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MÓJ KOCHANY KOTOPIES    3+
Autor: Beata Ostrowicka, ilustrator: Elżbieta Grozdew
 
Ni to kot, ni to pies – taki cudak, uszyty przez babcię z kolorowych gałganków. Po prostu 
Kotopies – najlepszy przyjaciel małej Oli, która znalazła go na strychu i mocno pokochała.
Czy inne dzieci także polubią to brzydkie, szmaciane stworzonko?

PODUSZKOWCE

3+    NIBYBÓR
Autor: Agnieszka Frączek, ilustrator: Daniel Włodarski

 

Co niesamowitego może spotkać psiaka na spacerze? Czy łosie lubią zgiełk miasta? I do 
czego tak naprawdę służą wiewiórkom orzechy – do jedzenia czy grania w piłkę? Cykl 
przyjaznych wierszy opisuje, jak wygląda codzienne życie zwierząt w miejskiej dżungli. Jakie 
przygody czekają na nie w parkach, na strychach kamienic i na przejściu dla pieszych. Czy 
bez problemu odnajdują się pomiędzy szklanymi drapaczami chmur?

CENA: 24,90 zł

STELLA, PIKUŚ I RADOŚĆ    3+
Autor: Nina Lussa, ilustrator: Beata Zdęba
  
Jak odnaleźć radość i czy trzeba jej szukać daleko? A może wystarczy rozwiązać zagadkę 
małych, wełnianych czapeczek lub po prostu wyciągnąć do kogoś rękę? 
Stella i Pikuś odnajdują radość, mimo że wcale jej nie szukali. 
Opowieść o przyjaźni i szczerości oraz o tym, ile szczęścia możemy dać sobie nawzajem. 

  3+    STELLA, PIKUŚ I SKARBY
Autor: Nina Lussa, ilustrator: Beata Zdęba

 
Co jest naszym największym skarbem? Czy można dostać na własność cały las?

Na czym polega mądrość wody i czy gwiazdy świecą wszędzie tak samo?
Odpowiedzi na te pytania szuka Stella wraz ze swoim pieskiem Pikusiem.

Opowieść dla maluszków o tym, jak szczodra jest dla nas Matka Natura i jak łatwo nam  
o tym zapomnieć.
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MOJA BABCIA KOCHA CHOPINA   9+    
Autor: Anna Czerwińska-Rydel, ilustrator: Magda Pilch 
 
Maja jest już całkiem dużą dziewczynką, a nie wie, kim był Fryderyk Chopin.
Jej babcia, nauczycielka muzyki, pianistka, postanawia ich sobie przedstawić. Odwiedzają 
Żelazową Wolę, podróżują palcem po mapie Europy, podążając śladami młodego Frycka.
Dzięki załączonej do książki płycie CD czytelnik razem z Mają słucha utworów Chopina,  
a wiedzę uporządkuje, czytając umieszczone na końcu książki kalendarium.

    9+    URODZINY
Autor: Joanna Jagiełło, ilustrator: Małgorzata Kwapińska 

 
Na urodziny Majka zaprosiła prawie całą klasę. Prawie, bo przy rozdawaniu zaproszeń 
świadomie pominęła Jessikę, Grubego i Morusa. Co za okropna sytuacja. Każde z nich jakoś 
sobie z nią radzi. Czy mają szansę znowu poczuć się dobrze w swojej klasie?
Książka o tym, że ostatni będą pierwszymi. I że kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. 
I o tym, że to my decydujemy, jaki jest świat wokół nas. Nawet mając zaledwie kilkanaście lat.

   9+     MÓJ KUMPEL JEREMI
Autor: Ewa Martynkien, ilustrator: Artur Nowicki 

 
Czwarta klasa to dla Oskara i jego przyjaciela Jeremiego zupełnie nowy rozdział w życiu. Trzeba 
zacząć wszystko od początku. No prawie wszystko, bo przecież to, co najważniejsze, czyli 
przyjaźń, zostaje. Przynajmniej tak się im obu wydaje. Pewnego dnia Oskar wpada w kłopoty 
i decyduje się ukryć to przed Jeremim. To jego wielki SEKRET. Gdzie kończy się tajemnica  
i zaczyna kłamstwo? Czy dobrze jest nie mówić prawdy bliskim, zwłaszcza gdy jest się 
samemu w niebezpieczeństwie? Mój kumpel Jeremi to ciepła, pełna humoru opowieść o tym, co  
w bliskich relacjach jest najważniejsze. Nie tylko dla chłopców.

