, a najlepiej smakuje podczas śniadań. Nie tylko tych bardzo uroczystych, lecz także sobotnich i niedzielnych. Kiedy zamiast wcześnie wstawać, można leniuchować w łóżku i rozkoszować się bułą z ulubioną konfiturą.

SKŁADNIKI CIASTA
500 g mąki orkiszowej lub pszennej
1 szklanka purée z buraka
½ szklanki mleka roślinnego
35 g świeżych drożdży lub 7 g suszonych
4 łyżki cukru
1 łyżeczka soli
1 łyżeczka wody różanej
2 łyżki oleju słonecznikowego
lub rozpuszczonej margaryny

PRZYGOTOWANIE
W misce połącz mleko, purée z buraka,
drożdże i cukier. Mieszaj, aż cukier
i drożdże się rozpuszczą. Odstaw na
10 minut. Wlej wodę różaną, a następnie
powoli, ciągle mieszając otwartą dłonią,
dosypuj mąkę. Na koniec dodaj olej
lub margarynę. Ciasto powinno być
miękkie i sprężyste. Podziel je na 3–4
części i uformuj rulony takiej samej

SKŁADNIKI KRUSZONKI
2 łyżki oleju kokosowego
lub rozpuszczonej margaryny
3–4 łyżki mąki lub dowolnych mielonych
orzechów
1 łyżka cukru
1 łyżeczka zimnej wody
odrobina oleju słonecznikowego
SKŁADNIKI PRZYBRANIA
suszone płatki róż
lukier według przepisu
z rozdziału NA DOBRY POCZĄTEK

długości. Zaplataj jak warkocz, dość
ciasno, żeby chałka nie była płaska.
Odstaw całość do wyrośnięcia na mniej
więcej 20 minut, potem posmaruj lekko
olejem. Połącz składniki na kruszonkę
i posyp nią chałkę. Piecz w rozgrzanym
do 175–180°C piekarniku przez
30–40 minut. Wystudzoną chałkę polej
lukrem i posyp płatkami róż.
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GRUDZIEŃ nowości

AUTOR

cena: 26,90 zł
stron: 224
format: 140 x 202 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13134-8

Dziennik cwaniaczka. Jak po lodzie
Autor i ilustrator: Jeff Kinney
Tłumacz: Joanna Wajs

Jeff Kinney jest twórcą internetowych gier
komputerowych oraz serii książek Dziennik

cwaniaczka, numeru jeden na liście bestsellerów „New York Timesa”. W 2009 roku
czasopismo „Time” umieściło go wśród Stu
Najbardziej Wpływowych Ludzi Świata.
Jeff stworzył też www.poptropica.com,
jeden z Pięćdziesięciu Najlepszych Portali
Internetowych według „Time”. Dzieciństwo
spędził w Waszyngtonie. Obecnie mieszka
na południu Massachusetts z żoną i dwoma
synami.

AUDIOBOOKI cena 21,90 zł

W tej serii również:
Dziennik cwaniaczka, cena 24,90 zł
Rodrick rządzi, cena 24,90 zł
Szczyt wszystkiego, cena 24,90 zł
Ubaw po pachy, cena 24,90 zł
Przykra prawda, cena 24,90 zł
Biała gorączka, cena 24,90 zł
Trzeci do pary, cena 24,90 zł
Zezowate szczęście, cena 24,90 zł
Droga przez mękę, cena 24,90 zł
Stara bieda, cena 26,90 zł
Zrób to sam!, cena 24,90 zł
Ryzyk-fizyk, cena 26,90 zł

Zima zaskoczyła drogowców… I nauczycieli! Gimnazjum Grega zostaje zamknięte
do odwołania z powodu śnieżycy, a sąsiedztwo Heffleyów zmienia się w pole
bitwy (oczywiście bitwy na śnieżki). Powstają fronty, sojusze, strefy wpływów
i skrytobójcze spiski. A Greg i Rowley? No cóż, próbują nie dać się zwariować, gdy
cały świat wokół ogarnia białe szaleństwo.
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No to lecimy, cena 26,90 zł
Kalendarz szkolny cwaniaczka, cena 29,90 zł
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W przygotowaniu następne tomy!
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JESIEŃ - ZIM A 20 18
Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA
02-898 Warszawa, ul. Sarabandy 24c

Gry kupisz w sklepie:

ZAGRAJ Z NAMI!
Zaproś przyjaciół i rodzinę do wspólnego grania!

• Nie lubisz czytać instrukcji?
Do każdej gry przygotowujemy instrukcję wideo!

instrukcja wideo
gry.nk.com.pl

• Do gier dodajemy specjalne naklejki ilustrowane
przez Nikolę Kucharską i Macieja Szymanowicza!

• Do gier dodajemy zabawne Karty Megamocy, które pasują do każdej gry!
Karty zilustrowane zostały przez Tomasza Leśniaka, a przedstawiają Jędrka
z serii książek „Hej, Jędrek!”.

Wykorzystaj kartÔ przed rozpoczÔ

6XJNQYXRS@IJ@QSÔOQYDCQNYONBYÔBHDLFQX 

ciem gry.

0DV]SUDZRZ\EUDÆJUØ
ZNW²UÄ]DJUDFLH

Masz prawo byÆ graczem
rozpoczynajÄcym grØ.

*@QSÔOQYDJ@YTIDRYFQ@BYNVHM@ILMHDI
Y@CNVNKNMDLTYSVNIDFNVXANQT

KartÔ przekazujesz graczowi
ostatniemu w kolejce.

Tomasz Leśniak

rywki
podczas rozg
kartÔ, jeĖli
jsce.
Wykorzystaj
pierwsze mie
zajmujesz
ni

cze powin
zostali gra
Wszyscy po swoje uznanie.
wyraziÆ
zowi
kazujesz grac jsce.
KartÔ prze
ostatnie mie
zajmujÀcemu

Wykorzystaj kartÔ po podliczeniu
koÿcowych punktów.

GrØ skāada gracz, który zajÄā
pierwsze miejsce.
KartÔ przekazujesz graczowi,
który zajÀý pierwsze miejsce.

