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Książki dla dzieci
Przemysław Wechterowicz

Być jak Tygrys
ilustracje Emilia Dziubak

format 255 x 300, 32 strony
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-75-1
cena det. 38 zł

Bycie Tygrysem to niełatwa sprawa.  
Zajmująca, wciągająca, ekscytująca  
w najwyższym stopniu, ale niełatwa. 
A to do kogoś trzeba się podkraść, szorując 
brzuchem po ziemi, a to kogoś trzeba  
namówić, żeby dał się zjeść, wdając się z nim 
w długą, kulturalną konwersację, a ile potem 
jeszcze tłumaczenia się przed znajomymi, 
same problemy. Ale czasami bywa tak, 
zwłaszcza po zmierzchu, że bycie 
Tygrysem staje się wprost… magiczne. 
Roaaar!
Dla dzieci od lat 3.

Patroni medialni:
qlturka.pl, maluszkoweinspiracje.pl,  
Dziecko Najlepsza Inwestycja, czasdzieci.pl

HOT

Przemysław Wechterowicz

Urodziny Króla
ilustracje Kasia Walentynowicz

format 176 x 250, 20 stron
książka kartonowa
ISBN 978-83-65230-33-1
cena det. 33 zł

Moi mili, moi drodzy,
czworonodzy i dwunodzy!
Zapraszamy w odwiedziny,
dziś nasz król ma urodziny! 

Książka kartonowa dla najmłodszych.

Patroni medialni:
czasdzieci.pl, polskailustracjadladzieci.pl, 
qlturka.pl
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Monika Filipina

Sowa Ninja / The Ninja Owl

ilustracje Autorki

format 250 x 250, 32 strony
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-13-3
cena det. 30 zł

Upór, wytrwałość i odwaga! Poznajcie 
Eugeniusza – najdzielniejszą sowę wśród 
wszystkich sów – i jego nadzwyczajne moce 
Ninja!  
Persistance, determination and courage! 
Meet Owen – the bravest owl of all – and 
his extraordinary Ninja powers!
Książka polsko-angielska dla dzieci 
od lat 3.

Patroni medialni:
miastodzieci.pl, maluszkoweinspiracje.pl, 
qlturka.pl, zabawkowicz.pl, ladnebebe.pl

Giovanna Zoboli

Wielka księga snów
ilustracje Simona Mulazzani
z języka włoskiego tłum. Monika Woźniak

format 225 x 315, 32 strony
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-30-0
cena det. 33 zł

Wierszowana zasypianka dla najmłodszych, 
w której do snu układają się żyrafy, foki, 
mewy, mandryl, hipopotam 
i aż osiem jamników!
Dla dzieci od lat 2.

Patroni medialni:
miastodzieci.pl, qlturka.pl,  
coverbaby.pl

wiek 3-6wiek 0-3

Przemysław Wechterowicz

Wanda szuka miłości
ilustracje Emilia Dziubak

format 250 x 280, 32 strony
oprawa twarda szyta
ISBN: 978-83-65230-72-0
cena det. 36 zł

Bywa, że bycie bohaterką książki  
nie wystarcza. Bywa, że pragnie się  
od życia czegoś więcej!  
Dżdżownica Wanda wiedziała, że chce się 
zakochać, i  nie tracąc czasu, ruszyła na 
poszukiwanie miłości. 
Co wydarzy się w trakcie jej wędrówki,  
czy Wanda pozna tego jedynego  
i czy jednorożce istnieją?  
Znajdźmy miłość razem z Wandą!

Patroni medialni:
Magazyn DZIECI, qlturka.pl, obibooki.pl, 
maluszkoweinspiracje.pl, poczytajdziecku.pl, 
czytam.pl, Trzy Kropki

Ania Drabikowska

Zniknięcie
ilustracje Ela Chełmińska

format 230 x 270, 56 stron
oprawa twarda szyta
ISBN: 978-83-65230-77-5
cena det. 39,90 zł

Mama jest ładna i kochana. Wiadomo!  
Moja wygląda jak czarodziejka. Ma długie, 
czarne włosy, tak jak ja. Razem robimy  
różne, najciekawsze rzeczy na świecie.  
Ale nie dzisiaj… Babcia gdzieś sobie poszła,  
a mama płacze. Lecą jej łezki, strumykami.  
I kapią. Kap, kap. Prosto do garnka,  
w którym gotuje dżemik. Mój ulubiony! 
Truskawkowy!  Mogłoby być fajnie.  
Tylko że mama mnie nie widzi.  
Nawet kiedy robię głupie miny.  
Nie słyszy też, gdy mówię brzydkie słowa. 
Pupa. Hi, hi. Tak naprawdę to tylko Czacza 
chce ze mną rozmawiać, ale ona jest kotem  
i nie umie. Myślę więc, co tu robić…

Patroni medialni:
Magazyn DZIECI, qlturka.pl, 
czytambolubie.com, miastodzieci.pl, 
maliczytelnicy.pl 

NEW HOT

NEW
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Przemysław Wechterowicz

Uśmiech dla Żabki
ilustracje Emilia Dziubak

format 250 x 250, 36 stron
oprawa twarda szyta
ISBN: 978-83-65230-59-1
cena det. 36 zł

Mama Żabki zna prosty i skuteczny  
sposób na poprawę humoru swojej  
córeczki. Jest nim czuły i promienny 
uśmiech, który niczym serdeczne zaklęcie 
potrafi przemienić smutek w radość. Ta 
wzruszająca i zabawna opowieść o Żabce, 
jej leśnych przyjaciołach i wielkiej mocy 
jednego uśmiechu rozweseli każdego z Was. 
Sprawdźcie sami!
Dla dzieci od lat 3.

