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Od tamtej pory Agnieszka Tokarczyk stawia na rozwój oraz innowacyjność. „Nasza Księgarnia” publikuje klasykę literatury (m.in.

Kubusia Puchatka Alana Alexandra Milne’a, dziewięciotomową serię o Muminkach autorstwa Tove Jansson czy Dzieci z Bullerbyn
Astrid Lindgren) i światowe bestsellery (np. Dziennik cwaniaczka Jeffa Kinneya), przede wszystkim jednak cały czas szuka recepty na książki piękne i wartościowe. Do naszych hitów należą serie Rok w…
czy Opowiem ci, mamo, a także zabawki i książki z serii Pucio, które skradły serca małych czytelników.
W ostatniej dekadzie wydawnictwo znacząco się rozwinęło. Pojawiły się dział gier, który tworzy gry
planszowe, oraz dział zabawek, który dba o to, by najmłodsi mogli cieszyć się pięknymi maskotkami, puzzlami oraz zabawkami edukacyjnymi. Ponadto w 2020 roku „Nasza Księgarnia” przeWydawnictwo „Nasza Księgarnia” kończy 100 lat! Ten radosny jubileusz jest świetną okazją do wspominania naszej historii, ale
też (a może przede wszystkim!) do patrzenia w przyszłość. Zacznijmy jednak od początku.

niosła się do nowej siedziby, wybudowanej specjalnie na potrzeby nieustannie rozrastającego
się wydawnictwa.
Oby czekało nas następne 100 lat z pięknymi książkami!

Wydawnictwo zostało założone w 1921 roku, trzy lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Mimo trudności, które były
odzwierciedleniem problemów młodego państwa, do 1939 roku opublikowało aż 454 tytułów, głównie podręczników i pomocy naukowych dla nauczycieli, lecz także książek wznawianych po dziś dzień, takich jak Z przygód krasnala Hałabały Lucyny
Krzemienieckiej czy Puc, Bursztyn i goście Jana Grabowskiego. W czasie drugiej wojny światowej „Nasza Księgarnia” kolportowała wydrukowane przed wrześniem 1939 roku podręczniki, a także wydała 17 nowych tytułów.
Po wojnie firma została przekształcona w Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia” i szybko upaństwowiona. Później właściwie zmonopolizowała rynek publikacji dziecięcych. W redakcji graficznej pojawili się znakomici ilustratorzy, zaliczeni potem do
polskiej szkoły ilustracji: Józef Wilkoń, Bohdan Butenko, Zdzisław Witwicki, Hanna Czajkowska, Bożena Truchanowska, Maria
Orłowska-Gabryś i Olga Siemaszko. Ilustrowali książki najwybitniejszych autorów tworzących dla dzieci. W „Naszej Księgarni” od
pierwszych lat wydawali m.in.: Maria Kownacka, Jan Brzechwa, Helena Bechlerowa, Hanna Januszewska, Czesław Janczarski,
Wanda Chotomska, Ewa Szelburg-Zarembina, Edmund Niziurski i Adam Bahdaj.
W czasach PRL-u „Naszą Księgarnię” dotykały problemy całego kraju. Działalność wydawnicza była centralnie planowana,
a wraz z postępującym upadkiem gospodarczym coraz częściej brakowało papieru i pojawiały się problemy z dystrybucją.
Z takim bagażem wydawnictwo weszło w okres przemian gospodarczych, które rozpoczął w Polsce upadek komunizmu w 1989
roku. Dotychczasowy sposób działania nie sprawdzał się w nowych realiach i w 1992 roku zespół zdecydował o prywatyzacji
firmy. Tego zadania podjął się Mirosław Tokarczyk, uznany grafik i długoletni współpracownik „Naszej Księgarni”. To on wykupił
wydawnictwo i zajął się jego restrukturyzacją. Pierwsze dwa lata „Nasza Księgarnia” balansowała na krawędzi niewypłacalności, ale trafne decyzje odsunęły widmo upadku. Od 1996 roku w pracę w firmie zaangażowała się też Agnieszka Tokarczyk – córka
Mirosława. Razem poszukiwali nowych dróg rozwoju, a w 2001 roku, kiedy Mirosław Tokarczyk przeszedł na emeryturę, została
prezesem wydawnictwa.
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ka, ukochana pani z przedszkola, pani,
która tak pięknie się uśmiecha, pani, która tak ładnie poprawia
opadającą na czoło grzywkę,
pani, która tak bardzo lubi dzieci…
Właśnie – lubi dzieci!
A najbardziej w majeranku.
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ieści jest straszny – pani Miłka połknęła
dziecko!
Horror! czyli skąd
się
biorą
dzieci
– W całośc
i? – wykrz
tusiła Rozal
ka.
Początek tej opow

– Nie wiem, nie widziałem – szepnął Grześ
. – Możliwe, że wcześ

niej je pogryzła.
Autor: Grzegorz Kasdepke

Rozalce zrobiło się słabo. Miała nadzi
eję, że

Grześ to zauważy,
że zatroszczy się o nią, może nawet
Ilustrator: Paulina Daniluk
ją przytuli – ale Grześ
, jak to
Grześ, wolał gapić się na panią Miłkę.
Dlatego Rozalka zdecydowała, że zasłabnie ze strachu kiedy indzie
j.
– A skąd wiesz, skoro tego nie widziałeś?
– zapytała Rozalka.
– Bodzio mi mówił – wyjaśnił Grześ
. – A wiesz, jaki jest rezolutny.

Co prawda, to prawda – Bodzio miał
opinię najbardziej rezolutnego przedszkolaka pod słońcem. Wszys
cy to powtarzali. Tyle tylko
że nie wszyscy wiedzieli, co znaczy słowo
„rezolutny”.
– Aha. – Rozalka pokiwała niepewnie
głową. – Czyli Bodzio widział, tak?
Grześ wzruszył ramionami. Powątpiew
anie w głosie Rozalki trochę go drażniło. A z drugiej strony jemu,
Grzesiowi, także trudno
było w to wszystko uwierzyć. Pani Miłka
zjadająca dzieci?! Pani Mił-

Horro czyli skad_sklad_64.indd
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W tej serii również:
Tylko bez całowania! czyli jak sobie radzić
z niektórymi emocjami, cena 34,90 zł

Nowe wydanie bestsellerowej serii Grzegorza Kasdepke o pani Miłce i przedszkolakach.
Pani Miłka połknęła dziecko! I wcale się z tym nie kryje! Na przedszkolaki pada blady strach. Kto będzie następny? Rezolutny Bodzio, Rozalka czy Grześ?
Na wszelki wypadek najlepiej ukryć się w toalecie… albo w szatni… albo w gabinecie pani dyrektor… A jeśli ona jest w zmowie z panią Miłką? Trzeba natychmiast zadzwonić na policję! Przedszkolaki przeżyją prawdziwy horror, zanim odkryją, skąd się biorą dzieci…
Z satysfakcją przeczytałam tę książkę. Jest napisana sprawnie i dowcipnie. Problem narodzin omawia rzeczowo, prosto i zrozumiale. Bez nadmiaru informacji, ale
też bez rumieńców zawstydzenia. Za to z wdziękiem i dużą dozą ciepła. Tytułowy horror rozgrywa się w dziecięcej wyobraźni, za pożywkę mając wyrywkowe

dobrym pomysłem. Miał pom
agać jej w rozmowach z dzie
ćmi,
a tymczasem – proszę!
– O zazdrości miel iśmy mówić
dopiero za miesiąc. – Pani Miłk
a
zajrzała do notatek.
– To niech pani powie to Rozalce
! – niespodziewanie wybuchnął
Grześ. – Ja już nie mam sił!
Leżące na kolorow ych materaca
ch przedszkolak i ponownie zach
ichotały. Pani Miłka poprawiła
opadającą na czoło grzy wkę. Rob
iła
tak zawsze, gdy nie była pew
na, jak się zachować. Zosia, Roz
alka

informacje, zastępujące rzetelną wiedzę. Myślę, że książka niesie ważne przesłanie i dla małych, i dla dużych czytelników. Nie tylko odnośnie do problemu narodzin,

i inne dziewczynki próbowały
ją czasami naśladować, ale chło
paki
twierdziły, że nie wyglądają wted
y tak samo ładnie, jak pani Miłk
a.
Strasznie to je złościło.
– Mam wytłumaczyć, co to jest
zazdrość? – zapytała pani Miłk
a.
– Czy to, że dzisiaj nie czas na
rozmowę o niej?
– Co to jest zazdrość, to dob
rze wiemy! – prychnął rezolutn
y
Bodzio.
– Co? – zawołały chórem Zosia,
Rozalka i pozostałe dziewczynki
.

lecz także dziecięcych lęków. Gorąco polecam wszystkim rodzicom.
Tylko bez calowania 2020_skl

ad_64.indd 20-21

Dagna Ślepowrońska, psycholog
16.04.2020 08:20:04
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Izabela Mikrut – ćwierć wieku osiągnęła kilka
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lat temu i ciągle się starzeje. Optymistycznie
nastawiona do życia. Biegle czyta i pisze, nie
chętnie biega. Bajki najpierw przeżywa, a póź
niej zapisuje. Autorka m.in. Strasznie trudnych

wierszyków oraz Słoni na pontonie. Uwielbia

Opowiem ci, mamo, co robią konie

siatkówkę, nicnierobienie i zwierzęta futerko-

Autorzy: Izabela Mikrut, Ewa Poklewska-Koziełło

wschodami za dużo zachodu, a zresztą ma okno

we. Z okna fotografuje zachody słońca (bo ze
nie od tej strony). Czasami się zamyśla…

Ilustrator: Ewa Poklewska-Koziełło

AUTOR
i ILUSTRATOR
Ewa Poklewska-Koziełło – urodziła się i wychowała w starym, zabytkowym Gdańsku. Tam
też ukończyła architekturę. Uwielbia rysować
właściwie wszystko, ale najbardziej dzieci.
Zilustrowała dziesiątki książek i czasopism dla
najmłodszych. O poranku biega nad Bałtykiem,
a potem pracuje na sopockim strychu, zerkając
przez okno na morze i Hel. Czasami stamtąd
wychodzi, aby spotkać się z przyjaciółmi lub
udać się na wyprawę do pięknych, niezwykłych i dzikich krain.

W serii Opowiem ci, mamo:

Maść to kolor sierści koni.
Sprawdź tu, jak się mówi
o nim.
I przypom nieć jeszcze trzeb
a: dziecko konia to jest źreba
k.

Opowiem ci, mamo, co robią mrówki, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią pająki, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią żaby, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią auta, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, skąd się bierze miód, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią samoloty, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią koty, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią narzędzia, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią statki, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią pociągi, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią dinozaury, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią psy, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co jeździ na dwóch kołach, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią dorośli, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią myszy, cena 39,90 zł

Opowiem ci, mamo, co robią konie to wyjątkowa pozycja dla wszystkich małych miłośniczek i miłośników tych pięknych zwierząt. Spotkacie tu konie, kucyki, koniki polskie, rzadkie zebryny oraz zebrule, a także te zupełnie wymyślone: jednorożce czy centaury. Dowiecie się, czym się różni cwał
od kłusu i galopu oraz co zapleść z końskiej grzywy. Poznacie mnóstwo końskich maści: w tym szampańską, myszatą i tarantowatą. Zajrzycie też do stajni,
by odkryć, w co się ubiera jeździec, jak jest skonstruowane siodło oraz co konie jedzą i jak spędzają wolny czas.
Dzięki pięknym, pełnym szczegółów ilustracjom Ewy Poklewskiej-Koziełło sprawdzicie swoją spostrzegawczość, wyszukując ukryte detale i rozwiązując
zagadki.
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skazała mu majaczące w ciemności kształty
pod ścianami.
– Jaga, nie boisz się? – Piotrek pamię
tał, że mama zabroniła mu straszyć sio
strę, ale nie potrafił się powstrzymać.

STYCZEŃ nowości
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ISBN: 978-83-10-13556-8

Odsunął się od otworu w ścianie, cały
czas z ręką przyciśniętą do pleców.
– Tu jest niesamowicie – wyszeptała Anka.
– Tak, to niezwykłe miejsce – przyznała ciocia.
Wzięła wielki czarny reflektor

Jaga popukała się w kask nad
czołem, a potem podała rękę

Zagadka mazurskiej mumii

od wujka, który podłączył go do
generatora. Po chwili w piramidzie
rozbłysło tak jaskrawe światło, że
na chwilę trzeba było zmrużyć
oczy.

25

Marta Guzowska
książeczkę obsługi samocho

Autor: Astrid Lindgren
Emil za
Tłumacze: Anna Węgleńska,
Irena
stanowSzuch-Wyszomirska
ił się

Marta schyliła się ponownie i zacisnęła palce
skrzyni. Spojrzała na wujka. – Kochanie, co
m?
kocie, chwileczkę. – Wujek Janusz wyciągnął
ilka pomiętych chusteczek higienicznych,

planuje przeżyć dziewięć

Ty sobie porozmawiaj, a my pójdzie
Raczyńska
ręką
głaszczepadać.
swoje
myAgata
przodem,
bojedną
zaraz
zacznie
alpaki, a drugą rysuje. Całe szczęście, że ma
Jakby w odpowiedzi na czole Piotr
dwie ręce i nie musi wybierać… Spośród ziluka wylądowała
kropla
deszczu,
a po chwili
strowanych
przez nią
książek z największym
uznaniem spotkały
się dotąd Gry i zabawy
druga uderzyła
go w policzek.
z dawnych lat (2016). Zdo
były wyróżnienie

w konkursie PTWK Najpiękniejsze Książ
ki

19 noRoku, nominację do Pióra Fredry oraz

Szósty tom serii detektywistycznej o młodych śledczych z Tajemniczej 5!

minację w konkursie Książka Roku Polskiej

Zwiedzanie piramidy w środku mazurskiego lasu? W dodatku tuż przed

Sekcji IBBY.

Halloween? Brzmi świetnie, zwłaszcza że w tej piramidzie są najprawdziwsze mumie! Gdy jednak z grobowca niespodziewanie ginie zabytkowy srebrny medalion, najważniejsze staje się schwytanie złodzieja. Anka,

. Tylko chwilkę.

– Możem

fot. z archiwum ilustratorki

co? Za dwie godziny musimy odwieźć do
yczony sprzęt, a później też mamy dużo za

17.11.2020 14:45:21

W tej serii również:

– Uwaga, jedzie
sz! – zawołał.
– Hihi! – zapiszcz
ała Ida.
I mała Ida pojec
hała w górę. Wys
oko, aż na sam
szczyt masztu. Em
il zaś ok ręcił koni
ec liny na kołku, zupełnie tak
samo, jak to robi
ł tatuś, bo wcale
nie chciał, żeby
Ida spadła i potłu
kła się. Wisiała
porządnie i solid
nie aż miło.

Przygody Emila ze Smalandii

żyć – jak kot. Na razie ma na koncie trzy: jest
du i parę monet. – Gdzieś
tu
archeolożką, pisarką
i mamą.
17.11.2020
14:45:23Za swoje pomusi być. O, mam!
wieści kryminalne i sensacyjne dla dorosłych
wiele prestiżowych wyróżnień –
Właśnie podnosiłotrzymała
breloczek
między innymi Złoty Pocisk, Czarny Kapelusz
z kluczem, gdy ciocia zawołała:
oraz Nagrodę Wielkiego Kalibru. Detektywi
– Nie szukaj!z Znalazłam
Tajemniczej 5 to jej pierwsza seria książek
swój w kieszeni
kurtki.
dla najmłodszych.
Według samej autorki „dla
dzieci
pisze
się
o
wiele
trudniej, bo mają deWujek wrzucił z po
tektor ściemy”.
wrotem klucz do schowka. Potem pochylił
się i zaczął grzebać
pod fotelem kierowcy.
ILUSTRATOR
W końcu, strasznie rozczochrany, wynurzył
się z komórką w ręku.
– Zaraz ci, kocie, pomogę zanieść to
wszystko do środka. Tylko zadzwonię
jeszcze do mojego brata w sprawie tej po
życzki, co?
– Dzwoń, dzwoń. Dach przecieka już
nie tylko nad łazienką, ale też nad poko
jem Weroniki. Dziecku kapie do łóżka.

bowca, ma kosmicz
ną energię i przynosi
szczęście.
– Naprawdę? – zdziwiła
się Weronika.
– A ja nie wiem, co to jest gruz –
powiedziała Jaga.
Nikt jednak nie zwracał na nią uwagi.
ocia, czerwona na twarzy, wpatrywała się
Romana, a pozostali – w nią.
o może szanowna pani udzieli mi wywiadzi
piramidzie? – spytał pan Roman. – Z na
k powiem, perspektywy. Na przykład dzisiaj
Nie mam żadnych planów, moglibyśmy się
tykulik by się już we wtorek ukazał
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– Ale jak tak dalej pójdzie –
dodała ciocia Marta – niedługo się
zawali. Dlatego musimy sporządzić do
kumentację i jak najszybciej przystąpić

Ilustrator: Agata Raczyńska

co pochodzi z gro
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AUTOR

fot. Krzysztof Opaliński

cioci i zgramoliła się z okna. Za nią
eszły do środka Anka i Weronika. Pan Ro
Seria: Detektywi z Tajemniczej 5
ku, najpierw przeszedł przez otwór, a potem
Autor: Marta Guzowska
rator. I jęknął:

przechyliła, ile się
dało, do tyłu i w
try wała się w po
pazłacaną kulę na
szczycie masztu.
– Ale w ysoko! –
powiedziała. – St
amtąd widać
na pewno wszystk
o aż do Marianne
lund!

Ilustrator: Björn Berg Mała Id y spróbować. Wciągnąć cię?
a ucieszyła

się. Och, jaki ten
br y i jakie ma św
Emil doietne pomysły!
– Tak – powiedzia
ła. – Chcę zobacz
nelund.
yć Marian– No to zaraz zo
baczysz – odrzek
Emil. Następnie
ł przyjaźnie
o pasek Idy zacz
epił haczyk, do
którego przymoc
ow ywało się flagę
i mocno chw ycił linkę oburącz.

38

Wtorek 22 maja,
kiedy to Emil wsadził głowę
do wazy z rosołem
Owego dnia w Katthult na obiad był rosół. Lina
wlała rosół do wazy w kwiatki. Wszyscy siedzieli
wokół kuchennego stołu i zajadali, a zwłaszcza
Emil. Lubił zupę i to było słychać.
– Musisz tak siorbać? – spytała go mama.
– Inaczej nie wiadomo, że to zupa – odpowiedział Emil.
Wszyscy więc jedli, ile kto chciał, aż waza została opróżniona. Pozostał tylko mały, malutki łyczek na dnie. Emil chciał ten łyczek wypić, a jedynym sposobem, aby się do niego dobrać, było
wsadzenie głowy do wazy i wysiorbanie owego
łyczka. I Emil tak zrobił; wszyscy doskonale usłyszeli, jak sobie siorbie tam w środku. Potem jednak
Emil chciał wyciągnąć głowę i, czy to do pomyślenia, ani rusz nie mógł! Utknął w niej. Wystraszony
zerwał się od stołu i stał z głową w wazie jak w kadzi. Wpadła mu głęboko na oczy i uszy. Emil szarpał się i wrzeszczał.
Lina też się przestraszyła.
– Nasza piękna waza! – lamentowała. – Nasza
piękna waza w kwiatuszki! I w co tu nalewać zupę?

Bo skoro w wazie tkwił Emil, nie można było
nalać w nią zupy, tyle Lina rozumiała, chociaż na
ogół nie rozumiała zbyt wiele.
Ale mama Emila myślała raczej o Emilu.
– Moi drodzy, ale jak my teraz wydostaniemy
chłopca? Trzeba będzie wziąć pogrzebacz i rozbić
wazę!
– Czyś ty rozum straciła, kobieto? – powiedział
tatuś Emila. – Kosztowała przecież
cztery korony!
– Może ja spróbuję – odezwał się Alfred, który był rosłym i silnym parobkiem.
Chwycił wazę za oba ucha
i pociągnął w górę z całej
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15

Piotrek i Jaga (oczywiście razem ze szczurem Sherlockiem) rozpoczynają
własne dochodzenie…

Nie ma większego rozrabiaki nad Emila ze Smalandii! Choć wygląda jak aniołek, wciąż wpada na najdziwniejsze pomysły.

Detektywi z Tajemniczej 5 zostali wymyśleni na wyraźne życzenie dzieci

Raz nawet wciągnął na maszt swoją siostrzyczkę! Rodzice rwą włosy z głowy. Co wyrośnie z takiego urwisa?

Marty Guzowskiej – dotąd autorki powieści kryminalnych dla dorosłych.
Seria książek o śledztwach Anki i Piotrka łączy przygodową fabułę, ele-

Tom zawiera wszystkie części przygód rezolutnego Emila autorstwa niezrównanej Astrid Lindgren. Uzupełniają je klasycz-

menty wiedzy o nauce i sztuce oraz interaktywną formę, gdyż każdy tom
wymaga od czytelnika logicznego myślenia i rozwiązywania zagadek.