Rafał Skarżycki

Wykorzystaj
kart

Ô przed rozp

oczÔciem gry.
Masz prawo
wybraÆ kol
or pionków,
którymi bØd
ziesz graā.
KartÔ przekazu
jesz grac
który wybraý
kolor pionków zowi,
jako osta

tni.

NRVNHLQTBGT 
6XJNQYXRS@IJ@QSÔO
SÔOMDFNFQ@BY@ʖ
@KDOQYDCQTBGDLM@R

UXFK
0RĻHV]FRIQÄÆVZ²M


@RSÔOMDLTFQ@BYNVH
*@QSÔOQYDJ@YTIDRYM

Wykorzystaj kartÔ w dowolnym

momencie.

Do koăca gry gracze zwraca
jÄ siØ
do siebie per pan/pani.
KartÔ przekazujesz najbardzi
ej
elegancko ubranemu graczowi
.

NOWOŚCI
WRZESIEŃ

WRZESIEŃ

WRZESIEŃ

NOGI ZA PAS!

PASZCZAKI

ODLOT

TA GRA TO NIE BAJKA!

ZŁAP PASZCZAKA!

ODLOTOWA GRA PAMIĘCIOWA!

8-108
LAT

2-7

GRACZY

30

MINUT

LAT

2-6

GRACZY

15

MINUT

WRZESIEŃ

6-106
LAT

2-5

GRACZY

15

MINUT

PAŹDZIERNIK

ROBOCZA WERSJA OKŁADKI

WRZESIEŃ

5-105

BUKIET

JAMNIKI

ŚLIMAKI TO MIĘCZAKI!

PIĘKNA GRA PEŁNA
KWIATÓW!

UBIERZ JAMNIKA
W KUBRACZEK!

ŚPIESZ SIĘ POWOLI!
WYJĄTKOWY WYŚCIG!

8-108
LAT

1-5

GRACZY

20

MINUT

6–106
WIEK

2–5

GRACZY

20

MINUT

5–105
WIEK

2–6

GRACZY

20

MINUT

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD
ROBOCZA WERSJA OKŁADKI

PAŹDZIERNIK

ROLNICY

DAJĘ SŁOWO!

WYSPA SZAMANA

WIDŁY W DŁOŃ!
POLE CZEKA!

LUBISZ GRY SŁOWNE?
TO GRA DLA CIEBIE!

ODKRYJ EGZOTYCZNĄ
WYSPĘ!

10-110
LAT

2-4

GRACZY

30

MINUT

LISTOPAD

5–105
WIEK

2–4

GRACZY

15

MINUT

LISTOPAD

8-108
LAT

2-4

GRACZY

30

MINUT

LISTOPAD

LISEK URWISEK

TOTEM

CHOINKA

NAJLEPSZA GRA DZIECIĘCA
2018 ROKU!

NIE DAJ SIĘ ZEPCHNĄĆ
ZE SZCZYTU!

IDĄ ŚWIĘTA!
UBIERAMY CHOINKĘ!

5-105
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2-4

GRACZY
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wiek: 3+

POTWORNE PORZĄDKI
Autor:
Gamewright

3-103
LAT

2-4

GRACZY

Ilustrator:
Maciej Szymanowicz

15

MINUT

cena: 59,90 zł
format pudełka: 200 x 200 x 45 mm

2018

NAGRODA
RODZICÓW
USA

ZABAWA + ROZWÓJ DZIECI!

GRY PLANSZOWE

Dzieci robią porządek w pokoju. Wyciągają z woreczka różne przedmioty i odstawiają na swoje
miejsce. Zadanie utrudniać będą psotne stworki – mają kształty podobne do przedmiotów poszukiwanych przez graczy, łatwo więc się pomylić! Wygra gracz, który pierwszy zrobi porządek
w swoim pokoju.

Wykorzystaj

kartÔ przed rozpoc

zÔciem

gry.
Masz prawo wybr
aÆ kolor pionk
ów,
którymi bØdz
iesz graā.
KartÔ przekazujesz
graczowi,
który wybraý
kolor pionków
jako ostatni

.

Do gry dodaliśmy naklejkę, Kartę Megamocy i woreczek płócienny!

HIT!
Autor:
Reiner Knizia

Ilustrator:
Nikola Kucharska

wiek: 4+

KURNIK

cena: 24,90 zł
format pudełka: 135 x 174 x 40 mm

BĄDŹ SPRYTNIEJSZY NIŻ KURY!

GRY PLANSZOWE

Zadaniem graczy jest zdobycie jak największej
liczby jajek. Aby je zdobyć, należy znaleźć kury
wysiadujące jajka w odpowiednich kolorach. Nie
będzie to jednak łatwe, ponieważ wszystkie kury
w kurniku wyglądają jednakowo i często zmieniają gniazda, w których wysiadują jajka.

Ilustratorzy:
Krystyna Michałowska
Anja Wrede
Marcin Piwowarski

Autor:
Jacques Zeimet

4+

WIEK

2-6

GRACZY

20

MINUT

Anja Wrede

wiek: 4+

MYSZKI W OGRODZIE

cena: 89,90 zł
format pudełka: 260 x 260 x 60 mm

2008

2008

2008

NAJLEPSZA GRA
Ŭ//#Ŭ

NAJLEPSZA GRA
Ŭ//#Ŭ

NAJLEPSZA GRA
h<z:E

nominacja
Japonia

nominacja
Norwegia

nominacja
Niemcy

2008

NAGRODA
//#z,
EKSPERTÓW
nominacja
Niemcy

ROZWÓJ DZIECKA
+ DOSKONAŁA ZABAWA!

GRY PLANSZOWE

Gracze pomagają myszkom zdobyć przysmaki.
Aby wygrać, należy wykazać się dobrą pamięcią
i spostrzegawczością. Wygra gracz, który zgromadzi najwięcej przysmaków.

Gra wspiera rozwój dziecka
• pamięć mechaniczna i wzrokowa
• koncentracja i spostrzegawczość
• podzielność uwagi
• nazywanie kolorów
• liczenie i porównywanie liczby elementów
• ocena ryzyka
Grę poleca Bożena Andrzejewska
– nauczycielka, terapeutka pedagogiczna

Duże drewniane pionki
ki myszek!

Do gry dodaliśmy naklejkę i woreczek płócienny!

