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STYCZEŃ nowości
cena: 29,90 zł
stron: 128
format: 205 x 265 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13326-7

Absolutnie fantastyczne połącz kropki
Autor: Susan Fairbrother
Ilustrator: Beatrice Costamagna, Dean Gray, Matthew Scott
Tłumacz: Magdalena Korobkiewicz

W tej serii również:
Absolutnie fantastyczne labirynty, cena 29,90 zł
Absolutnie fantastyczne łamigłówki, cena 29,90 zł

Przygotuj się na tworzenie i odkrywanie!
Zapraszamy do świata niezwykłych kropkowanek. Czy odważysz się wybrać na wyspę piratów, w kosmiczną podróż, a nawet do krainy dinozaurów? Podejmij wyzwanie, a poznasz
nowych przyjaciół i fantastyczne historie. Pomożesz strażakom, odwiedzisz galerię sztuki
i stadninę. Wystarczy, że połączysz kropki!

W przygotowaniu:

Kolejna książka w absolutnie fantastycznej serii!

Absolutnie fantastyczne zabawy z liczbami

zamówienia: sklep.wysylkowy@nk.com.pl
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STYCZEŃ nowości
cena: 31,90 zł
stron: 384
format: 130 x 197 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13197-3

AUTOR

78-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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zamówienia: 22 338 92 09

STYCZEŃ nowości
Szósty tom najśmieszniejszej serii od czasów Dziennika cwaniaczka!
Andy i Terry mieszkają w siedemdziesięcioośmiopiętrowym domku na drzewie (mieli sześćdziesięciopięciopiętrowy, ale się rozbudowali). A ten domek
jest najfajniejszy na świecie! Znajdziecie tu między innymi: sąd z mechanicznym sędzią Młotosławem Bęc-Walskim, Terrynówek (obłąkaną mieścinę
pełną klonów Terry’ego), krowywiadowców, Mela Gibona i bardzo złą kaczkę. No, na co czekacie? Właźcie!

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

W przygotowaniu:

65-piętrowy domek na drzewie, cena 29,90 zł

91-piętrowy domek na drzewie

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

ILUSTRATOR

cena: 49,90 zł
stron: 64
format: 257 x 350 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13172-0

Gdzie się chowa śnieżna sowa?
Znajduj zwierzęta na wszystkich kontynentach!
Autor: Anna Claybourne
© Brendan Kearney

Ilustrator: Brendan Kearney
Tłumacz: Joanna Wajs

Brendan Kearney o sobie:
Podczas studiów na wydziale architektury nagle zrozumiałem, że nie cierpię
rysować od linijki. Dlatego wyrzuciłem
linijkę… i tak stałem się ilustratorem
książek dla dzieci!

Kto dostrzeże nietoperze? Kto odszuka nieświszczuka? Wyrusz w podróż dookoła zwierzęcego świata — od niebosiężnych szczytów Himalajów
po tajemnicze głębie Pacyfiku. Po drodze zabłądzisz na pustyni Gobi, popłyniesz na wyspy Galapagos, wypatrzysz jaguara w lasach deszczowych
Amazonii, zanurzysz się w jeziorze Bajkał, zagłębisz w bezkresnej rosyjskiej tajdze, a nawet popluskasz w gorących źródłach Japonii ze stadkiem makaków. A także dowiesz się w końcu, kim są: moloch straszliwy, patelnica niebieskoplama, perewiaska marmurkowa, orłosęp brodaty, groźnica niema,
lodofoka grenlandzka i kotek cętkowany. Ta książka oczaruje każdego małego przyrodnika!
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STYCZEŃ nowości
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STYCZEŃ nowości

AUTOR

cena: 49,90 zł
stron: 208
format: 195 x 230 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13198-0

Tajemnice gruzińskiego smaku. 79 przepisów
fot. Paweł Czarnecki

Autor: Giorgi Maglakelidze

Giorgi Maglakelidze urodził się w stolicy Gruzji — Tbilisi. Od roku 2000 mieszka w Polsce. Jest autorem książek:

Gruzja. Przewodnik reportażowo-kulturowy, Rozmówki polsko-gruzińskie,
Rozmówki angielsko-gruzińskie oraz
Toasty gruzińskie. Tłumacz przysięg
ły z języka gruzińskiego. Prowadzi
stronę www.gruzja-przewodnik.pl,
organizuje wieczory gruzińskie oraz
warsztaty kulinarne, także na swoim
kanale YouTube. Chętnie gotuje dla
siebie, swojej rodziny i dla gości —
głównie gruzińskie dania.

Kuchnia gruzińska to prawdziwe bogactwo — smaków, zapachów i tradycji, bo poszczególne regiony zazdroś
nie strzegą swoich przepisów. Giorgi
Maglakelidze otwiera przed czytelnikami ten przepastny sezam. Warto zajrzeć i zacząć samemu mierzyć się z różnorodnością kaukaskich przysmaków.
Anna Dziewit-Meller

Giorgi Maglakelidze prezentuje kilkadziesiąt rodzinnych przepisów na tradycyjne potrawy gruzińskie, urzekające bogactwem przypraw, smaków
i aromatów. Przystawki, dania główne, przekąski, sałatki, sosy, a nawet przetwory i marynaty — wszystkie opisane w przystępny sposób i wzbogacone apetycznymi fotografiami.
W książce, poza zdjęciami potraw, czytelnik znajdzie także widoki z regionów, z których pochodzą te wyjątkowe przepisy, oraz tradycyjne toasty.
Piękne krajobrazy i smakowite potrawy z pewnością będą zachętą nie tylko do gotowania, lecz także do odwiedzenia malowniczej Gruzji.
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STYCZEŃ nowości
cena: 19,90 zł
stron: 112
format: 162 x 237 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13185-0

Cudaczek-Wyśmiewaczek
Autor: Julia Duszyńska
Ilustrator: Artur Gulewicz

Cudaczek-Wyśmiewaczek, licho malusie i cieniutkie jak igła, mieszkał w domku, co
to nie był ani duży, ani mały, tylko w sam raz. Nie jadł i nie pił, tylko śmiechem żył.
Śmiał się i śmiał do rozpuku, a brzuszek pęczniał mu i pęczniał, aż napęczniał jak
ziarnko grochu. Wtedy Cudaczek był syty i zadowolony.
Obrażalska, Złośnicki, Beksa, pan Byle-jak, unikająca grzebienia Kasia i inne dzieci dostarczały złośliwcowi wielu powodów do szyderczego śmiechu. Wredne licho tylko
nim się żywiło i trudno było się od niego uwolnić. Koniecznie sprawdźcie, jak dzieciaki sobie z tym poradziły!

Cudaczek-Wyśmiewaczek to ulubiona lektura wielu pokoleń dzieci!

cena: 26,90 zł
stron: 208
format: 135 x 204 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13301-4

Czternasta złota rybka
Autor: Jennifer L. Holm
Ilustracje: Tad Carpenter
Tłumacz: Monika Gajdzińska

Co by było, gdybyście oboje z DZIADKIEM byli w tym samym wieku?
Ellie nie lubi zmian. Tęskni za piątą klasą. I za najlepszą przyjaciółką. A nawet za zmarłą
złotą rybką. I nagle pewnego dnia w jej życiu pojawia się dziwny chłopiec. Wszystkimi
chce dyrygować. Wydaje się lekko stuknięty. Ale najdziwniejsze jest to… że przypomina
dziadka Ellie, uczonego, który ma bzika na punkcie nieśmiertelności. Czyżby ten niezdarny nastolatek naprawdę był dziadkiem Melvinem? I czy ostatecznie udało mu się rozwikłać tajemnicę wiecznej młodości?

8

zamówienia: 22 338 92 09

STYCZEŃ nowości
cena: 21,90 zł
stron: 20
format: 160 x 160 mm
oprawa: twarda, karton
ISBN: 978-83-10-13310-6

Mamusie z dziećmi
Autor i ilustrator: Guido van Genechten
Tłumacz: Katarzyna Piętka
Dzieci zwierząt mają mamusie tak jak i ty.
W tej uroczej czarno-białej książce spotkasz różne mamy i ich dzieci. Zwierzęta
z sąsiedztwa, jak kota czy kurę, i te dzikie, z dalekich krajów, jak pingwina czy
słonia.
Stymulująca wzrok i wspierająca rozwój książeczka dla niemowląt od pierwszych
miesięcy życia.

Tego autora również:
Tatusiowie z dziećmi, cena 21,90 zł
Ale kupa! Co masz w pieluszce?, cena 34,90 zł
Chce mi się kupę — w przygot owaniu

cena: 21,90 zł
stron: 20
format: 160 x 160 mm
oprawa: twarda, karton
ISBN: 978-83-10-13311-3

Tatusiowie z dziećmi
Autor i ilustrator: Guido van Genechten
Tłumacz: Katarzyna Piętka
Dzieci zwierząt mają tatusiów tak jak i ty.
W tej uroczej czarno-białej książce spotkasz różnych tatów i ich dzieci. Zwierzęta
z sąsiedztwa, jak psa czy ptaka, i te dzikie, z dalekich krajów, jak nosorożca.
Stymulująca wzrok i wspierająca rozwój książeczka dla niemowląt od pierwszych
miesięcy życia.

Tego autora również:
Mamusie z dziećmi, cena 21,90 zł
Ale kupa! Co masz w pieluszce?, cena 34,90 zł
Chce mi się kupę — w przygot owaniu

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

ILUSTRATOR

cena: 41,90 zł
stron: 40
format: 270 x 340 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13323-6

Najwyższa góra, najgłębszy ocean.
Obrazkowe kompendium cudów natury
Autor: Kate Baker, Zanna Davidson
Ilustrator: Page Tsou
Tłumacz: Hanna Pasierska
Page Tsou jest artystą wizualnym
działającym w Tajpej. W 2009 roku
ukończył studia magisterskie z zakresu sztuki i designu w Royal College
of Art. Zajmuje się projektami artystycznymi zarówno komercyjnymi,
jak i autorskimi. Współpracował z takimi firmami jak: Disney, YAMAHA,
GQ, ELLE. Ma na swoim koncie kilka
książek obrazkowych.

Ile mierzy najwyższa góra świata? Jak
głębokie są oceany? Które z kiedykolwiek żyjących stworzeń jest największe? Ile lat ma najstarsze drzewo?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań
znajdziesz w niezwykłej książce o rekordach i cudach naszego świata.
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LUTY nowości

AUTOR

cena: 39,90 zł
stron: 416
format: 135 x 204 mm
oprawa: broszurowa ze skrzydełkami
ISBN: 978-83-10-13210-9

Córka głosu
Seria: Księga życia Hili Campos
fot. Irena Skolmowska

Autor: Agnieszka Wojdowicz

Agnieszka Wojdowicz — pisarka, filolożka polska, autorka serii fantasy
dla młodzieży Strażnicy Nirgali oraz
trylogii historyczno-obyczajowej dla
dorosłych Niepokorne . Interesuje
siękulturą i dziedzictwem polskich
Żydów, a także dawną i współczesną
sztuką użytkową.

