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Niewielkie Książki o Wielkich Emocjach
tekst i ilustracje:

Stina Wirsén

Stina Wirsén, szwedzka autorka i ilustratorka książek dla najmłodszych, wyróżnia się niezwykłą umiejętnością obserwacji wszelkich odcieni
dziecięcych emocji i przedstawiania ich przy pomocy pozornie prostych rysunków. Jej mikrohistorie niosą w sobie humor, zwroty akcji
i nierzadko kończą się zaskakującą puentą.

|

tłumaczenie: Katarzyna Skalska

|

28 stron

|

17,5 x 17,5 cm

|

oprawa twarda

Czyje spodnie?

| tytuł oryg.: Vems byxor?
| ISBN 978-83-7776-181-6
Ptaszyna, Miświnka i Królik.
Spodnie, buty, czapki.
Ech, nie tak łatwo się ubrać!

Kto się złości?

| tytuł oryg.: Vem är arg?
| ISBN 978-83-7776-182-3
Miśka się złości
i Kocio się złości.
Nie jest łatwo
się razem bawić…

Komu leci krew?

| tytuł oryg.: Vem blöder?
| ISBN 978-83-7776-183-0
Miśka, Królik, Miświnka,
Kocio i Ptaszyna.
Młotek, piła i gwoździe.
Oj, będzie się działo!

Kto decyduje?

| tytuł oryg.: Vem bestämmer?
| ISBN 978-83-7776-184-7
Duży miś i mały miś.
Kto tu decyduje?

|

wiek 2+

|

jesień 2020

|

22,90 zł

Bo duzi powinni dbać o swoich małych
tekst i ilustracje:

Stina Wirsén

Małe
Małe lubi, kiedy w domu jest spokojnie i nikt się nie kłóci.
Jednak w domu u Małego często wybuchają awantury. Wtedy Małe się boi.
Dobrze, że jest przedszkole i że Pani jest dla Małego taka dobra!
Poruszająca książka obrazkowa dla małych i dużych do wspólnego czytania.
Książka o dzieciach, które nie czują się bezpiecznie w swoich domach.
Mówi o prawie dziecka do miłości, szacunku i opieki, a co najważniejsze –
podpowiada dzieciom, jak ważne jest, by potrafiły zwrócić się o pomoc.
W części informacyjnej podpowiada także dorosłym, gdzie szukać
wsparcia w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom oraz reagowania
na przemoc wobec dzieci.

|
|
|
|
|
|
|
|
|

tłumaczenie: Katarzyna Skalska
tytuł oryginału: Liten

36 stron
21,5 x 15,5 cm
opr. twarda, płóc. grzbiet
wiek 4+
jesień 2020
ISBN 978-83-7776-178-6
27,90 zł

Astrid Lindgren przeciwko przemocy
tekst:

Astrid Lindgren

ilustracje:

Stina Wirsén
Żadnej przemocy!
W 1978 roku Astrid Lindgren otrzymała Pokojową Nagrodę Księgarzy Niemieckich.
Podczas ceremonii wręczenia nagrody wygłosiła płomienną mowę przeciwko przemocy,
zwłaszcza wobec dzieci. Wyraziła głęboką tęsknotę ludzi za pokojem na świecie oraz wskazała
na mechanizmy powstawania przemocy, którym każdy z nas może przeciwdziałać.
Niniejsza publikacja zawiera pełny tekst przemówienia wygłoszonego
przez Lindgren we Frankfurcie, a także przedmowę Marty Santos Pais
i posłowie Thomasa Hammarberga, zaangażowanych
w strukturach ONZ w ochronę praw dziecka.
Całość wieńczy poruszający wiersz Astrid Lindgren
„Gdybym była Bogiem…”.
Sugestywne ilustracje Stiny Wirsén dopełniają niezwykle ważny
i aktualny przekaz tej książki.
Mamy nadzieję, że książka ta przyczyni się do pełniejszego
zrozumienia, dlaczego kary cielesne nie są dobrą metodą
wychowawczą, oraz przypomni, że również w Polsce
są prawnie zabronione.

|
|

tłumaczenie: Anna Węgleńska

|

oprawa miękka ze skrzydełkami

tytuł oryginału: Aldrig våld!

|

wiek 12+, dorośli

|

|

48 stron

jesień 2020

|

|

13,5 x 19 cm

ISBN 978-83-7776-197-7

|

27,90 zł

Rodzinne wspomnienia
ISBN 978-83-7776-087-1

ilustracje:

Catarina Kruusval

Pierwsza książka o mnie. Dziewczynka
Pierwsza książka o mnie. Chłopiec
Pierwsze dwa lata to bardzo
intensywny czas w życiu dziecka.
Jako rodzice na pewno wiele chwil
chcielibyście zapamiętać.
ISBN 978-83-7776-086-4

|
|
|

tłumaczenie: Katarzyna Skalska
tytuł oryginału: Första boken om mig

oprawa twarda, płócienny grzbiet

|

|

|

27 x 23 cm

wiosna 2015

39,90 zł

48 stron

|

Oto praktyczna książka z dyskretnymi
ilustracjami Catariny Kruusval, znanej
z książek o Eli i Olku. Znajdziecie tu
miejsce, by zapisać najważniejsze
spostrzeżenia i wspomnienia
oraz wkleić zdjęcia.