Patroni medialni:
qlturka.pl, egodziecka.pl, Radio Bajka, 
dobra-mama.pl, Dziecko Najlepsza  
Inwestycja, Fundacja MaMa,  
zabawkowicz.pl, parenting.pl, 
czasdzieci.pl, Miesięcznik Gaga,  
Instytut Małego Dziecka

HOT

Przemysław Wechterowicz

Gdzie jesteś, Mamo? 
ilustracje Emilia Dziubak

format 250 x 250, 36 stron
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-44-7
cena det. 36 zł

Po pełnym emocji dniu Tata Niedźwiedź  
i mały Niedźwiadek, stęsknieni, spieszą  
na spotkanie z Mamą Niedźwiedzicą.  
A tymczasem gdzieś daleko Mama  
Niedźwiedzica szuka krzywej wierzby, pod 
którą się umówili. Błądząc w zakamarkach 
lasu, prosi o pomoc napotkane zwierzęta, 
jednak te zachowują się bardzo dziwnie… 
Mama Niedźwiedzica jest zupełnie  
zdezorientowana, a czas ucieka,  
dużymi krokami zbliża się noc…
Nowe przygody bohaterów bestsellera  
„Proszę mnie przytulić” w ciepłej i pełnej 
humoru opowieści o tym, że dobro wraca
Od lat 4.

Patroni medialni:
Magazyn Dzieci, miastodzieci.pl, qlturka.pl, 
maluszkoweinspiracje.pl, coverbaby.pl

HOTHOT

Przemysław Wechterowicz

Proszę mnie przytulić
ilustracje Emilia Dziubak

format 250 x 250, 36 stron
oprawa twarda szyta
ISBN: 978-83-65230-49-2
cena det. 36 zł

Czy wiecie, jaki jest najlepszy sposób 
na udany dzień? Pewnego dnia Tata 
Niedźwiedź zdradził w sekrecie 
Niedźwiadkowi, że wystarczy się mocno  
do kogoś przytulić, a świat stanie się  
piękniejszy. I tak zaczęła się niezwykła  
przygoda ojca i syna. Wędrują razem przez 
las i przytulają każdego, kogo spotkają na 
swojej drodze – malutką Gąsienicę, wielką 
Anakondę, a nawet Myśliwego ze strzelbą  
w dłoni... Dla dzieci od lat 3.

Nagroda Literacka m.st. Warszawy 
w kategorii „Literatura dziecięca 
– tekst i ilustracje”, 2014.
Książka wpisana do Katalogu 
Białych Kruków 2014.

Patroni medialni:
miastodzieci.pl, qlturka.pl

Przemysław Wechterowicz

Oskar Pazurek
ilustracje Marcin Minor

format 260 x 260, 36 stron
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-47-8
cena det. 36 zł

Zabawna i wzruszająca historia  
o Oskarze, kocie, który  
chciał być ptakiem.

Patroni medialni:
Magazyn DZIECI, qlturka.pl,  
maluszkoweinspiracje.pl, coverbaby.pl

HOT
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Przemysław Wechterowicz

Na zawsze przyjaciele 
ilustracje Emilia Dziubak

format 250 x 280, 32 strony
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-25-6
cena det. 36 zł

U podnóża starego dębu mieszka rodzina 
królików, a wysoko w koronie swoją 
dziuplę mają sowy. Choć żyją blisko siebie, 
trudno jest im się spotkać. Kiedy w słonecz-
ny dzień Króliczek biega po łące, Sówka 
śpi w najlepsze, a kiedy ona rozprostowuje 
skrzydła do lotu w blasku księżyca, on wła-
śnie smacznie zasypia. 
I tak mijają im dni i noce, a oni nic o sobie 
nie wiedzą. Aż do chwili, gdy oboje 
zapragną się poznać…
Pełna ciepła i magii opowieść 
o niezwykłej przyjaźni.
Od lat 4.

Patroni medialni:
Magazyn Dzieci, miastodzieci.pl,  
qlturka.pl, maluszkoweinspiracje.pl

Przemysław Wechterowicz

Jajko czy kura?
ilustracje Marta Ludwiszewska

format 180 x 240, 32 strony
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-03-4
cena det. 29 zł

Co było pierwsze: jajko czy kura?
Oczywiście, że jajko, no przecież kura sama 
się nie wykluła. Zaraz. A skąd wzięło się 
jajko? Przecież ktoś je musiał znieść. Kura. 
Kura była pierwsza. Chwila. Kura pierwsza? 
Kury wylęgają się z jajek. Czyli jednak jajko. 
Tak. Nie. Żeby było jajko, musi być kura.
A żeby była kura, musi być... jajko?
Odpowiedzi szukajcie w książce.
Może ją znajdziecie. Dobrej zabawy!
Dla dzieci od lat 4.

Patroni medialni:
miastodzieci.pl, qlturka.pl,  
maluszkoweinspiracje.pl, 

wiek 3-6

HOT

Przemysław Wechterowicz

W pogoni za życiem
ilustracje Emilia Dziubak

format 250 x 250, 48 stron
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-50-8
cena det. 36 zł

Bohaterami książki są dwa sympatyczne  
i przebojowe owady. Malutka Jętka –  
odważna, ciekawa świata i żądna wrażeń, 
oraz Mucha – życzliwa towarzyszka i mądra 
przewodniczka. Podarowują sobie jeden 
jedyny dzień życia, niesamowity dzień!  
Ten niezwykły duet porwie Was  
w szaleńczą podróż pełną zabawnych  
i wzruszających chwil, zaskakujących  
zwrotów akcji i fascynujących miejsc.  
Lećmy już, Jętka ma przecież tylko ten jeden 
dzień… Ruszamy na podbój Nowego Jorku!
Piękna i mądra opowieść o radości życia 
dopełniona nastrojowymi i dowcipnymi 
ilustracjami Emilii Dziubak.
 