8
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STYCZEŃ nowości

AUTOR
i ILUSTRATOR

cena: 79,90 zł
stron: 464
format: 195 x 254 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13651-0

STYCZEŃ nowości
cena: 79,90 zł
stron: 464
format: 195 x 254 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13652-7

Muminki zebrane. Tom I
Muminki zebrane. Tom II
Seria: Muminki
Autor i ilustrator: Tove Jansson

© Per Olov Jansson

Tłumacze: Irena Szuch-Wyszomirska, Teresa Chłapowska

Tove Jansson (1914–2001) marzyła, by zostać
latarnikiem, a stała się znaną na całym świecie pisarką, malarką, ilustratorką i rysowniczką
komiksów. Zadebiutowała jako graficzka prasowa w 1928 roku – miała wtedy niespełna
14 lat. Studiowała malarstwo w Sztokholmie,
Helsinkach i Paryżu. Pierwszy raz wzięła udział

Zawartość poszczególnych tomów:

w wystawie w 1933 roku i wtedy też wydała
pierwszą książkę z własnymi ilustracjami. W latach czterdziestych zaczęła pisać i publikować
utwory w różnych periodykach. Jesienią 1945
roku wyszła drukiem pierwsza część muminkowej sagi: Małe trolle i duża powódź. Po dwóch

Pierwszy tom zawiera części:

Małe trolle i duża powódź
Kometa nad Doliną Muminków
W Dolinie Muminków

kolejnych powieściach: Komecie nad Doliną

Pamiętniki Tatusia Muminka

Muminków (1946) i W Dolinie Muminków

Lato Muminków

(1948) pisarka zyskała ogromną popularność,
a jej bohaterowie na stałe zagościli w domach

Drugi tom zawiera części:

i sercach czytelników.

Zima Muminków
Opowiadania z Doliny Muminków
Tatuś Muminka i morze
Dolina Muminków w listopadzie

Życie Muminków i ich przyjaciół z Doliny skupia się wokół domu Mamy i Tatusia Muminka, gdzie każdy może liczyć na pomoc i przyjaźń. Panna Migotka,
Paszczak, mała Mi, Włóczykij, Ryjek czy straszna Buka tworzą galerię postaci, które na zawsze pozostaną w pamięci czytelników.
Z okazji stulecia Wydawnictwa „Nasza Księgarnia” zebraliśmy wszystkie dziewięć książek z niezapomnianego cyklu autorstwa Tove Jansson w dwóch
eleganckich tomach. Tekst, jak zawsze, wzbogacają ilustracje autorki.
Ta wysmakowana edycja może być doskonałym prezentem dla każdego.
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STYCZEŃ nowości

LUTY nowości
AUTOR

cena: 31,90 zł
stron: 304
format: 140 x 202 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13540-7

AUTOR

cena: 26,90 zł
stron: 128
format: 140 x 202 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13538-4

Ja, Majka

Autor: Barbara Stenka

Autor: Rafał Witek

fot. Monika Libera

Zostań sama w domu

Barbara Stenka – pisarka, poetka,

Rafał Witek – autor powieści, wier-

autorka dwunastu powieści dla dzieci

szy i słuchowisk dla dzieci i młodzie-

i młodzieży, a także piosenek, scena-

ży, twórca tekstów publikowanych

riuszy i słuchowisk. Za książkę Masło

w podręcznikach do edukacji wczes

przygodowe otrzymała główną nagro-

noszkolnej. Zdobywca nagród literac-

dę w II Konkursie Literackim im. Astrid

kich imienia Kornela Makuszyńskiego

Lindgren, a za Zostań sama w domu –

(2015) oraz imienia Leopolda Staffa

wyróżnienie w 5. edycji tego samego

(2017), laureat 3. oraz 5. konkursu imie-

konkursu. Od dwudziestu czterech lat

nia Astrid Lindgren na powieść dla

jest instruktorką w grupie artystycznej

dzieci. Współpracuje z chórem dziecię

Arfik, dla której pisze również teksty.

cym „Mille Voci” i portalem qlturka.pl.

Współpracuje z rozgłośniami radiowy-

Zasiada w jury konkursu literackiego na
powieść dla dzieci Piórko (Jeronimo

mi, mieszka w Szczecinie, kocha psy.

Martins Polska, od 2015), jest współtwórcą i jurorem konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych

Popisz się talentem (Nowa Era, od 2017).
Jego książki i wiersze przetłumaczono
na: angielski, chiński, koreański, serbski,
turecki, ukraiński. Z wykształcenia jest
anglistą.

Wyróżnienie w V Konkursie Literackim
im. Astrid Lindgren na współczesną książkę
dla dzieci i młodzieży.

Nie zgadzam się na dorastanie. Czuję się tak, jakbym już kiedyś była dorosła. Teraz mam plan, żeby być dzieckiem.
Diana ma opaskę z kocimi uszkami, z którą nigdy się nie rozstaje, i najwspanialszą na świecie babcię – zwariowaną projektantkę krzeseł. Nie ma
natomiast rodziców – przynajmniej w tej chwili – i nie wiadomo, czy to się kiedyś zmieni.
Diana nie lubi zostawać sama w domu. Nie lubi też tajemnic. Za dużo ich było w jej dwunastoletnim życiu. Dla dziewczynki najważniejsze jest teraz

Imię i nazwisko: Nikola S.
Wiek: 12 lat
Znaki szczególne: brak
Ostatnie miejsce pobytu: ośrodek kolonijny
Status: zaginiona

Wyróżnienie w V Konkursie Literackim
im. Astrid Lindgren na współczesną książkę
dla dzieci i młodzieży.

poczucie bezpieczeństwa. Ale życie nie stoi w miejscu, przeciwnie – robi wszystko, żeby Dianę zaskoczyć. A to niemowlęciem z agrafką w rączkach,

Gdy uciekasz z kolonii i masz w portfelu tylko 74 złote, to nie może się dobrze skończyć. Ale nie musi też skończyć się źle. Wszystko zależy od tego,

a to psem o wdzięcznym imieniu Demon…

kogo spotkasz na swojej drodze… i co jesteś w stanie zrobić, aby tej osoby nie utracić.
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LUTY nowości

AUTOR

cena: 44,90 zł
stron: 40
format: 205 x 250 mm
oprawa: twarda, karton
ISBN: 978-83-10-13656-5

Pucio w mieście. Zabawy językowe
dla młodszych i starszych dzieci
Autor: Marta Galewska-Kustra
fot. Michał Żak

Ilustrator: Joanna Kłos

Dr n. hum. Marta Galewska-Kustra —

LUTY nowości

Mama i Bobo oglądają plac budowy.
Są tu koparka, wywrotka, betoniarka,
spychacz i dźwig. Z betoniarki leje
się beton. Koparka nabiera ziemię
wielką łyżką i wrzuca ją na wywrotkę.
Dźwig podnosi duży betonowy element
i umieszcza go wysoko, na samej górze
budowanego domu.
– Tam! Tam! – woła Bobo i ciągnie
mamę za rękę.
– Nie, synku, nie możemy podejść bliżej.
To niebezpieczne, dlatego plac
budowy jest ogrodzony.
Nie wolno tam wchodzić
– tłumaczy mama.
Dzwoni telefon
mamy. To tata.

mama, logopedka i pedagożka dziecięca,
pedagożka twórczości, pisarka. Zajmuje
się rozwijaniem kreatywności oraz terapią opóźnionego rozwoju mowy i wad
artykulacyjnych u dzieci. Wieloletnia pracowniczka naukowa Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie. Autorka bestsellerowej
serii książek wspierających rozwój mowy
dziecka Uczę się mówić, wymawiać, opo-

Gdzie jest? Kto to?

Gdzie jest? Co to?

Co robi?

Co się wydarzyło?

Następnego dnia tata
i Pucio jadą po bab
cię i dziadka
na dworzec kolejow
y. Na ulic y jest duż
y ruch. Nagle sam
zwalniają. Coś się
ochody
stało
O! Dwa auta się zder na drodze. Pan policjant kier uje ruch
em.
zyły
karetka, laweta i wóz . Na miejscu są już wóz policyjny,
strażack i.

wiadać . Każdą wolną chwilę poświęca
na spisywanie nowych przygód, które
dyktują jej mucha Fefe i Pucio. Od 2018
mama małego Krasnala.

ILUSTRATOR
Tata dzwoni do bab
ci i
– Utk nęliśmy w kork dziadka.
u, ponieważ był wyp
– wyjaśnia. – Mus
adek
icie na nas trochę
poczekać.
– Ocz ywiście, czek
amy. Jedźcie spokojni
e
i bezpiecznie. Najważ
niejsze, że nikomu
nic się nie stało –
odpowiada babcia.

Gdzie jest? Co to?

© Liliana Kozłowska

Gdzie jest?

Odwiedźcie Pucia i jego wesołą rodzinkę, spędzając z nimi pełen ekscytujących zdarzeń czas

demii Sztuk Pięknych w Krakowie, dy-

w mieście! Zajrzyjcie na plac budowy, do supermarketu, na dworzec kolejowy, do parku, gabine-

plom obroniła w Pracowni Projektowania

tu taty i na wystawę cioci Igi. Z tym sympatycznym maluchem, ulubionym towarzyszem dzieci

Plakatu. Przez kilkanaście lat pracowała

w stawianiu pierwszych kroków w nauce mowy, na pewno nie będziecie się nudzić!

jako graficzka, by wreszcie zostawić „pracę

lakom. Jej celem jest wzbogacenie słownika dziecka o nazwy nowych obiektów i czynności oraz
rozwinięcie umiejętności opowiadania.

Co się wydarzyło?

Tej autorki również:
Joanna Kłos ukończyła grafikę na Aka

Szósta część przygód Pucia może służyć zarówno dzieciom młodszym, jak i starszym przedszko-

Kto to?

na etacie” i zająć się ilustracją. Wspólnie
z siostrą prowadzi pracownię lalek Kali
kayo. Uwielbia czekoladę z pomarańczą
i piesze wyprawy ze swoimi psami.

Wierszyki ćwiczące języki, czyli rymowanki logopedyczne
dla dzieci, cena 34,90 zł

Pucio i ćwiczenia z mówienia, czyli nowe słowa
i zdania, cena 44,90 zł

Zeszytowy trening mowy, czyli ćwiczenia logopedyczne
dla dzieci, cena 19,90 zł

Pucio na wakacjach, cena 44,90 zł

Z muchą na luzie ćwiczymy buzie, czyli zabawy
logopedyczne dla dzieci, cena 29,90 zł

Co robi Pucio?, cena 19,90 zł

Z muchą świat zwiedzamy i opowiadamy, cena 31,90 zł
Pucio uczy się mówić. Zabawy dźwiękonaśladowcze
dla najmłodszych, cena 44,90 zł

Pucio umie opowiadać, cena 44,90 zł
Pucio. Zabawy gestem i dźwiękiem, cena 19,90 zł
Pucio mówi dzień dobry, cena 19,90 zł
Pucio mówi dobranoc, cena 19,90 zł

Pucio mówi pierwsze słowa, cena 44,90 zł
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LUTY nowości

LUTY nowości

cena: 39,90 zł
stron: 64
format: 225 x 290 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13487-5

Twardy jak stal

Dzięki niewielkie
mu dodatkowi proc
entowemu węgl
staje się mocniejs
a stal
za i twardsza. Ze
stali węglowej budu
się mosty i dom
je
y oraz produkuje
pralki i lodówki.
niej dodać więc
Jeśli do
ej węgla, powstanie
żeliwo. To kruchy,
twardy metal; wytr
ale
opisz go w balu
strad
ach,
pokr ywach
włazów kanalizac
yjnych, garnkach
i patelniach.

Mistrz kamuflażu

Węgiel to istny
kameleon. Jego
atomy mogą się
układać na różne
sposoby, tworząc
substancje
o rozmaitych włas
nościach zwane
odmianami
alotropow ymi –
chociaż wszystkie
nadal są „czystym”
węglem. Niek tóre
występują natu
ralnie, inne zosta
stworzone przez
ły
człowieka. Alotr
opy węgla to międ
zy
innymi diament,
grafit i grafen.

Absolutnie fantastyczne dinozabawy

Jest chemia! Śledztwo w sprawie
pierwiastków ukrytych w twoim domu

Autor: Mandy Archer

Autor: Mike Barfield

Tłumacz: Magdalena Korobkiewicz

Za
cy tryn gadka
owej ga
śn

icy
Dwutlen
ek węgl
a, kr yp
jest zw
tonim
iązkiem
CO ,
i 2 atom
1 atom
2
u węgl
ów tle
a (C)
nu (O
sprawi
a, że na
2 ). Właśn
ie ten
poje ga
stosuje
gaz
zowane
się go
musuj
również
Możes
ą;
z w ypro
w gaśn
dukowa
icach.
miesza
ć go sa
jąc w ku
modzie
bku al
sody oc
lnie,
bo w sz
zyszcz
klance
onej al
trochę
bo pros
z sokiem
zku do
cy tr yn
piecze
chemicz
y. W w
nia
yniku re
nej po
wstani
akcji
cięższy
e CO ,
od powi
2 któr y
etrza.
jest
ostrożn
Jeśli ba
ie prze
rd
ch
zo
ylisz
zapalo
ną świec szklankę na
d
zką, pł
omień
zgaśni
e.

Tłumacz: Hanna Pasierska
Ilustrator: Lauren Humphrey

cena: 29,90 zł
stron: 128
format: 205 x 258 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13669-5

e
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do m ow
rz ak
zw ie
ość
ży w n
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n
ub ra
in y
rośl
l
y
węg ie en
i nn
ka m ie

Ilustrator: Gareth Lucas

Zacięła ci
się płyta?

W tej serii również:
2002850-ROY AB128 Totally Roarsome Dinosaur Activities Page 12
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UWAGA!
Poproś
ś
o pom oc kogo
dorosłeg o
i nie dotykaj
płom ienia .

Absolutnie fantastyczne labirynty,
cena 29,90 zł

PROSZEK
DO
PIECZENIA
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S
Y KO M IKCI:
ATO M OWI REW
OLU CJO NIŚ

DET EKT YW
GO CH EMI KA
ZAG ADK A BEZGŁO WE

ACJA, JABŁKO) BYŁ
SIR IZAAK NEWTON (GRAWIT
M SWOICH CZASÓW. ALE
NAJWIĘKSZYM UCZONY
IĄ.
NAWET ON PARAŁ SIĘ ALCHEM

(1627—1691), JEGO KOLEGA
SŁAWNY ROBERT BOYLE
CO
WAŁ ALCHEM II, ALE MIAŁ
PO FACHU, TEŻ SPRÓBO
WOŚCI…
DO NIEJ PEWNE WĄTPLI

Wszystko przez tego
guza na głowie …

Które dw a dinozaur
y
są dokładnie takie
same?

ALCHEM IKÓW —
BOYLE’A — INACZEJ NIŻ
OWAŁA PRODUKCJA ZŁOTA.
NIESZCZEGÓLNIE INTERES

SCEPTYCZ NY
CHEMIK

I tak jestem już
straszn ie bogaty.

Jestem chemikiem
sceptykiem.
Nie wierzę.

SWOJĄ EPOKĘ).
(JAK WIDAĆ, WYPRZEDZAŁ

(XVII WIEK)
CZNE EKSPERYMENTY,
BOYLE PROWADZIŁ METODY
CO
I DZIELIŁ SIĘ WYNIKA MI,
SPORZĄ DZAŁ NOTATKI
IEM.
WSPÓŁCZESNYM CHEMIK
CZYNI GO PIERWSZYM
Zaiste, LOL, smile,
hasztag „legend a”.

ZNANY PIERWIASTEK MA
BOYLE SĄDZIŁ, ŻE KAŻDY
TU I WIELKOŚCI…
CZĄSTKI INNEGO KSZTAŁ

ZAMOŻNYM ARYSTOKRATĄ.
FAKT — JEGO OJCIEC BYŁ
ICY
DO PRZODU, LECZ ALCHEM
BOYLE POSUNĄ Ł NAUKĘ
SZALONYMI POMYSŁAMI,
CIĄGLE WYSKAKIWALI Z
Y DO OGNIA „ŻYWIOŁ”
JAK „FLOGISTON” — PODOBN
SPALAN IU.
UWALNIAJĄCY SIĘ PRZY
Uwalnia m flogisto n.

To jaka jest
ta twoja wielka
teoria?

Bałwan !

Maciup eńkie
cząstki .

GRECY!
CAŁKIEM JAK STAROŻYTNI
ŚWIECA W ZAMKN IĘTYM
ZDANIEM NIEKTÓRYCH
POWIETRZE WOKÓŁ NIE
POJEMN IKU GASŁA, BO
FLOGISTONU.
MOGŁO WCHŁONĄĆ WIĘCEJ
Jest w pełni naflo gistono wane.

GAZY
CHEMICY MYŚLELI, ŻE
W TAMTYCH CZASACH
ZA. SŁOWO „GAZ”
TO RÓŻNE RODZAJE POWIETR IE PÓŹNIEJ.
ZNACZN
ROZPOWSZECHN IŁO SIĘ
Dziś
powietrze…

Jutro gaz!

Święta
prawda !

Chemia jest nudna? Nigdy w życiu! Oto najciekawszy i najzabawniejszy przewodnik po
pierwiastkach, jaki możesz sobie wyobrazić!
Czy wiesz, że gdyby nie rysik w twoim ołówku, nie istniałoby życie na Ziemi? Albo

*
CHEMIK NIECHĘTNYM
LECZ PEWIEN FRANCUSKI
ON…
OKIEM PATRZYŁ NA FLOGIST

Non!

jach, można odkryć w butelce z wodą? Autor tej zdumiewającej książki dowiedzie ci,
że wszystko we wszechświecie składa się z pierwiastków. I że w dodatku wiele z nich

TO
POWIETRZE PRIESTLEYA
LAVOISIER USTALIŁ , ŻE
ZWANE
MU NAZWĘ „TLEN”. TAK
PIERWIASTEK, I NADAŁ
ANOWAŁ NA „WODÓR”.
„PALNE POWIETRZE” PRZEMI
CHODZI O H 2O!
JEŚLI
CIE,
SZCZĘŚ
I CAŁE
Poproszę szklankę palnego
powietrza dwa
z odflogi stonowanym powietrzem!

SIĘ Z FLOGISTONEM ORAZ
LAVOISIER ROZPRAWIŁ
I WPROWA DZIŁ 55 NOWYCH
RESZTĄ GRECKICH BZDUR
; NIESTETY ZGINĄŁ
SUBSTA NCJI. DOBRA ROBOTA
S REWOLUCJI FRANCUSKIEJ.
PODCZA
NIE
GILOTY
NA

Po prostu
straciłe m
głowę!

Ponad 100 stron dinozabaw. Przygotuj się na tworzenie i odkrywanie.
To prawdziwe dinoszaleństwo! Ponad 100 ekscytujących dinozadań do rozwiązania,

794).
* ANTOINE LAURENT DE LAVOISIER (1743—1

pierwiastków wokół nas!

16

nie
Moje powietrze wcale
więc
zawiera flogisto nu,
więcej
może go wchłon ąć
niż inne rodzaje i dlatego
nim
w
płonie
o
wszystk
jasno… Prawie tak jasno
jak mój geniusz!

Eee, chyba nie.

że zabójczą substancję, która posłużyła do zbudowania najgroźniejszej broni w dzie-

znajdziesz w swoim własnym domu. Dołącz więc do zabawy w chowanego… i poszukaj

EY
ANGLIK JOSEPH PRIESTL
W LATACH 70. XVIII WIEKU
ANAZWAŁ „ODFLOGISTONOW
WYIZOLOWAŁ GAZ, KTÓRY
.
PODTRZYMYWAŁ ON PALENIE
NYM POWIETRZEM”, BO

kolorowania i narysowania. Kredki w dłoń!
2002850-ROY AB1
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LUTY nowości

LUTY nowości

ILUSTRATOR

cena: 59,90 zł
format pudełka: 205 x 250 x 40 mm
liczba elementów: 112
wiek: 5+
EAN: 5902719476969

domy

Feluś i Gucio grają w sylaby

c hy

k oz a
Marianna Schoett — ilustratorka książek
dla dzieci. Ukończyła Państwowe Lice

da

um Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy,
a następnie kontynuowała naukę na Wy
dziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

ta

to

ry

ba

zie

za

ko

Ilustrator: Marianna Schoett

ta

bazie

Rysowanie ilustracji dla dzieci to jej
hobby, któremu całkowicie poświęca
czas wolny. Na co dzień pracuje w agen-

ze

cji kreatywnej.

gazeta

koza

li

ko

ma lina

ga
kolega

lup a

ła

sowa

ze
gazeta

ła pa

Feluś i Gucio zapraszają do wspólnej zabawy w układanie sylab! Ta przepięknie ilustrowana przez Mariannę Schoett gra daje możliwość układania

topola

płytek z sylabami. Dołączony do zestawu separator sprawi, że po zabawie każdy element gry będzie miał swoje miejsce i nową zabawę będzie można

18

na

ga

W pudełku są 4 unikatowe plansze (na rewersie każdej z nich znajdują się nowe trzysylabowe hasła), 60 płytek z ilustracjami i 48 dwustronnych

do

my

ko

za

my

szy

domy

koza

ma lina

dwu- oraz trzysylabowych słów, a opisane w instrukcji propozycje zadań zróżnicują rozgrywkę, czyniąc każdą niepowtarzalnym przeżyciem.

rozpocząć błyskawicznie!

li

ta

myszy

kolega

zamówienia: 22 338 92 09
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LUTY nowości

LUTY nowości

cena: 44,90 zł
format pudełka: 135 x 189 x 41 mm
liczba elementów: 110
wiek: 7+
EAN: 5902719476730

+1

+1

7

Autor: Marcin Dudek

dodawanie

Ilustrator: Joanna Kłos
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Plus minus. Nauka liczenia
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nauka liczenia

W tej serii również:
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–1
Gra Plus minus. Nauka liczenia pomaga dzieciom utrwalić umiejętność dodawania i odejmowania do 10. Z kolejnymi wariantami przyspiesza ten proces
i wprowadza dodatkowe pojęcia (parzyste, nieparzyste, mniejsze niż itd.). Stanowi uzupełnienie tradycyjnych metod nauki liczenia.
Gra ma 3 poziomy trudności. Wariant 1. jest wprowadzeniem do działania kart. Dzieci zaczynają dodawać i odejmować do 10, starając się coraz szybciej wykonywać działania. Wariant 2. to zręcznościowa wersja wariantu 1. Z kart ułożonych w formie kwadratu 4 × 4 uczestnicy zbierają te z wynikiem
spełniającym konkretny warunek (np. parzyste). Wariant 3. jest przeznaczony dla zaawansowanych graczy. Mając do wyboru określoną liczbę akcji,
gracze muszą tworzyć ciągi działań szybciej od innych. Tutaj znaczenie ma nie tylko umiejętność wykonywania działań, lecz także strategiczne myś
lenie.
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MARZEC nowości
cena: 39,90 zł
stron: 40
format: 205 x 250 mm
oprawa: twarda, karton
ISBN: 978-83-10-13646-6

MARZEC nowości

AUTORZ
AUTOR Y
Anna Salamon – matka piątki dzieci,

Co to?

przedszkolna „pani od sztuki” i ilustrator-

A to co?

