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Babies in Bellies, or Where do Children
Come From?
Author: Marta Maruszczak
Illustrator: Monika Filipina

Nic takiego się nie wydarza.
Wszystko, co mama je i pije, trafia do jej
żołądka,
a potem do jelit. Tam poży wien ie jest trawi
one,
czyli rozkładane na małe cząst ki.
Część z nich dociera do dziecka specjalną
rurką ,
pępowiną , która łączy bobasa z mamą.
Przez pępowinę dostaje on pokarm wpro
st
do brzuszka. Dlatego mama w czasie ciąży
dba,
by zdrowo się odży wiać. Chce dostarczać
dziecku to,
co najlepsze. Czy wiesz, Melu, że każdy
człow iek ma
pamiątkę sprzed narodzin? To pępek!
Tyle nam zostaje z pępowiny.

sz e
CZY Z SE KS U Z Aw
O?
BI ER Z E SI Ę DZIECK
RO DZI SI Ę
DL AC ZEGO CZ AS EM
?
CZ AS EM CH ŁO PI EC
DZIE WCZYN KA , A

Kochająca się para często odczuwa potrzebę,
by okazać sobie uczucia za pomocą seksu.
Gdyby za każdym razem powstawało wtedy
dziecko, mielibyśmy więcej potomstwa niż jest
jabłek na jabłoni. Maleństwo rozwinie się tylko
wtedy, kiedy w brzuchu mamy na zwycięski
plemnik czeka dojrzałe jajeczko. Takie okoliczności
zdarzają się tylko przez kilka dni w miesiącu. A i wtedy
nie zawsze dochodzi do spotkania i połączenia się
plemnika z jajeczkiem. Kiedy kobieta i mężczyzna pragną
mieć dziecko, mówi się, że starają się o nie. Owocem tej
miłości jest ich córeczka lub synek.

Meet Mela. She wants to know where she came from.
Mela keeps asking her mum, dad and grandparents the kind of questions that adults
find difficult. She’s curious and expects matter-of-fact answers. As she grows bigger,
she wants to know more. So this book about gender and reproduction is useful for
a number of years. It’s very handy and offers reliable information in a way that is clear
and easy to understand for young children. It will show you how to provide information

Mężczyzna ma dwa rodzaje plemników: jedne to plemniki
X, które są zaprogramowane „na dziewczynkę”. Drugie
to plemniki Y – z programem „na chłopca”. Jajeczka
kobiety są tylko jednego rodzaju. Tata wysyła w kierunku
jajeczka mamy miliony plemników, które ścigają się, by
dotrzeć do niego. Gdy wyścig wygra plemnik X, urodzi się

to little ones in a tactful way. Reading the book and enjoying the beautiful illustrations
will satisfy your child’s curiosity and help you avoid embarrassing situations when your
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little girl or boy comes up with yet another question.
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Obok żółwi przepływają małe rybki. Z
jamki wystawia
czułki krab pustelnik. Na skale rośnie
dziwny kwiatek. Ma
ostre kolce. Pikin do niego podpływa.
– Nie jedz mnie! – ostrzega kwiatek. –
Nie jestem rośliną.
– To jeżowiec. Jest zwierzątkiem, jak
ty – wyjaśnia krab.

Ocean Turtle. Tuli Tuli tells us who
lives where
Author: Zofia Stanecka
Illustrator: Magdalena Kozieł-Nowak

. . . Jak nie
Zolwik Pikin z oceanu_40 str_SKL_2019.indd

zaśmiecać
oceanu?
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dół.
Rankiem żółwiki spływają w
koniki
Wśród wodorostów pasą się
a
morskie. Między nimi przepływ
plastikowa torebka.
.–
– Nie jedzcie jej! – ostrzega konik
To nie meduza.
ik.
Pikin nie wie, czym jest plast
wie,
Nie wie, czym są śmieci. Nie
dla
że człowiek bywa groźniejszy
uzy.
żółwi niż rekin. Nie zjadłby med
dalej.
Torebki też nie zjada. Płynie

szytych toreb

porcelanow ych
kubków

wielorazow ych
słomek

I’m Tuli Tuli the caring spirit. I live on Earth. I travel across its nooks and crannies. I peek where
there’s life. And it’s everywhere! In the air. On land. In water. On the tops of the highest

szklanych butelek

mountains. And in the deepest of depths. Today I will tell you about the ocean…
Pikin the green turtle lives in the ocean. The underwater world is so beautiful. So many things happen in it! And there are so many treats in it as well!
But you need to stay watchful. There are many dangers out there that little creatures need to look out for.