NOWOŚĆ!
wrzesień

Autor:
Tim Roediger

5-105
LAT

2-6

GRACZY

Ilustrator:
Christopher Lee

wiek: 5+

PASZCZAKI

15

MINUT

cena: 39,90 zł
format pudełka: 135 x 135 x 45 mm

GOLDEN GEEK
nominacja

NAJLEPSZA GRA
//#

WYBÓR
RODZICÓW

NAJLEPSZA
ZABAWKA

USA

USA

NAJLEPSZA GRA
WAKACYJNA

NAGRODA
MAJOR FUN

GOLDEN GEEK
nominacja

NAJLEPSZA GRA
//#

USA

USA

USA

USA

WYBÓR
RODZICÓW

NAJLEPSZA
ZABAWKA

NAJLEPSZA GRA
WAKACYJNA

NAGRODA
MAJOR FUN

USA

USA

USA

USA

USA

USA

Jak złapać paszczaka? Musisz grać tak, by na początku i na końcu rzędu kart znalazł się taki sam
paszczak. Gdy to ci się uda, zdobędziesz cały rząd
paszczaków!

PRZYKŁAD:
Gracz dokłada kartę z paszczonurkiem.
rkie Paszczonurki
znajdują się na początku i na końcu
ońcu rzędu
rz
kart, gracz
zdobywa więc 4 paszczaki!

6XJNQ
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J@Q
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HBYD

Do gry dodaliśmy naklejkę i Kartę Megamocy!
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GRY PLANSZOWE

ŁAPIEMY PASZCZAKI!

wiek: 5+

PORA NA STWORA
Autor i ilustrator:
Manu Palau

5-105
LAT

2-6

GRACZY

15

MINUT

cena: 39,90 zł
format pudełka: 135 x 135 x 45 mm

STWÓRZMY STWORA!

GRY PLANSZOWE

Każdy gracz dostaje tajne zadanie przedstawiające rysunek stwora. Gdy ktoś stworzy z kart swojego stwora, zdobywa punkt!
Nie jest to jednak takie proste, ponieważ każdy
stara się stworzyć innego stwora!

2 gry
w 1 pudełku!

Gracze dokładają kolejne karty,
zmieniając kształty stworów.
Wygrasz, jeśli uda ci się stworzyć
swojego stwora!
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Do gry dodaliśmy naklejkę i Kartę Megamocy!

NOWOŚĆ!
październik

Autor:
Eugeni Castaño

5–105
WIEK

2–6

GRACZY

Ilustrator:
Maciej Szymanowicz

wiek: 5+

ŚLIMAKI TO MIĘCZAKI!

20

MINUT

ROBOCZA WERSJA OKŁADKI

cena: 59,90 zł
format pudełka: 200 x 200 x 45 mm

2018

2018

2017

2017

NAJLEPSZA
'YŬ//#

NAGRODA
„MALACITANO”

TOP 10 GIER
//#z,

SEAL
OF APPROVAL

ﬁnalista
Hiszpania

ﬁnalista
Hiszpania

Tom Vasel
USA

The Dice Tower
USA

ŚPIESZ SIĘ POWOLI!

Drewniane figurki
ślimaków!

Kto nazwał mnie
mięczakiem?

6XJNQ

YXRS@I

Do gry dodaliśmy naklejkę i Kartę Megamocy!
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GRY PLANSZOWE

W tym wyścigu wygra najwolniejszy ślimak!
Podczas gry nie znasz kolorów ślimaków należących do rywali. Za pomocą kostek przemieszczasz
nie tylko swojego, lecz także pozostałe ślimaki.
Takiego wyścigu jeszcze nie było! Rewelacyjna
zabawa dla graczy w każdym wieku.

wiek: 5+

LISEK URWISEK

NOWOŚĆ!
listopad

Autorzy:
Shanon Lyon
Marisa Pena

5-105
LAT

2-4

GRACZY

Ilustrator:
Melaine Grandgirard

20

MINUT

cena: 69,90 zł
format pudełka: 240 x 240 x 60 mm

2018

2017

NAJLEPSZA GRA
Ŭ//#Ŭ

NAJLEPSZA GRA
Ŭ//#Ŭ

Francja

rekomendacja
Niemcy

NAJLEPSZA GRA DZIECIĘCA 2018 ROKU!

GRY PLANSZOWE

Gra kooperacyjna, w której dzieci nie rywalizują ze
sobą. Wspólnie zbierają wskazówki potrzebne do
rozwiązania zagadki. Wśród lisów ukrył się lisek
urwisek – gracze muszą ze sobą współpracować,
aby go odnaleźć.

Kostki służą graczom do
poruszania się po planszy
i zbierania wskazówek.

Wśród grupy lisów
znajduje się lisek
urwisek.
CHARLES

RILEY

GERTRUDE

Specjalny przyrząd
detektywa podpowie
graczom, jakie przedmioty
ma przy sobie lisek urwisek.
Na przykład czy ma szalik.

DAISY

Wskazówki zdobyte
na planszy sprawdzane są
w przyrządzie detektywa.

wiek: 5+

Gra
Gracze
muszą rozwiązać zagadkę,
zanim lis dotrze do kurnika.
zan

Na planszy znajdują się wskazówki,
które pomogą graczom odnaleźć
liska urwiska.

GRY PLANSZOWE

Autor serii książek:
Grzegorz Kasdepke

5-105
LAT

Autor gry:
Reiner Knizia

Ilustrator:
Piotr Rychel

fot. Magdalena Wosik

wiek: 5+

DETEKTYW POZYTYWKA NA TROPIE

20

2-5

MINUT

GRACZY

cena: 59,90 zł
format pudełka: 200 x 200 x 45 mm

2005

2004

NAJLEPSZA GRA
Ŭ//#Ŭ

NAJLEPSZA GRA
Ŭ//#Ŭ

nominacja
Finlandia

nominacja
Niemcy

GRA Z BOHATERAMI SERII KSIĄŻEK
GRZEGORZA KASDEPKE!

GRY PLANSZOWE

Gracze pomagają detektywowi Pozytywce odnaleźć ukryte na podwórku przedmioty. Gracz, któremu uda się zgromadzić ich najwięcej, zostanie
zwycięzcą.
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Do gry dodaliśmy naklejkę i Kartę Megamocy!