W tej serii również (w przygotowaniu):
Morze trzcin

Tej autorki również:
Niepokorne. Eliza, cena 36,90 zł
Niepokorne. Klara, cena 36,90 zł
Niepokorne. Judyta, cena 36,90 zł

Jest rok 1597. W chrześcijańskiej Wenecji Żydzi
żyją za murami getta, a za przywilej praktykowania swojej wiary odwdzięczają się wiernością wobec Republiki i poszanowaniem jej praw. Kupiec
Menachem Campos wypływa do Stambułu na galeonie handlowym, Hila, jego córka, szykuje się do
zaślubin, a młoda synowa spodziewa się narodzin
upragnionego syna. Los zdaje się im sprzyjać, lecz
do czasu, bo gdy z morza nadchodzą tragiczne
wieści, żydowską Wenecją wstrząsają pogłoski
o tajemniczych znakach — zwiastunach prześladowań i klęsk…

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. Pragnienie znalezienia nowej ojczyzny wiedzie Camposów do Wenecji i Zamościa, a ich niekończącej
się wędrówce przyświeca idea città ideale — miasta idealnego.
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LUTY nowości

AUTOR

cena: 26,90 zł
stron: 208
format: 135 x 204 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-12762-4

Autor: Katherine Paterson
Tłumacz: Alicja Skarbińska

© Samantha Loomis Paterson

Wspaniała Gilly

Katherine Paterson — współczesna pisarka amerykańska. Urodziła się 31 paź
dziernika 1932 roku w Chinach. Tam
też spędziła część swego dzieciństwa.
Uczyła się kolejno w Chinach i Stanach
Zjednoczonych. Po ukończeniu studiów
(King College, Bristol, Tennessee) wyjechała na cztery lata do Japonii, gdzie
studiowała w Kobe i była nauczycielką na
wsi, na wyspie Shikoku.
Jest laureatką licznych nagród: National
Book Award (1977, 1979), Medalu im. Johna
Newbery’ego (1978 — za Most do Terabithii,
1981), Scott O’Dell Award for Historical
Fiction, Medalu im. Hansa Christiana
Andersena (1998) oraz Nagrody im. Astrid
Lindgren (2006).
Ma czworo dorosłych dzieci.

Książki Katherine Paterson podejmują
często trudne, ale ważne dla młodego czytelnika tematy, przedstawione
w bardzo wiarygodny sposób.

Tej autorki również:
Most do Terabithii, cena 24,90 zł

Powieść Katherine Paterson (autorki Mostu do

Terabithii ), na podstawie której powstał film
z Sophie Nélisse (Złodziejka książek), Kathy Bates
i Glenn Close w rolach głównych!
Jedenastoletnia Gilly, opuszczona we wczesnym
dzieciństwie przez matkę, po wielu złych doświadczeniach znajduje schronienie w kolejnej rodzinie
zastępczej. Inteligentna i zbuntowana dziewczyna myśli jednak jedynie o tym, by nieznana i idealizowana w marzeniach matka zabrała ją w końcu do siebie. Robi wszystko, by nie przywiązać się do nowej rodziny i zniechęcić ją do siebie. Czy z Trotterami poradzi sobie tak samo jak z poprzednimi opiekunami?

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

AUTOR

cena: 29,90 zł
stron: 32
format: 240 x 250 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13309-0

Chce mi się kupę
Tłumacz: Katarzyna Piętka

© Clavis Uitgeverij

Autor i ilustrator: Guido van Genechten

Guido van Genechten — urodził się
w 1957 roku w Mol w Belgii. Studiował
rysunek i malarstwo, a także grafikę
i fotografię na Akademii Sztuk Pięknych
w Mol. Przez wiele lat pracował jako grafik. Obecnie jest ilustratorem książek dla
dzieci na pełen etat. W 1988 roku otrzymał międzynarodową Nagrodę Miasta
Hasselt jako najlepszy ilustrator za swoją
autorską książkę Rikki. Ta nagroda zapoczątkowała jego światową karierę. Rikki
został przetłumaczony na kilkanaście
języków, a Guido stworzył wiele bestsellerowych książek. Został wyróżniony licznymi nagrodami, między innymi
Nagrodą Reader’s Digest dla najlepszego
ilustratora książek dla dzieci.

Tego autora również:
Mamusie z dziećmi, cena 21,90 zł
Tatusiowie z dziećmi, cena 21,90 zł
Ale kupa! Co masz w pieluszce?, cena 34,90 zł

Pieskowi chce się kupę. I to JUŻ. Ale na jego
nocniczku siedzi młodsza siostra! A to dlatego że z jej nocniczka korzysta Myszka. Piesek
biega od nocniczka do nocniczka, lecz wszystkie są zajęte! Sprawa robi się coraz pilniejsza…
Przezabawna książka ucząca higieny i korzystania z toalety. Czasami wystarczy przypadek, żeby opanować ważną umiejętność.
Dla wszystkich, którym się chce…
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LUTY nowości

AUTOR

cena: 39,90 zł
stron: 40
format: 205 x 250 mm
oprawa: twarda, karton
ISBN: 978-83-10-13293-2

Feluś i Gucio idą do przedszkola
Ilustrator: Marianna Schoett

fot. Wojciech Franus

Autor: Katarzyna Kozłowska

Katarzyna Kozłowska — absolwentka Pe
dagogiki Specjalnej Uniwersytetu Adama
Mickiewicza oraz Edukacji Artystycznej
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Nauczycielka wychowania przedszkolnego. Stara się pomagać maluchom i ich
rodzicom w radosnym i bezstresowym
rozpoczęciu przygody z przedszkolem.
Sama doświadczenie adaptacji synka
w przedszkolu ma już za sobą.

ILUSTRATOR

Marianna Schoett — ilustratorka książek

Feluś ma trzy lata i właśnie pierwszy raz idzie do przedszkola. Razem z rodzicami przygotowuje się na to wydarzenie. Wspólnie wybierają plecak i kompletują wyprawkę. Chłopiec pakuje
też swojego najwierniejszego kompana, misia Gucia — razem wyruszą w nieznane. Dowiedzą
się, jak wyglądają sale, co będą robić, w jakich zajęciach i wydarzeniach będą uczestniczyć.
Feluś ma mnóstwo pytań. Czy spotka znajome dzieci? W czym pomoże mu pani? A co będzie,
jeśli nagle zatęskni za mamą?
Jeśli zbliża się moment, w którym i Wasze dziecko pójdzie do przedszkola, ta książeczka pomo-

dla dzieci. Ukończyła Państwowe Lice
um Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy,
a następnie kontynuowała naukę na Wy
dziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
Rysowanie ilustracji dla dzieci to jej
hobby, któremu całkowicie poświęca
czas wolny. Na co dzień pracuje w agencji kreatywnej.

że całej rodzinie oswoić się z nową sytuacją. Ciepłe i pogodne ilustracje pokazujące wnętrze
przedszkola i wybrane chwile z przebiegu dnia zachęcą do radosnego wyczekiwania, a wspólne czytanie stanie się pretekstem do rozmów. Dzięki temu Wasze dziecko będzie spokojniejsze
i z radością powita nowych kolegów.

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

cena: 24,90 zł
stron: 224
format: 140 x 192 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13150-8

Zosia z ulicy Kociej. Na psa urok
Autor: Agnieszka Tyszka
fot. Tomasz Jakobielski

Ilustrator: Agata Raczyńska

Agnieszka Tyszka — urodzona w 1968 r.
w Toruniu, absolwentka Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego. Z zamiłowania
pisarka i ogrodniczka. Pisze dla dzieci i młodzieży, choć i dorośli świetnie się bawią, czytając jej
książki. Jest autorką powieści, bajek, opowiadań,
słuchowisk radiowych i scenariuszy teatralnych.
W 2005 roku otrzymała Nagrodę im. Kornela
Makuszyńskiego za książkę Róże w garażu.
Jej utwory dla młodszych czytelników to
m.in.: Świat się roi od Marianów, Bajkowe lu-

lanki, Bajkowy rok, O czym marzy czarownica,
Koronkowe historie, Zosia z ulicy Kociej. Jej utwory dla młodzieży to m.in.: M jak dżeM, Kawa dla

kota, Miłość bez konserwantów, Wyciskacz do
łez, Kredens pod Grunwaldem, Siostry Pancerne
i pies.

ILUSTRATOR

Agata Raczyńska (ur. 1977 w Warszawie) —
ilustratorka książek dla dzieci i młodzieży, autorka komiksów i animacji, zaliczana do kręgu
twórców polskiego netartu (projekt agatka.art.
pl). Mieszka i pracuje pomiędzy Chile, Meksy
kiem i Polską.

W tej serii również:
Cześć! To znowu ja — Zosia z ulicy Kociej. Nie wiem, czy lubicie świąteczne ferie. Ja
mam wobec nich uczucia ZMIESZANE, jak mówi Mania. Szkoda, że już po Wigilii, bo
to na nią najbardziej się czeka. Pierwszy i drugi dzień świąt nie są już takie magiczne,
no a zaraz po nich otwiera się prawdziwa czeluść — mroczny czas, który jakoś trzeba
spędzić, w oczekiwaniu na sylwestrowy wieczór i senny Nowy Rok. Niby powinnam się
cieszyć, bo przecież właśnie w sylwestra mam urodziny, ale chyba rozumiecie sami, że
to najgorszy dzień w roku do świętowania urodzin...
Zosia z ulicy Kociej to przezabawna seria o perypetiach rezolutnej Zosi i jej zwariowanej rodzinki. W dziesiątej części między innymi: DEZODORANTA od Dyzia, wizyta
u PSIEROT, Panna de Karton, HYGOWANIE po KOCIOPIĘTNEMU oraz PSIULIG z Kiarą.
Jednego możecie być pewni — na Kociej 5 nikt się nigdy nie nudzi!
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AUTOR

cena: 29,90 zł
stron: 96
format: 165 x 215 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13254-3

O Lence, Antku i okropnym Albercie
Autor: Beata Ostrowicka
Ilustrator: Katarzyna Kołodziej

© Michał Ostrowicki

Seria: Poczytam ci, mamo

Beata Ostrowicka — autorka książek dla
dzieci i młodzieży. Wydała ponad dwadzieścia książek. Była doceniana licznymi nagrodami i wyróżnieniami (m.in.

Ale ja tak chcę! zdobyła tytuł Książki
Roku 2006 Polskiej Sekcji IBBY; Świat

do góry nogami otrzymał w 2004 roku
wyróżnienie Międzynarodowej Sekcji
IBBY i został wpisany na Honorową
Listę Andersena). Wiele jej książek poleca Fundacja ABC, prowadząca akcję
„Cała Polska czyta dzieciom”. Niektóre
książki zostały przetłumaczone na języki obce. Mieszka w Krakowie z mężem i dwoma synami.

ILUSTRATOR
Katarzyna Kołodziej — wrocławska ilustratorka, kucharka, mama, posiadaczka
pręgowanego kota oraz królewna, która
(jak każda królewna) musi być czasem
porwana. Ponieważ najczęściej porywa ją rysowanie, rysuje bez przerwy.
W swoich ilustracjach stara się pokazywać dziecięce emocje. Skończyła wroc
ławską ASP, miewa czasem wystawy,
współpracuje z wieloma wydawnictwami dla dzieci i jak wielka kula śniegowa nabiera rozpędu… w tworzeniu.
Jej prace można obejrzeć na stronie
www.krolewnakasia.pl.

Zaczęły się wakacje. Lenka nie mogła się już na nie doczekać. Jednak Antek, jej najlepszy przyjaciel i sąsiad, nie jest zachwycony. W odwiedziny przyjeżdża do niego

Tej autorki również:

daleki kuzyn. Albert jest paskudny, no po prostu nie do wytrzymania... I co tu zrobić?

Poczytam ci, mamo. Elementarz, cena 36,90 zł

Wyprowadzić się do Lenki, a może do domku na drzewie? Jednak rodzice się na to nie

Poczytam ci, mamo. Elementarz matematyczny, cena 36,90 zł

zgadzają, ale najgorsze, że Albert tak świetnie udaje miłego chłopca...
Seria „Poczytam ci, mamo” to bogato ilustrowane książki wyróżniające się dużą
czcionką i tematyką bliską dzieciom. Polecamy dla początkujących czytelników!

Poczytam ci, mamo. Elementarz przyrodniczy, cena 36,90 zł
Przecież cię znam, cena 31,90 zł

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

cena: 21,90 zł
stron: 56
format: 205 x 256 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13328-1

Narysuję to, co czuję.
Moja pierwsza książka o uczuciach
Autor i ilustrator: Yasmeen Ismail
Tłumacz: Joanna Wajs

Yasmeen Ismail jest urodzoną w Dublinie
autorką, ilustratorką książek dla dzieci, laureatką wielu nagród za swoją twórczość.
Mieszka w Bristolu z mężem, synem i kotką
Betty.