Tuli Tuli tells us who lives where is a beautifully illustrated educational series for the youngest readers. Each book is about a different environment

17.06.2019 12:18:11
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and a new character. Children follow their adventures and learn about nature-related trivia.
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Paddy Tells Stories
Author: Marta Galewska-Kustra
Illustrator: Joanna Kłos

The fifth instalment of Paddy’s adventures offers a great opportunity to children who can
already speak as it invites them to practise their storytelling skills.

In this series:

This is stimulated by the commotion around the arrival of a new family member.
Each big illustration is accompanied by smaller pictures that will encourage your child to talk
– in their own words – about how the characters feel. The book also contains questions which
inspire a conversation about a topic that most children find very interesting: their own birth.
Telling stories requires your child to understand causality and time.
We can help our child by asking her questions like: “What happened at the beginning?”, “What
did Paddy do next?”, “Why?”, and by using phrases such as: “first”, “later”, “at the end”. But, above
all, we should let our children be independent in their story telling, asking questions and
explaining the situations encountered in the book.
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rights sold: Germany, Ukraine, Croatia, Slovak Republic, Czech Republic, Italy

7

ages 0-6
board book
205 x 250 mm
40 pages

i

Ewa and Paweł Pawlak’s Small Atlas of Beasts
Author and illustrator: Ewa Kozyra-Pawlak,
Paweł Pawlak

In this series:

It this amazing diary-bestiary from the fabulous duo of illustrators we encounter stories
about the residents of their garden and its surroundings. This time, we meet the hedge-hog,
fox, squirrel, weasel, hare, wild boar, bat, mouse, frog, snail, badger, roe deer, marten,
shrew… and the list goes on! Through illustrations made with colourful rags, watercolours,
photos and children’s drawings (borrowed from the Pawlak’s young neighbour, Hannah), and even 3D models, the authors create a world full of poetry,
humour and tenderness towards other beings. In this way, they encourage the young reader to become – through writing, photographing, cutting
out, drawing and, most of all, observing – a genuine beast expert!
rights sold: Chinese Simplified, Slovak Republic, Czech Republic
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The Sounds Inside.
Strange noises from within the body
Author: Marta Maruszczak
Illustrator: Artur Gulewicz
em
Obrona przed uduszeni

Ja

k

ozbyć okruszk
ęp
a?
si
Kaszel polega na
wciągnięciu dużej ilości
powietrza, a następnie
na jego gwałtownym,
szybkim wyrzucie.

Strumień powietrza z płuc
porywa z dróg oddechowych
wszystkie niepotrzebne
drobinki i usuwa na zewnątrz.

Smog i perfumy
Kaszlemy też z powodu zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu.
Winny jest smog, spaliny samochodowe, dym z papierosów.
Niektóre osoby reagują kaszlem nawet na zapach perfum.

Kaszlące psy
Zwierzęta kaszlą z tych samych powodów
co ludzie. Miewają zapalenie gardła i anginę.
Trzeba uważać, by nasz pupil nie witał się
zbyt czule z innym psiakiem na spacerze, nie
lizał pyszczka koledze i nie pił z cudzej miski.
Podobnie bywa z kotami – zarażają się
i kaszlą, gdy żyją w gromadach, na przykład
w schronisku.

Dlaczego kaszlemy podczas choroby?

To gwałtowna
reakcja obronna.
Kaszlemy, gdy coś
podrażni nasze gardło
lub drogi oddechowe,
czyli trasę od nosa
i ust do płuc.

Wydmuch z prędkością wyścigówki

SKĄD SIĘ
BIERZE
KASZEL?

Gdy kaszlemy, powietrze wydostające się z ust osiąga
prędkość nawet 400 kilometrów na godzinę! Pędzi jak bolid
Formuły 1. Nic dziwnego, że wydmuchuje wszystko, co
spotyka na swojej drodze.

Kiedy coś
wpadnie
”nie w tę dziurk

ę”
Czasem do
dróg oddecho
wych trafi coś
nie powinno
, na przykład
, co
okruszek, pe
muszka, łyk
stka,
napoju lub
trochę wody
kąpieli. Wted
podczas
y krztusimy
się i zaczyn
kaszleć. Od
amy
kaszl
przyczynę teg nięcie pomaga usunąć
o podrażnien
ia.