Patroni medialni:
qlturka.pl, granice.pl, 
Magazyn DZIECI,  
coverbaby.pl

HOT

+ ebook

wiek 3-6
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Anna Onichimowska

Kocham ciebie też
ilustracje 
Aleksandra Woldańska-Płocińska 

format 190 x 250, 48 stron
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-80-5
cena det. 29,90 zł

Zaproszenie na ślub, narodziny  
siostry, powrót taty z morza,  
uratowany czworonożny przyjaciel.  
Miłość ma różne oblicza.  
Jak to jest, kiedy się kogoś kocha?  
Jak sobie radzą ze swoimi uczuciami  
Bulbes, Hania i ich najbliżsi? 
Wielkie emocje i sprawy równie  
ważne dla Małych i Dużych. 
Ostatnia część nagradzanego cyklu  
Anny Onichimowskiej  
„Bulbes i Hania Papierek”.

Patroni medialni:
Magazyn DZIECI, qlturka.pl,  
lustrobiblioteki.pl, obibooki.pl

wiek 6-9wiek 6-9

Anna Onichimowska

Pan Kluska i żaglowiec
ilustracje Natalia Jabłońska

format 210 x 260, 40 stron
oprawa twarda szyta
ISBN: 978-83-65230-73-7
cena det. 35 zł

Pan Kluska uwielbiał zbierać różne rzeczy. 
W swoim domu zgromadził mnóstwo mebli, 
dywanów, ubrań i samochodów, aż wreszcie 
dla niego samego zabrakło miejsca. 
I wówczas pewnego burzowego dnia jego 
własny żaglowiec porwał go w nieznane. 
Cóż teraz stanie się z Panem Kluską i jego 
dobytkiem? Historia o dzikich plażach, pani 
Małgosi, sprzątaniu świata i jeszcze o tym, 
że czasem przyjemniej jest nie mieć niż mieć.

Nagroda Wydawnictwa EZOP dla Natalii  
Jabłońskiej w 7. edycji konkursu Książka 
dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci.

Patroni medialni:
Magazyn DZIECI, qlturka.pl,  
czytambolubie.com, miastodzieci.pl,  
maliczytelnicy.pl, ulicaekologiczna.pl

Bartosz Ratajczyk

O rowerach 
ilustracje Autora

format 270 x 270, 30 stron
oprawa twarda szyta
ISBN: 978-83-65230-46-1
cena det. 35 zł

Uwaga pasjonaci dwóch kółek,  
przyszli i obecni cykliści!  
Przed Wami fascynujący świat rowerów! 
Rower chodzony, szosowy, downhillowy, 
a może fat bike? Który wybrać? Co to jest 
welodrom, ile kół ma monocykl i jak wygląda 
centrownica? Dlaczego warto dopasować 
rozmiar roweru do wzrostu rowerzysty?  
Jak zaplanować trasę rowerową i jaki 
ekwipunek zabrać na rowerową wyprawę? 
Odpowiedzi na te pytania, a także  
mnóstwo innych rowerowych  
ciekawostek znajdziecie w tej książce.
Pamiętajcie! Rower to przygoda, radość, 
pasja i zdrowie. Do zobaczenia na szlaku!
 
Patroni medialni:
Magazyn DZIECI, qlturka.pl,  
maliczytelnicy.pl, obibooki.pl,  
czytam.pl, traseo.pl

NEW HOT

NEW

NEW

Anna Onichimowska

List do Ronaldo
ilustracje  
Aleksandra Woldańska-Płocińska

format 190 x 250, 48 stron
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-34-8
cena det. 29,90 zł

Każdy ma prawo do własnych tajemnic,  
ale czasami czujemy się źle, kiedy ktoś coś 
przed nami ukrywa. Szczególnie, gdy jest to 
przyjaciel. Przekonają się o tym Bulbes  
i Hania. Chłopiec w sekrecie pisze książkę  
o piłkarzu Ronaldo, a Hania widzi przez  
lunetę przechadzającego się po Księżycu 
żółtego pana. Mimo że są przyjaciółmi, mają 
własne światy, którymi niełatwo się dzielić. 
Jak odnajdą się w tej nowej dla siebie  
sytuacji i czy uda im się ocalić przyjaźń?
Dla dzieci od lat 6.

Książkę poleca Polska Sekcja IBBY  
na swojej Pokonkursowej Liście BIS.

Patroni medialni:
RYMS, qlturka.pl, czasdzieci.pl,
lustrobiblioteki.pl
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Anna Onichimowska

Prawie się nie boję…
ilustracje 
Aleksandra Woldańska-Płocińska

format 190 x 250, 48 stron
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-06-5
cena det. 29,90 zł

Wszyscy się czegoś boimy, niezależnie 
od wieku. I wszyscy staramy się jakoś ze 
swoim strachem uporać. O tym właśnie 
jest ta książka. Opowiada o Olafie, zwanym 
Bulbesem, i jego nieśmiałej koleżance Hani, 
ale także o ich rodzicach. Anna Onichimow-
ska przedstawia swoją historię z różnych 
punktów widzenia, wprowadzając Czytelnika 
w świat dziecięcych marzeń, uczuć i lęków, 
tych codziennych, które powstają  
w konfrontacji ze światem dorosłych, i tych 
wynikających z wyjątkowej wrażliwości  
młodych bohaterów. Dla dzieci od lat 6.