Co to?

ka. Współpracuje ze „Świerszczykiem”.

A to c

W świat ilustracji przemyciła szydełko

o?

i kilkadziesiąt kilogramów włóczki, nie
licząc recyklingowych tkanin i pasmanterii. NStworzyła
w internecie miejsce
a regale

Cyferkowa książka

poj
ś noweg
o.
tamiSzpróżycia
bujesz
policzyć?

awiło si
ę
Deszczowy
Dom,
gdzie dzieli się anegdoco

Autorzy: Anna Salamon, Alicja Krzanik

Pudełka?
Ciekawe,
co jest
w środku.
Spróbuj je
policzyć
i wymyśl,
co może się
w nich kryć.

matki i przygodami z pracy

ilustratorki. W wolnych chwilach jeszcze
bardziej ochoczo pracuje.

Ilustrator: Anna Salamon
To cy
fra dw
a

Alicja Krzanik – szczęśliwa mama dwój-

.

Masz dwie
ręce, klaś
nij w nie.
Spróbuj w
Masz dwie
ymyślić w
nogi, pods
ięcej zabaw
kocz.
dla swoich
rąk i nóg.

ki dzieci. Autorka wierszy dla dzieci.
Współpracuje m.in. ze „Świerszczykiem”
oraz magazynem „Dzieci”. Kiedy akurat
nie rymuje, wspina się po górach, czyta,
maluje, gra na flecie poprzecznym lub
tworzy biżuterię. Podczas pisania towarzyszą jej dwie rozmruczane kotki – poezja w najczystszej formie.

To cyfra pięć.
Ile masz palców u ręki? Każdy palec ma swoją nazwę.
Czy potrafisz je wymienić?

W tej serii również:
Literkowa książka, cena 39,90 zł

cyferkowa ksiazka - blok205x250 - 20 rozkl-druk.indd 18-19

25.01.2021 11:49:37

zy parasole.
Trzy parawany, tr
pi łki na dole.
W górze latawce,
y słońce praży,
Lubię jeść lody, gd
wiać na plaży.
i babki z piasku sta

Co to?
Poznajcie Franka, jego rodziców i dwa psy. Wybierzemy się z nimi nad morze, na
spacer, odwiedzimy ich w domu… A to co? W pustym pokoju pojawił się regał.
Zapełnimy go razem? Miś, dwie filiżanki, trzy samochody… Przy okazji poznamy
cyferki i trochę policzymy.

Na ścianie
pojawiła się tapeta
w gwiazdki.
Szare,
niebieskie, żółte
i różowe.
Ile gwiazdek
każdego rodzaju
naliczysz?

Spróbuj policzyć to,
co pojawia się tu trzy
i cztery razy.

A to co?

To są liczby dwucyfrowe. Dziesięć,
jedenaście, dwanaście, trzynaście…

Dzięki pięknym włóczkowym ilustracjom i zabawnym wierszykom nauka matematyki to świetna zabawa!
Dużo ich, a jest jeszcze więcej! Czy znasz inne liczby?
cyferkowa ksiazka - blok205x250 - 20 rozkl-druk.indd 16-17
cyferkowa ksiazka - blok205x250 - 20 rozkl-druk.indd 34-35
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MARZEC nowości

AUTOR
i ILUSTRATOR

cena: 26,90 zł
stron: 224
format: 140 x 202 mm
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-10-13439-4

MARZEC nowości

Dziennik cwaniaczka. Zupełne dno
Autor i ilustrator: Jeff Kinney
Tłumacz: Joanna Wajs

Jeff Kinney jest twórcą internetowych gier
komputerowych oraz serii książek Dziennik

cwaniaczka, numeru jeden na liście bestsellerów „New York Timesa”. W 2009 roku
czasopismo „Time” umieściło go wśród Stu
Najbardziej Wpływowych Ludzi Świata.
Jeff stworzył też www.poptropica.com,
jeden z Pięćdziesięciu Najlepszych Portali Internetowych według „Time”. Dzieciństwo spędził w Waszyngtonie, a w 1995 roku
przeniósł się do Nowej Anglii. Obecnie mieszka na południu Massachusetts z żoną i dwoma synami.

Co komplikuje niestety sytuację, ponieważ w piwnicy

W piwnicy nie ma telewizora, dlatego naszą jedyną

nie ma toalety, a koleżankom babci nigdy NIE

rozrywką są pozostali członkowie rodziny. Tylko że to

SPIESZY SIĘ do wyjścia.

trochę za mało.

N
KO

Tego autora również:

Dziennik cwaniaczka, cena 26,90OzłB
Rodrick rządzi, cena 26,90 zł

B

KR

ET

TV

I
OW

ZJ

A

Stara bieda, cena 26,90 zł
Ryzyk-fizyk, cena 26,90 zł
No to lecimy, cena 26,90 zł

Szczyt wszystkiego, cena 26,90 zł

Jak po lodzie, cena 26,90 zł

Ubaw po pachy, cena 26,90 zł

Totalna demolka, cena 26,90 zł

Przykra prawda, cena 26,90 zł

Dziennik cwaniaczka. Zrób to sam!, cena 26,90 zł

Mama twierdzi, że nuda jest pożyteczna, ponieważ

dzięki niej zaczynamy używać wyobraźni. Ale wiecie

Kiedy babcia przyjmuje gości, nie wolno nam też
korzystać z kuchni, co oznacza, że jemy kolację, jak

Wakacje w starym wozie kempingowym wujka Gary’ego? Brzmi jak przygoda! Rodzina Grega zamierza spędzić to lato w prawdziwej, najprawdziwszej

co? Zawsze gdy faktycznie próbuję jej użyć,
Biała gorączka, cena 26,90 zł

Kalendarz szkolny cwaniaczka, cena 29,90 zł

sobie
jedno i to samo.
Trzeci dowyobrażam
pary, cena 26,90
zł
Dziennik Rowleya. Zapiski chłopca

wszyscyżarłoczne
wyjdą. Ale
dzisiejszej
nocy
Rodrick
głuszy. Tylko że w głuszy na ogół grasują jej niezbyt gościnni mieszkańcy – namolne już
niedźwiedzie,
kleszcze
i najgorsze
z nich
wszystkich –

Zezowate szczęście, cena 26,90 zł

o złotym sercu, cena 26,90 zł

SKUNKSY. Czy urlop na łonie natury, który był szczytem marzeń Heffleyów, okaże sięnajwyraźniej
zupełnym dnem?
stracił

Droga przez mękę, cena 26,90 zł

Teraz Rowley. Ahoj, przygodo!, cena 26,90 zł

cierpliwość, bo podgrzał sobie

resztki pizzy w suszarce do ubrań.
AUDIOBOOKI cena 21,90 zł
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MARZEC nowości

MARZEC nowości

cena: 29,90 zł
stron: 32
format: 227 x 220 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13680-0

N

a środku placu i w różnych kątkach

Mistrz kieszonkowy z placu budowy

krząta się razem przyjaciół piątka.
Wrum! To platforma jedzie z daleka,
a jej ładunek skrywa plandeka.

Autor: Sherri Duskey Rinker
Tłumacz: Joanna Wajs
Ilustrator: AG Ford

J

eszcze głaz tylko blokuje drogę…
– Nie ma problemu! Zaraz pomogę!
Szybko rozbiję go swoim młotem!
Wiedziałam, że się młot przyda potem!

Pamiętacie piątkę przyjaciół z placu budowy: dźwig, koparkę, wywrotkę, spychacz i betoniarkę? Tym
razem do ich brygady chce dołączyć Brumka Brzdąc – maleńka (lecz za to nieustraszona!) ładowarka
burtowa. Duże maszyny z początku trochę kręcą nosem. Myślą, że taki szkrab niczym nie zdoła ich

Tej autorki również:
Snów kolorowych, placu budowy,
cena 29,90 zł

zadziwić… ale nie mają racji!

Wieczór gwiazdkowy na placu budowy,
cena 29,90 zł

Ta urocza historyjka Sherri Duskey Rinker to kontynuacja uwielbianych przez dzieci książeczek

Rety! Ktoś nowy na placu budowy!,
cena 29,90 zł

Snów kolorowych, placu budowy, Wieczór gwiazdkowy na placu budowy, a także Rety! Ktoś nowy

Dźwig pokruszone zbiera kawałki,
uśmiech na masce widać koparki…

na placu budowy! Ukołysze do snu wszystkich małych brygadzistów i brygadzistki oraz pokaże im,
że nie trzeba być olbrzymem, aby mieć wielkie serce…

26

zamówienia: 22 338 92 09

Kolejne tomy w przygotowaniu!

zamówienia: sklep.wysylkowy@nk.com.pl

27

MARZEC nowości

AUTOR

cena: 79,90 zł
stron: 320
format: 195 x 254 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13671-8

MARZEC nowości
Zagadka pierwsza,

czyli gdzie sa˛moje skarpetki w delfiny?

Jeszcze większa księga detektywa
Pozytywki
© Kuba Ceran

Autor: Grzegorz Kasdepke
Ilustrator: Piotr Rychel

Grzegorz Kasdepke – najchętniej czytany polski autor książek dla dzieci. Niemal wszystkie
z jego ponad kilkudziesięciu tytułów uzyskały status bestsellera (m.in. Kacperiada…
czy Horror! czyli skąd się biorą dzieci ). Kawaler
Orderu Uśmiechu, Ambasador Polszczyzny
Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. Sympatię
czytelników łączy z uznaniem krytyków, czego dowodem są najważniejsze nagrody, jakie
zdobył za swoją twórczość dla najmłodszych (w tym: Nagrodę Literacką im. Kornela
Makuszyńskiego, dwukrotnie nagrodę Edukacja
XXI, Nagrodę BETA, Nagrodę im. Kallimacha,
Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
i inne). Jego książki weszły na listę lektur szkolnych, a Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta

Agencja detekty wistyczna „Różowe Okulary”
jest maleńka, mieści się w niej
jedynie stojący na parapecie kaktus (innej broni
detekty w Pozytywka nie posiada), ministolik z wymalowaną na wierzchu szachow
nicą, dwa składane krzesełka wędkarskie, elektryczny czajnik, który chyba
się zepsuł, bo już od dwóch
tygodni detekty wowi Pozytywce nie udało się
zagotować w nim wody, no i sam
detekty w Pozytywka — właściciel i pracownik
agencji „Różowe Okulary” w jednej osobie. Żaden interesant już tu nie jest w
stanie się wepchać — no, chyba
że w środku nie ma akurat detekty wa Pozytyw
ki (pytanie tylko, po cóż by wtedy ktoś miał przychodzić?!). Nie jest to jednak
żaden problem, przynajmniej
zdaniem detekty wa Pozytywki, i tak prawie
nigdy nikt się do niego bowiem
nie zgłasza — zwykle to on sam trafia na zagadki
, które ciekawią go na tyle, że
koniecznie chce je rozwikłać.

Chociaż… czasami ktoś jednak puka do drzwi agencji;
są to najczęściej dzieci —
jedyne istoty, które traktują detektywa Pozytywkę
poważnie. Tak było i tym razem.
— Dzień dobry… — wyjąkała maleńka zapłaka
na dziewczynka. — Jestem…
— Jesteś Zuzia — wpadł jej w słowo detekty w
Pozytywka. — Mieszkasz dwa
piętra niżej…
(Agencja „Różowe Okulary” mieści się na poddas
zu starej kamienicy, gdzie
wszyscy wszystkich dobrze znają).

— Tak… — bąknęła Zuzia. — I zginęły mi moje
skarpetki w delfiny…
Dopiero teraz detekty w Pozytywka zauważył,
że Zuzia stoi w kapciach nałożonych na gołe stopy.
— Jak to? — zdziwił się. — Miałaś je na nogach
, kiedy zginęły?
— Nie… — Zuzia pociągnęła nosem. — Właśnie
chciałam je włożyć i okazało
się, że… zginęły!
Detekty w Pozytywka zrozumiał, że jeżeli za chwilę
czegoś nie zrobi, Zuzia
zaleje łzami całą kamienicę. Wciągnął więc brzuch
i zaprosił Zuzię do środka —
dzieci jakoś tu się jeszcze mieściły.

dzieciom” uznała Detektywa Pozytywkę za

11

jedną z dziesięciu najlepszych książek dla
dzieci minionej dekady.

— To były skarpetki od babci Dany… — Zuzia
z trudem panowała nad płaczem. — W delfiny… Moje ulubione… Wczoraj
w nich chodziłam i przedwczoraj
w nich chodziłam, i przedprzedwczoraj w nich
chodziłam… I dzisiaj też chciałam, ale… zginęły! — Tym razem Zuzia ryknęła
płaczem.
12
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Inne książki Grzegorza Kasdepke:

Piotr Rychel – urodził się w 1962 roku. Uczył się
i studiował we Wrocławiu – Liceum Plastyczne
i Akademia Sztuk Pięknych. Od lat 90. zajmuje
się projektowaniem graficznym, z fantazją i dużym talentem tworzy rysunki dla dzieci, czasem
także dla dorosłych. Współpracował z lokalnym
wydaniem „Gazety Wyborczej”, wydawnictwami literatury dziecięcej i edukacyjnymi.
Ilustrował i opracowywał graficznie serię
podręczników do nauczania początkowego (za

cena 24,90 zł

cena 24,90 zł

cena 24,90 zł

cena 24,90 zł

cena 24,90 zł

cena 24,90 zł

cena 29,90 zł

cena 29,90 zł

jeden z nich został wyróżniony przez PTWK
w konkursie na najpiękniejszą książkę roku
2000). W latach 2004–2008 jako redaktor

Prawdziwa gratka dla fanów detektywa Pozytywki! Wyjątkowe jubileuszowe wydanie wszystkich „kryminalnych” spraw, z jakimi dotąd zmierzył się bohater, uzupełnione o dodatkowe opowiadanie napisane przez Grzegorza Kasdepke z pewnej specjalnej okazji… Jakiej? To zagadka!

naczelny kierował dwutygodnikiem „Miś”. Od
wielu lat współpracuje ze „Świerszczykiem”.
Jest twórcą graficznego wizerunku detektywa Pozytywki, głównego bohatera bestsel-

W skład Jeszcze większej księgi detektywa Pozytywki wchodzą następujące książki: Detektyw

lerowej serii Grzegorza Kasdepke. W 2009

Pozytywka, Nowe kłopoty detektywa Pozytywki, Pamiątki detektywa Pozytywki, Wakacje

roku w konkursie Książka Audio Roku zdobył

detektywa Pozytywki, Tajemnicze zniknięcie detektywa Pozytywki oraz Wielki powrót detek-

II nagrodę za oprawę graficzną książek audio

tywa Pozytywki. Podążając tropem detektywa Pozytywki, czytelnicy mogą samodzielnie roz-

Detektyw Pozytywka. W wolnych chwilach

wiązywać zagadki. O tym, czy znaleźli prawidłowe rozwiązanie, przekonają się na końcu książki.

jeździ na motorze.
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Wróg o setkach twarzy

Nie raz i nie dwa

Ten wirus jest przeciwnikiem trudnym do pokonania.
Bardzo szybko się zmienia, gdyż ma wybitną
zdolność do mutacji. Co kilka godzin powstaje nowa,
zmieniona postać wirusa!

Na grypę można chorować wiele razy w życiu, ponieważ
wirus tak szybko mutuje. Przy kolejnym kontakcie mamy
do czynienia z jego nową postacią. Dlatego za każdym
razem nasza odporność musi się uczyć, jak go pokonać.

AUTOR

cena: 31,90 zł
stron: 48
format: 240 x 280 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13632-9
Szczepienie
co roku
Najlepszą metodą chronienia się przed tym napastnikiem jest szczepienie.
Jednak musimy je powtarzać co roku, ponieważ wirus się zmienia. Na każdy
sezon przygotowuje się nową, aktualną szczepionkę.

Wirus w koronie, bakteria w kapsule,
czyli wyprawa do mikroświata

Epidemia,
pandemia,

Wprost do nosa
Dobra wiadomość: szczepionka
przeciwko grypie dla dzieci
nie musi oznaczać zastrzyku.
Można ją podać w postaci
psiknięcia do nosa.
25.11.2020 12:32:07

Autor: Marta Maruszczak
Ilustrator: Artur Gulewicz

kwarantanna
Coś się wylęga
Kiedy zarazek dostanie się do organizmu, nie
od razu zaczynamy
chorować. Najpierw musi on zaatakować wiele
komórek i powielić
się w nich w mnóstwie kopii. Dopiero wtedy
pojawiają się objawy
choroby. Czas od zakażenia do zachorowania
to okres wylęgania
lub okres inkubacji.

Warto poznać znaczenie słów,
które teraz często pojawiają
się w wypowiedziach epidem
ekspertów zajmujących się
iologów i innych
chorobami zakaźnymi.

fot. Hanna Prus
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Okres inkubacji koronawir
usa SARS-CoV-2 wynosi najcz
ęściej 5–6 dni.
Podejrzenia do wyjaśnienia

Epidemia – co to takiego

Marta Maruszczak – z wykształcenia biolog i antropolog, studiowała też medycynę.
Jednak zamiast pracować przy mikroskopie
lub na wykopaliskach, związała się zawodowo z dziennikarstwem. Będąc mamą trojga

Czasem trudno stwierdzić,
czy osoba wyglądająca na zdrową
nie jest zakażona. W jej organizmie
mogą już znajdować się zarazki,
ale są przyczajone – w okresie
wylęgania. Ktoś taki powinien
odbyć kwarantannę. Dzięki temu
sytuacja się wyjaśni.

Gdy w jakimś miejscu w krótkim czasie nastąpi
nagły wzrost zachorowań na jakąś chorobę,
mamy do czynienia z epidemią. W Polsce
w każdym sezonie jesiennozimowym wiele
osób choruje na grypę. A co kilka lat zdarza
się, że chorych jest znacznie więcej niż co roku.
Wtedy ogłasza się stan epidemii.

Zachoruje? Nie zachoruje?

Megazaraza, czyli pandemia

Kwarantanna to odosobnienie kogoś,
kto był narażony na zakażenie.
W tym czasie nie należy nigdzie
wychodzić i nie wolno się z nikim
spotykać. Jeśli zarazek nas nie
zaatakował, mimo że był blisko, nie
zachorujemy. Jeżeli zaś już rozpoczął
swoje dzieło, w czasie kwarantanny
pojawią się objawy choroby.

Czasem epidemia jakiejś choroby staje się szczególn
ie wielka. Rozprzestrzenia się na kilka kontynen
tów.
Nazywamy ją pandemią. Koronawirus SARSCoV
2 przyniósł światu pandemię.

dzieci, w tym bliźniaków, przez kilkanaście
lat kierowała czasopismami dla młodych
rodziców. Obecnie pisze artykuły o zdrowiu,

Osobie, która nie zachowa reguł kwarantanny,

jednak największą przyjemność sprawia jej
tworzenie popularnonaukowych książek dla

Kiedy trzeba ją odbyć

młodszych i starszych czytelników. Ma w do-

Kwarantannie muszą poddać się osoby,
które wróciły z innego kraju. Trzeba
zachować ostrożność, gdyż z takiej
podróży mogły przywieźć pasażera
na gapę – chorobotwórczy zarazek.

robku ponad 25 tytułów. Napisała też kilka poradników z dziedziny psychologii, wychowania
i zdrowia.

ILUSTRATOR

grozi wysoki mandat.

AAAA psik!

Brak lekarstwa
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Na katar

Oto winowajca:

Odbywa się ją też po bliskim kontakcie
z osobą, która wkrótce potem
zachorowała. Mogła poczęstować
kogoś z otoczenia wirusem lub
bakterią.

19.01.2021 08:34:36
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Mogą nękać nas nawet kilka razy w roku,
zwłaszcza w sezonie przeziębień: jesienią
i zimą. Wystarczy spotkać kogoś kaszlącego
i zakatarzonego, by po paru dniach i nam
zaczęło dokuczać kapanie z nosa oraz
drapanie w gardle. To sprawka wirusów!

trwa tydzień,
Znasz powiedzenie, że nieleczony katar
tylko łagodzić
a leczony – siedem dni? To prawda! Można
ającego
zapobieg
leku
ma
przykre dolegliwości, ale nie
kilka razy do roku.
katarowi. Może on nas męczyć nawet
sy?
rinowiru
na
ści
odporno
y
Dlaczego nie nabywam

Wielka rodzina

składa się z około setki
Rinowirusy to bardzo liczna rodzina –
się nowe osobniki
krewniaków. W dodatku ciągle pojawiają
ą. Takie przeobrażenia
w familii, bo te wirusy szybko się zmieniaj
to MUTACJE.

rhin,
– jego nazwa ma związek z greckim wyrazem
ta
czyli „nos”. Wirus ten to maleńka, bryłkowa
że mamy
cząstka zakaźna. Te wirusy sprawiają,
katar, boli nas gardło, kaszlemy.