Wesoły, smutny, przestraszony, zazdrosny, zawstydzony, zakochany… Tyle jest różnych uczuć, że mały człowiek może się w nich pogubić. A wtedy… najlepiej coś narysować! Razem z Kicią, Pieskiem i Osiołkiem, bohaterami tej uroczej interaktywnej książki dla najmłodszych, czytelnik doświadczy rozmaitych
emocji. Wiadomo, że kąpiel z pianą czy lepienie bałwana to sama radość! Niektóre sytuacje będą jednak wymagały rozwiązania problemu. Na przykład
narysowania przytulanki dla Kici, która zgubiła swoją ulubioną zabawkę. A także przyjaciół dla Pieska, żeby nie czuł się samotny.

Narysuję to, co czuję to książka ucząca empatii, rozwijająca słownictwo i ćwicząca wyobraźnię. Delikatnie i z humorem wprowadzi malucha w świat
uczuć.
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AUTOR

cena: 19,90 zł
stron: 96
format: 205 x 280 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13298-7

Kazik mieszka w mieście
© Joanna Rzezak

Autor i ilustrator: Joanna Rzezak

Joanna Rzezak urodziła się w 1988 roku
w Warszawie. Ilustratorka i projektantka.
Absolwentka Wydziału Grafiki stołecznej
Akademii Sztuk Pięknych oraz Wydziału
Architektury Politechniki Warszawskiej.
Od kilku lat zajmuje się ilustrowaniem
książek dla dzieci, projektowaniem, architekturą. Mieszka i pracuje w Paryżu.

Zostań architektem z Kazikiem i jego tatą. Projektuj domy, parki, mosty i wieżowce. Rysuj
graffiti, dekoruj fasady budynków i zagraj w miejską grę planszową.
Ta książka to radosny i pouczający spacer przez miasto, podczas którego dziecko nie tylko wykona wiele twórczych zadań, lecz także zdobędzie podstawową wiedzę o architekturze i pozna najsłynniejsze budowle świata, doskonale się przy tym bawiąc.
Ależ to jest książka! Kazik chce zostać architektem i budować domy jak tata. Musi się więc dowiedzieć, jak działa miasto. Pomogą mu w tym gołąb Ryszard
i szczur Maurycy. Dzięki nim chłopiec dowie się, że lepiej jest jeździć metrem niż samochodem, że warto segregować śmieci i że budynki opowiadają historie.
W tę miejską podróż powinni się wybrać także dorośli. Mogą to zrobić z młodymi bohaterami tej książki. Bo w dzieciach cała nadzieja, że kiedyś będziemy żyć
w miastach, które szanujemy i rozumiemy.
Filip Springer, też tata Kazika

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

cena: 24,90 zł
stron: 64
format: 205 x 258 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13258-1

Kodowanie dla dzieci
Autor: Marc Scott
Ilustrator: Mick Marston
Tłumacz: Krzysztof Wołczyk

Marc Scott pracował jako nauczyciel
(chemii, fizyki i informatyki) w szkole średniej, obecnie jest zatrudniony
w Fundacji Raspberry Pi produkującej
pomoce naukowe dla uczniów w różnym wieku.

Marzysz o tworzeniu własnych gier komputerowych?
Chcesz wydać polecenie swojemu komputerowi, by odparł atak latających robotów?
Czas zacząć naukę programowania!
Dowiedz się:
Jak stworzyć kosmiczną grę;
Jak zaprogramować złudzenie optyczne;
Jak wydawać polecenia gadającym duszkom.
To proste wprowadzenie w świat kodowania pomoże ci poznać języki programowania:

Scratch i Python.
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AUTOR

cena: 34,90 zł
stron: 32
format: 240 x 323 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13249-9

Kraina Robotów

© Ola Kowal

Autor i ilustrator: Tomasz Kowal

Tomasz Kowal ukończył Wychowanie
Plastyczne na Uniwersytecie Śląskim
w Cieszynie, Małopolski Uniwersytet
Ludowy we Wzdowie oraz Technikum
Górnicze w Sosnowcu.
Wyplata z wikliny, fotografuje, maluje,
ilustruje, prowadzi warsztaty.

Robik żyje w Krainie Robotów. Jej mieszkańcy są maszynami z metalu i plastiku, posiadają jednak emocje i rozum. Tak naprawdę wiele ich łączy z ludźmi: budują miasta, zakładają rodziny
i jedzą w restauracjach, tylko na ich talerzach zamiast frytek i kotletów są śrubki i sprężynki.
I, tak jak ludzie, mają w swoim świecie nieporządek...
Przemierz z Robikiem kolejne dzielnice tego niezwykłego miasta. Odwiedź ulicę Tłoczną, wybierz się na wystawę samochodów, do dzielnicy handlowej
i do portu. Nie pomiń też centrum lotów kosmicznych i fabryki lemoniady! Na koniec odpocznij w Robo-SPA. Po drodze przejdź przez labirynt i pomóż
robotom w kłopocie, rozwiązując zagadki i wyszukując poukrywane na ilustracjach szczegóły!

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

cena: 39,90 zł
stron: 40
format: 205 x 250 mm
oprawa: twarda, karton
ISBN: 978-83-10-13334-2

Pucio i ćwiczenia z mówienia,
czyli nowe słowa i zdania
Autor: Marta Galewska-Kustra
fot. Michał Żak

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, dyplom obroniła w Pracowni Projektowania

Poznajcie Pucia i jego wesołą rodzinkę, spędzając z nimi ferie w górach! Ten sympatyczny maluch
stanie się ulubionym towarzyszem Waszego dziecka w stawianiu pierwszych kroków w nauce mowy!

Plakatu. Przez kilkanaście lat pracowała
jako graficzka, by wreszcie zostawić „pracę
na etacie” i zająć się ilustracją. Wspólnie

W trzecim tomie przygód Pucia nadchodzi czas na wzbogacanie zasobu słów dziecka, rozwijanie mowy

z siostrą prowadzi pracownię lalek Kali

zdaniowej (zdania stają się coraz bardziej złożone) oraz naukę stosowania podstawowych reguł grama-

kayo. Uwielbia czekoladę z pomarańczą

tyki (np. odmiany rzeczownika i czasownika).

i piesze wyprawy ze swoimi psami.

Zabawa z tą książką wspiera rozwój tych właśnie umiejętności językowych.
Celowo prosta w formie i wzbogacona pięknymi ilustracjami seria wydawnicza w naturalny sposób
wspomaga rozwój mowy dziecka.
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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

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

cena: 59,90 zł
stron: 96
format: 280 x 340 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13257-4

Jajo. Jajka w gnieździe i kosmosie,
czyli kogel-mogel dla dociekliwych
© Anna Skowrońska

Autor: Eliza Piotrowska
Ilustrator: Asia Gwis

Eliza Piotrowska — autorka i ilustratorka
książek dla dzieci, ilustrowanych przewodników po polskich miastach i innych
książek edukacyjnych, tłumaczka z języka
włoskiego, krytyk sztuki. Laureatka ogólnopolskich konkursów literackich i plastycznych, uczestniczka nagradzanych inicjatyw
edukacyjnych. Mieszka w Brazylii, dużo
podróżuje.

ILUSTRATOR

Asia Gwis — graficzka i ilustratorka. Ab
solwentka Wydziału Grafiki i Malarstwa
ASP w Łodzi. Przez wiele lat pracowała jako
grafik prasowy. Prywatnie kocia mama dla
Antka, Koksika, Koko i Paprocha. Wielka

Według starożytnych Rzymian wszystko zaczyna się ab ovo, czyli „od jajka”: z wielkiego jaja powstała
Ziemia, a ze skorupy Niebo. Życie na Ziemi też powstaje z jajek, tyle że mniejszych. Jaja rozpoczynały
wszystkie rzymskie uczty, dziś królują na wielkanocnych stołach… Warto więc przyjrzeć się im bliżej:
porównać jaja ptaków, gadów (także tych prehistorycznych), płazów, ryb, owadów i nawet ssaków.
Sprawdzić zastosowanie jaj w kuchni, nauce, architekturze i wzornictwie, obejrzeć inspirowane nimi
dzieła sztuki. A także poznać ludzi, którzy wolą trzymać się od nich z daleka…
Ta książka to prawdziwy literacki kogel-mogel, w którym w doskonałych proporcjach zmieszane
są zjawiskowe ilustracje oraz tekst pełen fascynujących ciekawostek.
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miłośniczka podróżowania, szczególnie
azjatyckich klimatów. W wolnych chwilach czyta nałogowo i prowadzi bloga
kavkadesign.com.

MARZEC nowości
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AUTOR

cena: 22,90 zł
stron: 144
format: 140 x 192 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13240-6

Zagadka zaginionej kamei
Seria: Detektywi z Tajemniczej 5
fot. Krzysztof Opaliński

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 dwie 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 — ilustratorka książek
dla dzieci i młodzieży, autorka komiksów
i animacji, zaliczana do kręgu twórców
polskiego netartu (projekt agatka.art.pl).

Pierwszy tom interaktywnej serii detektywistycznej o młodych śledczych z Tajemniczej 5!

Mieszka i pracuje pomiędzy Chile, Meksy
kiem i Polską.

Kiedy Anka spotyka w windzie Piotrka, jego siostrzyczkę Jagę i oswojonego szczura Sherlocka,
nic nie zapowiada popołudnia pełnego wrażeń. Gdy jednak cała czwórka odwiedza babcię Piotrka
i Jagi, okazuje się, że potrzebny będzie detektyw, bo zaginęła kamea – pamiątka rodzinna, a zarazem kopia bezcennej ozdoby księżny Izabeli Czartoryskiej. Tego dnia do mieszkania babci wchodzili
tylko: sąsiadka, listonosz i pan, który miał naprawić dekoder. Kto z nich zabrał kameę?

Detektywi z Tajemniczej 5 zostali wymyśleni na wyraźne życzenie dzieci Marty Guzowskiej – do-

W tej serii również
(w przygotowaniu):
Zagadka grobu wampira

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

Zagadka królowej myszy

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

Zagadka ducha Chopina

wymaga od czytelnika logicznego myślenia i rozwiązywania zagadek.
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AUTOR

Jeszcze więcej nieboszczyków,
czyli śledztwo z pazurem
Autor: Małgorzata J. Kursa

fot. z archiwum rodzinnego

cena: 29,90 zł
stron: 256
format: 135 x 204 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13193-5

Małgorzata J. Kursa o sobie:
Jestem żoną, matką, czytelniczką, pisarką, optymistką i antytalentem technicznym na rzadko spotykaną skalę.
Aktualnie siedzę cicho pod mięciutką
łapką (z braku pantofla) mojej ukochanej
Kropki, kocicy kanapowej. Niczym szczególnie się nie różnię od pozostałych
przedstawicieli gatunku, nad czym
serdecznie boleję, gdyż oryginalność
byłaby przyjemną rekompensatą za
niedobór centymetrów (jestem wzrostu
nizinnego). Krótko mówiąc, sama sobie
wydaję się normalna. Ale czy mam rację?
O to trzeba by już zapytać rodzinę.