SELFIE ZE STOLEMEM    9+    
Autor: Krzysztof Kochański, ilustrator: Zofia Dzierżawska 

Świetna, dynamiczna fabuła, doskonałe postacie i dialogi w tajemniczej i atrakcyjnej scenerii. 
Filozoficzna metafora „spotkania z obcym”, towarzyszących jej lęków i uprzedzeń.

prof. Joanna Papuzińska

W Kaszubskim Lesie żyją stolemy – znane z legend istoty większe od ludzi. Jednym z nich jest Stolko, 
który mieszka z rodziną w jaskini. Pewnego dnia postanawia bez zgody rodziców zrobić sobie 
wycieczkę do lasu, gdzie spotyka… małą dziewczynkę. Rezolutna Zosia ucieka przez zbirami, którzy 
porwali ją i szukają w lesie skarbów. Stolko postanawia jej pomóc, lecz wkrótce razem wpadają  
w tarapaty. Czy wyjdą z nich cało? Czy ludzie są tacy straszni, jak słyszał Stolko? I czy stolemy 
zjadają ludzi, jak mówiono Zosi?

NIEPRZECIĘTNI

TO LUBIĘ!
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      9+    MAGICZNE SKRZYPCE     
Autor: Izabella Klebańska, ilustrator: Monika Pollak 

 
Co zrobić, gdy los zafunduje trudną partię do rozegrania? Pozostaje liczyć na wyjątkowe moce!
Jacek Karski ma to szczęście w nieszczęściu. Kiedy choroba mamy boleśnie wdziera się w życie 
jego rodziny, nadzwyczajne interwencje pozwalają stawić czoła trudnej rzeczywistości.
Magiczne skrzypce to wartka akcja, a nawet solidna intryga. Dobre duchy i zło z krwi i kości. 
Dwa światy, które się uzupełniają. No i muzyka najwyższych lotów!

GWIAZDA Z PIERWSZEGO PIĘTRA    9+    
Autor: Barbara Kosmowska, ilustrator: Monika Pollak 
 
Helena straciła siostrę, Mikołaja opuścił ojciec. Oboje nie mieli wpływu na to, że ich życie 
zmieni się nie do poznania i nigdy już nie będzie takie jak dawniej. Dwójkę sąsiadów połączy 
niewinne nieporozumienie, dające początek przedziwnej przyjaźni, ale czy ta więź przetrwa 
czyhające na nią problemy? Czy słońce i księżyc mogą świecić jednocześnie na tym samym 
niebie? I czy zawsze warto marzyć i mieć nadzieję... do końca?

9+        MAJA ORETY     
Autor: Eliza Sarnacka-Mahoney, ilustrator: Katarzyna Kołodziej 

 
Maja ma nieprzeciętną rodzinę i mieszka w niezwykłym domu w sąsiedztwie elfów. Dzięki ich 
wskazówkom śledztwo, które prowadzi Maja z przyjaciółmi, wreszcie wskakuje na właściwe 
tory. Dzieci próbują dociec, jakie tajemnice skrywa przed światem ich ulubiona nauczycielka. 
Wkrótce okazuje się, że najważniejsze będzie nie rozwiązanie tej zagadki, ale odkrycie, jak 
często ludzie wcale nie są tymi, za których ich uważamy…

PULPET I PRUDENCJA     9+    
Autor i ilustrator: Joanna Olech

Dzieci Pompona – pyskate, zielone bliźniaki mieszkające w Smoczej Jamie pod Wawelem – nie 
mają łatwo. W Krakowie są celebrytami – turyści chcą pstryknąć sobie z nimi selfie, a w szkole 
wciąż przenoszone są z klasy do klasy, bo zbyt szybko dojrzewają. Marzą, by poznać innego 
smoka, który ich zrozumie. 
Nawiązują więc kontakt z profesorem Ciurlescu z Rumunii i wyruszają w podróż w Karpaty, 
gdzie podobno widywano tajemnicze gady.
Czy Pulpet i Prudecja odnajdą tam swoich smoczych pobratymców?
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RAPTUS     6+       
Autor: Magdalena Kulus, ilustrator: Marta Kurczewska 
 
Jamnik Raptus ze swoją ukochaną panią Halinką są nierozłączni od jedenastu lat. Mają swoje 
codzienne rytuały, troszczą się o siebie wzajemnie. Pewnego dnia Halinka nie wraca do domu. 
Niechciany przez nikogo innego Raptus trafia do schroniska, gdzie powoli traci nadzieję na 
zyskanie nowego opiekuna… 
Opowieść o wzajemnej miłości zwierzęcia i człowieka, która chwyci za serce nawet 
największego twardziela.