Mutacja i mutant
środka nos
Kap, kap
ra wyściela od
alenia błony, któ
właśnie tam.
Są to objawy zap
ać linię obrony
y próbują złam
nosie, często
rus
w
owi
cię
Rin
ci
.
i gardło
jest to, że krę
ki
wal
tej
w
tkó
bo oczy łzawią,
o chusteczek,
Jednym ze sku
potrzebujesz duż
em
pot
a
,
asz
kich
wodnisty katar.
a z nosa cieknie

w oprograMutacja to drobna, przypadkowa zmiana
ści.
mowaniu wirusa, która zmienia jego właściwo
nieco
nowa,
–
mutant
powstaje
mutacji
W wyniku
zmienił
inna postać wirusa. Zmutował, czyli
przebranie.

Dezorientacja wojsk

O mikrobach mówią teraz wszyscy. Codziennie. Chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej o wirusach

Artur Gulewicz urodził się w 1978 roku.

i bakteriach? W książce znajdziecie odpowiedzi na wiele pytań.

Absolwent łódzkiej ASP. Od ponad dwunastu
lat zajmuje się ilustrowaniem i projektowa-

• Jak nam szkodzą komórkowi włamywacze?

niem książek. Zaczynał od projektowania

• Czy wiecie, że macie niewidzialną zbroję?

podręczników, a dziś skupia się głównie na

• Jaka armia broni organizmu?

ilustrowaniu książek dla dzieci, gdyż jak

• Po co wirusowi płaszcz?

sam mówi, to sprawia mu największą ra-

• Czemu boimy się nowego koronawirusa?
• Czy wirus może zaatakować bakterię albo bakteria wirusa?
• Jakiemu mikrobowi zawdzięczamy ogórki kiszone i żurek?
• Co łączy bakterie i… płatki śniegu?

Łączy pastele z akwarelami i zdjęciami,

• Jak możecie zostać trenerami własnej odporności?

efektu. Współpracuje z czołówką polskich

Dowcipne ilustracje pomogą lepiej poznać mikroświat, w którym żyją nasi wrogowie i przyjaciele.

dla UNICEF-u.

30

zamówienia: 22 338 92 09

Nasza armia obronna nie walczy, bo nie
iu.
rozpoznaje wirusa w kolejnym przebran
ż
Zarażamy się tymi nowościami, poniewa
ać.
pokonyw
ich
się
my
nauczyliś
jeszcze nie

Po co ten katar
kanie
Katar to sposób na wypłu
h żyłek,
napastników z nosa. Z małyc
cieka”
które się tam znajdują, „prze
nosa.
zenia
czyszc
do
za
woda. To zmus
twem wirusów
Wydzielinę wraz z mnós
eczkę.
chust
w
chwila
co
esz
wydmuchuj
hmiast po użyciu!
Trzeba ją wyrzucić natyc

Różne szkody
Rinowirusy odpowiadają nie tylko
za katary. Ich specjalności to także
przeziębienie, zapalenie gardła i oskrzeli.
Potrafią nam nieźle dokuczyć!

dość i w tym może dać upust wyobraźni.
Tworząc ilustracje, miesza różne style.
dążąc do uzyskania jak najciekawszego

• Czym jest maczugowiec, a czym krętek?

19.01.2021 08:34:36

A szczepionka?

MARZEC nowości

Potem powoli osiadają na przedmiotach i ludziach, a ukryte w nich zarazki mogą zaatakować kolejne
osoby – to zakażenie drogą kropelkową.

ki przeciwko nim.
powoduje, że nie można opracować szczepion
Zdolność rinowirusów do częstych mutacji
tempem mutacji tych złośliwych cząstek.
Naukowcy nie są w stanie nadążyć za

Kropelki są rozpylane na odległość kilku metrów – to tyle, co kilkanaście kroków.

wydawnictw, a także wykonuje projekty

Tych autorów również:
Co tam słychać, czyli dziwne dźwięki z głębi
ciała, cena 31,90 zł
Wzrok, słuch, smak dają znak, czyli podróż
do świata zmysłów, cena 31,90 zł

zamówienia: sklep.wysylkowy@nk.com.pl
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Dusia i Psinek-Świnek. Zwierzątko
do kochania

fot. Dariusz Majgier

Abrakadabra… Mamy problem!
Autor: Katarzyna Majgier

Autor: Justyna Bednarek
Ilustrator: Marta Kurczewska
Katarzyna Majgier zaczęła pisać książki
w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
W czwartej – wspólnie z koleżanką – założyła dwuosobowe wydawnictwo. To była świetna zabawa, ale później trzeba było zająć się nauką i pracą, dlatego wróciła do pisania dopiero
wiele lat później. Jest autorką utworów dla dzieci (Ula i Urwisy, Amelka i Misiek, co ty opowia-

dasz?), młodzieży (m.in. trylogii Tajemnice starego pałacu) i dorosłych (Stuletnia Gospoda).
Jej powieść Niedokończony eliksir nieśmier-

telności otrzymała I nagrodę w kategorii
6–10 lat w IV Konkursie Literackim im. Astrid
Lindgren na współczesną książkę dla dzieci
i młodzieży. Pisarka najbardziej lubi czytać,
a w wolnych od czytania chwilach fotografuje i podróżuje.

Tej autorki również:
Niedokończony eliksir nieśmiertelności,
cena 24,90 zł

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

W przedszkolu pojawia się piszczący karton – ojej, ktoś podrzucił szczeniaczka! Dusia,
Tomek i inne dzieci starają się pomóc pieskowi, a tymczasem w czajniku wybucha straszna
awantura. Osioł Patentowany, który marzy o własnym zwierzątku do kochania, próbuje
adoptować… dżdżownicę. Tylko czy ona sobie tego życzy? Psinek-Świnek wie jedno. Są na
tym świecie stworzenia, którym trzeba dać dom, i takie, którym lepiej dać święty spokój…

Wyróżnienie w V Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży.
Lampa Aladyna na osiedlowym śmietniku równa się KŁOPOTY. I to jakie! Kamilowi, Patrykowi i Antkowi nauczyciele przestają stawiać (zasłużone)
jedynki, oczywiście ku niezadowoleniu całej klasy. Mała Misia dostaje od dżina cudzego pieska. Tata Misi dostaje dziesięć milionów na konto... oraz
wezwanie na policję. Oliwia zmienia się w celebrytkę z doczepianymi włosami, a jej mama… w Oliwię. Wygląda na to, że tylko Daria, która ma w szkole
opinię szarej myszki, wie, jak uratować sytuację... a także antykwariat i pewnego smutnego chłopca.

Dusia i Psinek-Świnek. Wszystko w porządku,
cena 24,90 zł
Dusia i Psinek-Świnek. Nikt się nie boi,
cena 24,90 zł
Dusia i Psinek-Świnek. Dzień Niegrzeczniucha,
cena 24,90 zł
Dusia i Psinek-Świnek. Wielka miłość,
cena 24,90 zł

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. Pluszak ma
także własne tajemnice…

W przygotowaniu kolejne tomy!
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W tej serii również:
Jak to działa? Zwierzęta, cena 29,90 zł
Jak to działa? Ciało człowieka, cena 29,90 zł
Jak to działa? Budowle, cena 29,90 zł

Jak to działa? Książki
Autorzy: Joanna Kończak, Katarzyna Piętka, Nikola Kucharska
Ilustrator: Nikola Kucharska

PRZEKRÓJ SKRYPTORIUM
ŚREDNIOWIECZNEGO

j
jedną z osób, które
Dzia dek mówi, że lezien ie perga minu,
przy pisuj e się wyna Perga monu , stabył Eume nes II król państwa-miasta.
roży tnego greck iego się nazwa.
I stąd wzięł a

Pergamin był kosztowny, więc czasem wykorzystywano ponownie strony. Usuwano z nich
atrament, aby napisać coś nowego. Tak popalimpsesty, czyli powtórnie użyte księgi
wstały palimpsesty
i dokumenty.

Na palim psest ach
czas em spod nowe go
statek stu prześwitywał było
ry albo możn a go jakiś
odczy tać z użyc iem
chem ikaliów lub urzą
dwie
dzeń. Łał, to takie j!
k siążk i w jedne

bazy –
Barwniki tworzono ze sproszkowanych substancji i płynnej
pozyspoiwa. Jedne barwniki były pochodzenia naturalnego, inne
czerwony
skiwano podczas skomplikowanych zabiegów. Na przykład
i rtęci,
barwnik wytwarzano z siarki i rtęci, złoty – miedzi, siarki
a niebieski z lapis lazuli, czyli cennego niebieskiego kamienia.
Po pergaminie dobrze pisało się atramentem żelazowo-galusowym. Wytwarzano go
z suszonych galasów dębowych (narośli),
siarczanu żelaza i gumy arabskiej. Po wyschnięciu ten atrament był bardzo trwały.

w klaszWe wczesnośredniowiecznej Europie książki powstawały głównie
i uniwersytety.
torach, a później także w miejscach takich jak szkoły
przypominał linię
i
etapy
na
podzielony
był
proces
cały
ręcznie,
je
tworzono
Choć
zadania. Korzyprodukcyjną w fabryce. Różnym osobom przypadały różne
papirus.
stano z nowego materiału do zapisu – pergaminu, który zastąpił

żytności używaPodobno już w staro atram entu!
no niewidzial nego ch wiad omości
Do zapis ywan ia tajny
Aby takie tek sty
ci.
albo wyzn ań miłoś ało je podg rzać
odczy tać, należ
ancji.
lub użyć jakic hś subst

był welin.
Rodz ajem perga minu zy i lepsz ej jaon cieńs
Wedł ug dziad ek byłmin, wytwarza no go
kości niż perga
ząt.
zwier
h
innyc
skór
ze

księgi.
Skryptorium – pomieszczenie w klasztorze, gdzie tworzono
skryZnajdowały się tam pochyłe pulpity, przy których pracowali
bowie. Nie każdy klasztor miał skryptorium, czasem ustawiano
bowie
oboMnichów
pulpity na przykład pod arkadami dziedzińca.
wiązywała surowa dyscyplina, na przykład nie mogli rozmawiać.
Praca była mozolna i wymagająca cierpliwości i dokładności.
Pod skopiowanym tekstem licznych manuskryptów zachowały
się zapiski mnichów, którzy skarżyli się na swój cieżki los albo
nawet domagali zapłaty.

W torbie skryby można było znaleźć mnóstwo różnych narzędzi: pióra, nożyki, pumeks, kredę,
pojemniki z atramentem, liniał
(rodzaj linijki). Do pisania używano
ptasich piór, które ostrzono nożykiem i utwardzano gorącym piaskiem. Pióra zanurzano w atramencie.

Podobno ci skrybowie przekazywali
sobie wiadomości na migi lub na
karteczkac h. To zupełnie jak my
na lekcjach.
Skryba liniuje
pergamin, aby było
wygodnie na nim
pisać jak w zeszycie
linie.

Klara fascynuje się światem wokół. Chciałaby zrozumieć, skąd biorą się książki, a w przyszłości zostać bibliotekarką albo pisarką. Każdą wolną chwilę poświęca na zdobywanie wia-

Skrybowie też robili błędy. Nie
mogli zamazać ich korektorem,
tylko wyskrobywali je nożykiem.

domości. Pomaga jej dziadek, który swymi zabawnymi rysunkami cierpliwie odpowiada na
kolejne pytania wnuczki. Czy za pomocą sznurka i węzełków można „zapisać” opowieść?
Czym różni się papirus od pergaminu? Na czym polegała praca w średniowiecznym skryptorium? Po co książce skład i layout? Z czego dawniej robiło się papier, a co dziś potrzebne
jest do jego produkcji? Skąd wzięło się powiedzenie „czytać od deski do deski”? Czym zajmuje się agent literacki? Co to jest antykwa, szeryf czy kursywa?
Duży format, wypełnione szczegółami ilustracje, edukacja połączona z zabawą i humorem

Skrybowie kopiowali tekst, zostawiając
miejsce na ilustracje i ozdobne inicjały.
Jedni mogli być bardziej wykwalifikowani –
im powierzano trudniejsze zadania. Inni
nie musieli nawet umieć czytać. W niektórych klasztorach bardzo doświadczeni
skrybowie robili korektę manuskryptów.
Skrybami bywały też osoby świeckie.
Istniały k siążki podpowiadające , jak pisać litery,
robić zdobien ia i wytwa rzać
barwniki. Takie ściągi dla
skrybów.

iluminatorzy, korzystając z farb i metali
Manuskrypty ozdabiali iluminatorzy
szlachetnych. Iluminatorami byli najpierw mnisi, a w późniejszym
okresie zatrudniano zawodowych artystów. Najpierw szkicowano
miały
ilustrację rysikiem. Następnie nakładano bazę, do której
koloroprzylgnąć płatki złota lub srebra. Polerowano je, a potem
wano resztę szkicu, najpierw jasnymi, później ciemnymi barwami.
i stąd wzięł a
Rysik był ołowiany a ołówk a.
się później nazw

Pergamin – wytwarzano go ze skór zwierząt.
Był to żmudny i długotrwały proces. Skórę
moczyło się w specjalnym roztworze (na przykład wody i wapnia), aby ją zmiękczyć i usunąć
sierść. Potem opłukiwano ją w samej wodzie.
Następnie rozpinano, rozciągano w drewnianych ramach i oczyszczano nożem w kształcie
półksiężyca. Dzięki wszystkim tym zabiegom
była sprężysta. Po wysuszeniu cięto otrzymany pergamin na arkusze pożądanej wielkości.
Żeby karty lepiej chłonęły atrament, wygładzano je pumeksem i posypywano kredą.

Pergamin pierwotnie produkowano
w klasztorach, a później dostarczali
go też zewnętrzni wytwórcy.

zbieAby stworzyć książkę, arkusze pergaminu składano na pół,
składki
rano po kilka i zszywano. Tak powstawały składki. Kolejne
łączono jedna po drugiej w odpowiednim porządku i mocowano
Introligator
pasków.
do zwięzów, czyli poprzecznych elastycznych
przyszywał materiałowe kapitałki, aby połączyć brzegi składek.
klamrą
Całość przytwierdzano do drewnianych płyt (okładek) z
dolub klamrami, dzięki którym pergaminowe strony były dobrze
ciśnięte i nie odkształcały się pod wpływem wilgoci oraz temperatury.
Na koniec oprawiano wszystko w skórę i czasem dodatkowo zdobiono.
To stąd się wzięło powiedzenie: czytać od deski do deski!

Taką formę k siążki określano jako kodek s (po łacinie
codex). Było wygodniej czytać kodek sy niż zwoje i do
dziś k siążki tradycyjne wyglądają właśnie tak.

to tylko niektóre z zalet tej niezwykłej książki o książkach.
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KWIECIEŃ nowości

AUTOR
i ILUSTRATOR

cena: 29,90 zł
stron: 32
format: 240 x 240 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13571-1

KWIECIEŃ nowości
W rodzinie
czasem jest się blisko,

a czasem daleko.

Jesteśmy rodziną
Autor i ilustrator: Sandro Natalini

© Sandro Natalini

Tłumacz: Joanna Wajs

Sandro Natalini ukończył m.in. projektowanie
graficzne w Wyższym Instytucie Przemysłu
Artystycznego w Urbino, a następnie napisał
doktorat z bibliologii. Pracował jako grafik
bo w rodzinie
wsz yscy są górą.

dla „Vogue Italia”, obecnie zaś zajmuje się
głównie ilustrowaniem książek dla dzieci.
Za swoją twórczość otrzymał wiele prestiżowych nagród. Mieszka w Bolonii, wykłada
na kilku wyższych uczelniach artystycznych,
a jego najlepszym przyjacielem jest kot
Fluffy.

Niektórzy są adoptowani,

a inni mają dwie mamusie
albo dwóch tatusiów.

Nie ma nic złego w rod

zinie do gór y nogami,

Jest tu miejsce dla wszystkich – małych i dużych, czarnych i białych, a także łaciatych i pręgowanych. Szczęśliwe rodziny mogą wyglądać bardzo różnie.
Na przykład tak jak rodzina nietoperzy, która wszystko robi do góry nogami!
Ta ciepła i mądra książka uczy dziecko akceptacji dla odmienności i pokazuje, że najlepszy dom rodzinny to ten, w którym jesteśmy kochani.

Wspaniała książka, która pokazuje cudowną różnorodność i bogactwo najważniejszego dla nas wszystkich schronienia – rodziny. To propozycja dla
dzieci, ale nawet bardziej przyda się nam, dorosłym. Bo to my często niepotrzebnie się wymądrzamy, zamiast przypomnieć sobie, co jest najważniejsze.
A przecież: „Tym, co łączy rodzinę, nie są więzy krwi. To szacunek i miłość, z którymi towarzyszymy najbliższym w ich życiowych wyborach”. Jestem tą
książką zachwycony!
Przemek Staroń
psycholog, Nauczyciel Roku 2018, finalista Global Teacher Prize 2020
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KWIECIEŃ nowości

AUTOR

KWIECIEŃ nowości

i ILUSTRATOR

cena: 39,90 zł
stron: 28
format: 200 x 280 mm
oprawa: twarda, karton
ISBN: 978-83-10-13645-9

Kto pierwszy
do mety pędzi?
Drużyna czapek
z żołędzi.

Już policzyłem wszystkie na głowach,
lecz na obrazku więcej się chowa.
Dwanaście czapek żołędnych mam!
Gdzie je znajdziecie? Nie powiem wam!

Do pełna
poproszę!

Opowiem ci, mamo, co robią myszy
Wciśnij pedał gazu,
bo zwieją od razu!

Autor i ilustrator: Katarzyna Kołodziej

Dwadzieścia
dwa grosze.

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

Opowiem ci myszy_sklad_28.indd 18-19

www.krolewnakasia.pl.

To jest moje,
wy gamonie!

W mysiej norce tuż nad ranem
prawie wszyscy twardo śpią.
22.12.2020
W nocy było polowanie,
są.
bardzo
więc zmęczeni
Ale zaraz, zaraz... ach!
Gdzie się podział Chrap?

11:40:40

W tej serii również:
Opowiem ci, mamo, co robią koty, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią psy, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią mrówki, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią pająki, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią żaby, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, skąd się bierze miód, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią narzędzia, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią auta, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią statki, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią samoloty, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią pociągi, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co jeździ na dwóch kołach, cena 39,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią dorośli, cena 39,90 zł

Poznaj rodzinę Wąsików – Freda i Melę oraz ich liczne potomstwo. Odwiedź z nimi pracownię plastyczną, spiżarnię, mysią szkołę, a także wesołe myszeczko! Weź udział w wyścigu, spędź miło czas na koncercie i odpocznij przy ognisku. Może nawet uda ci się wyruszyć na wyprawę w kosmos i posprzątać jezioro? Przy okazji sprawdzisz swoją spostrzegawczość, wyszukując ukryte szczegóły i rozwiązując zagadki.
Seria Opowiem ci, mamo to książki do czytania i oglądania dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat (a nawet starszych!). Sztywne kartki, poręczny format oraz
piękne i zabawne, pełne detali ilustracje to jej znak rozpoznawczy. Książki pomagają ćwiczyć spostrzegawczość, umiejętność opowiadania, pobudzają
zainteresowanie światem, ale przede wszystkim są fantastyczną zabawą oraz sposobem na miłe i twórcze spędzenie czasu.
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KWIECIEŃ nowości

AUTOR

KWIECIEŃ nowości

i ILUSTRATOR

cena: 34,90 zł
stron: 128
format: 165 x 224 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13599-5

Najsłynniejsze zęby wśród kotowatych należą
do kotów szablozębnych! Wiele prehistorycznych
gatunków na świecie miało długie, niebezpieczne kły.

Rany! Te koty
otwierały pyski
pod kątem ponad
dziewięćdziesięciu
stopni!

Ziew!

Koty – natura i wychowanie
Seria: Naukomiks
Autor i ilustrator: Andy Hirsch

Na szczególną uwagę
zasługują trzy gatunki
smilodonó w.

Tłumacz: Anna Studniarek
© Amanda Michael

Zwariowane zęby,
co? Wyglądają,
jakby mogły się
zaklinować.

Ja ledwie osiągam
siedemdziesiąt, kiedy
jestem naprawdę
bardzo senna!

Andy Hirsch stworzył kilka książek do serii

Naukomiks. Koty – natura i wychowanie to
pierwsza z nich ukazująca się w języku pol-

Smilodon
gracilis

Smilodon
fatalis

skim. Mieszka w Dallas w Teksasie.

Smilodon
populator

Czy smilodony polo
wały z zamkniętymi
pyskami?

Gdybym miała takie zęby, nie
umiałabym otworzyć pyszczka
dość szeroko, by coś zjeść!

dęk!
brz

W tej serii również:

Z taką szerokością
nie miały problemów
z jedzeniem.

Dinozaury – skamieliny i pióra, cena 36,90 zł
Rekiny – doskonali łowcy, cena 36,90 zł

Duże pyski na dużą
zdobycz.

SZ A R P

Roboty i drony – dawno temu, teraz i w przyszłości, cena 36,90 zł

Ludzie nie mogą
się opr zeć naszym
pyszczkom, które
mają dziecięce 15.12.2020
proporcje.

16

To ndd
Naukomiks_KOTY_sklad_128.i

UROK !

16

Te
puc oło wate
policzki!
09:06:06

Naukomiks_KOTY_sklad_128.indd 17

I silne przednie łapy,
by ją obalić.

.
.
.
H
C
A

Gdyby szablozębne
próbowały wbić długie
zęby w wyprostowaną,
uciekającą zdobycz,
mogłyby je stracić!

17

Ten malutki
nosek!

Rozpowiadajcie to o
kow
wszem wobec: naukoty
udowodniono, że .
ące
caj
są zac hwy

15.12.2020 09:06:07

,
Jesteśmy miękkie
puchate i miłe
w dotyku.

Ten cichy miauk?
Zmiękcza serce!