Autor:
Jérémy Peytevin

5–105
WIEK

2–4

GRACZY

Ilustrator:
Nikola Kucharska

wiek: 5+

GAME OVER

15

MINUT

cena: 24,90 zł
format pudełka: 135 x 174 x 40 mm

POCZUJ SIĘ JAK BOHATER
GRY KOMPUTEROWEJ!

GRY PLANSZOWE

Wędrujesz korytarzami labiryntu, starając się odnaleźć klucz i skrzynię ze skarbami. Musisz wyposażyć rycerza w jeden z czterech rodzajów broni
– dzięki niej może on pokonać stwory napotkane
w labiryncie. Jeśli jednak nie będzie w stanie
z nimi wygrać, nastąpi… GAME OVER. W takiej
sytuacji będziesz musiał rozpocząć wędrówkę od
początku. Wygra gracz, którego rycerz najszybciej odnajdzie klucz i skrzynię ze skarbami.

wiek: 5+

KRÓWKA W KUCHNI
Autor:
Anja Wrede

5+

WIEK

3-6

GRACZY

Ilustrator:
Krystyna Michałowska
Anja Wrede

20

MINUT

cena: 59,90 zł
format pudełka: 200 x 200 x 45 mm

2018

^t/cŬ
WYz:Ez
/<h
wyróżnienie
Polska

ZABAWA + NAUKA SYLABIZOWANIA!

GRY PLANSZOWE

Krówka przygotowuje w kuchni posiłek. Chcecie
jej pom
pomóc? Uważnie słuchajcie, o co prosi, i jak najszybciej odszukajcie potrzebne
potrze
składniki. Wygra
osoba, która okaże się najlepszym pomocnikiem
pomocnikie
w kuchni.
Gra z drewnianą łyżką!

1 Losujesz kartę z przysmakami.
Kropki oznaczają liczbę sylab

trus-kaw-ka

Gra wspiera rozwój dziecka
• sylabizowanie
• słuch fonematyczny

jabł-ko

• pamięć i koncentracja

ser

Grę poleca Bożena Andrzejewska – nauczycielka,
terapeutka pedagogiczna

2 Wystukujesz łyżką sylaby
przysmaków.

• sprawność ruchowo-wzrokowo-słuchowa

3 Pozostali gracze muszą jak najszybciej złapać
płytkę z wystukiwanymi przysmakami!

w-ka

-ka
trus

Do gry dodaliśmy naklejkę!

NOWOŚĆ!
wrzesień

Autor:
David Short

6–106
WIEK

2–5

GRACZY

Ilustrator:
Maciej Szymanowicz

wiek: 6+

JAMNIKI

20

MINUT

cena: 59,90 zł
format pudełka: 200 x 200 x 45 mm

2014
NAJLEPSZA
GRA KARCIANA
Nominacja
GOLDEN GEEK

UBIERZ JAMNIKA W KUBRACZEK!

Na początku gry jamnik jest mały.
Szybko jednak rośnie. Musisz więc
dodawać kolejne części kubraczka .

6XJNQ

YXRS@I

Do gry dodaliśmy naklejkę i Kartę Megamocy!

J@QSÔO

QYD

CQNYON
0DV]
BYÔBHDL
SUDZR
FQX 
ZNW²U Z\EUDÆJUØ
Ä]


DJUDFLH
*@QSÔO
QYD

Y@CNVN J@YTIDRYF
Q@BY
KNMDL
TYSVN NVHM@ILM
HDI
IDFNV
XANQT

GRY PLANSZOWE

Podczas gry Twój jamnik będzie rósł, musisz więc
ubierać go w coraz większy kubraczek. Staraj się,
aby na kubraczku było jak najwięcej kostek – zdobędziesz za nie punkty! Dodatkowe punkty dostaniesz za kolory kubraczka.

wiek: 6+

ODLOT

NOWOŚĆ!
wrzesień

Autor:
Shin Hyung Kyu

6-106
LAT

Ilustrator:
Paweł Jaroński

15

2-5

MINUT

GRACZY

cena: 39,90 zł
format pudełka: 135 x 135 x 45 mm

GRA PAMIĘCIOWA + RYZYKO!

GRY PLANSZOWE

Wcielasz się w pilota przedziwnych maszyn latających. Szybujesz w przestworzach, chcąc wz
wzbić się
jak najwyżej. Im wyżej polecisz, tym więcej punktów zdobędziesz.
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Do gry dodaliśmy naklejkę i Kartę Megamocy!

HIT!
Autorzy:
Frank Liu, Jason Lin

6-106
LAT

2-6

GRACZY

Ilustrator:
Maciej Szymanowicz

wiek: 6+

FABRYKA ROBOTÓW

20

MINUT

cena: 39,90 zł
format pudełka: 135 x 135 x 45 mm

GRA NA SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
I REFLEKS!

Znajdź robota
w kolorze
czerwonym!

Znajdź robota
na jednym
kole!

Znajdź robota
na niebieskiej
taśmie
produkcyjnej!
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Do gry dodaliśmy naklejkę i Kartę Megamocy!
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GRY PLANSZOWE

W fabryce praca wre. Na taśmie produkcyjnej
pojawiają się różnokolorowe roboty. Zadaniem
graczy jest jak najszybsze odnalezienie robota, na
którego właśnie przyszło zamówienie. Aby wygrać, musisz być szybszy od pozostałych graczy!
Bądź jednak ostrożny, bo w fabryce czasami nie
ma zamawianego robota. W takiej sytuacji należy
jak najszybciej nacisnąć przycisk STOP i zatrzymać taśmę produkcyjną. Zwycięzcą zostanie najszybszy i najbardziej spostrzegawczy gracz.

wiek: 6+

TOTEM

NOWOŚĆ!
listopad

Ilustrator:
Chris Lee

Autor:
Keith Meyers

6-106
LAT

2-4

GRACZY

25

MINUT

cena: 79,90 zł
format pudełka: 265 x 200 x 60 mm

2O11

NAGRODA
MAJOR FUN

2OO9

2OO8

GOLDEN GEEK
nominacja

NAJLEPSZY
WYBÓR

USA

USA

KANADA

2OO8

2OO8

2OO8

2OO8
TOP TOY

2OO8

CREATIVE
CHILD

USA

USA

USA

2OO8

2OO8

2OO8

MENSA
SELECT

NAGRODA
TOP GAMES

NAJLEPSZA
ZABAWKA

NAGRODA
IPARENTING
MEDIA

USA

USA

USA

USA

CENTRUM RODZINY
POLECA

WYBÓR
RODZICÓW

USA

USA

NIE DAJ SIĘ ZEPCHNĄĆ ZE SZCZYTU!