Wyróżnienie literackie Polskiej Sekcji  
IBBY w konkursie „Książka Roku 2016”.

Patroni medialni:
Świerszczyk, RYMS, qlturka.pl, czasdzieci.pl

Anna Onichimowska

Z głową pod dywanem
ilustracje 
Aleksandra Woldańska-Płocińska

format 190 x 250, 48 stron
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-14-0
cena det. 29,90 zł

Na spotkaniu z Panią Pisarką dzieci 
opowiadają, kim chciałyby zostać, 
jak dorosną. Bulbes i Hania też zabierają 
głos. Jedno z nich nie boi się przyznać 
do swoich marzeń, drugie nie tylko się  
wstydzi, ale dołącza do chóru szyderców.
Wzajemne relacje obojga zdają się nie 
przetrwać tej próby. Gdzie jest granica 
między kłamstwem a pominięciem prawdy? 
Jak ważna jest lojalność? I jaką rolę w całej 
tej historii odegra tajemniczy mieszkaniec 
przestrzeni pod dywanem?
Z głową pod dywanem to druga, po Prawie 
się nie boję..., część autorskiego cyklu Anny 
Onichimowskiej „Bulbes i Hania Papierek”.
Dla dzieci od lat 6.

Książkę poleca Polska Sekcja IBBY  
na swojej Pokonkursowej Liście BIS.

Patroni medialni:
Świerszczyk, RYMS, qlturka.pl, czasdzieci.pl

Anna Onichimowska

Afera nie z tej ziemi 
ilustracje  
Aleksandra Woldańska-Płocińska

format 190 x 250, 48 stron
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-26-3
cena det. 29,90 zł

„Co się robi, jak się nie wie co?” –  
pyta Bulbes. Chłopiec czuje się bezradny 
wobec swojej przyjaciółki Hani, która  
ostatnio bardzo się zmieniła. Nikt nie może 
sobie z nią poradzić, nawet ona sama.  
Co zrobić, aby wyrzucić z siebie złość?  
Czy powinno się ustępować kochanej  
osobie, która ma złe intencje? Bulbes  
uczy się trudnej sztuki mówienia „nie”. 
Afera nie z tej ziemi to trzecia część 
autorskiego cyklu Anny Onichimowskiej 
„Bulbes i Hania Papierek”. 
Dla dzieci od lat 6.

Patroni medialni:
Świerszczyk, RYMS, qlturka.pl, 
czasdzieci.pl

Helena Läks

Sekretna kocia piekarnia
ilustracje Regina Lukk-Toompere
z języka estońskiego
tłum. Anna Michalczuk-Podlecki

format 245 x 216, 48 stron
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-37-9
cena det. 29 zł

Pewnego razu Wilbur i Pchełka,  
dwa wyjątkowe koty, odkrywają tajemny 
tunel, który prowadzi do mrocznego  
pomieszczenia. Wilbur wpada na pomysł,  
by w tej kryjówce urządzić… piekarnię! 
Wkrótce ich wypieki – drożdżówki  
z grochem, pączki z ziemniakiem, keks  
z kocimiętką i pomidorem stają się słynne  
w całym Tallinnie. Sława kociej piekarni 
dociera do Aksela, starego kocura, który 
postanawia bezpardonowo rozprawić się  
z konkurencją… Zabawna, pełna kocich  
czarów opowieść o spełnianiu marzeń,  
odwadze i przedsiębiorczości.

Patroni medialni: 
qlturka.pl, miastodzieci.pl, 
maluszkoweinspiracje.pl

+ ebook

wiek 6-9
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Kęstutis Kasparavičius

Zaginiony obraz
ilustracje Autora
z języka litewskiego
tłum. Małgorzata Gierałtowska

format 185 x 210, 68 stron
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-17-1
cena det. 32 zł

Profesor Adalbert, powszechnie szanowany 
pies z rodu Labradorów retrieverów, urządza 
przyjęcie, na którym ma zaprezentować 
świeżo zakupiony obraz Paulusa Pottera 
pt. Pies na łańcuchu. Na przyjęcie przybywa 
śmietanka towarzyska miasteczka. Zgroma-
dzeni goście z niecierpliwością czekają na 
główny punkt wieczoru. Niestety okazuje 
się, że obraz zniknął i na ścianie salonu wisi 
jedynie pusta złocona rama! Do akcji wkra-
cza inspektor Fuks i jego tajny agent Ulf.  
Czy uda im się rozwikłać zagadkę  
tajemniczego zniknięcia obrazu? 
Dla dzieci od lat 8.

Patroni medialni:
czytambolubie.com, qlturka.pl,  
ladnebebe.pl

wiek 6-9wiek 6-9

Magdalena Kilarska

Bagażnik, czyli  
rzecz o pakowaniu
ilustracje Autorki

format 240 x 305, 56 stron
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-6523032-4
cena det. 36 zł

Czy zdarzyło Ci się na plaży wycierać  
podkoszulkiem? Albo podczas deszczu  
maszerować w foliowym worku na śmieci 
lub szorować zęby palcem i pożyczoną  
pastą?  Dobre przygotowanie do wyjazdu 
jest ważne, bo nie wszystkie rzeczy 
możesz zastąpić innymi albo pożyczyć. 
Oto książka, która pomoże Ci się  
samodzielnie spakować na każdą wycieczkę 
– w góry, nad morze, na zieloną szkołę,  
biwak czy spływ kajakowy. Spokojnie...  
Antoni Bocian i pan O!śmiornica będą 
czuwać nad Twoim bagażem!
Dla dzieci od lat 7.