Przygotuj się do badania głębin oceanów, dalekiego kosmosu i wszystkiego po drodze! Krwiożercze rekiny, skomplikowane roboty, upierzone welociraptory i dużo więcej czeka na ciebie w NAUKOMIKSACH!
DLACZEGO KOTY MRUCZĄ? Po co lampartom cętki? Czy trzymanie lwa w domu to dobry pomysł? Jak te drapieżniki, wyposażone w zęby, pazury i umiejętności pozwalające im przeżyć w niemal każdym środowisku, stały się towarzyszami ludzi? Dowiedz się więcej o naszych pręgowanych i łaciatych
przyjaciołach. Poznaj zarówno malutkiego ocelota chilijskiego, jak i potężnego tygrysa oraz odkryj, co czyni twojego kociaka tak wyjątkowym.
Wszystko wyjaśni ci Fasolka, kotka, która zanim znalazła bezpieczny dom, dobrze wiedziała, jak to jest mieć pusty brzuszek. Znajdź plamę słońca i wyciągnij się wygodnie – NADSZEDŁ CZAS MRUCZKÓW!
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Co, bycie miłym
towarzystwem
to nie praca?

Ten okrągł y
łepek!
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cena: 39,90 zł
stron: 112
format: 195 x 254 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13453-0

o tyM, Jak Matka Boska poszła do nieBa
i Jak z teGo nieBa wychodzi czaseM po MleczneJ
drodze

Maryjki. Opowieści o Matce Boskiej
Autor: Justyna Bednarek

G

Ilustrator: Marianna Oklejak

dy Pan Jezus został ukrzyżowany na Golgocie, jego biedna
Mama wracała do domu i zalewała się łzami z rozpaczy. Nie ro-

zumiała, jak to możliwe. Spadł na nią taki cios – tymczasem świat
istnieje dalej, jakby nic się nie stało! Po chwili ciemności, słońce
znowu wyszło zza chmur, ptaki śpiewają, a trawa pod stopami jest
mięciutka i zielona.
„Słońce, dlaczego świecisz, skoro ja cierpię?! Czemu motyle są
ciągle takie piękne, skoro nie mogę się nimi cieszyć?! I po co ten
śpiew drozda?” – myślała biedna Maryjka, zraszając łzami drogę
przed sobą, i za sobą. Gdy jej łzy padały na rosnące na poboczu

W rajskim ogrodzie rosną też drzew
a. Przede wszystkim lipa –
ulubione drzewo Maryi. To na nim
Matka Boska najchętniej objawia się ludziom. Zdarzyło się kiedy
ś, że biedna, zmarznięta i głodna sierotka stanęła pod lipą i zaczę
ła opłakiwać swój los. Usłyszała
to Maryja, zeszła do dziewczynki i
poprosiła:
– Oddaj mi swój podarty kożuszek,
a ja ci za to podaruję mój
płaszcz!

storczyki, ich gładkie płatki natychmiast pokrywały się brunatnymi cętkami. Od tej pory kwiaty storczyka są nakrapiane.
Jedyną istotą, która prawdziwie i głęboko współczuła Maryjce była
żaba. Wielka, zielona sympatyczna żaba. W pierwszej chwili nie zorientowała się, czemu ta biedna kobieta idzie, krzycząc z rozpaczy.
Pomyślała nawet, że biedna kobieta postradała zmysły. Gdy jednak
zrozumiała, jakie straszne nieszczęście ją spotkało, wskoczyła na

47

Dziewczynka przystała na wymianę
i nagle poczuła zapach róż,
cudowne ciepło i miłość. To płaszc
z Madonny, haftowany w rośliny, zwierzęta i gwiazdy, otulił sierot
ę tym wszystkim, co świat
może dać najlepszego.

OD AUTORKI:

49

Ta książka powstała z pragnienia, by ocalić przed zapom
nieniem baśnie ludowe łączące Matkę Boską z przyrodą.
Wydaje mi się, że niewiele dzieci je zna, choć kiedyś były
tak popularne jak dziś opowieści ze świata Marvela.

JA K MATK A BO SK

A OCAL IŁ A W IL KA

Gdy byłam mała, opiekowała się mną niania mojej mamy,
Cecylia Kot, wiejska kobieta z Podkarpacia. Uosobienie
miłości. I to ona przekazała mi niektóre z tych legend.
Śpiewała mi je, opowiadała wierszem. Te proste bajki
z jednej strony tłumaczyły, skąd się wzięło to czy tamto,
kolor piórek kanarka, drżenie liści osiki, a z drugiej – włączały przyrodę do sfery sacrum, czyniły z niej element
historii zbawienia.
Od razu jednak spieszę z wyjaśnieniem, że moja książka
nie jest pracą etnograficzną. Nie byłam bardzo wierna
pierwowzorom, nie podchodziłam nabożnie do fabuły.
Czasem to czy owo „domyśliłam”, nie naruszając jednak głównych wątków. Zależało mi na tym, żeby tchnąć
w te stare historie ducha współczesności i wzbogacić je
now ymi treściami.

Oto podania ludowe o Matce Boskiej w autorskim opracowaniu Justyny Bednarek i z zachwycającymi ilustracjami Marianny Oklejak – wzruszające,
pełne czułości i humoru, a także zaskakująco współczesne. Pojawią się tu takie tematy, jak odpowiedzialność człowieka za dokonywane wybo-
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ry, gościnność wobec uchodźców, a także troska o zwierzęta i całą planetę. Czy Maryja była pierwszą ekolożką? Co pająk robi na ścianie w raju?

7

Kto przyniósł z nieba pierogi z jagodami? Przekonajcie się sami.
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KWIECIEŃ nowości

KWIECIEŃ nowości
AUTOR
i ILUSTRATOR

cena: 26,90 zł
format pudełka: 70 x 135 x 135 mm
liczba elementów: 24
wiek: 2+
EAN: 5902719477355

cena: 26,90 zł
format pudełka: 70 x 135 x 135 mm
liczba elementów: 20
wiek: 2+
EAN: 5902719477331

Rok w lesie. Puzzle. Rodzice i dzieci

Rok w lesie. Memo

Autor i ilustrator: Emilia Dziubak

fot. Piotr Dziubak

Autor i ilustrator: Emilia Dziubak

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

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

przytulić.

Tej autorki również:
Rok w lesie, cena 44,90 zł
Opowiem ci, mamo, co robią dinozaury, cena 39,90 zł
Niezwykłe przyjaźnie. W świecie roślin i zwierząt, cena 44,90 zł
Co budują zwierzęta?, cena 44,90 zł

Niespodzianka dla najmłodszych fanów bestsellerowego Roku w lesie! Przedstawiamy piękne zabawki przygotowane przez Emilię Dziubak z bohaterami ulubionej książki dzieci.
Podczas gry w memo szukamy i łączymy w pary mieszkańców lasu – dziki, niedźwiadki, łosie, ale
także krety czy gąsienice. Rozkładamy kafelki obrazkami do dołu i szukamy dwóch identycznych.
Gdy znajdziemy parę, odkładamy ją na bok. Wygrywa ten, kto znajdzie więcej par. W przypadku
najmłodszych proponujemy zacząć od kilku par i stopniowo dodawać kolejne, kiedy dziecko będzie

Piękne i trwałe dwuelementowe puzzle z mieszkańcami lasu.
Zabawa polega na łączeniu rodziców z dziećmi. Wśród par znalazły się niedźwiadki, jeże, żubry, ryjówki czy szopy. W przypadku najmłodszych proponujemy zacząć od kilku par i stopniowo dodawać kolejne, kiedy dziecko będzie już na to gotowe.

już na to gotowe.

Rok w lesie. Puzzle. Rodzice i dzieci zachęcają do poznawania nowych zwierzątek, a także rozwijają wyobraźnię i ćwiczą dokładność i cierpliwość.

Rok w lesie. Memo pozwala trenować pamięć, ćwiczy koncentrację i cierpliwość. Zjawiskowe grafiki

Zjawiskowe grafiki Emilii Dziubak sprawiają, że to doskonały pomysł na prezent.

Emilii Dziubak sprawiają, że gra w memo będzie prawdziwą przyjemnością dla całej rodziny.

Pudełko zawiera 20 dużych elementów, czyli 10 par do ułożenia.

Pudełko zawiera 24 duże kafelki, czyli 12 par.
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nie Żółty. Niebieski na pewno nie był jednym z nich, bo inaczej wyglądał – przez ten swój niewielki wzrost i zapałczaną
nogę. Skoro nie wyglądał tak samo, był dziwny, skoro dziwny – to obcy. To wydawało się oczywiste. Rycerki i rycerze
wiedzieli, że Jasiek ulepił Niebieskiego i Piłkę z resztek placena: 29,90 zł
stron: 32steliny, że Niebieski wcześniej był hipopotamem, a jeszcze
format: 240 x 235 mm
– słoniem.
oprawa: wcześniej
twarda

MAJ nowości

AUTOR

MAJ nowości

Beata Ostrowicka – autorka książek dla
dzieci i młodzieży. Wydała ponad dwadzieścia książek. Była doceniana licznymi

ISBN: 978-83-10-13452-3

nagrodami i wyróżnieniami (m.in. Ale ja tak

− Skąd wiesz? − spytał zdumiony Czarny i pociągnął nosem.
− Wcześniej mieszkałam w kuchni, byłam motylkiem − wyjaśniła uprzejmie Piłka. − Basia, siostra Jaśka, przykleiła mnie
do drzwi lodówki.
− Nieprawda! − złościł się Żółty. − Nie płakałem.
– Płakałeś – powiedziała spokojnie Piłka.
– Nawet jeśli tak, to moje łzy były inne! – krzyczał Żółty. –
Nie mogły być takie same…
− Ja myślę, że łzy to łzy − odparła powoli Biała. − I jeszcze
tak sobie myślę, że skoro takie same łzy, to takie same uczucia.
Takie same serca.

chcę! zdobyła tytuł Książki Roku 2006
Polskiej Sekcji IBBY; Świat do góry noga-

Kolorowe serca

mi otrzymał w 2004 roku wyróżnienie
Międzyna
r odowej SekcjiIBBY i został

Przez krzywe oczy Niebieskiego
wyglądał
tak samo jak
wpisany na świat
Honorową
Listę Andersena).
Wiele jej książek poleca Fundacja ABC,
przez okrągłe Białej czy malutkie Zielonego. Jego niebieskie
prowadząca akcję „Cała Polska czyciało było też zrobione zta plasteliny
jak ciało
Czarnego czy
dzieciom”. Niektóre
książki zostały
przetłumaczone na języki obce. Mieszka
Czerwonej.
3
w Krakowie z mężem i dwoma synami.
Na początku kolorowi rycerze tak nie myśleli. Szczególnie Żółty. Niebieski na pewno nie był jednym z nich, bo inaILUSTRATOR
czej wyglądał – przez ten swój niewielki wzrost i zapałczaną
Wasiuczyńska
zajmuje się malarnogę. Skoro nie wyglądałElżbieta
tak samo,
był– dziwny,
skoro dziwstwem i grafiką użytkową. Uzyskała dyp
ny – to obcy. To wydawało się oczywiste. Rycerki i rycerze
lom Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
wiedzieli, że Jasiek ulepiłnaNiebieskiego
resztek plawydziale malarstwa iwPiłkę
pracowniz prof.
Juliusza Joniaka i dyplom (nagrodzony Me
steliny, że Niebieski wcześniej był hipopotamem, a jeszcze
dalem Rektora) na wydziale grafiki w prawcześniej – słoniem.
cowni książki i typografii prof. Romana

Autor: Beata Ostrowicka
Ilustrator: Elżbieta Wasiuczyńska

Banaszewskiego. Zilustrowała kilkadziesiąt książek. Ma na swoim koncie liczne
nagrody i wyróżnienia, m.in. wyróżnienie
w konkursie Pro Bolonia 2001 za ilustraale ubiegł ją Żółty. Stanął
Chciała coś jeszcze powiedzieć,
ach, zrobił groźną minę
biodr
przed nowym, oparł dłonie na
ie:
rzejm
nieup
ął
i burkn

cje do opowiadań Pan Kuleczka Wojciecha
Widłaka, wyróżnienie w konkursie Świat
Przyjazny Dziecku za książkę Bajka o ślima-

− Nie mamy dla ciebie czasu.

ku Kacperku Małgorzaty Strzałkowskiej,

Rycerki i rycerze, ustawcie się
Musimy iść na obchód zamku.
odmaszerowali równym kroi
chwil
po
i
ił
polec
−
gu!
w szere
kiem.

brązowy medal International Calendar
Exhibition Stuttgart 2006 za ilustracje do

My first calendar Heye, wyróżnienie w konkursie Książka Roku 2007 Polskiej Sekcji

3

IBBY za ilustracje do książki Zoo Jarosława
Mikołajewskiego, a w 2009 roku w tymże konkursie główną nagrodę graficzną
za książkę autorską Mój pierwszy alfa-

bet. Współpracuje ze „Świerszczykiem”
i „Dzieckiem”. Projektowała nadruki na
ubranka i billboardy dla marki Endo.

Beata Ostrowicka opowiedziała historię o zamku, w którym pojawił się obcy. Jasiek ulepił
Niebieskiego z resztek plasteliny. Niebieski wcześniej był hipopotamem, a jeszcze wcześ
niej – słoniem, miał nieśmiały uśmiech i chciał się zaprzyjaźnić z mieszkańcami zamku...
Elżbieta Wasiuczyńska wycięła z papieru Niebieskiego, a także Białą, Zielonego, Czerwoną
i pozostałych Kolorowych Rycerzy zamieszkujących zamek, dzięki czemu ta mądra histo-

Tej autorki również:

ria o tolerancji zyskała niezwykłe trójwymiarowe ilustracje.

Szczygły, 31,90 zł

Kolorowe serca skłaniają do zastanowienia, czy więcej nas łączy, czy dzieli. Czy nowe miej-

O Lence, Antku i planowaniu, cena 29,90 zł

sce, nowa sytuacja, nowa osoba to powód do niepokoju? Czy to wstyd zmienić zdanie?

O Lence, Antku i okropnym Albercie, cena 29,90 zł
Poczytam ci, mamo. Elementarz matematyczny, cena 36,90 zł
Poczytam ci, mamo. Elementarz przyrodniczy, cena 36,90 zł
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Ilustrator: Brendan Kearney

Wielki Wóz

Autor: Stuart Atkinson
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Przewodnik kotki po nocnym niebie
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CO ZOBACZYSZ?

Wielka Niedźwiedzica

Kiedy twój wzrok przywyknie do ciemności, co takiego dostrzeżesz?
Musisz wiedzieć, że gwiazdy, inne planety, a nawet Księżyc, znajdują się
bardzo, bardzo daleko. Obiekty najbliżej Ziemi – sztuczne satelity zbudowane
przez człowieka – krążą w odległości mniej więcej 400 kilometrów od ciebie.
A jak z perspektywy ziemskiego obserwatora wyglądają Księżyc, planety,
gwiazdy i satelity?

ię ż

Ks

yc

Ten największy samotny
obiekt na niebie to
oczywiście Księżyc, który
ciągle wygląda inaczej.
Wykonując pełny obieg
wokół Ziemi w ciągu
niecałego miesiąca,
przechodzi przez osiem faz.

an
pl

CZAS PRZYJRZEĆ SIĘ BLIŻEJ DWÓM WAŻNYM POJĘCIOM.

Inne planety Układu
Słonecznego są oddalone od
Ziemi o miliony kilometrów.
Dlatego na nocnym niebie
widzimy je jako świetliste
punkciki nieróżniące się niczym
szczególnym od pozostałych.
Istnieje jednak sposób, aby
odszukać na niebie planetę.
Opowiem ci o nim trochę
później!

ASTERYZM.

Wielki Wóz. To asteryzm, który od razu przyciągnie

dostrzegają w nim jednak pług albo chochlę. Ten układ

twój wzrok na nocnym niebie. Nad Polską jest

siedmiu najjaśniejszych gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy

widoczny przez cały rok. Niektórzy zamiast wozu

pomaga obserwatorom szukać innych konstelacji.

dują się gwiazdy tworzące określony wzór lub kształt.
Inaczej gwiazdozbiór.

ety

gw

ia

Mniejszy wzór lub kształt złożony
z niektórych gwiazd jednej albo więcej konstelacji.

y
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Roziskrzone punkciki na
niebie to przeważnie
gwiazdy. Aby móc
obserwować większość
z nich, potrzebujesz dobrej
lornetki lub teleskopu, lecz
kilka tysięcy wypatrzysz
także gołym (czyli
nieuzbrojonym) okiem.

KONSTELACJA. Obszar nieba, na którym znaj-
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Niektóre spośród tych
lśniących punkcików
poruszają się szybko po
niebie. To stworzone przez
ludzkość sztuczne satelity
– tysiące statków kosmicznych
krążących wokół Ziemi.
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CZYM WŁAŚCIWIE
SĄ GWIAZDY?
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Wszystkie gwiazdy to gorące kule gazu. Co ciekawe,
jedną z nich najlepiej widać… w słoneczny dzień.
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Chodzi mi oczywiście o Słońce! Gwiazda ta znajduje się najbliżej Ziemi
i dlatego sprawia wrażenie większej i jaśniejszej niż reszta świateł
widocznych na niebie. Słońce jest ogromne – gdyby Ziemia miała
wielkość ziarnka grochu, ono byłoby piłką plażową! Jest też
niewyobrażalnie gorące – w jego jądrze temperatura wynosi
około 15 milionów oC. Nic więc dziwnego, że Słońce razi w oczy
i że może przypiec cię jak skwarkę, choć jest oddalone średnio
o 150 milionów kilometrów.
W ciągu dnia postrzegamy światło Słońca jako żółte,
lecz późnym popołudniem promienie słoneczne przybierają
barwę pomarańczową, a potem czerwoną. Ma to związek
z obniżaniem się Słońca nad horyzontem.
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KOLORY GWIAZD
Choć wszystkie gwiazdy są kulami gazu,
różnią się między sobą. Mogą być duże lub małe,
chłodniejsze albo cieplejsze. Na przykład nasze
Słońce wcale nie jest największym ze słońc
we wszechświecie czy choćby w naszej Galaktyce.
Na nocnym niebie gwiazdy wydają się
czerwone, pomarańczowe, błękitne, białe…
To dlatego, że mają niejednakowe temperatury.
Do najgorętszych zaliczamy błękitne, do
najzimniejszych zaś czerwone. Pomyśl
o trzymanym w ogniu kawałku rozżarzonego
metalu. Najpierw jest czerwony, potem
pomarańczowy, biały, aż wreszcie przyjmuje
odcień błękitu. Z gwiazdami dzieje się podobnie.
Oto niektóre spośród typów gwiazd i ich
wielkości:
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Kiedy podnosisz głowę i patrzysz nocą w niebo, cały wszechświat odwzajemnia ci się
spojrzeniem. Czy chcesz zawrzeć bliższą znajomość z mgławicami i zorzą polarną? Umieć
rozpoznawać konstelacje? Przeniknąć tajemnice Drogi Mlecznej? W takim razie pozwól, że
ci przedstawię Felicity – kotkę, która jest zakochana w nocnym niebie i chętnie zostanie

ZIEMIA

CZEMU PATRZYMY W NIEBO?

twoją przewodniczką. Koty i gwiazdy mają ze sobą bardzo wiele wspólnego!
Ta pięknie ilustrowana książka, napisana zrozumiałym dla dziecka językiem, dowodzi,
że astronomia nie jest trudna… i że nigdy nie jest za wcześnie na przygodę w kosmosie!
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No właśnie. Dlaczego? Astronomki
i astronomowie patrzą przez swoje ogromne
teleskopy, aby badać Układ Słoneczny,
Galaktykę (czyli Drogę Mleczną) i cały wszechświat.
Z kolei koty (takie jak ja) i dzieci (takie jak ty) po
prostu lubią oglądać to, co się dzieje nad ich
głowami. A to, co się tam dzieje… to prawdziwy
kosmos!
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123 superciekawe fakty o klimacie
© Stefanie Faveere

Tłumacz: Alicja Oczko
Ilustrator: Louize Perdieus

Chodzisz zawsze na piechotę albo jeździsz rowerem? Gratulacje! W takim razie nie wydzielasz
dwutlenku węgla poza tą odrobiną, którą wydychasz. Pojazdy napędzane silnikiem zwykle go
emitują, ale nie wszystkie tyle samo!

ZIEMIA
NA HORYZONCIE!
(TAK SĄDZĘ)

Autor: Mathilda Masters

statek wyprawy odkrywczej z minimasztem

Mathilda Masters jest podróżniczką i odkrywcą.
Jej praca polega na poznawaniu nowych kontynentów oraz krajów. Mathilda wie wszystko na
prawie każdy temat: o zwierzętach, roślinach,
historii, języku i jeszcze dużo więcej.

ILUSTRATOR
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Kiedy podróżujesz pociągiem, odpowiadasz
za emisję 28 gramów CO2 na kilometr.
To bardzo dobry wynik! Podczas jazdy
autobusem ta emisja wzrasta do 68 gramów
na kilometr, a podczas jazdy skuterem
do 72 gramów na kilometr. Mały samochód
rodzinny emituje średnio 104 gramy
dwutlenku węgla na kilometr, duży 158. Zależy
oczywiście, jakim autem jeździsz. Samochody
na benzynę, olej napędowy czy gaz ziemny
bez wyjątku emitują gazy cieplarniane. Im
więcej paliwa zużywają, tym więcej gazów
emitują. Auto elektryczne w zasadzie nie
emituje gazów cieplarnianych, pod warunkiem

że jest napędzane odnawialną, zieloną
energią, taką jak wiatr lub słońce. Tyle że
trakcie produkcji takiego samochodu zostaje
naturalnie wyemitowane mnóstwo dwutlenku
węgla. Naprawdę wielkim źródłem emisji CO2
jest samolot: średnio około 285 gramów
na kilometr na każdego pasażera.
W internecie znajdziesz różne strony, na
których można obliczyć emisję dwutlenku
węgla podczas jazdy samochodem,
pociągiem czy lotu samolotem. Może ci się
to kiedyś przydać, jeśli postanowisz zostać
podróżnikiem!