GRY PLANSZOWE

Gracze starają się umieścić swoje elementy na szczycie totemu. Nikt jednak nie wie, które elementy należą do rywali! Obserwuj działania innych graczy, blefuj i zdobywaj punkty!
Wyjątkowe elementy gry!

ÔBHDLFQX
DCQNYONBY
IJ@QSÔOQY
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NAGRODA
RODZICÓW

Do gry dodaliśmy naklejkę i Kartę Megamocy!

Za pomocą kart
przemieszczasz
elementy totemu.
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wiek: 6+
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Tajna karta wskazuje elementy,
które starasz się umieścić
na szczycie totemu.

AKAMA

A

HOOKIP

GRY PLANSZOWE

HIT!
Autorzy:
Kim Sehee, Kang Chulku

LAT

2-6

GRACZY

20

MINUT

fot. Jerzy Dolata

7-107

Ilustrator:
Katarzyna Bajerowicz

Kim Sehee

wiek: 7+

MRÓWKI

cena: 39,90 zł
format pudełka: 135 x 135 x 45 mm

2018

2017

2017

2017
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SPOSTRZEGAWCZOŚĆ I REFLEKS!

GRY PLANSZOWE

Twoim zadaniem jest odnajdywanie małych mrówek w wielkim mrowisku. Nie będzie to jednak
łatwe, ponieważ mrówki są w różnych kolorach
i mają różne numery – będziesz musiał jak najszybciej odszukać tę właściwą! Wygra gracz, który odnajdzie najwięcej mrówek.
Dla dzieci – nauka liczenia.
Dla dorosłych – gra na spostrzegawczość.
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Do gry dodaliśmy naklejkę i Kartę
K
Megamocy!

Autor:
Jens-Peter Schliemann

7-107
LAT

2-6

GRACZY

wiek: 7+

PIRANIE!
Ilustrator:
Tomek Larek
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cena: 79,90 zł
format pudełka: 260 x 260 x 60 mm
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NAJLEPSZA
GRA ROKU

NAJLEPSZA
GRA RODZINNA

NAJLEPSZA
GRA RODZINNA

2005

rekomendacja
Niemcy

rekomendacja
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NAJLEPSZE
Y'hCzŬ'Yz

Niemcy

Essener Feder
Niemcy

TYLKO JEDNA OSOBA PRZEGRYWA!

Za pomocą kart przemieszczasz
Carlosa po planszy.

Staraj się, aby Carlos,
skacząc z pnia na pień,
nie wpadł do wody!
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Do gry dodaliśmy naklejkę, 5 Kart Megamocy i woreczek płócienny!

GRY PLANSZOWE

Na karaibskiej wyspie gracze spotykają Carlosa.
Twoje zadanie jest proste: przemieszczać go po
planszy w taki sposób, aby nie wpadł do rzeki
pełnej piranii. Nie będzie to łatwe, ponieważ pozostali gracze mogą mieć inne plany! Jeśli w twojej kolejce Carlos wpadnie do wody, otrzymujesz
punkt karny. Gra kończy się, gdy któryś z graczy
otrzyma 3 punkty karne – osoba ta przegrywa,
a pozostali gracze wspólnie zwyciężają.

wiek: 7+

JEDZIE POCIĄG Z DALEKA

HIT!

Autor:
Jeffrey D. Allers

7-107
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GRACZY

Ilustrator:
Nikola Kucharska
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cena: 89,90 zł
format pudełka: 260 x 260 x 60 mm

KAFELKOWA GRA KOLEJOWA!

GRY PLANSZOWE

Za pomocą kafelków budujesz sieć torów, po której jeżdżą twoje lokomotywy. Każda z nich musi
dotrzeć do innego miasta. Im szybciej tam dotrze,
tym więcej punktów zdobędziesz!
16 drewnianych lokomotyw!

60 kafelków w 4 rodzajach!

Dokładając kafelki,
budujesz sieć kolejową...

Stacja

…i przesuwasz lokomotywy
po torach. Jeśli dotrzesz
do stacji, zdobywasz punkty!

Stacja

wiek: 7+

KAFELKOWA GRA KOLEJOWA!
Budujesz tory dla swoich 4 lokomotyw.
Możesz odwiedzić 4 miasta –
do których zdołasz
dojechać?

GRY PLANSZOWE

6XJNQYXRS@IJ@QSÔ IDĖKHONCBY@RQNYFQXVJH
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Wszyscy pozostali gracze powinni
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WIELKA UCIECZKA
Autor:
Leo Colovini

8-108
LAT
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GRACZY

Ilustrator:
Tomek Larek
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2014

NAGRODA
//#z,
EKSPERTÓW
Niemcy

2002

2001

2001

NAJLEPSZA
GRA ROKU

NAJLEPSZA
GRA ROKU

NAJLEPSZA
GRA RODZINNA

Holandia

nominacja
Niemcy

rekomendacja
Niemcy

POLSKA EDYCJA ŚWIATOWEGO HITU
„CARTAGENA”!

GRY PLANSZOWE

Każdy gracz posiada sześciu piratów, którym pomaga w ucieczce z lochów. Piraci muszą dotrzeć
do czekającej na nich łódki. Jest ona jednak za mała i nie dla wszystkich wystarczy w niej miejsca!
Musisz w przemyślany sposób przemieszczać swoich piratów.
Nie zawsze wygrywa ten, który biegnie najszybciej! Czasami warto się cofnąć, aby zdobyć przedmioty przydatne w dalszej ucieczce. Masz do wyboru 2 drogi ucieczki: podziemny tunel i dżunglę.
Gra zawiera 4 warianty!

Masz do wyboru 2 trasy ucieczki:
podziemny tunel i dżunglę.
Piratów
przemieszczasz
za pomocą kart.

Wygrasz, jeśli twoi
piraci dotrą
do kryjówki.