Gdy jesteśmy chorzy, zarazki podrażniają drogi oddechowe. Wywołują zapalenie gardła lub oskrzeli.
Mamy wrażenie, że coś tam tkwi, coś nam przeszkadza. I kaszlemy, by tego się pozbyć.

Kaszel czasem ratu
je nam życie!
Jest to odruch, czyl
i działanie
automatyczne, niew
ymagające
namysłu. Odruch
y działają, gdy trze
ba
reagować natychm
iast. Gdybyśmy
zaczęli zastanawiać
się, kiedy coś
zatyka gardło, mog
libyśmy się udusić.

Every day we speak, laugh and cry. How does it happen that we make all kinds of noises?
Why do our bodies sometimes “speak” on their own without us having any control over them?
How do yawning, coughing and hiccupping happen?
All the strange noises that make us embarrassed – how do they happen? What rumbles in our
bellies? Why do we belch and… fart? What are heartbeats?
When and why do our teeth chatter? When and why do we sneeze?
You will find answers to all these questions in this book full of witty illustrations. And, in order
to let you understand your body even better, we’ve added a few simple experiments which will
show you how it works.
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The Lost Island
Author and illustrator: Nikola Kucharska

Biegłem przez gęsty las deszczowy, jakby mnie
diabli ścigali. Rozwścieczeni czerwonoskórzy
deptali mi po piętach. Kiedy całkiem opadłem
z sił i sądziłem, że zaraz stracę życie, zostałem
uratowany. Jak spod ziemi wyrosła przede mną
grupa niskich mężczyzn z łukami. Wyglądali na
pokojowo nastawionych, zresztą nie miałem wyjścia
i poprosiłem ich o pomoc.

Szybko zorientowali się, w czym rzecz, i odgonili
moich prześladowców. Zdaje się, że agresorzy
zwyczajnie bali się moich wybawców i na sam ich
widok czmychnęli. Niscy ludzie okazali się bardzo
przyjaźni. Nie rozumiałem ich języka, ale czułem,
że nie chcą mnie skrzywdzić. Zabrali mnie do
swojej wioski, gdzie dowiedziałem się, że zwą się
Tyltami.

PIERWSZE SPOSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WYGL ĄDU TYLTÓW
4. BIŻUTERIA - zarówno
kobiety, jak i mężczyźni
noszą jej bardzo
dużo. Wykonana jest
z drewna i ze złota.

1. WŁOSY - sztywne, gęste,
i grube. Mężczyźni golą je na
skroniach, za to zostawiają
na czubkach głów rosnącą
w górę czuprynę.

5.PODOBIEŃSTWO
- Tyltowie są do siebie
niezwykle podobni,
właściwie identyczni!

2. GŁOWY - węższe
i bardziej wydłużone,
niż kiedykolwiek
widziałem. Czoła są
nieproporcjonalnie
niskie, a nosy duże
i zajmu jące większą
część twarzy. Małe,
lekko skośne oczy.

This book is the fascinating story of a children’s book illustrator, who, in search
of respite from daily routine, sets off on a journey and discovers a lost island full
of traces of strange civilisations. After reading a mysterious diary written 130 years

6. NOGI - mają
ich aż trzy! Są
małe i słabo
rozwinięte. To
wprost niezwykłe.
Muszę sprawdzić,
czy zaobserwu ję
coś takiego u innych
mieszkańców wyspy.

3. RĘCE - bardzo
wydłużone i mocno
umięśnione, sięgają
prawie do ziemi. Barki
i ramiona szerokie.
Dłonie bardzo duże,
szorstkie i szerokie.

ago, the illustrator discovers she’s not the first person to have arrived on the island.
The diary, full of detailed descriptions of the anatomy, customs and handicrafts of the
peoples who once inhabited the land, becomes her guide to the mysterious island and
the secrets of its fauna and flora. The illustrator’s comic-strip style diary is combined
with research notes to create an unusual, two-track story illustrated with scenes
from the lives of ancient tribes. The Lost Island is a fun adventure book for young fans