    6+    PO PROSTU MAMA
Autor: Renata Piątkowska, ilustrator: Joanna Rusinek 

 
Mama – to często pierwsze słowo dziecka. Mama to ciepłe dłonie, osuszone łzy i całus, po 
którym stłuczone kolano boli znacznie mniej. 
„Bycie matką oznacza, że twoje serce nie jest już twoje. Wędruje tam, gdzie znajdują się 
twoje dzieci” – pisał George Bernard Shaw.
W tej książce powędruje w góry, by znaleźć zaginionego synka. Stanie pod sceną, by 
przepędzić tremę. Będzie czuwać tygodniami przy łóżku chorego malucha, bez snu, bez 
słowa skargi. Kiedy usłyszy od nauczyciela „z niego już nic nie będzie” – nie uwierzy. Będzie 
walczyć jak lwica, nigdy się nie podda. A wygląda tak niepozornie, zwyczajnie. Po prostu, 
jak mama.
Poznajcie historie walecznych mam, których siła i miłość nie znają granic. Bo wiadomo, na 
świecie można znaleźć tylko jedno doskonałe, wyjątkowe, wspaniałe dziecko. Dla każdej 
matki – jej własne.

Z PARASOLEM

CENA: 26,90 zł

EMI I ŹRÓDŁO EKRY     9+     
Autor: Ewa Matera, ilustrator: Anna Łazowska 
 
Narodziny dziewczynki z niebieskim pasmem we włosach sprawiają, że ród Kalijów ogarnia 
trwoga. Dziecko takie jest zwiastunem ciężkich czasów. Daje jednak również nadzieję na 
szczęśliwe zakończenie. Kalijowie, wsparci mądrością ksiąg, skupiają się właśnie na tej 
nadziei. Emi wzrasta otoczona miłością siostry i troską kalijskiej starszyzny, każdego dnia 
przygotowując się do misji, którą wyznaczyło jej życie. A misji tej będzie musiała podjąć się 
szybciej, niż ktokolwiek przypuszcza.
Niezwykle barwna opowieść o tolerancji, miłości, uczciwości i odwadze. O tym, że czyste 
serce, nieskażone pychą i wolne od uprzedzeń, może zmieniać świat.
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ZŁOTY DUKAT    8+
Autor: Grażyna Bąkiewicz, ilustrator: Katarzyna Kołodziej 

 
Siedmioro dzieci króla bawełny – Ludwika Geyera – dowiaduje się przypadkiem o złotym 
dukacie. Ponoć diabły zapłaciły nim w karczmie, a ta – spłonęła. Ludzie pozbyli się pechowego 
pieniążka, wrzucając go do rzeki Jasień.
Dzieci postanawiają za wszelką cenę odnaleźć diabelski dukat i wyrzucić go tak daleko, jak 
się da – żeby nie ściągnął jakiegoś nieszczęścia na rodzinę Geyerów. Opowieść o początkach 
przemysłowej Łodzi, widziana oczami dzieci słynnego fabrykanta.

BJØRN. SYN BURZY    12+    
Autor: Paweł Wakuła
 
To opowieść o początkach państwa Polan i o bohaterach znanych ze skan-
dynawskich sag. Losy Świętosławy, Bolesława Chrobrego i Bjørna Stenskalle na 
zawsze złączyło przeznaczenie. Nici splątane przez Norny może przeciąć tylko 
miecz. 
Ruiny klasztoru na wyspie Lindisfarne skrywają groźną tajemnicę. Król Knut 
Wielki każe zamieszkać w nich garstce mnichów, a niedługo potem przysyła na 
Świętą Wyspę tajemniczego więźnia. Opat klasztoru, wielebny Brendan z Corku, 
staje przed trudnym zadaniem. Musi rozwiązać zagadkę godną Odyna, ustrzec 
swoich współbraci przed niebezpieczeństwem, a „gościa” przed ludźmi, którzy 
usiłują go zamordować.
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BJØRN. KRUKI ODYNA    12+    
Autor: Paweł Wakuła

Bjørn Stenskalle wspomina swoją burzliwą młodość: powrót z niewoli do kraju 
Polan, przyjaźń z Olafem Tryggvasonem, podróż do pirackiego gniazda Jomsborga 
i wyprawę księcia Włodzimierza po kijowski tron. 
Tymczasem spokój mnichów zamieszkujących Lindisfarne zakłóca krwawa wróżda, 
którą w Northumbrii toczą dwa zwaśnione rody. Na Świętej Wyspie pojawia się 
nowy więzień, a wielebny Brendan z Corku staje przed trudnym wyborem: czy 
życie jednego człowieka jest warte istnienia całej wspólnoty?