Tej autorki również:
Nieboszczyk wędrowny, cena 29,90 zł

Kot Belzebub — czarny jak noc charakter znany wam z Nieboszczyka wędrownego — powraca w wielkim stylu!
Kiedy w Kraśniku ginie w tragicznych okolicznościach Bożena Szklarska, nikt nie ma pojęcia, że jej śmierć uruchomi lawinę kolejnych zgonów. Policja
miota się bezradnie, próbując odnaleźć jakiekolwiek powiązania między masowo produkowanymi nieboszczkami i dopaść mordercę, ale najlepiej
zorientowany w temacie jest czarny kot o wdzięcznym imieniu Belzebub. To on odkrywa kolejne nieboszczki i to dzięki niemu tępi dwunożni będą
wreszcie mogli rozwiązać zagadkę kraśnickiej hekatomby. Trochę to potrwa, bo czy ludzie mają dość inteligencji, żeby zrozumieć kota?

zamówienia: sklep.wysylkowy@nk.com.pl
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Mój dziadek był drzewem
czereśniowym

cena: 34,90 zł
stron: 136
format: 165 x 215 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13271-0

Autor: Angela Nanetti
Ilustrator: Anastazja Stefurak
Tłumacze: Jarosław i Magdalena Mikołajewscy
Opowieść o dziadku, który chodził po drzewie. I o wnuczku, który nauczył się tego od dziadka. O drzewie,
które było dziadkiem, ale było też mamą. O dojrzewaniu drzewa i o dojrzewaniu chłopca. O kwitnieniu
i o przekwitaniu. O gęsi, która była babcią, i o czereśniach, które latały jak spadochrony. A także —
bo jakżeby inaczej — o dobrych strażakach. I o tacie. Czyli w największym skrócie — piękna opowieść
o chłopcu, który wchodził w życie własne poprzez życie innych, wchodząc przy okazji na drzewo.
Jarosław Mikołajewski

Jak ziarnka piasku

cena: 31,90 zł
stron: 320
format: 135 x 204 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13344-1

Autor: Joanna Jagiełło
Filmuję wszystko. Wiem, że nie zdążą. Uśmiecham się. Bo chcę, żeby taką mnie zapamiętali. Uśmiecham się,
bo czuję ulgę. Niedługo to wszystko się skończy.
Anna i Nina były jak dwie krople wody. Albo dwa ziarnka piasku. Identyczne. Papużki nierozłączki, które
wiedziały o sobie wszystko.
Kiedy Nina zdecydowała się na desperacki krok, Annie rozsypał się świat. Teraz składa go na nowo, kawałek
po kawałku, i próbuje wyjaśnić, co właściwie się wydarzyło… Tylko czy będzie w stanie znieść prawdę?
Tej autorki również:
Zielone martensy, cena 24,90 zł
Taki wstyd, cena 34,90 zł

Dzieci z wyspy Saltkråkan
Autor: Astrid Lindgren
Ilustrator: Ilon Wikland

cena: 26,90 zł
stron: 344
format: 122 x 190 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13230-7

Tłumacz: Maria Olszańska
Na wyspie Saltkråkan nie można się nudzić! Przekonuje się o tym rodzina Melkersonów, kiedy po raz
pierwszy przyjeżdża tam na wakacje. Roztargniony ojciec i czwórka zwariowanych dzieciaków nie tylko
zyskają wspaniałych przyjaciół, lecz także przeżyją mnóstwo przygód. Zarówno zabawnych, jak i czasem
bardzo niebezpiecznych... Ale spryt i poczucie humoru pozwolą im wyjść z każdej opresji bez szwanku.
Ta dowcipna, wzruszająca i pełna ciepła opowieść o pięknej wyspie, serdecznych ludziach i niesfornych
zwierzętach jest wspaniałą lekturą nie tylko na wakacje.
Książka ukazuje się pod nieco zmienionym tytułem, poprzedni brzmiał: My na wyspie Saltkråkan.
Ogólnopolski konkurs biblioteczny. Więcej informacji na www.konkursbiblioteczny.nk.com.pl
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KWIECIEŃ nowości
cena: 29,90 zł
stron: 48
format: 228 x 310 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13295-6

Panika w Egipcie
Autorzy: Camille Gautier, Stéphanie Vernet
Ilustrator: Margaux Carpentier
Tłumacz: Anna Trznadel-Szczepanek

Książka-gra, której bohaterem jesteś ty!
Witaj w Tebach ponad 3000 lat temu!
Faraonowi Ramzesowi II grozi śmiertelne niebezpieczeństwo! Ktoś uknuł straszliwy spisek i tylko ty możesz go udaremnić. Nie ma chwili do stracenia:
mknij ulicami miasta, szukaj śladów i wykorzystuj całą zdobytą wiedzę do rozwiązywania zagadek, które napotykasz po drodze. Twoje śledztwo będzie
wymagać wizyty na rynku w starożytnych Tebach, odczytania hieroglifów, a także uzyskania informacji o egipskich bogach i boginiach.
Czy uda ci się zdemaskować winowajcę? Nie zwlekaj, faraon na ciebie liczy!

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: 978-83-10-13320-5

fot. Julita Delbar, Klitka Atelier

Dusia i Psinek-Świnek.
Pierwszy dzień w przedszkolu
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.

Magdalena Felicja, dla przyjaciół Dusia, wcale nie wie, czy chce iść do tego całego przedszkola. A jak wiadomo, na odwagę najlepiej robią pluszaki, więc mama szyje dziewczynce przytulankę. Świnkę w spodniach w kwiatki! Dusia z początku jest bardzo zdziwiona.

fot. Wojciech Kurczewski

ILUSTRATOR

Przecież mówiła mamie wyraźnie (no, może tylko trochę ziewaaaaając), że chce psiaka. Nie

Marta Kurczewska zamiast Psinka-Świnka

prosiaka! Lecz gdy tylko Psinek-Świnek pojawia się na świecie, już wiadomo, że on i Dusia

ma wąsatą muzę — czarną kotkę zwaną Panią

będą nierozłączni.

Prezes. Rysuje od bardzo dawna, a pierwszą

Pierwszy dzień w przedszkolu jest trochę smutny, ale bardziej wesoły, trochę straszny, ale
bardziej śmieszny. Dusia poznaje Monikę, która gryzie (chociaż tylko ze strachu), maślaną
Joasię, która okropnie boi się ubrudzić, i Tomka, który wygląda na niegrzeczniucha, ale
w sumie jest całkiem fajny. A w dodatku ma niezwykłą zabawkę — prawdziwy czerwony
czajniczek! Taki czajniczek może być pięknym domkiem dla Psinka-Świnka, który przeżyje
w środku swoje własne przygody… Po namyśle Dusia dochodzi do wniosku, że chyba pójdzie JESZCZE RAZ do tego całego przedszkola.

30

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.

zamówienia: 22 338 92 09

KWIECIEŃ 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…
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AUTOR

cena: 24,90 zł
stron: 192
format: 140 x 192 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13252-9

Zula i magiczne obrazy
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
demii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom
z wyróżnieniem obroniła w Pracowni Ilus

Cześć, to znowu ja, wasza mała czarodziejka Zula.
Jakiś czas temu przyśnił mi się niebieski dom, który wyrósł na Poziomkowej Polanie.
Okazało się, że pojawił się naprawdę i że ma bardzo tajemniczego mieszkańca —
Armadoniusza Saturnina Pierwszego, karła z doczepianą grzywką, właściciela magicznych obrazów. Są na nich namalowane niezwykłe postaci: zebrokury, dziewczyna
z szyją żyrafy i kobieta z króliczymi uszami. Stanie się coś dziwnego — chociaż może
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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.

KWIECIEŃ nowości
się to wam wydać mało prawdopodobne, w jednym z obrazów zostanie uwięziona bliska mi osoba, którą będę musiała uratować! Uff... To przygoda
pełna tajemnic i trudnych zagadek. Ale kto jak nie ja podoła temu zadaniu?
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

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

cena: 34,90 zł
stron: 36
format: 240 x 323 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13167-6

Detektyw Pierre w labiryncie.
Na ratunek Labiryntopolis
Autor: Chihiro Maruyama
© IC4DESIGN

Ilustrator: Hiro Kamigaki, IC4DESIGN
Tłumacz: Joanna Wajs

IC4DESIGN to znany już na całym świecie
zespół ilustratorski działający w Hiroszimie,
a założony ponad piętnaście lat temu przez
Hiro Kamigakiego. Artyści są laureatami
wielu prestiżowych nagród, a do ich klientów
należą „The New York Times”, Adobe Systems,
„Newsweek” i Toyota.

AUTOR
Chihiro Maruyama jest copywriterką i szkolną koleżanką Kamigakiego. Interesuje się odkrywaniem zapomnianej Japonii — podróżuje
po maleńkich wyspach i najbardziej oddalonych zakątkach swojego kraju.

W tej serii również:
Detektyw Pierre w labiryncie. Na tropie
skradzionego Kamienia Chaosu, cena 34,90 zł

Pierre, labiryntowy detektyw, wraca do gry!
Pan X, znany też jako złodziej-widmo, nigdy się nie poddaje. Tym razem jednak jego zuchwała kradzież może pogrążyć w mrokach całe Labiryntopolis!
Czy podejmiesz wyzwanie i pomożesz Pierre’owi, a także jego asystentce Carmen i labradorce Labie, w pościgu za złoczyńcą? Będziecie musieli pokonać wiele zdradliwych labiryntów, wspinając się po kolejnych piętrach Pałacu Chaosu — najwyższego wieżowca w mieście!
Ta zachwycająco zilustrowana książka to przygoda, jakiej dotąd nie było!
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cena: 24,90 zł
stron: 32
format: 205 x 260 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13331-1

AUTOR

Jestem kotem
Autor i ilustrator: Galia Bernstein
Tłumacz: Magdalena Korobkiewicz

Galia Bernstein urodziła się i wychowała
w Izraelu. Zanim przeprowadziła się do
Nowego Jorku, by studiować ilustrację,
pracowała jako projektantka i ilustratorka. Mieszka na Brooklynie. Książka Jestem

kotem to jej debiut.

Felek uważa, że jest kotem. Ale Lew, Gepard,
Puma, Pantera i Tygrys mają inne zdanie na
ten temat. Czy Felkowi uda się przekonać
duże koty, że wszystkie są do siebie podobne
bardziej, niż myślą?

Jestem kotem to mądra książka dla najmłodszych, która uczy, że zawsze można znaleźć
coś, co nas łączy, nawet jeśli na pierwszy rzut
oka bardzo się różnimy.
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KWIECIEŃ nowości
cena: 49,90 zł
stron: 224
format: 195 x 254 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13264-2

AUTORZ Y

Grażyna Bąkiewicz, Justyna Bednarek,
Paweł Beręsewicz, Zofia Beszczyńska,
Joanna Fabicka, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Barbara Kosmowska, Maria
Łastowiecka, Beata Ostrowicka, Zofia

Dobranocki na pogodę i niepogodę

Stanecka, Małgorzata StrękowskaZaremba, Agnieszka Tyszka

ILUSTRATOR

Autor: praca zbiorowa
Ilustrator: Magdalena Kozieł-Nowak

Magdalena Kozieł-Nowak jest ilustra
torką ze skłonnością do przesady. Prze
sadza z pomysłami, z kolorem, ze słodyczami, a w wolnych chwilach przesadza
kwiatki. I dobrze jej tak, bo nie lubi ograniczeń, chce eksperymentować z techniką
i stylistyką ilustracji, by nie zanudzić siebie,
a przede wszystkim dzieci. Zdarza się, że
popełni rysunek satyryczny z nadzieją, że
dzięki temu i dorośli czasem się uśmiechną.
Po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu współpracowała z wieloma wydawnictwami i dzięki temu regał
z książkami, do których robiła ilustracje,
się zapełnia. Na szczęście jest jeszcze kilka wolnych półek i ma nadzieję, że kiedyś
również będą zajęte. Ona także chce być
zajęta tym, co robi, czyli kolorowaniem
świata, do końca świata!