Wykorzystaj

kartÔ przed rozpoc

zÔciem

gry.
Masz prawo wybr
aÆ kolor pionk
ów,
którymi bØdz
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Do gry dodaliśmy naklejkę, Kartę Megamocy i woreczek płócienny!

HIT!
Autor:
Reiner Stockhausen
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LAT
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GRACZY

Projekt graficzny:
Cezary Szulc

wiek: 8+

POLSKA, GOLA!
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cena: 44,90 zł
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2006

NAJLEPSZA GRA
RODZINNA
Szwajcaria

NAJGŁOŚNIEJSZA NA ŚWIECIE
GRA PIŁKARSKA!
Poprowadź reprezentację Polski do zwycięstwa
z Hiszpanią lub Niemcami!

2 WERSJE GRY!

Do gry dodaliśmy naklejkę i Kartę Megamocy!
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GRY PLANSZOWE

Jedyna gra tak dobrze oddająca atmosferę meczów piłkarskich. Szybkie tempo gry, dynamiczne akcje, walka o piłkę i… krzyki mające dodać sił
drużynie!

wiek: 8+

ZEUS
Autor:
Jason Schneider
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Ilustrator:
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cena: 39,90 zł
format pudełka: 135 x 135 x 45 mm
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GRY PLANSZOWE

Gracze wspinają się na Olimp – grecką górę bogów. Chcą dostarczyć na jej szczyt posąg Zeusa.
Podczas wspinaczki będzie on przechodzić z rąk
do rąk. Staraj się, aby w momencie dotarcia na
szczyt posąg był w twoich rękach!

Wartość Olimpu nie ulega zmianie.
Wybrany gracz traci kolejkę.
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Wartość Olimpu wynosi 50.
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Autor:
Néstor Romeral Andrés
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GRACZY

Ilustrator:
Tomek Larek
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TWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA
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MINUT

cena: 59,90 zł
format pudełka: 200 x 200 x 45 mm

ZBIERZ NAJWIĘCEJ ORZECHÓW!

Proste zasady pozwalają cieszyć się grą zarówno
dorosłym, jak i młodym graczom!

Drewniane pionki wiewiórek!

QX 

YONBYÔBHDLF
J@QSÔOQYDCQN
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GRY PLANSZOWE

Gracze mają twardy orzech do zgryzienia: jak przechytrzyć wiewiórki rywali i zdobyć najwięcej orzechów. Należy w przemyślany sposób przemieszczać swoją wiewiórkę po drzewie i gromadzić
kolejne orzechy. Planując swoje ruchy, nie bądź
jednak zbyt zachłanny – często opłaca się zdobyć
tylko jeden orzech, by za moment sięgnąć po większą liczbę!

wiek: 8+

SEN

HIT!
Ilustrator:
Marcin Minor

Autor:
Gamewright
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mm
format pudełka: 135 x 190 x 41
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USA

NAGRODA
„MAJOR FUN!”
USA

NAGRODA
„TOP 100
GAMES”
USA

NAJLEPSZA
ZABAWKA
USA

NAJLEPSZA
GRA NA WAKACJE
USA

GRA Z ILUSTRACJAMI JAK ZE SNU!

GRY PLANSZOWE

Gracze udają się w podróż do świata ze snów,
gdzie czekają na nich niezwykłe krainy. Celem graczy jest odwiedzenie krain z jak najmniejszą liczbą
kruków.
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2

8
6

wiek: 8+

BUKIET

NOWOŚĆ!
wrzesień

Autor:
Wouter van Strien
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Projekt graﬁczny:
Przemysław Fornal
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cena: 49,90 zł
format pudełka: 135 x 190 x 41 mm

PIĘKNA GRA PEŁNA KWIATÓW!
Gracze uprawiają kwiaty na swoich polach. Podczas
gry odwiedzają ich klienci chcący kupić określone
rodzaje kwiatów. Gracze ścinają je na swoich polach
i zdobywają punkty.

GRY PLANSZOWE

Uwaga! Każdy niepotrzebnie ścięty kwiat to punkt
ujemny! Zostań najlepszym hodowcą kwiatów!
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BANKRUT

HIT!
Autor:
Reiner Knizia
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REKOMENDACJA
CENTRUM
DS. RODZINY

Dr Toy, USA

USA

DAM OWCĘ ZA ZBOŻE!
W tej grze nie czekasz na swoją kolejkę, wszyscy
grają równocześnie!

GRY PLANSZOWE

Gracze wcielają się w role kupców handlujących towarami na targu. Wśród gwaru i krzyków wymieniają się kartami towarów, starając się zdobyć jak
najwięcej towaru jednego rodzaju. Muszą jednak
być czujni! Jeden z towarów może doprowadzić ich
do bankructwa!
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!

Dam

!
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listopad

Autor:
Balázs Nagy
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Ilustrator:
Marcin Minor
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CHOINKA
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IDĄ ŚWIĘTA! UBIERAMY CHOINKĘ!

QX 
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GRY PLANSZOWE

Każdy gracz ubiera swoją choinkę. Do dyspozycji
jest kilka rodzajów ozdób świątecznych. Należy
ubrać swoją choinkę w taki sposób, aby zdobyć jak
najwięcej punktów za kolory i kształty ozdób.

wiek: 8+

FOOD TRUCK
Ilustrator:
Nikola Kucharska

Autor:
Horst-Rainer Rösner

8–108

3–6

GRACZY

WIEK
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WOLISZ SUSHI CZY HAMBURGERY?
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GRY PLANSZOWE

Zostań właścicielem food trucków! Podejmuj decyzje, co opłaca się sprzedawać: hamburgery, pizzę, sushi czy koktajl z jarmużem? Zdobądź więcej
zamówień niż konkurencja!

Autor:
Reiner Knizia
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GRACZY

Ilustrator:
Janusz Wyrzykowski

wiek: 8+

NAJAZD TURYSTÓW
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MINUT

cena: 59,90 zł
format pudełka: 200 x 200 x 45 mm

SŁOŃCE, PALMY I... WALKA O MIEJSCE
W HOTELU!

Proste zasady! Ten turysta lubi hotele
czerwone i jednogwiazdkowe. Możesz
wysłać go do hotelu czerwonego albo
jednogwiazdkowego.