Patroni medialni:
egaga.pl, dzieckowpodróży.pl,  
qlturka.pl, 8stóp

Agnieszka Lis

Alek i Pan Parasol
ilustracje Patrycja Posyłajka

format 190 x 250, 56 stron
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-38-6
cena det. 29,90 zł

Pełne humoru i ciepła opowiadania 
o przygodach obdarzonego niezwykłą  
wyobraźnią sześcioletniego Alka, jego  
magicznego przyjaciela Pana Parasola,  
dziadka, który wszystko rozumie, babci,  
z pasją wypiekającej dla wnuka przepyszne 
drożdżówki, mamy, która jest lekiem na całe 
zło, i taty, z którym najfajniej się jeździ na 
rowerze. Razem z nimi przeżywamy  
codzienność w niecodzienny sposób –  
wyruszamy na wyprawę do wesołego  
ciasteczka, tańczymy w deszczu,  
dowiadujemy się, co to jest maglofon  
i jaką posiada moc, odwiedzamy  
superancki warsztat pana Zenka,  
a na koniec bierzemy udział  
w rowerowym wyścigu.

Patroni medialni:
qlturka.pl, Bliżej Przedszkola

Kęstutis Kasparavičius

Długaśna sąsiadka
ilustracje Autora 
z języka litewskiego 
tłum. Małgorzata Gierałtowska

format 236 x 264, 32 strony
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-58-4
cena det. 32 zł

Królik Różanosek najbardziej na świecie  
boi się węży, choć otwarcie przyznaje, że 
nigdy żadnego nie spotkał, a nawet nie wie, 
jak wyglądają! Tymczasem do mieszkania 
piętro niżej wprowadza się nowa lokatorka – 
bardzo dłuuugaśna, ale jakże czarująca.  
Co z tego wyniknie i jak zachowa się  
Różanosek wobec nowej ssssąsiadki?
Zabawna i ciepła opowieść o przełamywaniu 
stereotypów i o tym, że pozory czasem mylą.
Dla dzieci od lat 5.

Patroni medialni:  
qlturka.pl, czytambolubie.com,  
miastodzieci.pl, obibooki.pl,  
Magazyn DZIECI, czytam.pl

+ ebook
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Asia Olejarczyk

Yeti, w którego nikt  
nie wierzył
ilustracje Aleksandra Gołębiewska
 
format 210 x 260, 36 stron
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-70-6
cena det. 33 zł

Istnieniu yeti przeczy nauka!  
Przeczą liczby i fakty! Wszyscy w klasie 
twierdzą, że yeti nie istnieje. Tylko jeden 
chłopiec, narażając się na śmiech kolegów, 
mówi, że on w yeti wierzy. Czy wiara  
chłopca sprawi, że gdzieś w Himalajach 
tajemniczy stwór usłyszy jego głos  
i stanie się bardziej realny?
Piękna i wzruszająca opowieść o tym,  
jak niemożliwe staje się możliwe. 
Wystarczy wierzyć w siebie!

Książkę poleca Polska Sekcja IBBY  
na swojej Pokonkursowej Liście BIS.
Książka wpisana na Złotą Listę książek
polecanych przez Fundację  
„ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Patroni medialni:
qlturka.pl, czytambolubie.com, 
polskailustracjadladzieci.pl,
maluszkoweinspiracje.pl 

HOT

Jana Bauer

Strasznowiłka  
w Groźnym Gąszczu
ilustracje Caroline Thaw
z języka słoweńskiego
tłum. Katarina Šalamun-Biedrzycka

format 150 x 210, 104 strony
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-64600-06-7
cena det. 31 zł

Pewnej pochmurnej soboty w Groźnym 
Gąszczu ląduje niezwykły wehikuł. Z jego 
wnętrza wychodzi naburmuszona istota 
w dziwacznej czapeczce. Sowa, która wraz 
z innymi zwierzętami, przygląda się nieco-
dziennemu wydarzeniu, orzeka, że to musi 
być jedna ze strasznowiłek. Ale co straszno-
wiłka robi sama w Groźnym Gąszczu? Może 
szuka nowego domu? A może chce rozrabiać 
i demoralizować młodzież? 
Dla dzieci od lat 6.

Patroni medialni:
Fundacja Kultury Dwukropek, qlturka.pl

Jana Bauer

Strasznowiłka i dzika zima 
ilustracje Caroline Thaw
z języka słoweńskiego
tłum. Marlena Gruda

format 150 x 210, 168 stron
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-36-2
cena det. 34 zł

Strasznowiłka, mała buntowniczka  
z różkami na głowie i wielką odwagą  
w sercu, powraca do Groźnego Gąszczu!  
Dla sowy, popielicy, jeża, wiewiórki  
i innych zwierząt rozpoczyna się szalony 
czas przygód. Dookoła śnieg i mróz, ale 
strasznowiłka, pełna energii i niesamowitych 
pomysłów, nie pozwoli im przespać zimy! 
Dla dzieci od lat 6.
 
Patroni medialni:
qlturka.pl, czasdzieci.pl, Magazyn Literacki 
Książki, dzikabanda.pl

+ ebook

Danuta Parlak

Krokodyl
ilustracje Robert Romanowicz

format 235 x 205, 44 strony
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-04-1
cena det. 29,50 zł

Co byście zrobili, gdyby pewnego dnia 
na progu Waszego domu zjawiło się 
brunatnozielone stworzenie, które 
twierdzi, że jest krokodylem? Jak się  
przekonać, czy to rzeczywiście groźny 
i niebezpieczny krokodyl, którego trzeba się 
bać? A może niespodziewany gość 
nie jest tym, za kogo się podaje?
Miętus, Kajtek i Fąfel, sympatyczni 
bohaterowie tej zabawnej opowieści,  
mają do rozwiązania nie lada zagadkę, 
bo żaden z nich nigdy nie widział 
prawdziwego krokodyla. Sprawdźcie, 
jak sobie poradzą! 
Dla dzieci od lat 5.