A TO HISTORIA!
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BABA BLAGA    9+    
Autor: Joanna Wachowiak, ilustrator: Katarzyna Kołodziej

Smutna i doświadczona przez los papuga trafia do domu pani Żelisławy. Jest tu 
kolorowo, wesoło i rodzinnie – nic dziwnego, że papudze szybko robi się lepiej.
Razem z Czarkiem, domowym kotem, próbują odkryć tajemnicę wesolutkiej, ale dziwnej 
pani Żelki. Wszyscy jej goście są smutni i rozgoryczeni. Weseleją podczas pierwszej wizyty  
u starszej pani, żeby po kilku tygodniach wrócić radośni i pełni energii.
Papudze i kotu pachnie to czarami. A Wam?

CENA: 26,90 zł

NA WSZYSTKO JEST SPOSÓB     6+    
Autor: Renata Piątkowska, ilustrator: Ewa Kownacka

Na babcię, która poucza i poucza, na bałagan w pokoju, na zarazki na rękach i nawet 
na sąsiadkę, która chyba jest czarownicą – na wszystko jest sposób! Piotruś, choć 
mały, nieźle sobie radzi. Może dlatego, że nie boi się przygód? Że mama jest blisko?  
A może po prostu wie, że z każdym zmartwieniem można sobie jakoś poradzić!

prof. Joanna Papuzińska

CENA: 26,90 zł

9+    ANI SŁOWA O ZOSI!
Autor: Zuzanna Orlińska

Być córką sławnej autorki piszącej dla młodzieży… uśmiech losu czy fatalny, uciążliwy, 
dotkliwy pech? Jak pozostać sobą, jeśli wszyscy utożsamiają cię z bohaterką maminych 
powieści? To niełatwe zadanie, z którym musi się uporać bohaterka tej powieści, 
prawdziwy tor przeszkód, ale jak miło się po nim biegnie…

prof. Joanna Papuzińska

Tosia zabiera się z mamą – pisarką i jej denerwującą koleżanką w podróż służbową. 
Początkowo zieje nudą, ale potem…  dziewczyna przeżywa miłosne zauroczenie i wpada 
na trop tajemniczej historii rodzinnej. Jednocześnie stara się zapobiec romansowi 
matki, która chyba nie jest z tego zadowolona. 
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18+    TRZECI ETAP     
Autor: Katarzyna Ryrych

Zuzanna, przez rodzinę postrzegana jako „ta, której się nie udało”, posiada skarb, na który 
mają chrapkę wszyscy kuzyni – stary dom w Beskidzie Wyspowym. Jest sama, na emeryturze 
– mogłaby pomóc przy wnukach… Tak kombinują.
Tymczasem Zuzanna czuje, że właśnie nadszedł nowy, trzeci etap jej życia, w którym wreszcie 
pomyśli o sobie. Zadowolona przyciąga do siebie coraz więcej przyjaznych sobie ludzi, freaków, 
trochę odmieńców, którzy tak jak ona chcą żyć w zgodzie ze sobą. W tej loterii trafia się 
Zuzannie nawet mały romans.
W rodzinie i w zatęchłym L. nie wszystkim się to podoba. Zuzanna zaczyna czuć na swojej szyi 
coraz ciaśniejszą pętlę niechęci. Czy powinna zacząć się bać?

CENA: 29,90 zł

RESTAURANT DAY     18+     
Autor: Dorota Combrzyńska-Nogala

 
Troje outsiderów zostaje współlokatorami. Przesiadywanie przy kuchennym stole sprawia, 
że stopniowo zbliżają się do siebie. Łączy ich cel – restaurant day, czyli dzień, w którym 
każde z nich po kolei zamienia się w restauratora i przyjmuje przy stole ważnych dla siebie 
ludzi. Podczas tej kolacji Gruba Baletnica dokona wreszcie coming outu przed „przyjaciółmi”  
z przeszłości. Dwudziestoletni Lewy, którego ojciec właśnie zmarł, odważy się szukać swojej 
rodziny i walczyć o bliskość. Starszy już Moritz, który całe życie uciekał przed koszmarem 
getta i błędami młodości, wreszcie stanie twarzą w twarz z prawdą o tamtym czasie i o sobie.
Fascynująca powieść psychologiczna z Łodzią w tle.

LITERATURA PIĘTRO WYŻEJ
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