KIEDYŚ MYŚLELIŚMY, ŻE DREWNO JEST NIEWYCZERPALNE

W XV i XVI wieku człowiek ruszył na wyprawy
odkrywcze. Był ciekawy, co znajduje się po
drugiej stronie wielkiego oceanu. Oczywiście
potrzebował do tego statków, a budowano
je z drewna. W tamtych czasach pływano
żaglowcami, więc na statkach musiały też
stanąć maszty. Nadawały się na nie tylko
wysokie, silne pnie drzew. Początkowo nie
było z tym żadnego problemu, szybko jednak
zauważono, że naprawdę wysokich drzew
jest coraz mniej. We Włoszech, Portugalii
i Hiszpanii odpowiednio wysokie pnie prędko
się skończyły. Wtedy zaczęto budować statki
w dopiero co podbitych koloniach.

66

TYLKO PORUSZAJĄC SIĘ NA PIECHOTĘ ALBO NA ROWERZE,
NIE EMITUJESZ DWUTLENKU WĘGLA

Drewno nie jest niewyczerpalne, a my dużo go
już zużyliśmy. 3/4 powierzchni Chin pokrywały
kiedyś lasy. Obecnie pozostało z tego
zaledwie 5%. W Stanach Zjednoczonych
zachowało się tylko 7% pradawnego lasu.
Las tropikalny w ponad połowie już zniknął.
Potrzeba bardzo długiego czasu, zanim taki
las odrośnie. Gdybyśmy teraz zaprzestali
wycinania, moglibyśmy obniżyć emisję
dwutlenku węgla o 1/5. Przez kolejne 50 lat
powinniśmy też na całym świecie bardzo
intensywnie sadzić nowe drzewa. To pomoże
zahamować ocieplanie się klimatu.

Ciekawostka:

transport

Ponad połowa wszystkich przejazdów
samochodem odbywa się na
odcinkach krótszych niż 5 kilometrów.
Może więc jednak należałoby
sprawdzić, czy szkoła nie znajduje się
dość blisko domu, żeby pójść do niej
na piechotę, pojechać na rowerze
albo komunikacją publiczną?
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PARDON?

© Louise Isselé

ilość emisji

na piechotę
hulajnoga
deska
rolki
pociąg
autobus
skuter
mały samochód
duży samochód
samolot
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BIODEGRADOWALNY…
ALE NIE W BRZUCHU RYBY

plastik

plastik

Louize Perdieus jest utalentowaną i dobrze
biologicznie „degradowalny” plastik

zapowiadającą się graficzką. Rysuje z dużym

więcej plastiku na plaży,
niż myślisz

poczuciem humoru. W konkursie ilustratorskim
Picturale 2015 zdobyła nagrodę Push Prijs.
Uwielbia przyrodę i potrafi znakomicie rysować
rośliny oraz zwierzęta.

Doskonała encyklopedia ciekawostek na temat środowiska i klimatu.
Tej autorki również:

Czy wiesz, że:
– to również dzięki rekinom człowiek może przetrwać?
– co minutę znika obszar lasu wielkości 17 boisk piłkarskich?

321 superciekawych faktów, które trzeba poznać,
zanim się skończy 13 lat, cena 64,90 zł
321 intrygujących faktów o zwierzętach, cena 64,90 zł
101 obrzydliwych faktów, cena 49,90 zł

– woda, którą pijesz, być może znajdowała się kiedyś w lodowcu?
– krowie bąki i beknięcia powodują wydzielanie się szkodliwego metanu?
– w twojej paście do zębów, szamponie i swetrze znajduje się plastik?
Odkryj mnóstwo rzeczy o świecie, w którym żyjesz, i dowiedz się, jak uczynić go lepszym.

62

W TWOICH KĄPIELÓWKACH JEST PLASTIK,
W SWETRZE BYĆ MOŻE TEŻ

Spójrz na etykietkę swoich kąpielówek,
stroju sportowego albo swetra z polaru. Jeśli
wymieniony jest tam nylon, akryl, poliester
lub inne tworzywo sztuczne, to w materiale
znajduje się jakiś rodzaj plastiku. Bardzo
często ubrania tego typu robi się nawet
z poddanych recyklingowi plastikowych
butelek. „Świetnie – myślisz – recykling jest
dobry!” Tak, ale… jest inny problem. Podczas
prania z tych ubrań wydzielają się drobniutkie
mikrowłókna. Razem z wodą spływają do
kanalizacji, a stamtąd do morza. Podobno
1/3 całego mikroplastiku w oceanach pochodzi
z mikrowłókien z ubrań. Te drobniuteńkie
włókienka przenoszą się też w powietrzu.
Znajduje się je dosłownie wszędzie – nawet
w miejscach, do których człowiek nie
dociera. I są w jedzeniu: w rybach, małżach
oraz innych owocach morza, ale również
w miodzie. Prędzej czy później dostają się
więc do naszego organizmu. Im starsze są
twoje ubrania, tym więcej mikrowłókien tracą.

JUHUUU!

seksowny sweter z polaru

Oczywiście trwają usilne poszukiwania
rozwiązań tego problemu. Pracuje się na

82

przykład nad specjalnymi workami do prania,
które wyłapują włókna. Ludzie projektujący
pralki sprawdzają, czy można wykonać lepsze
filtry, przez które nie przedostawałyby się
mikrowłókna. Sam możesz pomóc, nosząc
jak najmniej syntetycznych ubrań. Wybieraj
włókna naturalne, takie jak bawełna,
len, wełna czy jedwab. Staraj się też jak
najrzadziej prać syntetyczne rzeczy – dzięki
temu materiał mniej się zużywa i traci mniej
włókien. Ubrania będą ci dłużej służyły, a do
tego zaoszczędzisz wodę, energię i proszek
do prania.
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Na niektórych plastikowych opakowaniach
widnieje logo listka. Oznacza, że ten plastik
jest biodegradowalny, czyli po pewnym
czasie zupełnie znika. Ale nie ciesz się za
szybko. W twoim ogrodowym
kompostowniku może
trwać nawet 2 lata, zanim
plastik tego typu się ulotni.
Biodegradowalny oznacza
właściwie tyle, że plastik
całkowicie znika w ciągu
7 tygodni, jeśli trafi do
odpowiedniego urządzenia,
w którym zostanie ogrzany
do 65°C. W brzuchu ryby czy
żółwia będzie zatem tkwił
dłużej – za długo, by zwierzę
przeżyło.

ulicy. Ostatecznie zawsze do ciebie wróci.
Jeszcze lepiej jest po prostu używać go jak
najmniej.

MMM

GULP

Widzisz na opakowaniu
określenie bioplastik?
To plastik wytworzony
z naturalnych surowców,
takich jak trzcina
cukrowa czy skrobia.
Bioplastik nie zawsze jest
biodegradowalny. Niekiedy
utrzymuje się w morzu
prawie tak samo długo
jak zwykły plastik.
Nigdy więc nie wyrzucaj
żadnego plastiku ot tak, na

SMACZNEGO!

świeża ryba z sałatką i frytkami

ZIEMIA STA JE SIĘ COR AZ BARDZIEJ Z ANIECZYSZCZONA
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Nie zapomnij zgasić światła, kiedy skończysz czytać!
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Mania z ulicy OKciej
fot. Tomasz Jakobielski

Autor: Agnieszka Tyszka
Ilustrator: Ewa Poklewska-Koziełło

– No, Kiarcia, rusz się! – proszę psinkę, gdy już udaje
nam się wydostać z budynku. Niestety! Ona ani drgnie!

Agnieszka Tyszka — urodzona w 1968 r.

Czasem daje się zainspirować do zrobienia kilku kroków

w Toruniu, absolwentka Wydziału Polonistyki

w ulubionym kierunku, ale dzisiaj – nic z tego. Po prostu

Uniwersytetu Warszawskiego. Z zamiłowania
pisarka i ogrodniczka. Pisze dla dzieci i młodzieksiążki. Jest autorką powieści, bajek, opowiadań,

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.
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ale SMOCZN
IE spałem.
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ać KIAROWN
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K¬,
zanim dosta
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je odkurzacze…

koniec września!

Pani Piesek gapi się beznamiętnie w dal, a za moimi

Makuszyńskiego za książkę Róże w garażu.

marciu. Podejrzewam, że w drodze ewolucji zastąpiły

Lato postanowiło nagle o sobie przypomnieć – i to pod
– Kiara! KOMENDA! – wołam więc zachęcająco.

W 2005 roku otrzymała Nagrodę im. Kornela

ków. Z tego, co wiem, to one są już w tej chwili na wy-

PSUFLET! Oklapły pies na dość rozgrzanym chodniku.

ży, choć i dorośli świetnie się bawią, czytając jej
słuchowisk radiowych i scenariuszy teatralnych.
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Mania z Koci

ej 1_sklad_

144.indd 14-1
5

plecami odzywa się irytujący głosik.

– Nie mówi się KOMENDA, tylko podaje się komen-

13.01.2021

09:45:52

dę! Łapa! Siad! Waruj!

– OCZEWIŚCIE! Doskonale o tym wiem! – zgadzam

się z głosikiem, który (jak się szybko okazuje) należy do
chudzielca w pasiastej koszulce.
Potem wzruszam ramionami i raz jeszcze zwracam się

do upartej KIAROWNICZKI.

– KOCUR! PTASZYSKO! KOMENDA! –

zachęcam słowami, które zawsze działają na
nią pobudzająco. Za kocurami i ptaszyskami
można gonić do woli, a o co chodzi z komendą,
sami już wiecie…
– W ogóle nie znasz się na psach! – odzywa
się znowu PASIASTY.

ILUSTRATOR

Mania z Kociej 1_sklad_144.indd 12-13

13.01.2021 09:45:52

Mania z ulicy OKciej to nowa seria autorki bestsellerowej Zosi z ulicy Kociej! Zosia od-

fot. Anna Witkowska

Tej autorki również:

dała swój zeszyt siostrze, więc teraz Mania zabiera nas w podróż pełną przygód!
Na Kociej nadal trwa remont, dlatego Mania i Zosia zamieszkały u babci Zelmer. Nowa
okolica to nowi znajomi, na przykład pewien Pasiasty i jego sześć niewidzialnych psów.
Tajemnicza sprawa… Ale na szczęście Mania ma swoje ukochane przyjaciółki, z którymi
zakłada ekopatrol i dzięki niezwykłemu zbiegowi okoliczności trafia pod namiot w urokliwych Malinówkach! Jest tyle rzeczy do zrobienia, na przykład trzeba zbadać, kto ma
najwyższy poziom zadowolenia z życia, przekonać się, czy rosa jest do picia, czy do
biegania, przygotować magiczną kąpiel czy też znaleźć bezpieczny dom dla czterech
krów… A to dopiero początek!

chowała w starym, zabytkowym Gdańsku. Tam

cena 24,90 zł

cena 24,90 zł

cena 24,90 zł

cena 24,90 zł

cena 24,90 zł

cena 24,90 zł

cena 24,90 zł

cena 24,90 zł

cena 24,90 zł

cena 24,90 zł

cena 24,90 zł

cena 24,90 zł

też ukończyła architekturę. Uwielbia rysować
właściwie wszystko, ale najbardziej dzieci.
Zilustrowała dziesiątki książek i czasopism dla
najmłodszych. O poranku biega nad Bałtykiem,
a potem pracuje na sopockim strychu, zerkając
przez okno na morze i Hel. Czasami stamtąd
wychodzi, aby spotkać się z przyjaciółmi lub
udać się na wyprawę do pięknych, niezwykłych
i dzikich krain.

Z Manią nikt się nigdy nie nudzi!
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Rok na zamku
Autor i ilustrator: Nikola Kucharska

Nikola Kucharska — ilustratorka i autorka książek, komiksów i gier planszowych
dla dzieci i młodzieży. Ukończyła projektowanie graficzne na katowickiej ASP. Ma
na koncie ponad dwadzieścia pięć książek. Współpracuje z wieloma wydawcami w Polsce, Francji, Chinach, Rosji, Korei,
Niemczech czy Hiszpanii. Jej Podróż dookoła

świata. Północ–południe. Wschód–zachód
nominowano w konkursie PTWK. Najpięk
niejsza Książka Roku 2016, a Zwierzęta,

które zniknęły. Atlas zwierząt wymarłych

rok_na_zamku_sklad_28.indd 17-18

14.01.2021 13:25:56

(teksty: Katarzyna Gładysz, Joanna Wajs
i Paweł Łaczek) otrzymały nagrodę główną w konkursie Mądra Książka Roku 2018,
wyróżnienie w XVII edycji konkursu Świat
Przyjazny Dziecku oraz nominację w konkursie Przecinek i Kropka Najlepsza Książka
Roku 2018.

rok_na_zamku_

sklad_28.indd

POSZUK IWANIE

24

W tej serii również:
PRZEKASEK

W zamku ma się
odbyć uczta na cześć
królem Boleborem
sojuszu między
i Grzmisławem.
Przygotowania
Kuchnia pełna jest
trwają.
przysmaków. Pomóż
znaleźć ulubione
smokowi i Nawoji
przekąski.
sprytnie je poukrywał Bądź uważny, bo Przybor
przed podjadkami
…

14.01.2021 13:26:02

,

rok_na_zamku_s

klad_28.indd

27-28

14.01.2021 13:26:07

Witajcie na zamku króla Bolebora i królowej Drogomiry! Spędzicie na nim cały rok. Będzie się dużo działo. Poznacie wielu jego mieszkańców: królewskie córki, szukającego miłości barda, samotnego ducha, mnicha Bławatka, płatającego figle błazna Dzwonka, wiecznie kłócących się królewskich
doradców i wielu, wielu innych. Dowiecie się, jak przez przypadek można doprowadzić do wojny, kto burzy spokój królewskiego skarbnika, czy królewnie Samboi uda się zostać rycerką oraz do czego mogą się przydać wynalazki królowej i rośliny hodowane przez ogrodnika Wacława. Zapraszamy
na fantastyczne przygody na zamku!

Rok na zamku można oglądać godzinami. Ta niezwykła książka pobudza wyobraźnię, rozwija spostrzegawczość, umiejętność opowiadania, a przede
wszystkim gwarantuje świetną zabawę.

54

zamówienia: 22 338 92 09

Rok w mieście,

Rok w lesie,

Rok w przedszkolu,

Rok na wsi,

Rok w Krainie Czarów,

Rok na placu budowy,

Rok w górach,
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PIERWSI
MIESZKAŃCY ZIEMI

Od początku, czyli powstanie i rozwój
życia na Ziemi

(2–1,5 miliarda lat temu) PROTEROZOIK

Czy sinice żyły sobie na Ziemi samotnie? Oczywiście, że nie. Jednak
panowały niepodzielnie bardzo, bardzo długo. Rozrastały się, tworząc olbrzymie rafy, i wciąż produkowały ogromne ilości tlenu.

Autor i ilustrator: Katarzyna Bajerowicz

Ale inne komórki też nie próżnowały.

TLEN

ZMIENIŁ WSZYSTKO.

CORAZ BARDZIEJ SKOMPLIKOWANE

i coraz lepiej sobie radziły – przystosowywały się. I tak powstały
pierwsze pierwotniaki, glony i organizmy wielokomórkowe, ale
nie odpoczywały: nadal się rozwijały, uczyły i eksperymentowały.

2 miliardy lat temu
PROTEROZOIK

fot. Dorota Dolata

Dzięki niemu wszelkie organizmy przeobrażały się, mnożyły, rozwijały, wypróbowywały różne kształty i zdobywały nowe umiejętności – stawały się coraz doskonalsze. Niektóre, tak jak dotąd, były
samodzielne, ale inne wzięły przykład z sinic i zaczęły się rozrastać
oraz tworzyć kolonie. Część bakterii zaczęła ze sobą współpracować,
a niektóre nawet zamieszkały w sobie nawzajem. STAWAŁY SIĘ

Katarzyna Bajerowicz — poznanianka, mama,
babcia, opiekunka prawie-wilka i dwóch tygrysów. Prowadzi bloga mama3swinek.blog-

PIERWOTNIAKI

spot.com. Maluje, rysuje, rzeźbi, gotuje, ob-

we.
nizmy jednokomórko
samodzielne orga
ch i słodkich,
to mikroskopijne
żyje w wodach słony
Więk szość z nich
w glebie
, które mieszkają
takie
się
zają
zdar
ale
ch.
albo w… nas samy

serwuje. Wymyśla sobie wciąż nowe zajęcia,
nowe hobby i nowe techniki do poznawania.
Lubi dzielić się tym, co wie, a to, czego nie
wie, traktuje jak kolejne wyzwanie.
19

Tej ilustratorki również:

Opowiem ci, mamo, skąd się bierze miód, cena 39,90 zł
Rafa koralowa, cena 44,90 zł

amo
n it

358 milionów lat temu

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

y

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

DEWOŃSKIE

POTWORY

dunk leosteus

(420–358 milionów lat temu) DEWON

W dewonie stwory przypominające dzisiejsze ryby stają się bardzo liczne i niezwykle różnorodne.

Pojawiają się rekiny, PRZODKOWIE DZISIEJSZYCH REKINÓW I PŁASZCZEK.
Niestety, po większości z nich zachowały się tylko zęby, więc tak naprawdę możemy jedynie na tej
podstawie rekonstruować je i domyślać się, jak wyglądały. Zamieszkiwały wody słone i słodkie i były
bardzo różnej wielkości:
OD MALUTKICH

k ik u

Kiedy i jak powstał Wszechświat, którego częścią jesteśmy?
Skąd się wzięło życie?

t nic

a

DO OGROMNYCH,

SZEŚCIOMETROWYCH POTWORÓW.

Jednak rekord nie należał do rekina, tylko do dunkleosteusa – największej ryby pancernej,
jaka kiedykolwiek zamieszkiwała morza. Osiągała 10 metrów długości. Ona i jej opancerzeni krewni władali wodami, w których kwitło życie. Wprawdzie znanych ci już
trylobitów było coraz mniej, ale przecież pojawiły się amonity, krewni łodzikowców,
i przerażające kikutnice podobne do pająków.

Amonity i łodzikowce to głowonogi – jak dzisiejsze ośmiornice i kałamarnice. Amonity możesz oglądać tylko jako skamieniałości – nie dotrwały
do naszych czasów. Pozostałości po nich znajdziesz na przykład w Jurze
KrakowskoCzęstochowskiej. Łodzikowce żyją do dziś, choć znanych jest
nam tylko kilkanaście gatunków. To jedyne głowonogi, które posiadają
zewnętrzny szkielet w postaci muszli.

rekiny

ło d
zik
ow
ce

Jak wyglądała Ziemia, zanim pojawił się na niej człowiek?
Co było na początku?
Od zarania dziejów ludzkość zadawała sobie te pytania i szukała na nie odpowiedzi.
Katarzyna Bajerowicz na stronach swojej pięknie zilustrowanej książki proponuje podróż w czasie aż do prapoczątków wszystkiego: planet,

tr y

kontynentów, żywych komórek, roślin i zwierząt. Przeczytamy o wielkich katastrofach i triumfie życia, o zwierzętach, które wymarły, i tych, które
przetrwały, o zmianach klimatu i ewolucji organizmów.
Ta fascynująca wyprawa rozpoczyna się wiele miliardów lat temu i kończy w momencie pojawienia się człowieka. Bo to już temat na całkiem inną

it y
lob

34

opowieść.
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Pucio. Przeciwieństwa
Seria: Pucio
fot. Michał Żak

Autor: Marta Galewska-Kustra
Ilustrator: Joanna Kłos

Dr n. hum. Marta Galewska-Kustra —
mama, logopedka i pedagożka dziecięca,
pedagożka twórczości, pisarka. Zajmuje
się rozwijaniem kreatywności oraz terapią
opóźnionego rozwoju mowy i wad artykulacyjnych u dzieci. Wieloletnia pracowniczka naukowa Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie. Autorka bestsellerowej
serii książek wspierających rozwój mowy
dziecka Uczę się mówić, wymawiać, opo-

wiadać . Każdą wolną chwilę poświęca
na spisywanie nowych przygód, które
dyktują jej mucha Fefe i Pucio. Od 2018
mama małego Krasnala.

Puzzle dwuelementowe skierowane do dzieci od 2 lat.

© Liliana Kozłowska

ILUSTRATOR

Zabawka składa się z 20 elementów, czyli 10 par obrazków, wśród których należy znaleźć przeciwieństwa: mały i duży, stare i nowe, mokra i sucha, zdrowy i chory, smutny i wesoły, głodny

Joanna Kłos ukończyła grafikę na Aka

i najedzony, lekkie i ciężkie, zimno i ciepło, cicho i głośno, brudny i czysty.

demii Sztuk Pięknych w Krakowie, dy-

To na pozór proste zadanie wymaga skupienia uwagi na ilustracji, ale przede wszystkim pobudza do myślenia. Mimo niedużej liczby elementów puzzle dają okazję do wielu zabaw o różnym
stopniu trudności, w zależności od możliwości intelektualnych i potrzeb dziecka.

plom obroniła w Pracowni Projektowania
Plakatu. Przez kilkanaście lat pracowała
jako graficzka, by wreszcie zostawić „pracę
na etacie” i zająć się ilustracją. Wspólnie
z siostrą prowadzi pracownię lalek Kali
kayo. Uwielbia czekoladę z pomarańczą
i piesze wyprawy ze swoimi psami.
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MAJ nowości
To policzyć łatwo przecież:
jeden bóbr (na toalecie).
Staś jest z siostrą na traktorze.
Kto dołączyć jeszcze może?

Traktor Stasia
Autor i ilustrator: Monika Filipina

fot. Chris Rout

Tekst: Izabela Mikrut

Monika Filipina – w 2014 roku ukończyła
studia magisterskie o specjalizacji z ilustracji książek dla dzieci na Cambridge
School of Arts. W 2013 roku książka Oh!