Zapiski babci. Wspomnienia dla moich wnuków

|

tytuł oryg.: Farmor och farfars bok. Samlade minnen till vårt barnbarn

tytuł oryg.: Mormor och morfars bok. Samlade minnen till vårt barnbarn

ISBN 978-83-7776-088-8

|

W tych książkach babcia i dziadek mogą spisać swoje wspomnienia,
by przekazać je swoim wnukom. Opowiedzcie o ważnych chwilach
w waszym życiu, o dzieciństwie, młodości, rodzinie, pracy, pasjach. Świetny
prezent od wnucząt dla dziadków, a potem od dziadków dla wnucząt.

|

tłumaczenie: Katarzyna Skalska

|

oprawa twarda

| 64 strony | 20 x 23 cm
| wiosna 2015 | 29,90 zł

Puk, puk! Tup, tup!
|

tłumaczenie: Katarzyna Skalska

|

28 stron

|

14 x 20 cm

|

tekst i ilustracje:

kartonowa

|

wiek 0+

|

ISBN 978-83-7776-089-5

Zapiski dziadka. Wspomnienia dla moich wnuków

Anna-Clara Tidholm

24,90 zł

Co kryje się za białymi, niebieskimi i żółtymi drzwiami?
Aby się przekonać, trzeba
koniecznie w nie zapukać!
Puk, puk, puk! Jest tam kto?

|
|
|

tytuł oryginału: Knacka på!

wiosna 2009
ISBN 978-83-60963-33-3

Wstaję, patrzę, świeci słońce.
I chcę wiedzieć – a dlaczego?
Dlaczego ptak lata? Dlaczego
pies szczeka? Dlaczego pada
deszcz?

|
|
|

KARTONOWA

A dlaczego?

Dokąd zaprowadzi nas długa,
kręta lub wąska droga?
Aby się przekonać, trzeba
koniecznie po niej potuptać!
Tup, tup, tup! Gdzie idziemy?

Wymyśl coś!
Szare niebo, pada deszcz.
Nudzę się! Wymyśl coś!
Lalko, misiu, piesku, małpko!
W co się bawić?
tytuł oryginału: Ut och gå!

wiosna 2009
ISBN 978-83-60963-34-0

|
|
|

tytuł oryginału: Hitta på!

wiosna 2013
ISBN 978-83-7776-033-8

KARTONOWA

Jest tam kto?

Gdzie idziemy?

KARTONOWA

KARTONOWA

Książeczki inspirujące do zabawy. Szwedzki bestseller dla jedno-, dwulatków. Rytmicznie powtarzające się obrazy i słowa prowadzą malucha
za kolejne drzwi lub za kolejny pagórek, a tam – zawsze coś ciekawego – małe misie, chrupiące zające czy wesołe małpy.

|
|
|

tytuł oryginału: Varför då?

wiosna 2013
ISBN 978-83-7776-034-5

Co wokoło

tekst:

Lotta Olsson 		

ilustracje:

Charlotte Ramel

Kartonowa seria CO WOKOŁO to rymy, rytmy, dźwięki i obrazy dla najnajów, czyli najmłodszych czytelników. W humorystyczny i niebanalny
sposób autorki pokazują otoczenie kilkunastomiesięcznego dziecka – najbliższy mu świat, pełen niespodzianek, zadziwień i odkryć.
tłumaczenie: Agnieszka Stróżyk

|

18 stron

|

17 x 17 cm

|

kartonowa

|

wiek 0+

|

wiosna 2017

|

19,90 zł

KARTONOWE

|

Auto robi brum

Sweter włóż i już

Mały, mały smyk

Bardzo wielki nos

Dźwięki, głosy i odgłosy
wokół nas.

Opanowujemy trudną
sztukę ubierania się.

Codzienne zabawy
i zajęcia malucha.

Części ciała i kontrast
między dużym i małym.

| tytuł oryg.: Bilen säger brum
| ISBN 978-83-7776-072-7

| tytuł oryg.: Alla kläder på
| ISBN 978-83-7776-073-4

| tytuł oryg.: Liten, liten snälling
| ISBN 978-83-7776-074-1

W pokoju dziecinnym
|

tłumaczenie: Katarzyna Skalska

|

28 stron

|

19,5 x 23,5 cm

|

tekst:

oprawa twarda

|

Ulf Stark

wiek 2+

|

ilustracje:

jesień 2019

Siostrzyczka

|

| tytuł oryg.: Här är stora näsan
| ISBN 978-83-7776-075-8

tytuł oryg.: Lillasyster

|

|

Charlotte Ramel

24,90 zł

ISBN 978-83-7776-173-1

Najpierw jej nie było. Potem była piłką w brzuchu mamy. Teraz jest
moją siostrzyczką. Gdy na świecie pojawia się młodsze rodzeństwo,
początkowo nie można się z nim ani porozumieć, ani za bardzo
pobawić, ale można – poczuć się dużym i odpowiedzialnym!

Tej nocy Miś chce być duży

|

tytuł oryg.: En natt vill Nalle vara stor

|

ISBN 978-83-7776-174-8

Tej nocy Miś chce być duży i spać sam, lecz gdy zapada zmrok,
ciemność wypełnia się odgłosami. Co to za dźwięk dochodzi z kuchni?
O wieczornych lękach, o bezsenności, o patrzeniu na gwiazdy i nocnym
buszowaniu w lodówce. Aż w końcu… przychodzi sen!

Rzeczywistość i wyobraźnia
tekst i ilustracje:

Carl Johansson
Autochody

| tłumaczenie: Katarzyna Skalska | tytuł oryg.: Carls billexikon
| 36 stron | 24,5 x 31,5 cm | oprawa twarda | wiek 2+
| jesień 2017 | ISBN 978-83-7776-144-1 | 39,90 zł
Obszerny katalog pojazdów lądowych
z rzeczywistości i wyobraźni. Wśród powszechnie
znanych traktorów, koparek czy ambulansów
znajdziecie tu pojazdy lotniskowe i maszyny
górnicze, a także motorakiety, autokoptery,
pojazdy zębate, frytkowozy, dżunglołazy
czy autobusy międzygalaktyczne.

Ela i Olek
|

tekst i ilustracje:

Catarina Kruusval

tłumaczenie: Katarzyna Skalska

ISBN 978-83-60963-15-9

ISBN 978-83-60963-14-2

ISBN 978-83-60963-13-5

ISBN 978-83-60963-12-8

ISBN 978-83-60963-32-6

ISBN 978-83-60963-53-1

ISBN 978-83-60963-54-8

|

Ela i Olek kąpią się |

ISBN 978-83-60963-31-9

KARTONOWE

Seria o Eli i Olku rośnie razem z dzieckiem. Zaczyna się od kartonowych książeczek z minimalną ilością tekstu i pogodnymi ilustracjami utrzymanymi
w ciepłych, pastelowych tonacjach. Są tu zarówno zbliżenia przedmiotów, jak i pełne kadry sytuacyjne. Kontynuacją są cztery obrazkowe historie o nieco
starszej Eli. Jedno zdanie na stronę nie znudzi nawet najmniej wytrwałych czytelników. A na deser – dwie duże książki dla dużych przedszkolaków!