Wygrasz, jeśli twoja rodzina opanuje
najwięcej hoteli. Nie pozwól, aby
rywale zepsuli ci zasłużony urlop!
To muszą być udane wakacje.

Do gry dodaliśmy naklejkę i Kartę Megamocy!
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GRY PLANSZOWE

Zabierz rodzinę na egzotyczne wakacje. Nie będzie to jednak sielanka. Kurorty przeżywają najazd turystów, toczy się walka o miejsca w hotelach. Nie daj się wygryźć rywalom.

NOWOŚĆ!
Ilustratorzy:
Autor:
Reiner Knizia
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2-7

GRACZY

wrzesień

Tomek Larek
Grzegorz Molas
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Tomek Larek

wiek: 8+

NOGI ZA PAS!

cena: 89,90 zł
format pudełka: 260 x 260 x 60 mm

2010

NAJLEPSZA
GRA
nominacja
Australia

TA GRA TO NIE BAJKA!

GRY PLANSZOWE

Nie znajdziesz tu śmiałka pokonującego smoka
i zdobywającego serce księżniczki. Znajdziesz za
to walczących o życie rycerzy-gamoni, którym zamarzyła się sława. Są w wyjątkowo niezręcznej
sytuacji: z tyłu goni ich smok, a z zamku obserwuje ich księżniczka. Co więc robić? Uciekać! Byle nie
za szybko, z godnością…

Tajny żeton wskazuje
3 kolory Twoich rycerzy.
Nikt nie zna kolorów rywali!

Jeśli smok dogoni rycerza,
eliminuje go z gry!
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Ratuj białe puchate króliki –
zdobędziesz dodatkowe punkty!

Do gry dodaliśmy naklejkę i Kartę Megamocy!

wiek: 8+

Wyjatkowe elementy gry!
8 specjalnych kostek!‚
Duży pionek smoka!

7 pionków rycerzy!

Uciekaj z godnością!
Najszybszy rycerz przegrywa!
Kolejni zdobywają 5, 3 i 2 punkty.

GRY PLANSZOWE

„Prawdziwy”
zamek

wiek: 8+

13 DUCHÓW
Autor:
Victor Amanatidis
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GRACZY

Ilustrator:
Tomek Larek
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cena: 39,90 zł
format pudełka: 135 x 135 x 45 mm

ZNAJDŹ DUCHA,
ZANIM ON ODNAJDZIE CIEBIE!

GRY PLANSZOWE

Przenieś się do starej posiadłości, w której hula
13 duchów. Twoim zadaniem jest wskazanie miejsca, w którym ukryły się duchy należące do rywali. Gra oparta na dedukcji. Proste zasady, wielkie
emocje.
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Autor:
Scott Almes

8-108
LAT

2-4

GRACZY

Ilustrator:
Tomek Larek
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DOMEK NA DRZEWIE
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cena: 49,90 zł
format pudełka: 135 x 135 x 45 mm

2015
NAJLEPSZA
GRA RODZINNA

2015
NAJLEPSZA
GRA KARCIANA

nominacja
Golden Geek

nominacja
Golden Geek

ZBUDUJ WYMARZONY DOMEK
NA DRZEWIE!

Uwaga! Pilnuj, aby podczas budowy drzewo nie
przechyliło się w którąś ze stron! Budowa będzie
trwała 3 rundy, po których wyłoniony zostanie
zwycięzca.

Rozbudowujesz swój
domek, dokładając
karty z atrakcjami.

Gra zawiera 2 dodatki:
budki dla ptaków i tajne
zadania!

Znacznik równowagi drzewa
wskazuje, czy twoje drzewo nie
przechyla się zbytnio
w którąś stronę!

Bacznie obserwuj domki innych
graczy. Wygrasz, jeśli zbudujesz
więcej pokoi w poszczególnych
kolorach niż oni!
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GRY PLANSZOWE

Masz do dyspozycji ponad 70 atrakcji, które możesz w nim umieścić: hamak, most linowy, kawiarnię, kino i wiele innych zaskakujących pomieszczeń! Stwórz najładniejszy i najlepiej wyposażony
domek na drzewie.
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2-4

GRACZY

Autorzy:
Gary Kim
Yeon-Min Jung
Jun-Hyup Kim

NOWOŚĆ!
listopad

Ilustrator:
Tomek Larek
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Gary Kim

wiek: 8+

WYSPA SZAMANA

cena: 89,90 zł
format pudełka: 260 x 260 x 60 mm

ODKRYJ EGZOTYCZNĄ WYSPĘ!

GRY PLANSZOWE

Żegluj, zdobywaj surowce, buduj kopalnie, posągi i świątynie. Korzystaj z pomocy miejscowego
szamana – dzięki niemu odkryjesz miejsca bogate
w potrzebne ci surowce. Zdobądź jak najwięcej
punktów za swoje budowle.

Wykorzystaj

kartÔ przed rozpoc

zÔciem

gry.
Masz prawo wybr
aÆ kolor pionk
ów,
którymi bØdz
iesz graā.
KartÔ przekazujesz
graczowi,
który wybraý
kolor pionków
jako ostatni

.

Do gry dodaliśmy naklejkę, Kartę Megamocy i woreczek płócienny!

HIT!
Projekt graficzny:
Cezary Szulc
Łukasz Musiał

Autor:
Andrew Innes

LAT

3-6

GRACZY
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Cezary Szulc

10-110

wiek: 10+

NA KOŃCU JĘZYKA

cena: 49,90 zł
format pudełka: 135 x 190 x 41 mm
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MAJOR FUN

JEDNA Z NAJLEPSZYCH NA ŚWIECIE
GIER IMPREZOWYCH!
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Do gry dodaliśmy naklejkę i Kartę Megamocy!
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GRY PLANSZOWE

Celem gry jest zgromadzenie jak największej liczby kart. Aby je zdobyć, musisz błyskawicznie podawać hasła, które masz... na końcu języka!

wiek: 10+

GRA NA EMOCJACH

HIT!
Autor:
Manu Palau

10-110
LAT

3-10

GRACZY

Projekt graﬁczny:
Małgorzata Wójcicka

20

MINUT

cena: 39,90 zł
format pudełka: 90 x 90 x 75 mm

2018
^t/cŬ
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NAJLEPSZA
GRA ROKU
Rozrywka
i Edukacja

2014

2014

2013
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Festiwal Gier
BARCELONA

Festiwal Gier
MADRYT

Festiwal Gier
BARCELONA

GRA NA EMOCJACH JESZCZE NIGDY
NIE BYŁA TAKA ZABAWNA!