Czy wiecie, kto kiedy zasypia? Czego brakuje Lulkowi do szczęścia? Kogo spotkała
koza Fionka na rozgwieżdżonym niebie? Po co komu dwie pary grabek? Co to jest
baba sowa? Jak znaleźć czarownicę? Czy da się przytulić kłopot? Odpowiedzi na te
wszystkie pytania znajdziecie w dobranockowych historiach dla małych i dużych.
Poza tym przeczytacie w nich także o księżycowym ogórku, magicznej kołysance dla
makowego dziecka, zaginionej walizce wuja Leona, cierpiącej na bezsenność Nocy
czy Strachobździlu, który wszystkiego się bał.
Wspaniali polscy autorzy na pogodę i niepogodę, do poduszki, na dobranoc…
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cena: 24,90 zł
stron: około 224
format: 140 x 192 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13300-7

Bruno i siostry
Autor: Dorota Suwalska
Ilustrator: Przemysław Liput

Bruno, miłośnik literatury gotyckiej i muzyki rockowej, ma mnóstwo kłopotów z siostrami, osiemnastoletnią
Kaśką i rezolutną siedmiolatką Miłką. Do tego niedawna przeprowadzka ze stolicy do podmiejskich Brzezin
sprawia, że ten małomówny szóstoklasista okazuje się całkiem gadatliwy w swoim dzienniku, w którym bez
skrupułów ujawnia rodzinne sekrety i obsmarowuje siostry... Ale czy mógłby bez nich żyć?
Sympatyczna, ciepła i pełna humoru książka — idealna
do szkolnego plecaka.
Wyróżnienie literackie w konkursie
PS IBBY KSIĄŻKA ROKU 2007

Tej autorki również:
Znowu kręcisz, Zuźka!, cena 24,90 zł
Zuźka w necie i w realu, cena 24,90 zł
Piegowate niebo, cena 21,90 zł
Czarne jeziora, cena 29,90 zł

Wietrzne Katedry. Tom 1
Autor: Alice Rosalie Reystone

cena: 39,90 zł
stron: około 432
format: 135 x 204 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13087-7

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...
Richard jest outsiderem, wolnym strzelcem, fotografem, dziennikarzem... Właściwie mógłby stać się
każdym, byle tylko pozbyć się wyniszczającego bólu, przerażających halucynacji, wymazać swoją kartotekę, zacząć życie od nowa. Niespodziewanie trafia się ku temu okazja. Dostaje zlecenie od niezwykłej
i potężnej Evangeline. Otrzyma to, czego pragnie, jeśli odnajdzie dla niej cztery klepsydry. Początkowo
zadanie wydaje się banalne, jednak gdy trop prowadzi do Sleepy Graves, niezwykłego kolekcjonera i tajemniczego klasztoru, staje się jasne, że to dopiero początek największej przygody jego życia...

Na roześmianym niebie
Autor: Michelle Cuevas

cena: 24,90 zł
stron: około 192
format: 140 x 192 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13304-5

Ilustrator: Julie Morstad
Tłumacz: Anna Nowak
Czarodziejska i wzruszająca historia chłopca, który marzył o lataniu.
Dziesięcioletni Nashville czuje, że nie należy do swojej rodziny, miasta czy nawet tego świata. Wykluł się
z jajka znalezionego przez ojca na chodniku i wyrósł na ni to chłopca, ni to ptaka. Mimo że otaczają go
kochające osoby, pragnie dołączyć do ptaków szybujących po niebie. Problem w tym, że nie ma skrzydeł, zatem jego marzenie nie może się spełnić...
A jednak autorka tej lirycznej opowieści, którą czyta się niczym ponadczasową baśń, umie przekonać
czytelników, że tak naprawdę wszystko jest możliwe.
Tej autorki również:
Wyznania zmyślonego przyjaciela, cena 24,90 zł
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cena: 19,90 zł
stron: 14
format: 175 x 175 mm
oprawa: twarda, karton
ISBN: 978-83-10-13315-1

Kolorowe morze. Co tu nie pasuje?
Autor i ilustrator: Nastja Holtfreter
Tłumacz: Magdalena Majewska
Ojej, w tym morzu coś nie pasuje... Ktoś udaje konika morskiego, a między jeżowcami ukrył się jeż. Czy morskie stworzenia majś trąby, a pelikany długie nogi?
Pomóż wskazać to, co się nie zgadza, i świetnie się baw, poznając morze i jego
mieszkańców.

Tej autorki również:
Kolorowy las. Co tu nie pasuje?, cena 19,90 zł
Kolorowy plac budowy. Co tu nie pasuje?, cena 19,90 zł — w przygotowaniu
Kolorowe dinozaury. Co tu nie pasuje?, cena 19,90 zł — w przygotowaniu
Nie bój się i pocałuj mnie!, cena 24,90 zł — w przygotowaniu

cena: 19,90 zł
stron: 14
format: 175 x 175 mm
oprawa: twarda, karton
ISBN: 978-83-10-13316-8

Kolorowy las. Co tu nie pasuje?
Autor i ilustrator: Nastja Holtfreter
Tłumacz: Magdalena Majewska
Ojej, w tym lesie coś nie pasuje... Ktoś udaje dzika, a między wilkami ukrył się pudel. Czy szopy mają kropki na ogonach, a sowy kolorowe dzioby? Pomóż wskazać to, co się nie zgadza, i świetnie się baw, poznając las i jego mieszkańców.

Tej autorki również:
Kolorowe morze. Co tu nie pasuje?, cena 19,90 zł
Kolorowy plac budowy. Co tu nie pasuje?, cena 19,90 zł — w przygotowaniu
Kolorowe dinozaury. Co tu nie pasuje?, cena 19,90 zł — w przygotowaniu
Nie bój się i pocałuj mnie!, cena 24,90 zł — w przygotowaniu
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AUTOR

cena: 26,90 zł
stron: 224
format: 140 x 192 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13325-0

Ale historia… Stasiu, co ty robisz?
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 Słoniu i jestem super! Sto razy lepszy niż inni. Mam muskuły i tatę dyrektora. Tata lubi, jak zwyciężam, więc się staram. Jedno, co mnie
martwi, to moje jutrzejsze urodziny. Mam zaprosić kolegów. Rzecz w tym, że ich nie mam...
Grupa nastolatków przenosi się do osiemnastowiecznej Polski. Mają sprawdzić, kto odpowiada za upadek Rzeczypospolitej. Źli sąsiedzi? Beznadziejny
król? A może po prostu pech? 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. Z piątej części dowiecie się między innymi, czy liberum
veto to czarodziejskie zaklęcie, na co Stanisław August Poniatowski wydawał pieniądze i po czym poznać fałszywych przyjaciół.
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ILUSTRATOR

Artur Nowicki — jako chłopiec marzył, żeby
zostać pilotem, dlatego najczęściej rysował
samoloty. Później chciał być czołgistą i zaczął rysować same bitwy pod Studziankami.
Myślał też o karierze krawca, ale nic z tego nie
wyszło. Tata łamał sobie głowę, co z niego
wyrośnie, a mama często mówiła, że chyba
ksiądz, lecz nieznane są źródła tego pomysłu.
Ostatecznie ukończył szkołę średnią jako mechanizator rolnictwa. Nie zdążył jednak popracować w zawodzie, bo zrozumiał, że to, co
lubi najbardziej, to malowanie. Dlatego zdecydował się na studia na Wydziale Wychowania
Artystycznego WSP w 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.

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
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AUTOR

cena: 49,90 zł
stron: 160
format: 203 x 203 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13312-0

Ilustrowany przewodnik po nocnym niebie
Autor i ilustrator: Kelsey Oseid
Tłumacz: Magdalena Korobkiewicz

© Gustav Hoiland, 2017

Co widzimy w gwiazdach?

Kelsey Oseid jest północnoamerykańską
malarką i graficzką. Zilustrowała wiele ksią-

Co widzimy w gwiazdach to fascynujący, bogato ilustrowany przewodnik po nocnym niebie.

żek dla dzieci. Artystka — w swojej pracy

Czytelnik znajdzie tu nie tylko zbiór podstawowych faktów z dziedziny astronomii, lecz także

i poza nią — szczególnie interesuje się przy-

wyruszy wraz z autorką w niezwykłą podróż przez mity, legendy, wyobrażenia ludzkości

rodą oraz więziami pomiędzy człowiekiem

na temat budowy wszechświata czy też pochodzenia gwiazdozbiorów. Ta książka – dzięki

a światem natury. Mieszka w Minneapolis

swojej artystycznej formie – jest jednocześnie zachwycającym dziełem sztuki i najlepszym

z mężem Nickiem, dwoma kotami i dwiema

wprowadzeniem w tajemnice kosmosu dla starszych dzieci, młodzieży, a nawet dorosłych.

kurami.
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ILUSTRATOR

cena: 24,90 zł
stron: 96
format: 240 x 240 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13350-2

Gdzie są różowe okulary detektywa
Pozytywki?
fot. Magda Wosik

Autor i ilustrator: Piotr Rychel

Piotr Rychel — zajmuje się projektowaniem
graficznym i ilustracją. Współpracował z lokalnym wydaniem „Gazety Wyborczej”, wydawnictwami literatury dziecięcej i edukacyjnymi.
Ilustrował i opracowywał graficznie serię
podręczników do nauczania początkowego (za
jeden z nich został wyróżniony przez PTWK
w konkursie na najpiękniejszą książkę roku
2000). W latach 2004–2008 jako redaktor
naczelny kierował dwutygodnikiem „Miś”. Od
wielu lat współpracuje ze „Świerszczykiem”.
Jest twórcą graficznego wizerunku detektywa Pozytywki, głównego bohatera bestsellerowej serii Grzegorza Kasdepke. Współautor
(z Magdą Wosik) pierwszej w Polsce bajki do
rysowania pt. O, ja cię! Smok w krawacie! —
Najlepszej Książki Dziecięcej „Przecinek i kropka” 2011 w konkursie Empiku. W wolnych chwilach jeździ na motorze.

W tej serii również:

Inspirująca do rysowania, kreatywności, a czasem i do łamania głowy pozycja.
Nauczycie się z niej, jak narysować detektywa Pozytywkę i innych bohaterów serii Grzegorza Kasdepke. Dowiecie się, co pan Mietek robi po godzinach, co próbuje
ujarzmić detektyw Pozytywka. A także: skąd w kamienicy wzięło się zębowo wróżkowe zombie, na czym polega działanie kaktusa, tajnej broni detektywa, i dlaczego
pewna pozytywka wprowadza swą melodią w stan hipnozy?

Uwaga: tylko dla użytkowników z poczuciem humoru!

44

zamówienia: 22 338 92 09

MAJ nowości

AUTOR

cena: 24,90 zł
stron: 22
format: 175 x 175 mm
oprawa: twarda, karton
ISBN: 978-83-10-13314-4

Nie bój się i pocałuj mnie!
Tłumacz: Małgorzata Słabicka

© Joachim Gern

Autor i ilustrator: Nastja Holtfreter

Nastja Holtfreter jest ilustratorką i projektantką. Pracuje w Berlinie i skupia się na
twórczości dla dzieci, inspiruje się przyrodą, zwierzętami oraz swymi doświadczeniami jako mamy dwóch córek. Jej kolorowe, zabawne ilustracje zdobią nie tylko
książki i kolorowanki, ale także kartki z życzeniami, artykuły papiernicze, upominki,
ścienne dekoracje i gry.