Ubranka Eli

|
|
Ela i Olek bawią się |
Ela i Olek jedzą
|
Ela i Olek jeżdżą

Piłka Eli
Kwiaty od Eli
Ela na plaży

Jabłonka Eli

Maks
|

tekst:

tłumaczenie: Katarzyna Skalska

28 stron

|

22 x 28,5 cm

oprawa twarda
wiosna 2009

|

|

wiek 3+

27,90 zł

Jabłonka jest najlepszą kryjówką
Eli i Olka. Bawią się na niej przez
cały rok, obserwując zmiany zachodzące w przyrodzie. Lecz pewnej
nocy wichura powala jabłonkę!
Co za nieszczęście! Wiosną sadzą
w ogrodzie nowe drzewko.

Barbro Lindgren
|

13 x 13 cm
kartonowa
wiek 0+
wiosna 2008

12,90 zł

28 stron
17,5 x 21,5 cm
oprawa twarda
wiek 1+
19,90 zł

Wszystkie psy Eli

tytuł oryginału: Ellens äppelträd

ISBN 978-83-7776-158-8

ISBN 978-83-60963-52-4

|
|
|
|

|
|
|
|
|

16 str.

ilustracje:

|
|
|
|

tytuł oryginału: Ellens alla hundar

28 stron

|

22 x 28,5 cm

oprawa twarda
jesień 2018

|

|

wiek 3+

27,90 zł

Ela lubi naprawdę wszystkie psy:
duże psy i małe psy, spokojne psy
i rozrabiaki. Ela tak bardzo chciałaby
mieć własnego psa! Ale tata ciągle
mówi, że zobaczymy, a potem i tak się
nic nie dzieje. Aż któregoś dnia…

Eva Eriksson

wiek 0+

ISBN 978-83-60963-40-1

Nocnik Maksa
Smoczek Maksa
Lampa Maksa
Piłka Maksa
Wózek Maksa

|
|
|
|
|

16-18 stron

ISBN 978-83-7776-096-3

ISBN 978-83-60963-39-5
ISBN 978-83-7776-095-6

ISBN 978-83-60963-38-8
ISBN 978-83-7776-094-9

ISBN 978-83-60963-24-1
ISBN 978-83-7776-093-2

ISBN 978-83-60963-23-4
ISBN 978-83-7776-092-5

KARTONOWE

KARTONOWE

Każda książeczka o Maksie to pełne dramatyzmu zdarzenie z życia małego chłopca. Towarzyszy mu piesek, który raz pomaga Maksowi wyjść
z opresji, raz coś spsoci, a kiedy indziej broi razem z nim. W trudnych momentach pojawia się mama, która wie, kiedy utulić, a kiedy skarcić.
Maks ma swój charakterek – jak każde dziecko potrafi się złościć i dochodzić swoich racji.

Miś Maksa
Ciastko Maksa
Miska Maksa
Auto Maksa
Pieluszka Maksa

|
|
|
|
|

16 stron

15 x 16 cm
kartonowa
14,90 zł
wiosna / jesień 2008

15 x 16 cm
kartonowa
14,90 zł
wiosna 2015

Historia bez słów
|

28 stron

|

26,5 x 12 cm

|

F

oprawa twarda, kartonowa obwoluta

|

|

wiek 2+

29,90 zł

Seria HISTORIA BEZ SŁÓW to książki, w których za fabułę odpowiada obraz i robi to w sposób absolutnie samowystarczalny. Akcja częstokroć
rozgrywa się na wielu planach, a ilustracje są pełne zaskakujących szczegółów. Świetna zabawa dla dzieci w każdym wieku i całej rodziny.

Złodziej kury
ilustracje:

|

Béatrice Rodriguez

tytuł oryginału: Le voleur de poule

|

wiosna 2015

|

ISBN 978-83-7776-090-1

Niedźwiedź, zając, kogut, kury i pisklęta żyją spokojnie na skraju lasu. Nagle z krzaków wypada
lis i na oczach wszystkich porywa jedną z kur. Niedźwiedź, zając i kogut rzucają się w pościg
za złodziejem. Gdy wreszcie wpadają do domu lisa, czeka ich niemałe zdziwienie…

Przenosiny
ilustracje:

|

Arthur Geisert

tytuł oryginału: La grosse graine

|

wiosna 2017

|

ISBN 978-83-7776-134-2

Na wyspie ląduje olbrzymie nasiono. Mieszkańcy wyspy wsadzają je do ziemi.
Tymczasem wulkan na wyspie zaczyna coraz bardziej zionąć ogniem…

Pociągiem
ilustracje:

|

Vincent Bourgeau

tytuł oryginału: Le petit train

|

wiosna 2017

|

ISBN 978-83-7776-135-9

Pociągiem jadą słoń, zebra, pies, dziewczynka i maszynista.
Kiedy pociąg wyjeżdża z tunelu, nic już nie jest takie samo!

Znam to miasto
|

tłum.: Katarzyna Skalska, Tatiana Zgaińska-Filipowska

Sztokholm – znam to miasto
Paryż – znam to miasto		
Berlin – znam to miasto

|
|
|

|

ilustracje i tekst:

14 stron

|

Judith Drews

25,5 x 33,5 cm

|

kartonowa

tytuł oryg.: Stockholm – Vimmelboken

|

|

wiek 3+

|

39,90 zł

ISBN 978-83-7776-117-5

|

wiosna 2016

| ISBN 978-83-7776-145-8 | wiosna 2017
tytuł oryg.: Berlin Wimmelbuch | ISBN 978-83-7776-118-2 | wiosna 2019
tytuł oryg.: Paris Wimmelbuch

Po Sztokholmie, Paryżu i Berlinie przechadza się mnóstwo znanych i nieznanych osób, postaci i zwierząt. Może niektóre z nich rozpoznajesz?
Odszukaj je i zobacz, co robią. W stolicy Szwecji, stolicy Francji i stolicy Niemiec dziś naprawdę dużo się dzieje!