GRY PLANSZOWE

Zadajesz pytanie zaczynające się od „JAK SIĘ CZUJĘ,
GDY…”, a pozostali gracze wykładają po jednej karcie –
takiej, która według nich najlepiej pasuje do odpowiedzi na twoje pytanie. Wybierasz tę, którą uważasz za
najlepiej oddającą twoje emocje. Gracz, który ją wyłożył, zdobywa punkt! Zwycięzcą zostaje osoba, która
zdobędzie 3 punkty.

Jak się czuję,
gdy dzwoni
budzik?

Wykorzystaj kartÔ przed

rozpoczÔciem gry.

pionków,
Masz prawo wybraÆ kolor
którymi bØdziesz graā.
KartÔ przekazujesz graczowi,
jako ostatni.
który wybraý kolor pionków

Do gry dodaliśmy naklejkę i Kartę Megamocy!

Autorzy:
Anna-Whitehead

10-110
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GRACZY

NOWOŚĆ!
PAŹDZIERNIK

Ilustracje:
Paweł Jaroński

Matt Knott

wiek: 10+

DAJĘ SŁOWO!

20

MINUT

ROBOCZA WERSJA OKŁADKI

cena: 49,90 zł
format pudełka: 135 x 190 x 41 mm

2017

NAJLEPSZA
GRA
EDUKACYJNA
III miejsce
USA

2017
NAJLEPSZA
GRA RODZINNA
III miejsce
USA

LUBISZ GRY SŁOWNE?
TO GRA DLA CIEBIE!

Gra pełna główkowania i emocji, daję słowo!
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Do gry dodaliśmy naklejkę i Kartę Megamocy!
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GRY PLANSZOWE

Zadaniem graczy jest tworzenie nowych słów i zdobywanie punktów. Na przykład: jak przerobisz słowo MARKA?

Ilustratorzy:
Tomek Larek
Cezary Szulc

Autor:
Tom Dalgliesh
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GRACZY
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Tomek Larek

wiek: 10+

BUDOWA MIASTA

cena: 89,90 zł
format pudełka: 240 x 310 x 65 mm

2016

NAGRODA
MENSA SELECT
USA

2 mlnG1
$

GRY PLANSZOWE

A1 $
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F

3 mln 4
$

L3

2 mln $

INWESTUJ W NIERUCHOMOŚCI I ZARÓB MAJĄTEK!
Kupuj udziały w obiektach typu kawiarnie, kina, pływalnie. Obok nich buduj osiedla
i biurowce – zarobisz majątek! Miasto dynamicznie się rozwija, wykorzystaj to i zostań
potentatem nieruchomości!
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Zarób miliony na nieruchomościach!
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•
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Inwestuj w kina, pływalnie i inne obiekty dla mieszkańców.
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Buduj osiedla, biurowce i fabryki.
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Do gry dodaliśmy naklejkę, Kartę Megamocy i woreczek płócienny!

wiek: 10+

GRY PLANSZOWE

wiek: 10+

ROLNICY

NOWOŚĆ!
październik

Autor:
Jeffrey D. Allers
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2-4

GRACZY

Ilustrator:
Tomek Larek
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cena: 49,90 zł
format pudełka: 135 x 190 x 41 mm

WIDŁY W DŁOŃ!

GRY PLANSZOWE

Uprawiasz ziemniaki, zboże, lawendę, słoneczniki
i dynie. Im większe będziesz miał zbiory, tym więcej punktów zdobędziesz. Nie będzie to jednak takie
łatwe, ponieważ każdy rodzaj uprawy możesz zebrać tylko raz! Obserwuj rywali i podejmuj decyzje,
co uprawiać w danym momencie!

Wykorzystaj kartÔ przed

rozpoczÔciem gry.

pionków,
Masz prawo wybraÆ kolor
którymi bØdziesz graā.
KartÔ przekazujesz graczowi,
jako ostatni.
który wybraý kolor pionków

Do gry dodaliśmy naklejkę i Kartę Megamocy!

HIT!
Autor:
Kota Nakayama
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Projekt graficzny:
Maisherly Chan
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GEJSZE

20
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cena: 44,90 zł
format pudełka: 135 x 135 x 45 mm
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2016
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GRA
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TAJWAN

ŬŻöJ]J

Jt
nominacja
Golden Geek

MINIMUM ZASAD,
MAKSIMUM STRATEGII!

Celem gry jest zdobycie przychylności gejsz. Każda
gejsza oczekuje innego podarunku. Jedna pasjonuje
się muzyką, inna zbiera wachlarze, a kolejna zgłębia mądre księgi. Przychylność gejszy zdobędzie
ten gracz, który podaruje jej właściwe prezenty.
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Do gry dodaliśmy naklejkę i Kartę Megamocy!
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GRY PLANSZOWE

Ta gra cię zaskoczy! Masz do wykonania tylko 4 działania. Od kolejności, w jakiej je wykonasz, zależy twój
sukces!

Więcej informacji o grach
znajdziesz na

gry.nk.com.pl
NaszaKsiegarnia

JESIEŃ - ZIM A 20 18
Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA
02-898 Warszawa, ul. Sarabandy 24c

Gry kupisz w sklepie:

oferta

R
E
L
L
E
BESTS

NOWOŚCI

lipiec  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1–7
sierpień  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8–15
wrzesień  .  .  .  .  .  .  . 16–27
październik  .  .  .  . 28–41
oferta
świąteczna .  .  .  .  . 42–47
grudzień  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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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

s.lasota@nk.com.pl
sklep.wysylkowy@nk.com.pl
tel. 22 641 56 32, 22 338 92 09, faks 22 643 70 28

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

UWAGA!
Ceny zapowiedzi wydawniczych i szczegóły oferty mogą ulec zmianie.
Oferta ważna do wyczerpania nakładu
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ilustracje: Maciej Szymanowicz
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