Tej autorki również:
Kolorowy las. Co tu nie pasuje?, cena 19,90 zł
Kolorowe morze. Co tu nie pasuje?, cena 19,90 zł
Kolorowy plac budowy. Co tu nie pasuje?, cena 19,90 zł
— w przygotowaniu
Kolorowe dinozaury. Co tu nie pasuje?, cena 19,90 zł
– w przygotowaniu

Z czarownicą nie ma żartów. Właśnie zamieniła księcia w żabę! I co teraz? Książę jest mały, zielony
i musi żywić się muchami. O, nie! Podobno zły czar zdejmuje tylko pocałunek. Pomożecie księciu?
Zaskakująca interaktywna książeczka, która rozbawi małych i dużych czytelników!
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AUTOR

cena: około 39,90 zł
stron: 240
format: 195 x 254 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13324-3

Autor: Michał Gąsiorowski
Ilustratorzy: Agnieszka Surma, Przemysław Surma, Malwinka Surma

fot. Filip Ćwik/Studio 810

To jest futbol! Krótka historia piłki nożnej

Michał Gąsiorowski — dziennikarz sportowy
i motoryzacyjny. Przez 16 lat pracował w radiowej Trójce, gdzie relacjonował wiele wydarzeń sportowych, w tym między innymi
mistrzostwa świata i Europy w piłce nożnej,
a także był współautorem motocyklowej
wyprawy dookoła świata. Prowadził takie
audycje jak „Trzecia Strona Medalu”, czy „Na
Trzecim Biegu”. Był również wysłannikiem na
letnie i zimowe igrzyska olimpijskie. Obecnie
jest redaktorem naczelnym radia sportowego „Zapinamy pasy” oraz komentuje wyścigi
Formuły 1 w telewizji Eleven Sports. Po napisaniu książki Od koła do Formuły 1 postanowił przybliżyć młodym czytelnikom historię
piłki nożnej, a w szczególności mistrzostw
świata.

Ręka Maradony, pęknięty but Deyny, skradziony Puchar
Rimeta i piesek Pickles, który go odnalazł. Historia piłki
nożnej, a przede wszystkim mistrzostw świata, pełna jest
nie tylko wspaniałych akcji i wybitnych strzelców, lecz
także ciekawych anegdot.
Dlaczego Francuzi nie mogli zagrać w swoich strojach
na mundialu w 1978 roku, jakie warunki postawił sędzia
pierwszego finału w historii oraz co Brazylijczycy czują
na dźwięk słowa „Maracanazo” — o tym wszystkim dowiecie się z tej książki.
O piłce nożnej właściwie można pisać bez końca, ale chciałem Wam opowiedzieć o tym, o czym każdy duży i mały
kibic po prostu musi wiedzieć. Jakie są najsłynniejsze puchary, który z nich jest najstarszy i jak trudno było stworzyć zasady gry w piłkę nożną, która na początku współczesnej historii była połączeniem futbolu i rugby.
Sporo miejsca poświęcam też Polakom, bo przecież nasi piłkarze zapisali się na stałe w historii futbolu. Ernest Wilimowski przez kilkadziesiąt lat był
rekordzistą w liczbie goli strzelonych w jednym meczu, Grzegorz Lato został królem strzelców na mistrzostwach świata, Kazimierz Deyna nie trafił
słynnego rzutu karnego, a Zbigniew Boniek ustrzelił hat tricka w meczu z Belgią.
Piłka nożna cały czas się zmienia. Pierwszy finał rozegrano dwiema różnymi piłkami. We współczesnych imprezach sędziowie mają do dyspozycji
nie tylko technologię goal line, ale także powtórki wideo, a piłkarze grają w butach lżejszych od grejpfruta. Jedno się nie zmieniło. Wciąż chodzi o to,
by to, co się kopie, wpadło do bramki, co z kolei wprawia w ekstazę cały świat.
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AUTOR

cena: 69,90 zł
stron: 344
format: 210 x 165 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13226-0

Fistaszki zebrane 1985–1986
Autor i ilustrator: Charles M. Schulz
Tłumacz: Michał Rusinek
Wstęp: Michał Gąsiorowski

Charles Schulz — amerykański grafik, znany
na całym świecie dzięki komiksowi Fistaszki.
Urodził się w Minneapolis w Minesocie. Walczył
w Europie podczas II wojny światowej. Po powrocie do USA został nauczycielem sztuki.
Jego rysunki były publikowane w prasie od
1947 roku; spośród nich największą sławę zdobyły Fistaszki. Popularność Schulza jest ogromna
— wyróżniono go licznymi nagrodami, gwiazda
z jego nazwiskiem znajduje się w hollywoodzkiej Alei Gwiazd, zorganizowano poświęcone
mu muzeum, nazwano jego imieniem lotnisko
w USA. W 2001 roku otrzymał pośmiertnie
Złoty Medal Kongresu, najwyższe odznaczenie,
jakie może uzyskać cywilny obywatel Stanów
Zjednoczonych Ameryki.

Charles Schulz był amerykańskim skarbem
narodowym: artystą, filozofem i przenikliwym
obserwatorem życia.
Bill Clinton

Fistaszki wkraczają w barwną połowę lat osiemdziesiątych wraz z nastolatkami włóczącymi się po centrach handlowych, punkami (Snoopy z irokezem!), zabójczymi pszczołami i kometą Halleya. Dzieciaki wyjeżdżają na obóz przetrwania, asa lotnictwa z czasów pierwszej wojny światowej rozkłada grypa, Charlie pozuje do sesji zdjęciowej w kostiumie kąpielowym, a Peppermint Patty dostaje zrzędliwego korepetytora… Do tego pojawiają się
Molly Volley, nieznośna karierowiczka Tapioca Pudding, a także Spike i jego wierny kaktus!

W serii Fistaszki zebrane:
1973–1974, cena 69,90 zł
1975–1976, cena 69,90 zł
1977–1978, cena 69,90 zł
1979–1980, cena 69,90 zł
1981–1982, cena 69,90 zł
1983–1984, cena 69,90 zł

W przygotowaniu:
1987–1988, cena 69,90 zł
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cena: 29,90 zł
stron: 18
format: 190 x 300 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13379-3

Nieoni
Co
bójrobią?
się i pocałuj mnie!
Autor i ilustrator: Artur
NastjaGulewicz
Holtfreter
Tłumacz: Małgorzata Słabicka

Artur Gulewicz urodził się w 1978 roku.
Absolwent łódzkiej ASP. Od ponad dwunastu
lat zajmuje się ilustrowaniem i projektowaniem książek. Zaczynał od projektowania
podręczników, a dziś skupia się głównie na
ilustrowaniu książek dla dzieci, gdyż jak
sam mówi, to sprawia mu największą radość i w tym może dać upust wyobraźni.
Tworząc ilustracje, miesza różne style.
Łączy pastele z akwarelami i zdjęciami,
dążąc do uzyskania jak najciekawszego
efektu. Współpracuje z czołówką polskich
wydawnictw, a także wykonuje projekty
dla UNICEF-u.

Kilka postaci postanowiło porzucić swoje zajęcie i chociaż na chwilę stać się kimś innym. Listonosz, ogrodniczka, budowniczy, muzyk, naukowiec, dziennikarka, baletnica, kelner i podróżniczka – ubrani w charakterystyczny strój i otoczeni przedmiotami kojarzącymi się z ich zawodem – na kartach tej książki mogą zmienić
swoje przyzwyczajenia. Co się stanie, jeśli listonosz chwyci w ręce gitarę i jednocześnie będzie żonglował
ananasem? Albo kiedy podróżniczka zacznie kręcić piruety? Wszystko jest możliwe dzięki ilustracjom podzielonym na trzy części, które gwarantują świetną zabawę! Na pewno nie będziecie się nudzić!
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cena: 49,90 zł
stron: 280
format: 165 x 175 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13362-5

Poczytaj mi, mamo. Księga czwarta
Autor: praca zbiorowa
Ilustrator: praca zbiorowa

W tej serii również:
Poczytaj mi, mamo. Księga pierwsza
Poczytaj mi, mamo. Księga druga
Poczytaj mi, mamo. Księga trzecia

Kolekcja Poczytaj mi, mamo to najpiękniejsze książeczki, które przez lata ukazywały się
w tej serii. W naszej antologii publikujemy je w niezmienionej szacie graficznej, aby bajkom i wierszom znakomitych pisarzy znów mogły towarzyszyć prace wybitnych ilustratorów.
Tym razem Poczytaj mi, mamo, jakiego jeszcze nie znacie — z okładkami nawiązującymi
do dawnych wydań i w formacie zbliżonym do charakterystycznego dla serii kwadratu.
W przygotowaniu:
Poczytaj mi, mamo. Księga piąta
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cena: 29,90 zł
stron: 288
format: 140 x 202 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13270-3

Uniwersytet Wszystko Moje
Autor: Fabrizio Silei
Ilustracje: Adriano Gon
Tłumacz: Joanna Wajs
Obrzydliwie bogaci państwo Smirthowie mają zmartwienie. Za wszelką cenę
próbują zaszczepić swojemu potomkowi najwznioślejsze przymioty ducha, takie
jak zdrowy egoizm i żądza pieniądza. Ostatecznie tylko po to go sobie sprawili, aby mieć dziedzica kontynuującego piękne rodzinne tradycje. Ale ich synek
w kwestiach życiowych jest naiwny jak dziecko. Pożycza pieniądze bez procentu!
Zaprasza na urodziny podejrzanych żebraków! Znosi do domu bezdomne zwierzęta! Krótko mówiąc: dzieciak jest dobry do szpiku kości. No i co z takim zrobić?
Trzeba dać mu szkołę… tak, szkołę z paskudnym dyrektorem, podłymi nauczycielami i wstrętnymi kolegami, z których mógłby brać przykład. Jeśli jednak sądzicie,
że akademia kształcąca samolubów zepsuje naszego bohatera, jesteście w błędzie. Nigdy nie lekceważcie spustoszeń, jakie może poczynić w złym świecie czyjeś
szczerozłote serce…
Książka nominowana do jednej z najważniejszych nagród literackich we Wło
szech — Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018.

cena: 24,90 zł
stron: 256
format: 140 x 192 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13269-7

Mam na imię Zero
Autor: Luigi Ballerini
Tłumacz: Tomasz Kwiecień
Zero nigdy jeszcze nie dotknął żadnej żywej istoty, nie doświadczył zimna ani
gorąca, nie wie, co to wiatr i śnieg. Żył w Świecie, strzeżonej przestrzeni, gdzie
został wyszkolony do pilotowania wojskowych dronów. Jego przewodniczką
była Madar: głos, który go nagradzał i pocieszał. Kiedy pewnego dnia w Świecie
zapadła ciemność, Zero uznał, że to nowy sprawdzian jego umiejętności. Zdołał
wydostać się na zewnątrz. Do prawdziwego świata, w którym występują śnieg
i mróz, a komunikacja nie odbywa się za pośrednictwem ekranów dotykowych...
Czy nauczy się w nim funkcjonować? Niełatwo zapomnieć, jak się zostało wychowanym…
Wirtualny Świat, złożony z nieprzerwanej gotowości, intensywnych szkoleń
i realizowania celów. Mimowolna ucieczka i zderzenie z rzeczywistym światem.
Zero musi wybrać. Wrócić? Zmierzyć się z nowym życiem? Co jest właściwe?
I do jakiego świata naprawdę należy?
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CZERWIEC nowości
cena: 29,90 zł
stron: 32
format: 240 x 320 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13346-5

AUTOR

Jak to działa? Ciało człowieka
Autor i ilustrator: Nikola Kucharska

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.

Klara fascynuje się światem wokół. Chciałaby zrozumieć, jak funkcjonuje człowiek, a w przyszło-

W tej serii również:

ści zostać lekarzem albo pielęgniarką. Każdą wolną chwilę poświęca na zdobywanie wiadomości.

Jak to działa? Zwierzęta, cena 29,90 zł

Pomaga jej dziadek, który swymi zabawnymi rysunkami cierpliwie odpowiada na kolejne pytania
wnuczki. Dlaczego jesteśmy podobni do naszych rodziców? Po co nam pępek? Czy to prawda, że
na starość człowiek się kurczy? Skąd się biorą śpiochy w oczach i motyle w brzuchu? Dlaczego
jedno jedzenie jest zdrowe, a inne nie? Dlaczego po karuzeli kręci się nam w głowie? Po co nam łzy
i ślina? Dlaczego burczy nam w brzuchu, a kupa brzydko pachnie? Jak powstaje strupek? Co chroni
nas przed chorobami?