KARTONOWE

Czy Amelia znajdzie
swoją wielką miłość?

Komu Jacques rozdaje bagietki?

Corinne Dreyfuss
ilustracje: Benjamin Chaud

Pierwsze słowa

tekst:

F

Gili, gili – słówka z ostatniej chwili

KARTONOWA

|
|
|

tłumaczenie: Katarzyna Skalska

30 stron

|

14,5 x 23,5 cm

ISBN 978-83-7776-111-3

|

|

|

tytuł oryginału: Le Petit Roro (mon tout tout premier dico)

kartonowa

|

wiek 0+

|

wiosna 2019

29,90 zł

Mama, tata, baba, lala, siusiu, be, am…
– pierwsze słowa dzieci w rozmówkach zilustrowanych
przez niezrównanego Benjamina Chauda.
A może twoje dziecko mówi inaczej?
Stwórzcie własne rozmówki!

Binta, Lalo, Babo, Uno i Mati
|
|

tłumaczenie: Katarzyna Skalska

21,5 x 21,5 cm

|

wiek 1+

|

|

28 stron

|

tekst:

Eva Susso

ilustracje:

Benjamin Chaud

oprawa twarda

|

24,90 zł

22 x 28,5 cm

|

wiek 3+ | 27,90 zł

Binta tańczy

|
|
|

tytuł oryginału: Binta dansar

Yeti

ISBN 978-83-60963-30-2

| tytuł oryginału: Snömannen
| jesień 2012 | ISBN 978-83-7776-035-2

wiosna 2008
Kiedy tata zasiada do bębna,
trudno ustać spokojnie.
Cała rodzina zaczyna tańczyć!

Podobno yeti mieszka w Himalajach.
A co, jeśli żyje sobie w grocie gdzieś blisko
nas? I to w dodatku nie sam? Kiedy spadł
śnieg, Uno i Mati poszli pojeździć na desce
i zgubili się w zimowym górskim lesie.
Przeczytajcie o ich niezwykłej przygodzie!

Lalo gra na bębnie

|
|
|

tytuł oryginału: Lalo trummar

ISBN 978-83-60963-65-4

wiosna 2009
Swoim graniem Lalo budzi
całą rodzinę. Razem siadają
w ogrodzie do śniadania.

Babo chce

|
|
|

Radosne
i pełne energii
książki obrazkowe
szwedzkiej autorki
i francuskiego
ilustratora.

tytuł oryginału: Babo pekar

ISBN 978-83-60963-82-1

jesień 2010
Babo wskazuje palcem. Tam!
Przed siebie, odkrywać świat!
Świat pełen kolorów i dźwięków.

Skarpetka

tekst i ilustracje:

|

Duch z butelki
tytuł oryginału: Anden i flaskan

|

|

jesień 2015

ISBN 978-83-7776-108-3

Kiedy Uno i Mati otworzyli starą butelkę
kupioną na pchlim targu, wydostał się
z niej olbrzymi duch. Z wdzięczności,
że został uwolniony, obiecał spełnić trzy
życzenia chłopców. Czego zażyczyli
sobie Uno i Mati i co z tego wynikło?

Benjamin Chaud

F

| tłum.: Katarzyna Skalska | 36 str. | 21,5 x 33,5 cm | opr. twarda | wiek 5+ | 34,90 zł
Żegnaj, Skarpetko!

| tytuł oryginału: Adieu Chaussette | jesień 2015 | ISBN 978-83-7776-110-6
Co zrobić z królikiem, który jest dość niemrawy i nie potrafi się bawić w Indian?
I kiedy w dodatku, zamiast królika, wolałoby się mieć prawdziwych kolegów?
Dramatyczna historia porzucenia z zaskakującym zakończeniem.

Feralne urodziny ze Skarpetką

| tytuł oryginału: Le pire anniversaire de ma vie | jesień 2017 | ISBN 978-83-7776-149-6
Przyjęcia urodzinowe to świetna sprawa, ale nie wtedy, gdy przychodzi się na nie
przebranym za królika, podczas gdy nikt inny się nie przebrał, i nie wtedy, gdy marzy
się o świętowaniu sam na sam z solenizantką, a trafia się na huczną imprezę, na której
popełnia się gafę za gafą. Czy jednak najgorsze urodziny mogą się skończyć dobrze?

Pomelo

tekst:

Ramona Bădescu

ilustracje:

F

Benjamin Chaud

Zabawny i mądry komentarz do życia – nie tylko słoni! – dla dzieci i dorosłych. Dni pogodne i deszczowe w dramacie i poemacie życia.
Występują: marchewki, rzodkiewki, pory, pomidory i jeden jedyny, niepowtarzalny, filozofujący SŁOŃ OGRODOWY.

|
|

92 strony

|

15 x 20 cm

|

oprawa półtwarda

|

tłumaczenie: Katarzyna Skalska

29,90 zł

Pomelo ma się dobrze
pod swoim dmuchawcem

| tytuł oryginału: Pomelo est bien sous son pissenlit
| ISBN 978-83-7776-019-2 | jesień 2012
Pomelo, słoń ogrodowy, mieszka pod dmuchawcem. Ma długą trąbę – dzięki niej może robić
dużo fajnych rzeczy, ale czasem trąba bardzo mu
przeszkadza… W jego życiu bywają smutne i szare
dni, ale zaraz po nich nadchodzą dni radosne!