Patroni medialni:
TVP ABC, Świerszczyk,  
qlturka.pl, czasdzieci.pl,  
ksiazeczki-synka-i-coreczki.blogspot.com
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Liliana Bardijewska

Moje – nie moje
ilustracje Krystyna Lipka-Sztarbałło

format 235 x 205, 32 strony
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-02-7
cena det. 33 zł

Pewnego dnia na leśnej polanie pojawia 
się tajemnicze jajko. Czyje ono jest, kto się 
z niego wykluje i co z tego wyniknie dla 
mieszkańców lasu?
Bajka dla najmłodszych o tym, że pozory 
mylą, a prawdziwe piękno i dobro kryją się 
niekiedy pod bardzo niepozorną postacią.
Dla dzieci od lat 5.

Książka wpisana na Złotą Listę książek  
polecanych przez Fundację „ABCXXI 
– Cała Polska Czyta Dzieciom”. Zdobyła 
wyróżnienia w konkursach: „Najpiękniejsze 
Książki Roku 2003” PTWK oraz „Książka 
Roku 2004” Polskiej Sekcji IBBY.

Patroni medialni:
BlogiMam.pl, Bliżej Przedszkola, qlturka.pl, 
czytanki-przytulanki.blogspot.com

HOT

Małgorzata Kur

Kot na medal.  
Prawdziwe historie bohaterskich kotów

ilustracje Aleksandra Gołębiewska

format 200 x 250, 104 strony
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-29-4
cena det. 32 zł

Myślisz może, że kot to mrucząca przytulan-
ka albo kanapowiec, leniwie wylegujący się 
na kanapie? Nic bardziej mylnego! Poznaj 
niezwykłe historie Simona, Maszy, Siemiona, 
Kiddo i Rudzielca, a odkryjesz prawdziwą 
kocią naturę. Służba na okręcie wojennym, 
ostrzeżenie rodziny przed pożarem, lot  
balonem – oto, do czego zdolne są koty! 
Potrafią być odważne i narażać się  
dla ludzi oraz stawać w ich obronie. 
To właśnie o nich jest ta książka. 
Dla dzieci od lat 6.

Patroni medialni:
Magazyn Kocie Sprawy, qlturka.pl,  
czasdzieci.pl, maluszkoweinspiracje.pl, 
ladnebebe.pl

HOT

Liliana Bardijewska

Zielony wędrowiec
ilustracje Emilia Dziubak

format 210 x 260, 56 stron
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-00-3
cena det. 30 zł

Pełna fantazji i ciepłego humoru bajka 
o wędrówce zielonego Stworka przez świat 
kolorów. Opowieść o tolerancji i wielkiej 
przyjaźni tych, którzy umieją się od siebie 
pięknie różnić nie tylko kolorami.
Dla dzieci od lat 6. 
 
Nowe wydanie książki uhonorowanej  
w konkursie IBBY tytułem Książka Roku 
2001 wzbogacone o piosenki  
ze spektaklu teatralnego. 
Zielony wędrowiec został wpisany na Złotą 
Listę książek polecanych przez Fundację 
„ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom”. 

Patroni medialni:
Fundacja ABC XXI – Cała Polska czyta 
dzieciom, qlturka.pl, Twój Junior, Guliwer, 
ksiazeczki-synka-i-coreczki.blogspot.com, 
czasdzieci.pl

HOT

Anna Onichimowska

Piecyk, czapeczka i budyń
ilustracje Agata Dudek

format 235 x 205, 44 strony
oprawa twarda szyta 
ISBN 978-83-65230-81-2 
cena det. 33 zł

Bajka o dwóch niezwykłych sąsiadach – 
Wielkim trollu, żyjącym na szczycie lodowej 
góry, i malutkim Pufku, mieszkającym u jej 
podnóża. Chociaż mieszkali tuż obok siebie, 
nic o sobie nie wiedzieli. Pewnego dnia 
Wielki Troll porwał Pufka wraz z jego  
domkiem do swojego górskiego zamczyska! 
Czy chciał go uwięzić, czy przestraszyć?  
A może chciał go zaprosić na poobiednią 
herbatkę i pokazać mu swoją kolekcję  
płatków śniegu? Jest to książka o tym,  
jak trudno jest się czasem porozumieć,  
i o tym, że zawsze warto próbować…

W 2010 r. książka otrzymała nominację 
literacką Polskiej Sekcji IBBY w konkursie 
„Książka Roku 2010” oraz została  
wpisana na Listę Skarbów Muzeum  
Książki Dziecięcej.

Patroni medialni:
Qlturka.pl, Fundacja Kultury Dwukropek
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Książki dla młodzieży
Małgorzata Kur

Ostatnie drzewo na Ziemi
ilustracje Magdalena Starzyńska

format 165 x 232, 104 strony
oprawa twarda szyta
ISBN: 978-83-65230-68-3
cena det. 35 zł

Czy możecie sobie wyobrazić świat bez 
drzew? Bez lasów i parków, bez zapachu 
akcji i lipy? Niemożliwe? Przerażające? 
A jednak… W takim świecie, w którym 
przedmiotem codziennego użytku stała 
się podręczna butla z tlenem, przyszło żyć 
Kalinie i Marcelowi, nastoletnim bohaterom 
tej książki. Kalina nigdy nie widziała i nie 
dotknęła dębu, sosny czy jabłoni. O lasach 
i sadach wie od babci, która opowiadała 
jej o dzikiej naturze i zaszczepiła w Kalinie 
ten wyjątkowy rodzaj czułości dla przyro-
dy i tęsknoty za drzewami. Pewnego razu 
z okazji Dnia Drzewa Kalina otrzymuje od 
mamy niezwykły prezent – zielnik ukochanej 
babci i kilkanaście zasuszonych nasion, które 
postanawia… zasiać! Czy Kalinie uda się to, 
co od lat nie udaje się światowej sławy  
dendrologom? Czy nasiona wykiełkują?  
Czy drzewa znów zaczną rosnąć na Ziemi?