MALUNKI I TATUAŻE
Zdobią każdego Tylta. Geometryczne
wzory przywodzą na myśl rozety
czy mandale. Są białe i czerwone.
Wymalowane barwnikami lub wytatuowane.
Podobne wzory wycinają sobie we włosach.
Ornamenty są niepowtarzalne. Nie ma
dwóch Tyltów z takimi samymi.

of ethnography and anthropology.
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Who Invented Holidays?
Author: Katarzyna Sowula
Illustrator: Joanna Gębal

Who invented holidays? How do you hitch a yacht? Do you ride hippos in a hippodrome? Can water in a lake boil and can a beach shine blue? How do you
get home from a staycation ? Where is there a Wild Children Reserve? Can a city be a board game? What do you ride in a velodrome? What do bookworms
eat in the summer? How do you make your own walking guide and what kind of souvenirs should you bring back from your holiday?
Find out the answers to these and many other questions in this amazing book about holidays. It’s filled with trivia, inspiration for conversations and ideas
for free time activities (not just for your holidays!).
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Christmas is Coming! Christmas, Santa Claus
and Christmas traditions from around the world
Author: Monika Utnik-Strugała
Illustrator: Ewa Poklewska-Koziełło

Would it be possible to imagine winter without Christmas full of smells, tastes and unforgettable traditions? Of course not! But do you really
know all the traditions? And are they the same all around the world? Let’s find out! This book offers answers to questions such as: why do we
celebrate Christmas on 25 December? Why are there Christmas markets? Do all children get presents on the same day? Why do we decorate
Christmas trees? Who invented the first glass baubles? Why do people build nativity scenes? In the book you will also find information about
Christmas plants, the Star of Bethlehem and even Ebenezer Scrooge and the Nutcracker. This book is a must-have for long wintery evenings
– not just under the Christmas tree!
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In this series:

Mum, Let Me Tell You About Things
on Two Wheels
Author: Marcin Brykczyński
Illustrator: Artur Nowicki

This is a fantastic book for all fans of two-wheeled vehicles!
The latest instalment in the popular Mum, let me tell you series, wittily illustrated by Artur
Nowicki, takes us on a journey on two wheels around the world. The youngest readers
can expect a lot of fun. They will see velocipedes and penny-farthings in a museum, race
road bikes and sport bikes, visit Holland on a city bike and Italy on a scooter. They will also
transport things with cargo bikes, do crazy tricks on a BMX, go to a motorcycle rally and
travel across the American wilderness. Mum, Let Me Tell You About Things on Two Wheels
is a great present for children aged between 2 and 6. The book exercises a child’s observation
skills. The illustrations are complemented by Marcin Brykczyński’s rhymed riddles.
The heavy-duty pages will let children browse the book over and over again.
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Dream Thieves
Author: Małgorzata Strękowska-Zaremba
Illustrator: Daniel de Latour

Also by this author

.

KSIÑ˚KA
ROKU
2017
WYRÓ˚NIENIE
LITERACKIE
POLSKIEJ SEKCJI sekcji

rights sold: Lithuania, Italy

After her parents separate, little Betty is finding it hard to sleep. There is only an empty, scary space left where her colourful dreams used to be.
And even though mum and dad are trying their best to help their little girl, the space cannot be filled with bedtime stories, or toys or sweet-tasting
medicine. It’s Betty’s older brother, Bart, who discovers the truth. Thieves have stolen Betty’s dreams – so the siblings must set out on a dangerous
journey…
The new edition of Dream Thieves, evocatively illustrated by Daniel de Latour, received a distinction in the IBBY Poland Book of the Year contest
(2008) and came second in the 1st Halina Skrobiszewska Children’s Literature Competition (2009). The book has also been added to the Treasure List
of the Children’s Book Museum.
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The Mystery of the Rebellious Robot
From the series: The Detectives of 5 Mystery Street

Author: Marta Guzowska
Illustrator: Agata Raczyńska

Also in this series:

The fifth volume in the series about young detectives from 5 Mystery street!
Ann, Peter and Jaga are on the trip to the Museum of Science. They can’t wait for the famous
robotic theatre’s performance. To the amazement of the audience, one of the mechanic actors gets
lost during the show. Will Ann and Peter solve this strange case and find the kindapper? Or maybe
Jaga’s presumption is right that the robot revolted and ran away?
rights sold: Russia, Lithuania, Czech Republic
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Cover illustration by Ewa Poklewska-Koziełło from Christmas is Coming! Christmas,
Santa Claus and Christmas traditions from around the world
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