ISBN 978-83-7776-021-5
ISBN 978-83-7776-060-4
ISBN 978-83-7776-104-5

|

| tytuł oryginału: Pomelo se demande
| ISBN 978-83-7776-059-8 | wiosna 2014
Pomelo zastanawia się, o czym myślą mrówki,
czy nadal byłby sobą, gdyby był zielony,
co by było, gdyby ogród nie istniał, a przede
wszystkim… czy ktoś kiedyś zadawał sobie
podobne pytania.

Pomelo jest zakochany

Pomelo jest rzecz jasna zakochany w swoim
dmuchawcu, ale zdaje się, że po trochu jest
zakochany w całym ogrodzie… Tylko dlaczego
nagle wszystko więdnie i znika? Na szczęście
zima nie trwa wiecznie!

Pomelo postanawia sprawdzić, co kryje się za
murem jego ogrodu. Czy tam też widać księżyc?
Czy kwiaty wyglądają tam jak kwiaty? I czy
ktoś się do niego tam uśmiechnie? Żegnajcie,
marchewki! Żegnajcie, cykorie! Witaj, świecie!

Pomelo śni

Pomelo podróżuje

Gdy tylko zapada noc, Pomelo śni… A o czym?
Oczywiście o dmuchawcach, ale też o tym,
że potrafi latać, że warzywa mówią i że nadeszła
wiosna. Śni sny błękitne, bez początku i końca,
i takie, które wolałby zapomnieć.

Pomelo wyrusza w podróż, wiedziony
tęsknotą za Nieznanym. Ta książka, której
celem jest Nieznane, poprowadzi nas również
przez kuchnię, toń czajnika, szczyt babki, dywan,
czubek skarpetki, skrzynkę jabłek i Kartofelocję.

| tytuł oryginału: Pomelo rêve
| ISBN 978-83-7776-041-3 | wiosna 2013

124 strony

Pomelo się zastanawia

Pomelo wyrusza
za mur ogrodu

| tytuł oryginału: Pomelo est amoureux
| ISBN 978-83-7776-020-8 | jesień 2012

|

| wiek 2+

16 x 16,5 cm

|

oprawa twarda

|

| tytuł oryg.: Pomelo s’en va de l’autre côté du jardin
| ISBN 978-83-7776-103-8 | wiosna 2015

| tytuł oryg.: Pomelo voyage
| ISBN 978-83-7776-131-1 | jesień 2016

29,90 zł

Pomelo i przeciwieństwa

| tyt. oryg.: Pomelo et les contraires | jesień 2013
Pomelo rozśmiesza i zadziwia swoją interpretacją
słów i pojęć o przeciwstawnych znaczeniach.
Są tu przeciwieństwa klasyczne, zaskakujące,
subtelne i nieco postrzelone.

Pomelo i kolory

| tyt. oryg.: Pomelo et les couleurs | jesień 2014
Pomelo bierze na warsztat kolory i bawi się
w skojarzenia. Niektóre przewidywalne,
inne zupełnie nieoczekiwane. Pozwala nam też
posmakować wielu nowych, fascynujących słów.

Pomelo i kształty

| tyt. oryg.: Pomelo et les formes | jesień 2015
Pomelo obserwuje otaczające go kształty
i odkrywa, że kwadrat kwadratowi nierówny,
a okrągłość może być płaska…

Pomelo rośnie

| tytuł oryg.: Pomelo grandit
| 44 strony | 23,5 x 31,5 cm
| oprawa twarda
| jesień 2018
| ISBN 978-83-7776-168-7
| 32,90 zł
Pewnego dnia Pomelo
zauważa, że dmuchawiec,
pod którym mieszka,
zrobił się dziwnie mały.
Czy to znaczy, że Pomelo
urósł? Hurra! Tylko co to
właściwie znaczy rosnąć?
Czy trzeba najpierw urosnąć w środku, żeby móc urosnąć
na zewnątrz? Czy z każdej strony rośnie się tak samo?
Czy jak się urośnie, to można robić wszystko? I czy wszystko
się wtedy rozumie? Ale czy czegoś też się nie traci?
Te i wiele innych pytań zadaje sobie filozofujący
słoń Pomelo w książce, która też bardzo urosła!

Albert Albertson

tekst i ilustracje:

Gunilla Bergström

Dzieci rozpoznają w Albercie swoje zachowania i emocje – radość zabawy, ciekawość świata, nieograniczoną fantazję, ale też złość, zazdrość czy strach.
Książki o Albercie, tłumaczone na kilkadziesiąt języków, rozeszły się dotąd w przeszło dziewięciomilionowym nakładzie w Szwecji i poza jej granicami.
W Szwecji to kultowa seria, wydawana od 1972 roku, licząca ponad trzydzieści tytułów. Autorka otrzymała za nią wiele nagród i wyróżnień.

| jesień 2012

| jesień 2012

ISBN 978-83-7776-026-0

ISBN 978-83-7776-027-7

|

| jesień 2012

oprawa twarda

| jesień 2013

| jesień 2013

| jesień 2013

ISBN 978-83-7776-048-2

ISBN 978-83-7776-049-9

| Raska på, Alfons Åberg

ISBN 978-83-7776-047-5

| Aja baja, Alfons Åberg

| wiosna 2014

| jesień 2014
ISBN 978-83-7776-078-9

| Listigt, Alfons Åberg!

ISBN 978-83-7776-062-8

| Vem räddar Alfons Åberg?

| wiosna 2015

| jesień 2015
ISBN 978-83-7776-112-0

| Var är bus-Alfons?

ISBN 978-83-7776-091-8

| Är du feg, Alfons Åberg?

| jesień 2017 |

| jesień 2018
ISBN 978-83-7776-167-0

| Alfons och Milla

ISBN 978-83-7776-150-2

| Lycklige Alfons Åberg

| jesień 2016

| Kalas, Alfons Åberg!

|

ISBN 978-83-7776-127-4

| Vem spökar, Alfons Åberg?