Legendy polskie dla dzieci w obrazkach, cena 29,90 zł
Mity greckie dla dzieci w obrazkach, cena 29,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią koty, cena 39,90 zł
Podróż dookoła świata. Północ–południe. Wschód–

Duży format, wypełnione szczegółami ilustracje, edukacja połączona z zabawą i humorem to tylko niektóre z zalet tej niezwykłej książki o tym, jak działa ciało człowieka.

52

Tej autorki również:

zamówienia: 22 338 92 09

zachód, cena 39,90 zł
Koci blok rysunkowy, cena 15,00 zł
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CZERWIEC nowości

AUTOR

cena: 39,90 zł
stron: 304
format: 135 x 204 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13299-4

Kocie sekrety oczami naukowców
Autor: Thomas McNamee
Tłumacz: Magdalena Korobkiewicz

© Richard Neill/Adventure Pictures

O czym myślą koty.

Thomas McNamee jest absolwentem
wersytetu Yale, poetą i eseistą,
Uni
autorem znakomicie przyjmowanych
przez krytyków i czytelników publikacji o tematyce przyrodniczej, a przede
wszystkim kociarzem. W swojej najnowszej książce pokazuje, jak widzi
te fascynujące zwierzęta współczesna
nauka, i opowiada o życiu własnej kotki
Augusty.

Oddajemy im własną poduszkę, ale czy naprawdę je rozumiemy? W swojej fascynującej opowieści Thomas McNamee rozszyfrowuje jedna po drugiej
kocie tajemnice, przytaczając nieznane szerszemu ogółowi badania naukowców, a także powołując się na osobiste doświadczenia — kociarza wielkiej
klasy.

O czym myślą koty to przewodnik po życiu wewnętrznym kotów dla każdego. Dla tych, którzy dopiero uczą się trudnej sztuki interpretowania kocich
zachowań, i dla tych, którzy uważają się za jej arcymistrzów.
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CZERWIEC nowości

AUTOR

cena: 29,90 zł
stron: 48
format: 230 x 310 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13212-3

Autor i ilustrator: Daniel de Latour

© Agencja TVN/x-news

Przewodnik po Ziemi dla młodych kosmitów

Daniel de Latour ilustruje książki i czasopisma dla
mniejszych i większych, rysuje komiksy. Współpracował
m.in. z „Misiem”, „Świerszczykiem”, ilustrował felietony
Joanny Sokolińskiej w „Wysokich Obcasach”, rysował
smoki, krasnoludki, kosmonautów, żyrafy, tygrysy,
pociągi i inne rzeczy. Wyprawa do kraju księcia

Marginała Henryka Bardijewskiego z jego ilustracjami otrzymała nominację do nagrody Polskiej
Sekcji IBBY Książka Roku 2009, a Atlas świata.

Ameryka Południowa nominowany był do nagrody
Przecinek i Kropka w kategorii najlepsza książka
dziecięca. Za ilustracje do Zaskórniaków Grzegorza
Kasdepke i Ryszarda Petru otrzymał m.in. wyróżnienie PTWK oraz nominacje do kilku innych nagród, za Niesamowite przygody dziesięciu skarpe-

tek Justyny Bednarek nagrodę Przecinek i Kropka,
a za Dom nie z tej ziemi Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby nominację do nagrody Dobre Strony. Jest
laureatem drugiej nagrody w konkursie na komiks
Muzeum Powstania Warszawskiego i wielu innych
nagród. Niektóre rzeczy przerysowuje od swoich
dzieci. Uczy się grać na skrzypcach od wiejskich
muzykantów.

Biuro podróży Wesoły Meteor zaprasza na zupełnie wyjątkową wycieczkę do jednego z najbardziej zadziwiających zakątków Kosmosu. Jeżeli wybierzesz się z nami, nie pożałujesz — ta przygoda warta jest każdego wydanego grosza. Czekają na Ciebie nieprawdopodobne zwierzęta:
olbrzymie słonie i tycie żabki, maleńkie pchły i wielkie trolle. Intrygujące muchy. Niepowtarzalne
koty, imponujące smoki, krasnoludki, chomiki, ludzie, dżdżownice, morskie świnki, nadmorskie
świnki, jednorożce, wielorożce, ślimaki i mnóstwo innych gatunków! Odwiedź z nami najsłynniejsze miasta! Podziwiaj monumentalne wodospady, wodogrzmoty i welocypedy! Zobacz psa
(koniecznie)! I chmury! Poznaj Chińczyków z Chin, Polaków z Polski i Indian z Ameryki.
Wybierz się z nami na ZIEMIĘ!
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CZERWIEC nowości

AUTOR

cena: 39,90 zł
stron: 28
format: 200 x 280 mm
oprawa: twarda, karton
ISBN: 978-83-10-13176-8

Opowiem ci, mamo, co robią psy
fot. Wojciech Frasz

Autor i ilustrator: Paulina Wyrt

Paulina Wyrt — absolwentka poz
nańskiego Liceum Plastycznego
im. Piotra Potworowskiego, historii
sztuki na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza i Wydziału Animacji
na Uniwersytecie Artystycznym
w Poznaniu (UAP). Tworzy czołówki do programów telewizyjnych,
teledyski, filmy edukacyjne, a także ilustracje do książek dla dzieci
i nie tylko. W swoich pracach łączy
tradycyjne techniki z nowoczesnymi technologiami. Od lat asys
tuje
i prowadzi warsztaty poświęcone
filmowi animowanemu, a od 2016
roku, jako asystentka na UAP, zaraża swoją pasją i kształci kolejne
pokolenie profesjonalnych animatorów. W wolnym czasie oddaje się
pasji rysowniczej jako ilustratorka.

W tej serii również:
Opowiem ci, mamo, co robią koty, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią mrówki, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią pająki, cena 39,90 zł

Poznaj Felera, trochę nieokrzesanego, ale uroczego psiaka, któremu dom i miłość ofiarowuje sympatyczna Lila. Wprawdzie musi nad nim jeszcze trochę popracować (na przykład nauczyć go, że

Opowiem ci, mamo, co robią żaby, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, skąd się bierze miód, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią narzędzia, cena 39,90 zł

kot to też przyjaciel), ale jest na dobrej drodze. A radość z posiadania tak wiernego druha wyna-

Opowiem ci, mamo, co robią auta, cena 39,90 zł

gradza wszelkie trudy.

Opowiem ci, mamo, co robią statki, cena 39,90 zł

Opowiem ci, mamo, co robią psy to zabawna książka obrazkowa nie tylko o Felerze. Wraz z boha-

Opowiem ci, mamo, co robią pociągi, cena 39,90 zł

Opowiem ci, mamo, co robią samoloty, cena 39,90 zł

terami odwiedzisz weterynarza, salon piękności, plac zabaw dla zwierząt i wiele innych ciekawych
miejsc. Dowiesz się, jak odpowiedzialną pracę wykonują niektóre psy, poznasz ich rasy, zwyczaje
i umiejętności. Nauczysz się także opiekować tymi zwierzętami, a przy okazji sprawdzisz swoją
spostrzegawczość, wyszukując ukryte szczegóły i rozwiązując zagadki.
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CZERWIEC nowości
cena: 49,90 zł
stron: około 208
format: 195 x 254 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13322-9

AUTOR

100 głupich pytań dla bystrzaków
Autor: Stéphane Frattini
Ilustracje: 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?

58

zamówienia: 22 338 92 09

CZERWIEC nowości
ILUSTRATOR

cena: 44,90 zł
stron: 152
format: 195 x 270 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13343-4

Wielka księga wartości.
Opowiadania o szczerości, tolerancji
i innych ważnych sprawach
Autorzy: Teresa Blanch, Anna Gasol
Ilustrator: Valentí Gubianas
Tłumacz: Marta Szafrańska-Brandt

Valentí Gubianas – ilustrowaniem zajął się
jeszcze podczas studiów na uczelni artystycznej. Jego pierwsza książka ukazała się
w 1995 roku i od tego czasu pracował dla
licznych hiszpańskich wydawców. Ilustracje
Valentíego Gubianasa zostały zaprezentowane na wystawie Archiginnasio podczas
Targów Książki Dziecięcej w Bolonii 2017
roku.

AUTOR
Teresa Blanch – studiowała dziennikarstwo
i edytorstwo. Uzyskała stypendium niemieckiego rządu, które umożliwiło jej pracę
w Międzynarodowej Bibliotece Młodzieżowej
w Monachium. Obecnie współpracuje z hiszpańskimi wydawnictwami i pisuje do europejskich magazynów specjalizujących się
w literaturze dziecięcej.
Anna Gasol – jako dziewczynka uwielbiała
słuchać historii opowiadanych przez babkę
i czytać książki przygodowe. Studiowała
angielski, filologię niemiecką, bibliotekoznawstwo. Pracowała jako nauczycielka
oraz w bibliotece. Współpracuje z wieloma
hiszpańskimi wydawcami, jest autorką licznych publikacji książkowych i prasowych
dla dzieci oraz tłumaczką.

Wielka księga wartości to szesnaście niezwykłych opowieści, dzięki którym nauczymy się stawiać czoła trudnym sytuacjom i szukać ich rozwiązania. Dowiemy się, na czym polegają tolerancja, uprzejmość,
solidarność, szczerość oraz empatia i jakie mają znaczenie w życiu każdego człowieka. Odkryjemy też,
jak ważne jest akceptowanie siebie.
To książka, którą można czytać bez końca. To książka, która uczy nas zrozumienia i empatii. To książka,
która pokazuje, jak żyć.
Przepięknie zilustrowana Wielka księga wartości pomoże również dorosłym, którzy chcieliby w przystępny sposób opowiedzieć dzieciom, czym kierować się w życiu.

zamówienia: sklep.wysylkowy@nk.com.pl
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CZERWIEC nowości
cena: 29,90 zł
stron: 128
format: 205 x 258 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13327-4

Absolutnie fantastyczne zabawy z liczbami
Autor: Claire Sipi
Ilustrator: Emily Golden
Tłumacz: Magdalena Korobkiewicz

W tej serii również:

Rozwiązuj sudoku, piramidy liczbowe, łam kody, szukaj liczb, dodawaj i odejmuj. Znajdziesz tu ponad 100 najlepszych zabaw z liczbami! Idealna książka do trenowania mózgu i doskonalenia umiejętności matematycznych.
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Absolutnie fantastyczne labirynty, cena 29,90 zł
Absolutnie fantastyczne łamigłówki, cena 29,90 zł
Absolutnie fantastyczne połącz kropki, cena 29,90 zł

CZERWIEC nowości
cena: 31,90 zł
stron: około 320
format: 130 x 197 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13303-8

Smok z czekoladowym sercem
Autor: Stephanie Burgis
Ilustrator: Freya Hartas
Tłumacz: Anna Nowak
Aventurine jest młodą smoczycą mieszkającą w górach ze swoją rodziną.
Najbardziej na świecie chciałaby polować na ludzi, ale nie może jeszcze tego robić i bardzo się nudzi. Postanawia więc uciec, by zająć się wreszcie tym, o czym
marzy. Coś jednak idzie nie tak... Za sprawą cudownie pachnącej zaczarowanej
czekolady, którą warzy w kociołku tajemniczy mag, sama zamienia się w... człowieka. A to dopiero początek jej niesamowitych przygód!

Zabawna, wzruszająca i smakowicie czekoladowa!
Holly Webb

cena: 26,90 zł
stron: 80
format: 165 x 230 mm
oprawa: twarda
ISBN:978-83-10-13345-8

Zwierzoobjaśniarka.
Wynalazek, który zmienił świat
Autor i ilustrator: Sergio Olivotti
Tłumacz: Joanna Wajs

Żadnych więcej nieporozumień między tobą a twoim zwierzęciem! Dzięki
ZWIERZOOBJAŚNIARCE człowiek w końcu dowie się, co myśli pies, co interesuje
kota, czego szuka kura. Tajemniczy świat niedźwiedzi, owiec, a nawet karaluchów stanie przed nami otworem.
Po raz pierwszy kompletna i wyczerpująca książka na temat niezwykłego wynalazku pozwalającego na rozmowę ze zwierzętami!