Patroni medialni:
Instytut Dendrologii PAN,  
Arboretum Kórnickie, Klub Gaja,  
Miesięcznik Dzikie Życie, Magazyn DZIECI, 
qlturka.pl, maliczytelnicy.pl,  
ulicaekologiczna.pl
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Katarzyna Nawratek

Kresek, Bartek i całkiem  
zwyczajny początek

ilustracje Ola Szmida

format 125 x 195, 208 stron
oprawa miękka ze skrzydełkami
ISBN 978-83-65230-10-2
cena det. 24,90 zł

Bartek Kłopotek mieszka na Śląsku 
z mamą, jej partnerem i jamnikiem 
Kreskiem. Chłopiec radzi sobie z niełatwą 
rzeczywistością, uciekając w świat fantazji. 
Granica między tym, co realne, a tym, 
co wymyślone rozmywa się i Bartek raz 
po raz popada w kłopoty. Jego niezwykła 
wrażliwość, dar obserwacji i poczucie  
humoru sprawiają, że opowiedziana przez 
niego historia, z pozoru zwyczajna, jest  
niezwykła i jedyna w swoim rodzaju.
Od lat 10.

Ogólnopolska Nagroda Literacka 
im. Kornela Makuszyńskiego, 2017.

Patroni medialni:
czasdzieci.pl, qlturka.pl, kulturaliberalna.pl, 
Nowy Obywatel, czytambolubie.com, 
magazynkontakt.pl, RYMS,
silesiadzieci.pl, 

Maciej Wojtyszko

Bromba i inni  
(po latach także…)

ilustracje Autora

format 190 x 190, 132 strony
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-71-3
cena det. 36 zł

Nowe wydanie bestsellerowej książki  
Macieja Wojtyszki, rozszerzone o nowe 
przygody lubianych bohaterów – Bromby, 
Pciucha, Gżdacza, Zwierzątka Mojej 
Mamy i innych. Nowe są także autorskie  
ilustracje, doskonale oddające specyfikę 
tego pełnego paradoksów brombowego 
świata, w którym przegląda się nasza  
rzeczywistość. Dla wszystkich od lat 10  
do 100, którym bliskie jest absurdalne  
poczucie humoru.

Wyróżnienie w konkursie PTWK 
„Najpiękniejsze Książki Roku 2004”.

Krystyna Chołoniewska

W cudzych ogrodach
ilustracje Anna Jamróz

format 125 x 195, 172 strony
oprawa miękka ze skrzydełkami
ISBN 978-83-65230-40-9
cena det. 24 zł

Zuzia ma jedenaście lat i dwóch starszych
braci. Przeprowadzka do domu z ogrodem
to spełnienie marzeń rodziców, nie jej.
Wkrótce okazuje się, że ich nowe miejsce
zamieszkania ma swoje tajemnice.
Znaleziony w ogrodzie skarb skłania
Zuzię do rozmyślań – kim byli poprzedni
mieszkańcy? Dlaczego się wyprowadzili?
Dziewczynka w sekrecie przed wszystkimi
rozpoczyna prywatne śledztwo i w końcu 
znajduje odpowiedzi na swoje pytania.
Krystyna Chołoniewska w sposób niezwykle
delikatny, nie wprost nawiązuje do trudnych
wydarzeń w Polsce sprzed pół wieku,
prowokując młodych Czytelników
do własnych przemyśleń i refleksji.

Książkę poleca Polska Sekcja IBBY  
na swojej Pokonkursowej Liście BIS.
Nominacja do 27. Ogólnopolskiej Nagrody 
Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.

Patroni medialni:
czytambolubie.com, gloskultury.pl,  
qlturka.pl, Otwarta Rzeczpospolita

Małgorzata Kur

Rodzina z fotografii
ilustracje Zofia Dzierżawska

format 125 x 195, 140 stron
oprawa miękka za skrzydełkami
ISBN 978-83-65230-31-7
cena det. 23 zł

Aleksandra Cecylia Kujawska, odkąd  
pamięta, zawsze miała przy sobie to zdjęcie. 
Przedstawiało dwoje małych dzieci i dwoje 
dorosłych na tle drewnianej willi. Ola  
wielokrotnie się zastanawiała, kim są  
kobieta i mężczyzna z fotografii, skoro  
jej rodzice wyglądają zupełnie inaczej. 
Jej starszy brat Szymon, przezywany  
Szparagiem, bo miał łagodny zespół  
Aspergera,  nie potrafił jej w tym pomóc.  
I pewnie tajemnica fotografii nigdy by się  
nie wyjaśniła, gdyby nie przypadek…
Wciągająca powieść o poszukiwaniu 
własnych korzeni, w ciekawy sposób 
nawiązująca do nieodległej historii Łodzi
i jej architektury.
Od lat 11.

Nagroda w Konkursie „Książka  
Przyjazna Dziecku”.