17 x 23,5 cm

| wiosna 2014

| Alfons och odjuret

|

ISBN 978-83-7776-061-1

| Alfons och hemlige Mållgan

28-32 str.

| jesień 2014

| God natt, Alfons Åberg

|

ISBN 978-83-7776-025-3

tłumaczenie: Katarzyna Skalska

ISBN 978-83-7776-079-6

|

| Bara knyt, Alfons!

| Vad sa pappa Åberg?

wiek 3+

|

24,90 zł

Dobranoc, Albercie Albertsonie
Albert jest niezadowolony, że musi iść spać. – Tato, poczytaj mi
książkę! – prosi. A potem jeszcze: pić, siusiu, gdzie jest miś?!…

Nieźle to sobie wymyśliłeś, Albercie
Tata chce sobie poczytać gazetę, więc pozwala Albertowi pobawić
się skrzynką z narzędziami. – Ale uważaj na piłę! – ostrzega Alberta.

Pospiesz się, Albercie
Albert szykuje się do przedszkola. – Jesteś gotowy? – woła tata.
– Jeszcze tylko sweter! – Albercie, idziesz? – Tak, tylko jeszcze…

Albert i tajemniczy Molgan
Albert się nudzi, a tata jest zajęty. Na szczęście Albert ma Molgana,
tajemniczego przyjaciela, który przychodzi wtedy, gdy jest potrzebny.

Kto obroni Alberta?
Albert czuje się taki samotny! I choć czasem odwiedza go Molgan,
Albert bardzo się cieszy, gdy pewnego dnia poznaje Wiktora…

Sprytnie, Albercie
Starsi kuzynowie nie chcą się bawić z Albertem, bo uważają, że jest
za mały. Albert ma już tego dość. Dziś udowodni, że jest duży!

Albert i potwór
Albert nie może się bawić ani spać. Po tym, jak na podwórku uderzył
młodszego chłopca, pod jego łóżkiem zamieszkał potwór.

Czy jesteś tchórzem, Albercie?
Na podwórku i w zerówce dzieci czasem się biją. Ale nie Albert!
On od razu odchodzi albo się poddaje. Czy to znaczy, że jest słaby?

Co się stało z Albertem?
Albert jest już duży – jutro rozpoczyna szkołę. Tylko dlaczego nagle
zrobił się taki cichy i posłuszny? Czyżby bał się pierwszego dnia szkoły?

Kto straszy, Albercie?
Albert wie, że duchy nie istnieją. Czasem jednak o tym zapomina.
Przekonuje się wtedy, że strach ma wielkie oczy…

Co cieszy Alberta?
Czy święta nie mogłyby trwać cały rok? Dlaczego się kończą?
Albert i tata są załamani, ale babcia ma na ten temat inne zdanie.

Albert i Mika
Albert lubi bawić się z Miką, kuzynką Wiktora. Jednak chłopaki
w szkole śmieją się z Alberta, że bawi się z dziewczynami…

Urodziny Alberta
Albert kończy sześć lat. Na urodziny chce zaprosić tylko Mikę
i Wiktora, ale ciocia postanawia urządzić mu huczne przyjęcie.

Wiąż, ile chcesz, Albercie
Albert właśnie nauczył się wiązać. Nareszcie tata nie musi się schylać,
żeby zawiązać mu buty. Albert wiąże i przywiązuje wszystko, co się da.

Co mówi tata Alberta?

Albert lubi dni, kiedy mają z tatą dużo do zrobienia. Bardzo się wtedy
spieszą, a tata zapomina o swoich złotych myślach i mądrych radach.
W takie dni wszystko się może zdarzyć!

Albert Albertson

tekst i ilustracje:

Gunilla Bergström
Opowiedz coś strasznego,
Albercie

Albercie, ty złodzieju!

| tytuł oryg.: Där går Tjuv-Alfons!
| 32 strony | 17 x 23,5 cm
| ISBN 978-83-7776-192-2 | jesień 2019

| tytuł oryg.: Mera monster, Alfons!
| 32 strony | 17 x 23,5 cm
| ISBN 978-83-7776-203-5 | jesień 2020

Koledzy i koleżanki wytykają Alberta
palcami. Oskarżają go o coś, czego
nie zrobił. Jak ma im udowodnić,
że to nie on? Tak bardzo chciałby
być znowu zwyczajnym Albertem,
a nie tym, za kogo go uważają!

Albert cały wieczór będzie nianią. Nakarmi
Malucha, położy go spać i poczyta mu książkę…
Okazuje się jednak, że to nie takie proste, bo
Maluch chce wszystko SAM! W dodatku nie chce
słuchać historii o kurczaczku, tylko o potworze!

N

Hokus-pokus, Albercie

| tytuł oryg.: Hokus pokus, Alfons Åberg!
| 60 stron | 15 x 21,5 cm
| ISBN 978-83-7776-113-7 | jesień 2015

Niech żyje tata Alberta!

| tytuł oryg.: Hurra för pappa Åberg!
| 32 strony | 17 x 23,5 cm
| ISBN 978-83-7776-216-5
| zapowiedź: wrzesień 2021

Albert twierdzi, że spotkał prawdziwego
czarodzieja. Jednak tata mu nie wierzy.
Ale może istnieją czary, w które mogliby
uwierzyć nawet tatusiowie?

Do urodzin taty został tylko jeden
dzień. Albert ma wielki problem.
Chciałby dać tacie jakiś ładny prezent,
ale nie ma pojęcia, co by to mogło być.

Ten tom różni się od pozostałych –
czarno-białe ilustracje, więcej stron,
więcej do czytania!

Pluszowy

Albert

Pluszowa

ZAPOWIEDŹ!

Mika

Pluszowy

tata

Albert 16 cm

|

40 zł

Albert 33 cm

|

Albert magik
27 cm

|

60 zł

tata Alberta
23 cm

Mika 16 cm

|

60 zł

|

40 zł

50 zł

Bingo i puzzle

Film animowany

z Albertem

z Albertem

Bingo
& puzzle

|

49 zł

do kupienia w zakładce

Hokus-pokus,
Albercie
Albertsonie
DVD

|

RARYTASY na www.zakamarki.pl

25 zł

Boluś w akcji
|

|

tłumaczenie: Katarzyna Skalska

Ależ, Bolusiu! |

28 stron

tekst:

|

|

20,5 x 26 cm

ISBN 978-83-7776-076-5

|

Barbro Lindgren
|

oprawa twarda

tytuł oryginału: Nämen Benny

|

wiek 2+

|

ilustracje:

Olof Landström

27,90 zł

wiosna 2014

Mama zabrała się za sprzątanie i w dodatku chce wyprać Bolusiowi jego Chrumtaska. Boluś ma tego dość! Ucieka z domu. Znajduje schronienie
w wykopanym przez siebie dołku aż do momentu, gdy… Ech, życie nie jest łatwe. Gdyby tak choć miało się dom i mamusię!