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

cena: 36,90 zł
stron: 124
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?
Przygotuj się do badania głębin oceanów, dalekiego kosmosu i wszystkiego po drodze! Wybuchy wulkanów, nietoperze-wampiry, upierzone
welociraptory i dużo więcej czeka na ciebie w NAUKOMIKSACH!
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LIPIEC nowości
cena: 31,90 zł
stron: około 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
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: wielgachną pajęczynę
(z wielgachnym pająkiem), pociąg z tłuczonych ziemniaków z sosem, madame
Wiewszystko, a także czerwony guzik, którego lepiej nie naciskać, bo… No, na co
czekacie? Właźcie!
W tej serii również:

W przygotowaniu:

13-piętrowy domek na drzewie

104-piętrowy domek na drzewie

26-piętrowy domek na drzewie
39-piętrowy domek na drzewie
52-piętrowy domek na drzewie
65-piętrowy domek na drzewie
78-piętrowy domek na drzewie

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

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

zamówienia: sklep.wysylkowy@nk.com.pl
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LIPIEC nowości
cena:około 22,90 zł
stron: około 160
format: 140 x 192 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13241-3

Zagadka grobu wampira
Seria: Detektywi z Tajemniczej 5
Autor: Marta Guzowska
Ilustrator: Agata Raczyńska
Drugi tom serii detektywistycznej o młodych śledczych z Tajemniczej 5!
Tydzień wśród poszukiwaczy starożytnych skarbów? To będą najlepsze wakacje na świecie! Gdy wujek Piotrka 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…

W tej serii również:

W przygotowaniu:

Zagadka zaginionej kamei

Zagadka królowej myszy
Zagadka ducha Chopina

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

Uczciwa oszustka
Autor: Tove Jansson
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?
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WIOSN A - LATO 20 18
Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA
02-898 Warszawa, ul. Sarabandy 24c

Gry kupisz w sklepie:

ZAGRAJ Z NAMI!
Wśród naszych gier znajdziecie najlepsze planszówki przeznaczone dla całej rodziny.

Lubicie prezenty?
W każdej naszej grze znajdziecie specjalne dodatki dla graczy!

!

Naklejki narysowane przez Nikolę Kucharską
pozwolą Wam podpisać gry.

!

Karty Megamocy zilustrowane przez
Tomasza Leśniaka to wyjątkowe karty –
pasują do każdej gry! Nie wpływają na
końcowy wynik, z założenia stanowią
wyłącznie formę zabawy dla graczy.

!
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Woreczek płócienny to prawdziwy skarb
dla każdego gracza! Można do niego spakować grę
i zabrać w podróż lub na spotkanie z przyjaciółmi.
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GAME OVER

FOOD TRUCK

BĄDŹ SPRYTNIEJSZY
NIŻ KURY!

POCZUJ SIĘ JAK BOHATER
GRY KOMPUTEROWEJ!

WOLISZ SUSHI
CZY HAMBURGERY?
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BUDOWA MIASTA
INWESTUJ
W NIERUCHOMOŚCI
I ZARÓB MAJĄTEK!
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ROBOCZA WERSJA OKŁADKI
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13 DUCHÓW
ZNAJDŹ DUCHA, ZANIM
ON ODNAJDZIE CIEBIE!
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MAJ

PORA NA STWORA

ZEUS

NAJAZD TURYSTÓW

WYOBRAŹNIA, ZABAWA,
EMOCJE!

ZABAWA + NAUKA
MITOLOGII I MATEMATYKI!

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

POLSKA GOLA!

ZABAWA + ROZWÓJ DZIECI!

WIELKIE PIŁKARSKIE EMOCJE!
2 WERSJE GRY: POLSKA–HISZPANIA I POLSKA–NIEMCY!
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wiek: 3+

POTWORNE PORZĄDKI

NOWOŚĆ!
maj

Autor:
Gamewright
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Ilustrator:
Maciej Szymanowicz
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cena: 59,90 zł
format pudełka: 200 x 200 x 45 mm
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ZABAWA + ROZWÓJ DZIECI!

GRY PLANSZOWE

Dzieci robią porządek w pokoju. Wyciągają z woreczka różne przedmioty i odstawiają na miejsca.
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
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zÔciem

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

NOWOŚĆ!
kwiecień

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
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Anja Wrede

wiek: 4+

MYSZKI W OGRODZIE

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

Do gry dodaliśmy naklejkę i woreczek płócienny!

NOWOŚĆ!
kwiecień

Autor:
Jérémy Peytevin
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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+

PORA NA STWORA

NOWOŚĆ!
kwiecień

Autor i ilustrator:
Manu Palau
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15
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cena: 39,90 zł
format pudełka: 135 x 135 x 45 mm

WYOBRAŹNIA, ZABAWA, EMOCJE!

GRY PLANSZOWE

Stwórzmy stwory! 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!

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!

Autor:
Anja Wrede

5+
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GRACZY

Ilustrator:
Krystyna Michałowska
Anja Wrede

wiek: 5+

KRÓWKA W KUCHNI
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cena: 59,90 zł
format pudełka: 200 x 200 x 45 mm
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ZABAWA + NAUKA SYLABIZOWANIA!

Gra z drewnianą łyżką!

1 Losujesz kartę z przysmakami.
Kropki oznaczają liczbę sylab

Gra wspiera rozwój dziecka
• sylabizowanie

trus-kaw-ka

• 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!

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
w kuchni.

Autor:
Reiner Knizia

5-105
LAT

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

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!

HIT!
Autor:
Jason Lin, Frank Liu
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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: 7+

JEDZIE POCIĄG Z DALEKA

HIT!

Autor:
Jeffrey D. Allers
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Ilustrator:
Nikola Kucharska

30
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cena: 89,90 zł
format pudełka: 260 x 260 x 60 mm

WYJĄTKOWA 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
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Do gry dodaliśmy naklejkę, Kartę Megamocy i woreczek płócienny!!

Wszyscy pozostali gracze powinni
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HIT!
Autor:
Kim Sehee, Kang Chulku
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fot. Jerzy Dolata
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Ilustrator:
Katarzyna Bajerowicz

Kim Sehee

wiek: 7+
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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
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PIRANIE!
Ilustrator:
Tomek Larek
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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: 8+

FOOD TRUCK

NOWOŚĆ!
kwiecień

Ilustrator:
Nikola Kucharska

Autor:
Horst-Rainer Rösner
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cena: 24,90 zł
format pudełka: 135 x 174 x 40 mm

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!

NOWOŚĆ!
maj

Autor:
Reiner Knizia
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GRACZY

Ilustrator:
Janusz Wyrzykowski

wiek: 8+

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

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

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.

wiek: 8+

ZEUS
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Autor:
Jason Schneider
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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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Do gry dodaliśmy naklejkę i Kartę Megamocy!
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Autor:
Reiner Stockhausen

8-108
LAT

2-8

GRACZY

Projekt graficzny:
Cezary Szulc
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POLSKA GOLA!
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cena: 39,90 zł
format pudełka: 97 x 97 x 73 mm

NAJLEPSZA GRA PIŁKARSKA!
Wyobraź sobie, że w ﬁnale Mistrzostw Świata gramy z Hiszpanią lub Niemcami. Poczuj te emocje!

2 WERSJE GRY!

Do gry dodaliśmy naklejkę i Kartę Megamocy!

6XJNQYX
@KDOQYDC RS@IJ@QSÔONRVN
QTBGDLM
HLQTBGT
@RSÔOMD

FNFQ@BY
0RĻHV]FR
@ʖ
IQÄÆVZ
*@QSÔOQ
²MUXFK
YDJ@YTID

RYM@RSÔ
OMDLTF
Q@BYNVH


GRY PLANSZOWE

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

wiek: 8+

13 DUCHÓW

NOWOŚĆ!
maj

Autor:
Victor Amanatidis

8-108
LAT

2-4

GRACZY

Ilustrator:
Tomek Larek

20

MINUT

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

ZNAJDŹ DUCHA, ZANIM
ON ODNAJDZIE CIEBIE!

ROBOCZA WERSJA OKŁADKI

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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HIT!
Autor:
Scott Almes

8-108
LAT

2-4

GRACZY

Ilustrator:
Tomek Larek

wiek: 8+

DOMEK NA DRZEWIE

20

MINUT

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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Do gry dodaliśmy naklejkę i Kartę Megamocy!
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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.

wiek: 8+

SEN

HIT!
Ilustrator:
Marcin Minor

Autor:
Gamewright

8-108
LAT

2-5

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

1996

NAJLEPSZA
GRA
MENSA USA
NAGRODA
„TOP 100
GAMES”
USA

NAJLEPSZA
ZABAWKA
USA

NAGRODA
RODZICÓW
USA

NAGRODA
„MAJOR FUN!”
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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Podejrzyj 1

Do gry dodaliśmy naklejkę i Kartę Megamocy!

1

wiek: 8+

GRY PLANSZOWE

2

8
6

wiek: 8+

BANKRUT

HIT!
Autor:
Reiner Knizia

8-108
LAT

2-4

GRACZY

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

2003

2003

NAJLEPSZA
GRA RODZINNA

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!

Chcę

Dam

za

za

!

Dam

!
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Autor:
Néstor Romeral Andrés
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GRACZY

Ilustrator:
Tomek Larek

wiek: 8+

TWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA

20

MINUT

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

GRA LOGICZNA DLA CAŁEJ RODZINY!

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

Proste zasady poruszania się wiewiórek po drzewie!
Przykład:
• twoja wiewiórka wchodzi na pole z 3 orzechami,
• zdobywasz 3 punkty,
• w następnej kolejce twoja wiewiórka poruszy się o 3 pola.

QX 
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Do gry dodaliśmy naklejkę, Kartę Megamocy i woreczek płócienny!
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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+

WIELKA UCIECZKA
Autor:
Leo Colovini

8-108
LAT

2-5

GRACZY

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

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
iesz graā.
KartÔ przekazujesz
graczowi,
który wybraý
kolor pionków
jako ostatni

.

Do gry dodaliśmy naklejkę, Kartę Megamocy i woreczek płócienny!

HIT!
Autor:
Andrew Innes

10-110
LAT

3-6

GRACZY

Projekt graficzny:
Cezary Szulc

wiek: 10+

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

2016

2014

2010

NAJLEPSZA
GRA
Szwecja

NAJLEPSZA
GRA
Dania

NAGRODA
MENSA SELECT

USA

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!

NOWOŚĆ!
Ilustrator:
Tomek Larek
Cezary Szulc

Autor:
Tom Dalgliesh
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GRACZY

maj

45
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Tomek Larek

wiek: 10+

BUDOWA MIASTA

cena: 89,90 zł
format pudełka: 240 x 310 x 65 mm
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GRY PLANSZOWE
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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!
•

Buduj osiedla, biurowce i fabryki.

•

Inwestuj w kina, pływalnie i inne obiekty dla mieszkańców.

•

Zarób miliony na nieruchomościach!
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wiek: 10+

GRY PLANSZOWE

wiek: 10+

GRA NA EMOCJACH

HIT!
Autor:
Manu Palau

10-110
LAT

3-10

GRACZY

Projekt graﬁczny:
Małgorzata Wójcicka
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cena: 39,90 zł
format pudełka: 90 x 90 x 75 mm
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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!

HIT!
Autor:
Kota Nakayama
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GRACZY

Projekt graficzny:
Maisherly Chan

wiek: 10+

GEJSZE

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

2016
NAJLEPSZA GRA
2-OSOBOWA
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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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

oferta
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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

www.nk .com.pl