What a Tangle otrzymała nagrodę „Golden
Pinwheel” dla najlepszej książki międzynarodowej na Targach Książki dla Dzieci
w Szanghaju. Współpracuje z wydawnictwami w Polsce i za granicą. Jej autorskie książki były wydane w Polsce,
Wielkiej Brytanii, Włoszech i Hiszpanii.

AUTOR
Izabela Mikrut – ćwierć wieku osiągnęła

To policzyć łatwo przecież:
jeden bóbr (na toalecie).
Staś jest z siostrą na traktorze.
Kto dołączyć jeszcze może?

kilka lat temu i ciągle się starzeje. Opty
mistycznie nastawiona do życia. Biegle czyta
i pisze, niechętnie biega. Bajki najpierw przeżywa, a później zapisuje. Autorka m.in. Strasznie

trudnych wierszyków oraz Słoni na pontonie. Uwielbia siatkówkę, nicnierobienie
i zwierzęta futerkowe. Z okna fotografuje
zachody słońca (bo ze wschodami za dużo
zachodu, a zresztą ma okno nie od tej strony). Czasami się zamyśla…

Wyrusz na wycieczkę ze Stasiem i jego siostrą. Otwieraj okienka, żeby poznać i policzyć wesołych pasażerów jadących w zwariowanych przyczepach.
Czy uda ci się odnaleźć żabkę na każdej ilustracji?
Interaktywna książka z okienkami zapoznaje najmłodszych z cyframi oraz zachęca do zabawy z wyrazami dźwiękonaśladowczymi.
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Autorzy: różni
Ilustratorzy: różni
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A tam zaraz blisko
To było lotnisko,
Kurka się tam zapędziła,
Aeroplan zobaczyła,
A że była dobra skoczka,
Wskoczyła tam nasza kwoczka.

było prawie pu
Na podwórku
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Pan Maluśkiewicz i wieloryb
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W aeroplanie
Sąsiedzi
Boję się…
Niebieska dziewczynka
Daktyle
Pan Maluśkiewicz, dziewczynka z tęczy, zarozumiała łyżeczka. Kurka-złotopiórka, która poleciała aeroplanem, i łasica w dżinsowej spódnicy. Tych oraz innych bohaterów spotkacie
w nowym wyborze poczytajek przygotowanym na setne urodziny Wydawnictwa „Nasza
Księgarnia”. Przed wami ponadczasowe opowiadania i wiersze, a także ilustracje, które
kształtowały wyobraźnię dzisiejszych czterdziestoparolatków. Wierzymy, że pokochają je
także najmłodsi.

Chcę mieć przyjaciela
Dziewczynka z tęczy
Mój piękny, złoty koń
Przygoda na balkonie
Kolczatek
Agnieszka opowiada bajkę
Wielka przygoda małej Zosi

280

Ptasie ulice

62

zamówienia: 22 338 92 09

zamówienia: sklep.wysylkowy@nk.com.pl

63

MAJ nowości

AUTOR
AUTOR
i ILUSTRATOR
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MAJ nowości

Wytęż wzrok! Rok w przedszkolu

fot. Magdalena Liput

Autor i ilustrator: Przemek Liput

Przemysław Liput — urodzony w Sanoku.
W 2010 roku ukończył studia na kierunku grafika na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Peda
go
gicznego w Krakowie. Dyplom magisterski
pt. „Niedobici” obronił w pracowni druku cyfrowego. Jest autorem ilustracji do książek. Od 2011
prowadzi zajęcia z filmu animowanego na Wy
dziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie. Realizuje prace w technikach
graficznych, rysunkowych oraz wideo. W filmie
animowanym interesuje się działaniami bezka
merowymi i przedkinematograficznymi.

Bohaterowie książki „Rok w przedszkolu” zapraszają do wspólnych poszukiwań kształtów i kolorów!

Wytęż wzrok to gra wymagająca niesamowitej spostrzegawczości. Gdzie ukrył się żółty przedmiot? A czerwony? Gdzie znajdziemy coś kwadratowego? Każda z 48 kart to całkowicie nowe wyzwanie nie tylko dla fanów książki Rok w przedszkolu. Ilustracje Przemka Liputa ponownie przenoszą nas
do Słonecznego Przedszkola, które nieustająco tętni energią. Tylko jak w takich warunkach zachować spokój i wytężyć wzrok?
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CZERWIEC nowości
cena: 34,90 zł
stron: 224
format: 120 x 197 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13491-2

Już w lipcu tom drugi:

Mary Poppins powraca

Mary Poppins

Fistaszki zebrane 1997–1998

Autor: Pamela L. Travers

Autor i ilustrator: Charles M. Schulz

Tłumacz: Marcin Mortka

Tłumacz: Michał Rusinek

Ilustrator: Mary Shepard

Wstęp: Michał Nogaś

Charles M. Schulz — amerykański grafik, znany
na całym świecie dzięki komiksowi Fistaszki.
Urodził się w Minneapolis w Minnesocie. 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

Po odejściu Mary Poppins w domu państwa Banksów

w USA. W 2001 roku otrzymał pośmiertnie

wszystko idzie źle. Dzieci są marudne, nowa guwernant-

Złoty Medal Kongresu, najwyższe odznaczenie,

ka godzinami ćwiczy gamy na fortepianie, mamusia po-

jakie może uzyskać cywilny obywatel Stanów

płakuje, a tatuś, któremu Robercik natarł melonik pastą

Zjednoczonych Ameryki.

do butów, grozi, że popłynie w bardzo długi rejs. Całe
szczęście, że pewnego dnia w parku Janka i Michałek

Charles Schulz był amerykańskim skarbem

ściągają z nieba kogoś, kogo wzięli za swój latawiec…

narodowym: artystą, filozofem i przenikliwym
obserwatorem życia.

Wkrótce następne tomy!

Bill Clinton

Fistaszki nabierają kryminalnego charakteru, kiedy Charlie Brown zostaje wplątany w działalność szajki fałszerzy autografów, a Linus zakłada kościół Wielkiej Dyni, żeby zostać w końcu uznanym przez jego wyznawców za fałszywego proroka. Tymczasem Snoopy dostaje prawo jazdy, Rerun zaś rozpoczyna karierę undergroundowego rysownika. Z kolei Olaf
i Andy wyruszają na poszukiwania jedynej antropomorficznej gwiazdy popkultury słynniejszej od ich brata, a „Beksa”
Boobie zalicza triumfalny powrót na kort.

Opowieść o najsłynniejszej niani świata i o dzieciach z Czereśniowej 17 – w nowym
przekładzie Marcina Mortki i z oryginalnymi ilustracjami Mary Shepard.
Gdy Mary Poppins odpowiada na ogłoszenie w gazecie i zjawia się w domu państwa
Banksów, czwórka dzieci szybko odkrywa, że to niania inna niż wszystkie. Kim tak
naprawdę jest ta dziwna osoba w niebieskim płaszczu i z parasolką o papuziej główce? Mary wjeżdża po poręczy na piętro, ma niezwykłego wujka unoszącego się pod

W serii Fistaszki zebrane:

sufitem, rozumie język psów i przylepia gwiazdy do nocnego nieba… Obiecuje małym

Fistaszki zebrane 1985–1986, cena 69,90 zł

Fistaszki zebrane 1989–1990, cena 69,90 zł

Fistaszki zebrane 1993–1994, cena 69,90 zł

Fistaszki zebrane 1987–1988, cena 69,90 zł

Fistaszki zebrane 1991–1992, cena 69,90 zł

Fistaszki zebrane 1995–1996, cena 69,90 zł
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Madam Dragon ran a school, many moons ago.
She taught young dragons all the things that dragons need
to know.

Zog
fot. Steve Ullathorne

Autor: Julia Donaldson
Tłumacz: Joanna Wajs
Ilustrator: Axel Scheffler

Julia Donaldson – utalentowana i wielokrotnie nagradzana autorka kilkudziesięciu książek dla dzieci oraz ponad
stu pozycji przeznaczonych dla szkół.
Książki o jej najbardziej znanym bohaterze Gruffalo sprzedały się w ponad
Zog, the biggest dragon, was the keenest one by far.
He tried his hardest every day to win a golden star.

siedemnastu milionach egzemplarzy
na całym świecie i zostały przetłumaczone na siedemdziesiąt pięć języków.

Job:02-17437 Title:Zog The Dragon
04-AC56262 175#SQ Dtp:44 Page:2

(UK)

(UK)

Job:02-17437 Title:Zog The Dragon
04-AC56262 175#SQ Dtp:44 Page:3

Inne niemal równie popularne książki tej pisarki to Miejsce na miotle, Pan

Patyk i Zog, wszystkie z ilustracjami
Axela Schefflera. Julia Donaldson pisze
teksty wierszowane, fabularne, scena-

Just then, a little girl came by. “Oh, please don’t cry,” she said.
“Perhaps you’d like a nice sticky plaster for your head?”

riusze spektakli i piosenki. Zdobyła tytuł
Children’s Laureate za lata 2011–2013;
została też uhonorowana Orderem Imper
ium Brytyjskiego za zasługi dla literatury.
Mieszka z mężem Malcolmem w West
Sussex i Edynburgu.

ILUSTRATOR
Zog went off to practise,
flying fast and free.

Axel Scheffler – nagradzany i ceniony
na całym świecie ilustrator książek dla
dzieci. Urodził się w Hamburgu. W wieku dwudziestu pięciu lat przeprowadził
“What a good idea!” said Zog. Then up and off he flew,
His plaster gleaming pinkly as he zigzagged through the blue.

się do Anglii, gdzie mieszka do dziś. To
w Anglii studiował komunikację wizu-

arning how to fly.
up in the sky!
Kolejna książka twórców Gruffalo i Pana Patyka.

alną na Bath Academy of Art i to tam
postanowił ostatecznie, że zostanie ilu-

Zog jest najbystrzejszym smokiem w szkole, lecz także najczęściej wpada w tarapaty… Na szczęście
He soared
zawsze pojawia się tajemnicza dziewczynka,
która and
leczyswooped
jego guzy i siniaki. Ale czy pomoże mu w najZog went off to practise,
and looped the loop . . .
trudniejszym szkolnym zadaniu: schwytaniu księżniczki?
flying fast and free.
Cudownie zabawna historia!

(UK)

Job:02-17437 Title:Zog The Dragon
04-AC56606(130) 175#SQ Dtp:44 Page:6

(UK)

Job:02-17437 Title:Zog The Dragon
04-AC56262 175#SQ Dtp:44 Page:7

stratorem. Zilustrował ponad sto książek, z których wiele zostało wydanych
w innych językach, a jego prace wystawiano na całym świecie. Artysta najbardziej znany jest z ilustracji do książek
Julii Donaldson, szczególnie do Pana

you can practise on your own
y the time you’re fully grown.”

Patyka, Gruffalo czy Miejsca na miotle.

Przeczytaj także:
Ćmony i Smeśki, cena 32,90 zł
Pan Patyk, cena 34,90 zł

then crashed into a tree.
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Dziesiąty tom najśmieszniejszej serii od czasów Dziennika cwaniaczka!
Andy i Terry mieszkają w stutrzydziestopiętrowym domku na drzewie (mieli stusiedemnastopiętrowy, ale się rozbudowali). A ten domek
jest najfajniejszy na świecie! Znajdziecie tu między innymi: gryzantemę Gryzeldę, piętro czasomarnacji, gigantyczną żonglującą ośmiornicę,
Łapucaparkę, fabrykę papieru toaletowego, Drzewnodomkową Straż Ogniową oraz trzynastopiętrowe igloo. No, na co czekacie? Właźcie!

130-piętrowy domek na drzewie
u ć!

A oP rzydzwm
n iłe !
w sł oń ce

To już szczyt!

Autor: Andy Griffiths

…długonożne piętro…

Tłumacz: Maciejka Mazan
Ilustrator: Terry Denton

ie
rdzo dł ug
Ba rdzo, bardzo, ba rdzo
nogi są bafajn e!

Mój ob ia d!

…ŁAPUCAPARKĘ (można nią łapać
i capać
wszystko i wszędzie)…

Andy Griffiths pochodzi z Melbourne.
Jego ulubione kolory to niebieski, fio-

Patrzcie! Dzięk i bardzo,
bardzo, bardzo dług imi,
nogo m stoję na ziemm
a jedn ocze śnie jeste
w dom ku na drzewie!

letowy, 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

Pisk !

zostać gwiazdą rocka (nawet mu się

Ej, Andy!
Łapucaparka
capnęła
Łapucaparkę!

nie śniło, że będzie znanym pisarzem).
Zaczął pisać na poważnie, kiedy jego
uczniowie powiedzieli mu, że książki są
okropnie nudne.

ILUSTRATOR

26

130-pietrowy domek

O dstaw
mn ie na
zie mię!
27

3
09.02.2021 12:28:3

na drzewie_sklad.indd

26-27

Terry Denton urodził się w Melbourne
jako jeden z pięciu braci. Zaczął stu18

diować architekturę, ale zorientował

A nas do wody!

się, że go to unieszczęśliwia, więc rzu-

19

130-pietrowy domek na drzewie_sk

lad.indd 18-19

cił uniwersytet i zajął się innymi spra-

09.02.2021 12:28:28

wami. Próbował prawie wszystkiego
— parał się teatrem, malarstwem,
rzeźbą, zaklinaniem koni, budowaniem
gór lodowych i doradzaniem pterodak-

13-piętrowy domek na drzewie, cena 24,90 zł

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

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

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

cie ponad czterdzieści, z których wiele

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

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

stworzył wraz z Andym Griffithsem.

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

117-piętrowy domek na drzewie, cena 34,90 zł

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

W przygotowaniu kolejne tomy!

tylom, aż odkrył, że chce ilustrować
książki dla dzieci. Dziś ma ich na kon-
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Feluś i Gucio poznają zawody
Ilustrator: Marianna Schoett

fot. Wojciech Franus

Autor: Katarzyna Kozłowska

Katarzyna Kozłowska — absolwentka peda
gogiki specjalnej na Uniwersytecie Adama
Mickiewicza oraz edukacji artystycznej na
Uniwersytecie Artystycznym 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
dla dzieci. Ukończyła Państwowe Lice
um Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy,
a następnie kontynuowała naukę na Wy

Jak każdy przedszkolak, Feluś jest bardzo ciekawy świata. Fascynują go ludzie wykonujący różne zawody i chętnie ich naśladuje podczas zabaw z kolegami. Raz jest kucharzem, raz odkrywcą kości dinozaurów, a kiedy indziej buduje z klocków niesamowite budowle… Zawsze jednak wspaniale opiekuje się swoim kotem! Feluś ma wiele pasji i próbuje swoich sił w rozmaitych dziedzinach, żeby odkryć,
co tak naprawdę lubi robić. Miś Gucio, towarzysz Felusia, także poznaje zawody – chce być fryzje-

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.

rem albo kierowcą. A może jednak weterynarzem lub aktorem…? Wszystkie zawody są ciekawe!
Wspólna lektura zachęci małego czytelnika do odkrywania swoich mocnych stron, do zadawania pytań
o zawody osób z najbliższego otoczenia, a także do rozmów o tym, czym są wytrwałość i wykorzystywanie swoich atutów.

Polecamy również:
Feluś i Gucio idą do przedszkola, cena 39,90 zł
Feluś i Gucio wiedzą, jak się zachować, cena 39,90 zł
Feluś i Gucio poznają emocje, cena 39,90 zł
Feluś i Gucio grają w sylaby, cena 59,90 zł
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PODRÓ Ż NA PÓŁNO C Z

PŁE TW ALE M BŁĘ KIT NYM ,
GRE NLA NDI A

Płetwal błękitny jest największym zwierzęciem
, jakie
kiedykolwie k żyło. Ma długość trzech
autobusów, język, który waży tyle, co słoń afrykański,
i serce wielkości małego samochodu. Waży 200
ton, czyli dwa
razy więcej niż największy dinozaur. Co
zaskakujące,
największe zwierzę na świecie żywi się
jednym z najmniejszych – malutkim, przypominaj ącym
krewetki
krylem. Każdej wiosny płetwal błękitny
wyrusza w daleką podróż. Wędruje tysiące kilometrów
z miejsca

Atlas oceanicznych przygód
Autor: Emily Hawkins
Tłumacz: Anna Studniarek

GRENLANDIA

szlaki migracji
płetwali
błękitnych

rozmnażania w pobliżu równika do żerowiska
nieopodal biegunów. Tam żywi się wielkimi stadami
krylów,
które rozwijają się w lodowatych wodach.
Pożywia się
tak przez trzy do czterech miesięcy – w
czasie polarnego lata – po czym wraz z nadejściem
zimy wraca do
tropików. Ta samica wędruje z młodym.
Dla cielęcia to
pierwsza taka długa podróż – ale przy średniej
długości życia wynoszącej 80 lat to młode przebędzie
jeszcze
wiele kilometrów.
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Ilustrator: Lucy Letherland

Emily Hawkins jest pisarką i redaktorką, autorką Oceanologii, która zo-
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stała bestsellerem „New York Timesa”.
W Polsce ukazał się jej Atlas przy-

gód zwierząt (napisany we współpracy z Rachel Williams). Ukończyła
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Nottingham University, mieszka z rodziną w Winchester.
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BŁ AZ EN KA MI , AU ST RA LI A

Australii pod poU północno -wschodn ich wybrzeży
prawdziw a wodna kraina
wierzchn ią oceanu kryje się
Rafa Koralowa jest
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Błazenek okoniowy
ma pomarańczow y pysk,
czarno-białe paski i czarne
pręgi na płetwach.
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Może osiągnąć około 10 centymetrów

Na świecie żyje około
30 gatunków błazenków.

długości i żyć do 10 lat.
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Lucy Letherland ukończyła Man
chester School of Art (ilustracja
i animacja), mieszka w Londynie.
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DZIĘKI TEMU PRZEPIĘKNIE ILUSTROWANEMU PRZEWODNIKOWI POZNASZ
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NAJBARDZIEJ FANTASTYCZNE ISTOTY MIESZKAJĄCE W MORZACH!
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rami morskimi i wykąp w lodowatej wodzie z morsami – przeżyj masę fantastycznych
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Przygotuj się do zanurkowania w oceanach i odkryj różnorodność życia w morskich głę-

Dzięki każdej z ponad trzydziestu przedstawionych scen młodzi miłośnicy przyrody
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W domu. Moja pierwsza encyklopedia
polsko-angielska z okienkami

fot. Katarzyna Żelewska

Autor i ilustrator: Agnieszka Żelewska

Agnieszka Żelewska – ukończyła studia
i uzyskała dyplom w PWSSP w Gdańsku
na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Zajmuje
się

ilustracją

dla

dzieci.

Brała

udział

w Międzynarodowych Biennale Ilustracji dla
Dzieci w Bratysławie i Japonii, w ekspozycjach PRO BOLONIA w Warszawie, wystawie
FILU pt. Polscy ilustratorzy we Frankfurcie,
w Biennale Europejskich Ilustratorów
w Japonii, wystawie polskiej ilustracji
w Bolonii 2003, Triennale Ilustracji Krajów
Nadbałtyckich w Tallinie 2003 i in. Nagrody:
główna nagroda Polskiej Sekcji IBBY Książka
Roku 2000 za ilustracje do książki Marcel

Szpak dziwi się światu Joanny Pollakówny;
wyróżnienie PRO BOLONIA 2001 za ilustracje do książki Sznurkowa historia Roksany
Jędrzejewskiej-Wróbel;

główna

nagroda

Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2002 za
ilustracje do książki Bajki o rzeczach i nie-

rzeczach Zofii Beszczyńskiej; wyróżnienie
Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2003
w dziedzinie grafiki za autorską książkę pt.

Gdzieżeś ty bywał, czarny baranie?.

Prosta, przyjazna grafika, podstawowe słowa po polsku i angielsku, a także otwierane okienka bardzo lubiane przez dzieci – to tylko kilka zalet nowej
serii edukacyjnej, dzięki której najmłodsi poznają świat i uczą się angielskich słówek.
W pierwszej części W domu pojawia się słownictwo związane z domem i rodziną, nazwy domowych pomieszczeń i sprzętów, zabawek i ubrań, członków rodziny, części ciała i wielu drobiazgów – w sumie ponad 100 słówek. Na każdej rozkładówce można odszukać i otworzyć około 10 okienek,
co pozwala odkrywać kolejne szczegóły i słowa.
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Autor: Anna Bartosik
fot. Marek Bartosik

Ilustrator: Asia Gwis

Anna Bartosik – krakowianka z urodzenia
i przekonania, doktor biologii molekularnej
i popularyzatorka nauki. Autorka licznych
artykułów popularnonaukowych publikowanych na łamach działu Nauka „Tygodnika
Powszechnego”. Absolwentka Uniwersytetu
Jagiellońskiego, studia doktoranckie odbyła w ramach europejskiego programu
stypendialnego Marie Curie w Europejskim
Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL)
w Heidelbergu. Prowadziła również prace ba-

Transplantacja serca sama w sobie jest niezwykle złożoną procedurą, ale także

dawcze w warszawskim Międzynarodowym

czas bezpośrednio po niej jest bardzo trudny dla pacjenta, przeszczep może zo-

Instytucie Biologii Molekularnej i Komór

być dobrze dobrani. Pacjentowi podaje się również po operacji leki, które osłabiają

kowej (MIBMiK). Współautorka wyda-

czepie staje się bardziej narażony na ataki bakterii i wirusów, dlatego musi prze-

częstym zarzutem pod adresem Rembrandta — gdyż sekcję zwłok zaczynano od brzucha, a nie od ręki zmarłego.