Ładnie, Bolusiu! |

ISBN 978-83-7776-077-2

|

|

tytuł oryginału: Jamen Benny

wiosna 2014

Bolusiowi urodził się braciszek. Boluś jest wniebowzięty do chwili, gdy okazuje się, że małe dzieci strasznie płaczą. A w dodatku mogą sobie ssać
smoczek. Z pewnością bardzo smaczny. Boluś też chce smoczek!

Chrum, chrum, Bolusiu! |

ISBN 978-83-7776-101-4

|

tytuł oryginału: Nöff nöff Benny

|

wiosna 2015

Boluś chce wyjść na dwór. Ma już dość siedzenia w domu. Braciszek też chce wyjść. On też ma dość siedzenia w domu.
„Uważaj, żeby braciszek nie wpadł do sadzawki” – mówi mama Bolusia. „Chrum, chrum” – odpowiada Boluś. A potem idą prosto nad sadzawkę.

O samotności i przyjaźni
tekst:

|
|
|
|

Barbro Lindgren

Eva Eriksson

ilustracje:

tłumaczenie: Katarzyna Skalska
tytuł oryginału: Sagan om den lilla farbrorn

17 x 20,5 cm

|

oprawa twarda

data wydania: 7.04.2021

|

|

|

36 stron

wiek 3+

ISBN 978-83-7776-209-7

Opowiastka o staruszku i psie

|

27,90 zł

N

Był sobie raz staruszek. Bardzo samotny, niepozorny staruszek. Uważano, że jest zbyt niepozorny.
Uważano też, że ma za brzydki kapelusz. Dlatego wszyscy go źle traktowali. Nocami mały staruszek płakał
w łóżku z samotności. Dlaczego nikt mnie nie lubi? Przecież jestem dla wszystkich taki miły, rozmyślał.
Chwytająca za serce opowieść o potrzebie przyjaźni, o radości z przyjaźni i o dzieleniu się przyjacielem.

Mela – o samodzielności
|

tłumaczenie: Agnieszka Stróżyk

|

28 stron

|

21 x 24 cm

|

oprawa twarda

Mela na zakupach

|
|

tytuł oryg.: Malla handlar

ISBN 978-83-60963-55-5

Mela na rowerze

|

|

tytuł oryg.: Malla cyklar

ISBN 978-83-60963-56-2

|

wiek 3+

tekst i ilustracje:

|

wiosna 2009

|

Eva Eriksson

24,90 zł

W książkach o Meli Eva Eriksson udowadnia,
że nie tylko jest wspaniałą ilustratorką,
ale też świetnie posługuje się słowem.
Niezwykle ciepło i z humorem opowiada
o tym, jak dziecko uczy się samodzielności
– wiele rzeczy nie udaje się od razu, czasem
trudno przyznać się do błędu, trzeba sobie
po drodze ponabijać parę guzów, ale tym
większa satysfakcja z nowych dokonań.
I jak to dobrze mieć przy sobie taką kochaną
babcię jak babcia Meli!

Twoje lepsze niż moje?
|
|

tłumaczenie: Katarzyna Skalska

oprawa twarda | wiek 3+

|

|

tytuł oryginału: Slottet

data wydania: 2.03.2021

|

|

28 stron

|

tekst i ilustracje:

Emma Adbåge

19,5 x 23,5 cm

ISBN 978-83-7776-207-3

|

27,90 zł

Zamek N
Dziś idziemy z mamą do Freja na urodziny. Kupiliśmy prezent.
Mały czerwony zamek. Dokładnie taki jak mój, tylko że mój jest zielony.
Zielony, brzydki i zwyczajny! I już mi się znudził! Wolałbym czerwony.
Trafnie i bez przegadania, ale z całym uniwersum codzienności do odkrycia
w ilustracjach – o tym, że trawa jest zawsze bardziej zielona za płotem.
Tutaj w wersji: cudza zabawka jest zawsze lepsza niż moja!
Emma Adbåge w swoich książkach obrazkowych pokazuje dziecięce emocje
i zachowania w sposób świeży i niebanalny, z dyskretnym humorem.

O zabawie i wolności
|
|

tłumaczenie: Katarzyna Skalska

oprawa twarda | wiek 3+

|

|

tytuł oryginału: Gropen

wiosna 2020

|

|

36 stron

|

tekst i ilustracje:

Emma Adbåge

22 x 28,5 cm

ISBN 978-83-7776-176-2

|

34,90 zł

Dołek
Dołek leży za salą gimnastyczną. Ktoś kiedyś wybrał stamtąd ziemię i teraz w Dołku rosną krzaki,
i sterczą pieńki, i można się w nim bawić bez końca w najlepsze zabawy. Wszyscy uwielbiamy Dołek,
wszyscy z wyjątkiem dorosłych. Oni go nienawidzą!
Książka obrazkowa Emmy Adbåge uhonorowana w 2018 roku Nagrodą Augusta – najważniejszym
szwedzkim wyróżnieniem dla książki dziecięcej. Pean na cześć dziecięcej zabawy jako przestrzeni
wolności i wyobraźni.