Patroni medialni: 
qlturka.pl, dodziela.com.pl
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Katarzyna Ryrych

Bombka babci Zilbersztajn 
ilustracje Anna Rudka

format 125 x 195, 160 stron
oprawa miękka za skrzydełkami
ISBN 978-83-65230-20-1
cena det. 23 zł

Na Gwiazdkę babcia Zilbersztajn, najstarsza 
mieszkanka kamienicy przy ulicy Jaśminowej, 
daje Nince starą ręcznie malowaną bombkę. 
Od tej chwili zaczynają dziać się niezwykłe 
rzeczy. Ninka odkrywa przejście do ciemne-
go pokoju, gdzie spotyka dziewczynkę,  
która najwyraźniej chowa się przed kimś. 
Jej lęk udziela się zdezorientowanej Nince. 
Czyżby dziewczynka grała w jakąś niezrozu-
miałą grę? Ninka wbrew sobie zostaje wcią-
gnięta w tę dziwną zabawę, w której reguły 
ustalają tajemniczy oni. Groza narasta,  
gra staje się coraz bardziej brutalna, a jej 
końca nie sposób przewidzieć…

Książkę poleca Polska Sekcja IBBY  
na swojej Pokonkursowej Liście BIS.

Patroni medialni:
opetaniczytaniem.pl, Lubię czytać, 
czytambolubie.com

Bartłomiej Świderski

Hubert chce ciastko
ilustracje Adam Brodowski

format 165 x 232, 84 strony
oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-65230-35-5
cena det. 33 zł

Hubert chce ciastko. Hubert chce  
być wiewiórką. Hubert kocha ludzi  
i chce, by oni go pokochali.
„Wtedy dotarło do niego, że coś tu jest nie 
tak – z nim albo z ludźmi. Przecież nie zrobił 
im nic złego. Dlaczego woleli tuczyć sytą 
wiewiórkę niż wesprzeć głodnego szczura? 
Tak jak teraz – dlaczego ten rudy sybaryta 
stoi sobie na środku alejki i wyjada z dłoni 
zachwyconej dziewczynki słodkie przysmaki, 
a on musi się chować po krzakach?  
Co takiego on ma, czego ja nie mam?
– Basia się znalazła… – mruknął. – Jeśli już 
to raczej Basiek, tak w ogóle. Po łacinie 
sciurus vulgaris. Nic dodać, nic ująć”.
Książkomiks dla starszej młodzieży  
i dorosłych Czytelników.

Patroni medialni:
alejakomiksu.com, dzikabanda.pl,  
lustrobiblioteki.pl, Lubię czytać,  
opetaniczytaniem.pl, 

Katarzyna Ryrych

Maneki-neko
ilustracje Marta Krzywicka
seria: Lepiej w to uwierz!

format 125 x 195, 192 strony
oprawa miękka ze skrzydełkami
ISBN 978-83-65230-45-4
cena det. 25 zł

Jest w Japonii takie miejsce – las  
u podnóża góry Fudżi. Aokigahara.  
Las śmierci. Eryka, Iwo i Igor, zapisując się  
na letni kurs anime, nie przypuszczają,  
że znajdą się w samym sercu najdziwniejszej 
z historii. Gęsty las o uderzającym zapachu 
pleśni zaczyna śnić się Eryce i napełnia ją 
lękiem. Wkrótce okazuje się, że podobnie 
śnią Iwo i Igor, a mroczny las z ich snów 
w przedziwny sposób wkracza do świata 
realnego. Jak to jest możliwe? Czy kluczem 
do zagadki jest figurka maneki-neko, a może 
miniaturowe drzewko bonsai? Czy Eryce uda 
się znaleźć odpowiedzi, zanim las pochłonie 
ich bez reszty? Niepokojąca powieść grozy 
odwołująca się do japońskiej sztuki mangi.

Patroni medialni:
Muzeum Manggha, japonia-online.pl,  
gloskultury.pl, Guliwer, Lubię czytać,  
opetaniczytaniem.pl, kulturatka.pl

Katarzyna Ryrych

Siódma piszczałka
ilustracje Anna Rudka
seria: Lepiej w to uwierz!

format 125 x 195, 168 stron
oprawa miękka za skrzydełkami
ISBN 978-83-65230-18-8
cena det. 23 zł

Wszyscy zazdroszczą Elenie wakacji 
w krainie wampirów. Ją samą wyjazd  
do Transylwanii napełnia dziwnym niepo-
kojem i przywołuje tragiczne wspomnienia 
sprzed lat, kiedy ktoś nazwał ją Cyganką.  
Od tego czasu Elena nie mówi. A teraz 
zmierza „drogą łez” do małego rumuńskiego 
miasteczka, gdzie w warownym kościele  
od ponad stu lat milczą organy. Ojciec  
Eleny ma przywrócić im dawną świetność.  
Co przyniesie dziewczynie ta niezwykła  
podróż w przeszłość? Mroczna powieść 
grozy osadzona w klimacie Transylwanii,  
odwołująca się do miejscowych legend, 
podań i wierzeń ludowych. 

Patroni medialni:
opetaniczytaniem.pl, Lubię czytać,  
RYMS, Guliwer

wiek 13+wiek 13+

Wersja z obwolutą 
tylko na ezop.com.pl. 
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Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

Wydawnictwo Ezop
al. Zjednoczenia 1/226
01-829 Warszawa
e-mail: redakcja@ezop.com.pl
tel. 22 834 17 56
ezop.com.pl

Media społecznościowe

tiktok.com/@wydawnictwo.ezop

facebook.com/WydawnictwoEZOP/

instagram.com/WydawnictwoEZOP/

#wydawnictwoezop #ezop
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