Na ratunek! czyli medycyna dawniej i dziś

szczegóły anatomii na przykładzie ręki człowieka. W prawym dolnym rogu płótna widnieje wielka otwarta księga

w 1632 roku w Amsterdamie. Przedstawia publiczną sekcję zwłok, która była przeprowadzana raz do roku i gromadziła

Lekcja anatomii doktora Tulpa to obraz namalowany przez dwudziestosześcioletniego Rembrandta
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sekcję zwłok złodzieja Adriaana Arisza w wykonaniu doktora Nicolaesa Tulpa. Naukowiec objaśnia zgromadzonym
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– prawdopodobnie jest to Budowa ludzkiego ciała Wesaliusza. Przedstawiona scena odbiega od realiów epoki co było
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nie tylko widzów związanych z medycyną, lecz także zwykłych mieswzkańców miasta. Na obrazie malarz prezentuje
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stać bowiem odrzucony przez organizm. Żeby tego uniknąć, dawca i biorca muszą
działanie układu odpornościowego. Niestety powoduje to, że pacjent po przeszbywać w specjalnym pomieszczeniu, gdzie panują sterylne warunki, czyli jest

nej przez Instytut publikacji adresowanej

bardzo czysto. Pacjentów bezpośrednio po przeszczepach nie można odwiedzać,
żeby nie zarazić ich chorobami, z którymi osłabiony lekami i operacją organizm

do dzieci i młodzieży Bądź zdrów jak ryba.

sobie nie poradzi.

Obecnie w jednej z polskich firm biotechno-

Pierwszej na świecie udanej transplantacji serca dokonał zespół kardiochirurgów pod kierownictwem doktora Christiaana Barnarda 3 grudnia 1967 roku

logicznych uczestniczy w pracach badaw-

w Kapsztadzie, w Republice Południowej Afryki. Operacja się powiodła, jednak pacjent przeżył z nowym sercem jedynie 18 dni, ponieważ zmarł na zapalenie płuc, na

czych nad nowymi lekami onkologicznymi.

które zachorował wskutek podania dużej dawki leków zapobiegających odrzuceniu

Prywatnie wielbicielka wyżłów niemieckich,

przeszczepu. Po kolejnych transplantacjach chorzy żyli już znacznie dłużej, gdyż

skandynawskich kryminałów i narciarstwa

cjentów doktora Bernarda z nowym sercem przeżył aż 23 lata.

alpejskiego.

roku w klinice w Zabrzu zespół kardiochirurgów pod kierownictwem profeso-

z każdym przypadkiem lekarze nabierali koniecznego doświadczenia. Jeden z paPierwszą udaną transplantację serca w Polsce przeprowadził 5 listopada 1985
ra Zbigniewa Religi. Niestety pacjent zmarł kilka dni po operacji. Podobnie jak
w Kapsztadzie kolejni pacjenci żyli jednak coraz dłużej. Klinika w Zabrzu stała się

ILUSTRATOR

głównym centrum transplantologii serca w Polsce.
Przeszczepy nie dotyczą jedynie serca, ale także innych ważnych organów,
w tym płuc, nerek czy wątroby. Transplantacja organów parzystych, czyli takich,
których mamy dwa, jest dużo łatwiejsza. Człowiek może się cieszyć zdrowiem,
mimo że ma na przykład jedną nerkę zamiast dwóch. W obrębie najbliższych krewnych dużo łatwiej znaleźć dawcę, którego organ nie zostanie odrzucony przez or-

Medycyna, choć niekoniecznie w dzisiejszym rozumieniu, towarzyszyła człowiekowi od zarania
dziejów. Ludzie od zawsze chorowali i starali się ulżyć sobie w cierpieniu. Badali, testowali, eksperymentowali i obserwowali. Niektóre metody zwalczania dolegliwości okazywały się skuteczne,
inne szkodliwe i niebezpieczne – wszystkie zaś w jakiś sposób przyczyniły się do rozwoju medycyny.

Asia Gwis — graficzka i ilustratorka. Absol

ganizm biorcy. Dlatego przeszczepy mogą być wykonywane między członkami ro-

wentka Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP

o niesamowitych zdolnościach regeneracyjnych i mimo że nie jest organem parzy-

dziny i nie trzeba czekać na zmarłego dawcę. Wątroba z kolei to niezwykły organ
stym, wystarczy przeszczepić jej fragment.

w Łodzi, dyplom w 2000 r. w pracowni Gra
fiki Wydawniczej. Przez wiele lat pracowała
jako grafik m.in. w „Zwierciadle”, „Przekroju”,

ZBIGNIEW RELIGA

Polski kardiochirurg i polityk, urodzony
16 grudnia 1938 roku w Miedniewicach,
a zmarły 8 marca 2009 roku w Warszawie.
Wybitny lekarz, twórca polskiej trans
plantologii, senator i minister zdrowia,
laureat wielu odznaczeń medycznych
i państwowych. Jako pierwszy w Polsce
przeprowadził udany przeszczep serca.
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cje publikowane były m.in. w „Elle”, „Pani”,

Kto pierwszy odważył się zajrzeć w głąb ciała zmarłego pacjenta?

„Zwierciadle”, „Sensie”, „National Geographic”

•

Z czego wykonywano pierwsze narzędzia chirurgiczne?

„Traveler”, „ChickPea”. Kocia mama i wiel-

•

Czym były teatry anatomiczne?

ka miłośniczka podróżowania, szczególnie

W tej serii również:

•

Z jakich elementów zbudowany jest człowiek?

azjatyckich klimatów. W wolnych chwilach

Od koła do Formuły 1. Historia motoryzacji, cena 39,90 zł

•

Do czego stosowano gaz rozweselający?

czyta nałogowo i prowadzi bloga kavkade-

To jest futbol! Krótka historia piłki nożnej, cena 59,90 zł

Jakie badania utrudnia klaustrofobia?

sign.com. Nie lubi gotowania.

Gry i zabawy z dawnych lat, cena 36,90 zł
Niesamowity Wszechświat, cena 39,90 zł

Odpowiedzi na te i wiele innych nurtujących was pytań znajdziecie w fascynującej książce Anny

Halo! Historia komunikowania się, cena 59,90 zł

Bartosik, badaczki i popularyzatorki nauki. Całości dopełniają piękne ilustracje Asi Gwis, niosące

Idą święta! O Bożym Narodzeniu, Mikołaju i tradycjach

dodatkowe informacje.
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Południowoafrykański kardiochirurg urodzony 8 listopada 1922 roku w Beaufort
West, a zmarły 2 września 2001 roku w Pafos. Był kierownikiem ośrodka badań i chirurgii serca na uniwersytecie w Kapsztadzie, stolicy Republiki Południowej Afryki.
Jako pierwszy na świecie przeprowadził
transplantację ludzkiego serca.
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„Machinie”, „National Geographic”. Jej ilustra-

•

•

CHRISTIAAN BARNARD

świątecznych na świecie, cena 44,90 zł

zamówienia: 22 338 92 09
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LIPIEC nowości

AUTOR

LIPIEC nowości

Zofia Stanecka – czyta, odkąd pamięta.

cena: 39,90 zł
stron: 40
format: 205 x 250 mm
oprawa: twarda, karton
ISBN: 978-83-10-13672-5

Córka nauczyciela i bibliotekarki, wychowała się pośród książek. Wielbicielka
Leśmiana, Dickensa i Tolkiena, angielskich książek dla dzieci i teatru. Pisze
książki o Basi, opowiadania i powieści.

Bocian z łąki

Najbardziej lubi wymyślać baśnie, w któ-

Seria: Tuli Tuli opowiada, kto gdzie mieszka

rych znajduje się wszystko, co w literaturze kocha najbardziej: tajemnica, prawda,
piękno i odrobina magii. Wyróżniona ty-

Autor: Zofia Stanecka

tułem „Najlepsze dla dziecka” w plebis

Ilustrator: Magdalena Kozieł-Nowak

cycie czytelników miesięcznika „Dziecko”
za serię o Basi (2009), uhonorowana wpisem na Listę Skarbów Muzeum Książki
Dziecięcej w Warszawie za Świat według

dziadka i Domino i Muki. Po drugiej stronie czasu oraz nagrodą jury w kategorii
najlepsza książka dla dzieci w konkursie
Najlepsza książka na lato za tytuł Basia

i wyprawa do lasu (2015).

ILUSTRATOR

Magdalena Kozieł-Nowak – jest ilustratorką ze skłonnością do przesady. Przesadza
z pomysłami, z kolorem, ze słodyczami,
a w wolnych chwilach przesadza kwiatki.

Bocian Bolek szeroko rozkłada skrzydła.
Prąd powietrza unosi go łagodnie
nad
wiosenną łąką. Obok szybują inne
bociany. Wracają do opuszczonych jesienią gniazd. Bolek obserwuje z góry wijącą
się między polami rzekę. Na skraju
lasu
czerwienieją dachy domów. Przy jednym
z nich Bolek widzi gniazdo na wysok
im
słupie. To tam się urodził, a zeszłej
wiosny założył pierwszą rodzinę. Teraz
też
chce poszukać dla siebie pary. Sfruw
a do
gniazda i odrzuca głowę do tyłu.
– Kle-kle-kle! – klekoce. – Wróciłem!

I dobrze jej tak, bo nie lubi ograniczeń, chce

Gdzie bociany budują gniazda? . . .

słupy energetyczne

eksperymentować z techniką i stylistyką

dachy domów

platformy

kominy

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

. . . Niektóre ptaki zakła-

robiła ilustracje, się zapełnia. Na szczęś

dają rodziny na czas
lęgu, czyli wykluwania
się młodych. Robią
tak na przykład bociany i skowronki

cie jest jeszcze kilka wolnych półek i ma

skowr onki

współpracowała z wieloma wydawnictwami
i dzięki temu regał z książkami, do których

nadzieję, że kiedyś również będą zajęte. Ona
także chce być zajęta tym, co robi, czyli kolorowaniem świata, do końca świata!

W tej serii również:
Żółwik z oceanu, cena 39,90 zł
Jeżyk z parku, cena 39,90 zł

. . . Inne ptaki, takie jak

Na podmokłej łące można znaleźć

dużo pyszności. Bolek brodzi między trawami. Wysoko unosi czerwone nogi. Co jakiś czas wyciąga
z ziemi dżdżownicę albo zdejmuje
z liścia tłustego żuka. Obok pasą
się krowy i spacerują inne bociany. Po powrocie do gniazda Bolek
dostrzega przelatującą bocianową
pannę. Odchyla głowę i klekoce.
Zaprasza ją do siebie, a ona
przyjmuje zaproszenie.
– Jestem Malwina –
przedstawia się uprzejmie.

łabędzie czy kawki,
łączą się w pary na
całe życie

kawki
Jestem Tuli Tuli. Duszek opiekuńczy. Mieszkam na Ziemi. Wędruję po jej zakątkach. Zaglądam tam,
gdzie jest życie. A ono jest wszędzie! W powietrzu. Na lądzie. W wodzie. Na najwyższych szczytach
gór i w najgłębszych głębinach. Dziś opowiem wam o łące…
Nad łąką w gnieździe wykluwają się Kuba i jego siostry. Bocianiątka szybko rosną. Muszą ćwiczyć
skrzydła, żeby nauczyć się latać. Wtedy polecą na łąkę po ślimaki, a pod koniec lata daleko, daleko, na
drugi koniec świata. Ale Kuba na razie nie wie nawet, co jest za lasem…

Tuli Tuli opowiada, kto gdzie mieszka to przepięknie zilustrowana seria edukacyjna dla najmłodszych.
Każda książka to inne środowisko życia i nowy bohater. Dzieci śledzą jego przygody, a przy okazji
poznają wiele przyrodniczych ciekawostek.
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cena: 29,90 zł
stron: 32
format: 240 x 320 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13637-4

W tej serii również:
Jak to działa? Zwierzęta, cena 29,90 zł
Jak to działa? Ciało człowieka, cena 29,90 zł
Jak to działa? Budowle, cena 29,90 zł
Jak to działa? Książki, cena 29,90 zł

Jak to działa? Sport
Autorzy: Joanna Kończak, Katarzyna Piętka, Nikola Kucharska
Ilustrator: Nikola Kucharska

Klara fascynuje się światem wokół. Chciałaby zrozumieć, dlaczego warto uprawiać sport, a w przyszłości zostać trenerką albo komentatorką sportową. Każdą wolną chwilę poświęca na zdobywanie wiadomości. Pomaga
jej dziadek, który swymi zabawnymi rysunkami cierpliwie odpowiada na kolejne pytania wnuczki. Co się dzieje
z naszym ciałem, gdy ćwiczymy? Czym różniły się starożytne igrzyska olimpijskie od nowożytnych? Po co na
wyposażeniu starożytnego atlety była skrobaczka? Czy najszybszy pływak świata jest szybszy od rekina? Czy
w hokeja można grać tylko na lodzie? Co to znaczy freediver, forehand czy salchow? Dlaczego niektórzy piłkarze wolą mokrą murawę? Jakie sporty lubili królowie? Ile trwał najdłuższy mecz tenisowy?
Duży format, wypełnione szczegółami ilustracje, edukacja połączona z zabawą i humorem to tylko niektóre
z zalet tej niezwykłej książki o sporcie.
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LIPIEC nowości

AUTOR
i ILUSTRATOR

cena: 37,90 zł
stron: 28
format: 205 x 280 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13685-5

LIPIEC nowości

AUTOR

cena: 36,90 zł
stron: 144
format: 158 x 228 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13691-6

Mio, mój Mio

Co było potem?

Autor: Astrid Lindgren

Autor i ilustrator: Tove Jansson

© Per Olov Jansson

Ilustrator: Johan Egerkrans

© Jacob Forsell

Tłumacz: Maria Olszańska

Tłumacz: Teresa Chłapowska

Astrid Lindgren (1907–2002) to jedna z najpopularniejszych na świecie autorek książek dla dzieci, tłumaczona na prawie sto języków. Dzieci z Bullerbyn,

Tove Jansson (1914–2001) marzyła, by zostać

Pippi Pończoszanka, Emil ze Smalandii, Karlsson

latarnikiem, a stała się znaną na całym świe-

z Dachu, Bracia Lwie Serce, Madika, Ronja… Tych

cie pisarką, malarką, ilustratorką i rysowniczką

bohaterów pokochały miliony dzieci i dorosłych,

komiksów. Zadebiutowała jako graficzka pra-

którzy w Willi Śmiesznotce, Nangijali i w zagrodzie

sowa w 1928 roku – miała wtedy niespełna

Katthult czują się jak u siebie w domu.

14 lat. Studiowała malarstwo w Sztokholmie,

Astrid była odważną i wpływową osobą, wal-

Helsinkach i Paryżu. Pierwszy raz wzięła udział

czyła o prawa dzieci, równość oraz humanitar-

w wystawie w 1933 roku i wtedy też wydała

ne traktowanie zwierząt i szacunek do przyrody,

pierwszą książkę z własnymi ilustracjami. W la-

sprzeciwiała się przemocy. Jej powieści osiągnęły

tach czterdziestych zaczęła pisać i publikować

łączny nakład około 160 milionów egzemplarzy,

utwory w różnych periodykach. Jesienią 1945

a znaczenia pisarki dla szwedzkiej i światowej

roku wyszła drukiem pierwsza część muminko-

kultury oraz społeczeństwa nie sposób przecenić.

wej sagi: Małe trolle i duża powódź. Po dwóch

ILUSTRATOR

kolejnych powieściach: Komecie nad Doliną

Muminków (1946) i W Dolinie Muminków
(1948) pisarka zyskała ogromną popularność,
a jej bohaterowie na stałe zagościli w domach
i sercach czytelników.

Tej autorki również:
Niebezpieczna podróż, cena 29,90 zł

© Ida Sundquist

Kto pocieszy Maciupka?, cena 29,90 zł

Samotny dziewięcioletni Bosse chciałby mieć prawdziwy dom, przede wszystkim jednak chciałMuminek wraca do domu, niosąc bańkę z mlekiem dla mamy. Wiatr zawodzi w ciemnych
koronach drzew, zza których wyłania się słońce. Na łące wśród kwiatów można chwilę
odpocząć przed dalszą drogą. Kto by pomyślał, że to początek fascynującej przygody?
Dzięki wyciętym w kartkach otworom mały czytelnik na każdej rozkładówce może zobaczyć tajemniczy fragment kolejnej strony i spróbować zgadnąć, co się za chwilę wydarzy.
Potem wystarczy odwrócić kartkę, by się przekonać, czy miał rację!
Ta przepiękna książka zachwyci dzieci i ich rodziców.

by odnaleźć tatę. To marzenie się spełnia, gdy chłopiec trafia do Krainy Dalekiej. Tam odkrywa,

Johan Egerkrans – szwedzki ilustrator i autor.
Rysowanie zawsze było częścią jego życia. W wie-

że ma na imię Mio i jest zaginionym synem króla.

ku dwóch lat po raz pierwszy wziął do ręki ołó-

Pewnego dnia dowiaduje się, że nad jego losem ciąży przepowiednia sprzed tysięcy lat. Razem z

zajmuje się sztuką zawodowo, tworząc ilustracje

wiernym przyjacielem Jum-Jumem oraz cudownym koniem Miramisem wyrusza więc w niebezpieczną podróż, by rozprawić się z okrutnym rycerzem Kato, porywaczem dzieci. Tylko chłopiec
królewskiej krwi może go pokonać…

wek i już nigdy go nie wypuścił. Od dwóch dekad
do książek, gier, komiksów i filmów. W ostatnich
latach zajął się również pisaniem – jest autorem
kilku popularnych w Szwecji książek. Interesuje

Z okazji stulecia Wydawnictwa „Nasza Księgarnia” prezentujemy wydanie tej klasycznej powie-

się paleontologią, czemu dał wyraz w czterech

ści Astrid Lindgren z nowymi, kolorowymi ilustracjami szwedzkiego artysty, Johana Egerkransa.

książkach o dinozaurach, pterozaurach i innych
wymarłych zwierzętach.
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AUTOR

cena: 34,90 zł
stron: 64
format: 195 x 254 mm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-10-13666-4

oferta

NOWOŚCI

Grzegorz Kasdepke – najchętniej czytany polski autor książek dla dzieci. Niemal wszystkie
z jego ponad kilkudziesięciu tytułów uzyskały status bestsellera (m.in. Kacperiada…

Kocha, lubi, szanuje…
czyli jeszcze o uczuciach

czy Horror! czyli skąd się biorą dzieci). Kawaler
Orderu Uśmiechu, Ambasador Polszczyzny
Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. Sympatię
czytelników łączy z uznaniem krytyków, cze-

Autor: Grzegorz Kasdepke

go dowodem są najważniejsze nagrody, jakie

Ilustrator: Paulina Daniluk

zdobył za swoją twórczość dla najmłodszych (w tym: Nagrodę Literacką im. Kornela
Makuszyńskiego, dwukrotnie nagrodę Edukacja
XXI, Nagrodę BETA, Nagrodę im. Kallimacha,
Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
i inne). Jego książki weszły na listę lektur szkolnych, a Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta
dzieciom” uznała Detektywa Pozytywkę za
jedną z dziesięciu najlepszych książek dla
dzieci minionej dekady.

ILUSTRATOR
Paulina Daniluk – projektantka, graficzka, ilus
tratorka. Specjalizuje się w ilustracji dziecięcej.
Współpracuje z wydawnictwami, magazyna
mi, markami odzieżowymi oraz studiami projektowymi. Laureatka konkursu Wydawnictwa

styczeń  . . . . . . . . 3–12
luty  . . . . . . . . . . .  13–21
marzec  . . . . . . . . 22–32
kwiecień  . . . . . . . 33–45
maj  . . . . . . . . . . .  46–66
czerwiec  . . . . . .  67–79
lipiec  . . . . . . . . . 80–86

kontakt

Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA
05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Apteczna 6
tel. 22 643 93 89
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

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

Albus na zilustrowanie książki dla dzieci autorstwa Doroty Kassjanowicz 30 znikających

trampolin, a także zdobywczyni wyróżnień
między innymi w konkursie na najpiękniejszą
książkę PTWK w 2017 roku za Wampiry, pot

wory, upiory i inne nieziemskie stwory oraz
w konkursie Jasnowidze organizowanym
przez Wydawnictwo Dwie Siostry. Mieszka
i pracuje w Warszawie. Jej prace pokazywane
były na wielu wystawach w Polsce i poza nią.
Miłośniczka starego kina, horrorów oraz wyp
raw rowerowych.

Nowe wydanie bestsellerowej serii Grzegorza Kasdepke o uczuciach.
Bywają czasem dni, kiedy atmosfera w przedszkolu trochę się psuje... Na szczęście dzieci mają
panią Miłkę. Ona potrafi dać sobie radę ze wszystkim – ułagodzi naburmuszonego Bodzia, zorganizuje przedstawienie teatralne, a nawet wypędzi duchy!

Tylko bez całowania! czyli jak sobie radzić
z niektórymi emocjami, cena 34,90 zł

Kocha, lubi, szanuje... czyli jeszcze o uczuciach to zbiór zabawnych opowiadań poświęconych między innymi miłości, nienawiści, strachowi i poczuciu winy. Na końcu każdej historii znajdują się:
opis konkretnej emocji oraz praktyczne rady dla dzieci i dorosłych.
Grzegorz Kasdepke po raz kolejny trafia w punkt. Jego książka to połączenie bardzo aktualnej wiedzy psychologicznej, humorystycznego języka i solidnej porcji praktycznych wskazówek. Autor pochyla się przede
wszystkim nad trudnymi dziecięcymi uczuciami, pokazując, że rozmowa, oswajanie ich, to najlepszy sposób,
by przestały być groźne i obce. Książka daje gotowe narzędzia do trenowania nazywania, wyrażania różnych
uczuć i radzenia sobie z nimi w kluczowym dla rozwoju emocjonalnego czasie, jakim jest okres przedszkolny
i wczesnoszkolny.
Anna Kuprowska
psycholożka, logopedka, specjalistka wczesnego wspomagania rozwoju, terapeutka dzieci i młodzieży
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Horror! czyli skąd się biorą dzieci, cena 34,90 zł

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

www.nk.com.pl