O rodzeństwie i zabawie
tekst:

|
|
|

Johanna Thydell

tłumaczenie: Katarzyna Skalska

28 stron

|

jesień 2018

21,5 x 26,5 cm

|

|

ilustracje:

|

Barbro Lindgren
ilustracje: Charlotte Ramel

Emma Adbåge

tekst:

tytuł oryginału: Dumma teckning!

oprawa twarda

ISBN 978-83-7776-163-2

|

|

wiek 3+

27,90 zł

Okropny rysunek!
Inka chciałaby rysować tak ładnie jak
Starszy Brat. Ale to trudne. Zwłaszcza
że jest od niego trzy lata młodsza,
nie wie, co ma narysować, sprzysięgły
się przeciwko niej koty i wazony
i nic jej nie wychodzi. Zupełnie nic…
Genialna książka o relacjach
w rodzeństwie. Subtelnie, a zarazem
wyraziście opowiada o napięciach,
rywalizacji, ale też miłości pomiędzy
starszym bratem i młodszą siostrą,
a także o procesie twórczym, który
nie zawsze jest łatwy, nawet jeśli ma
się tylko kilka lat i chce się po prostu
coś narysować.

|
|
|

tłumaczenie: Katarzyna Skalska

28 stron

|

20,5 x 21,5 cm

wiosna 2019

|

|

|

tyt. oryg.: Nu är du en höna

oprawa twarda

ISBN 978-83-7776-159-5

|

|

wiek 3+

22,90 zł

Teraz będziesz kurą
Humorystyczny, a zarazem przejmujący obraz nierównej relacji pomiędzy dziećmi.
Zabawa w wilka i kurę,
pozornie niewinna,
okazuje się swoistym
narzędziem opresji
starszego dziecka
wobec młodszego.
Sytuacja z życia wzięta,
doskonały punkt
wyjścia do rozmowy
o relacjach w rodzeństwie lub grupie przedszkolnej.

Mama Mu

tekst:

Jujja Wieslander, Tomas Wieslander*

ilustracje:

Sven Nordqvist

Smakowite dialogi, szybkie zwroty akcji, niebanalny humor i świetna konstrukcja postaci – tak piszą Jujja i Tomas Wieslanderowie. Bogate w szczegóły,
genialne ilustracje Svena Nordqvista pełne są niespodzianek dla spostrzegawczych i wspaniale oddają charaktery obojga bohaterów.

|
|

tłumaczenie: Michał Wronek-Piotrowski

|

oprawa twarda

|

wiek 3+

*gwiazdka przy tytule oryginału oznacza, że autorką jest tylko Jujja Wieslander

NALEŻY TO RACZEJ
DO RZADKOŚCI, ŻEBY KROWA
STAŁA NA JEDNEJ NODZE.
I TO BEZ TRZYMANKI.

CZEŚĆ,
PANIE
WRONO!

FF!

UF

ŻE TEŻ
JESTEM W STANIE
TAK DŁUGO USTAĆ!
NIEŹLE JAK
NA KROWĘ.

KRA!

Mama Mu na wycieczce i inne komiksy
Cztery komiksowe historie o nietuzinkowej parze przyjaciół:
Mamie Mu, dla której nie ma rzeczy niemożliwych,
i Panu Wronie, który zawsze musi trochę ponarzekać
i pokrakać. Przekonamy się między innymi, czy Mamie Mu
uda się wyciągnąć Pana Wronę na wycieczkę, jak długo
Mama Mu potrafi stać na jednej nodze, a także kto
nakarmi Pana Wronę i kto go odwiedzi w jego gnieździe.

|
|
|

SIAD!
CZY JAK
TO SIĘ TAM
MÓWI.

NIE STÓJ TAK!
OPUŚĆ TĘ NOGĘ!
NO JUŻ!

|

20 x 24,5 cm

ISBN 978-83-7776-146-5

|
|

BAAA

STÓJ
NA CZTERECH
NOGACH,
JAK KROWIE
PRZYSTAŁO!
MUU,
PANIE WRONO,
MASZ DZIŚ OKULARY
SŁONECZNE!

DOBRZE CI
W NICH.

tytuł oryg.: Mamma Mu och Kråkan på utflykt *

60 stron

NO DOBRZE,
MOGĘ I TAK.

jesień 2017

CH!

SŁUCHAJ,
MAMO MU.
ODPOWIEDZ
MI NA JEDNO
PYTANIE.

Z PRZYJEMNOŚCIĄ.

I CO?

39,90 zł

Mama Mu na rowerze
i inne historie

Mama Mu na zjeżdżalni

— Zjeżdżaj! — machnął na nią skrzydłem.
— No, ale musisz patrzeć! — odkrzyknęła
Mama Mu. — Jeśli nie będziesz patrzeć,
to jaki jest sens, żebym zjeżdżała?!
tytuł oryg.: Mamma Mu åker rutschkana *

|

28-30 stron

wiosna 2019

|
|

|

28 stron

|

ISBN 978-83-7776-189-2
22,5 x 29,5 cm

|

|

22,5 x 29,5 cm

29,90 zł

| tytuł oryginału: Mamma Mu klättrar i träd*
| wiosna 2013 | 104 strony | 16 x 21,5
10 OPOWIADAŃ | 29,90 zł

ISBN 978-83-7776-039-0

|
|

ISBN 978-83-7776-003-1

| tytuł oryginału: Mamma Mu och Kråkan
Czy krowy mogą zjeżdżać ze zjeżdżalni?
| wiosna 2011 | 128 stron | 16 x 21,5 cm
I to takiej, z której wpada się prosto
12 OPOWIADAŃ | 29,90 zł
do jeziora? Mama Mu jak zwykle udowodni,
że krowy potrafią się bawić równie wesoło
Dwanaście opowiadań o Mamie Mu i Panu
jak dzieci. Nie zniechęci jej nawet krytyka
Wronie. Mama Mu tańczy, nurkuje i łowi ryby,
i pouczanie Pana Wrony. Tylko co zrobić
a Pan Wrona zamienia się w tygrysowrona…
z powyginaną po zjeździe zjeżdżalnią?
Jak ją naprawić? Trzeba z tym zdążyć,
Mama Mu na drzewie
zanim wrócą dzieci!
i inne historie

Dziesięć opowiadań o Mamie Mu i Panu Wronie.
Mama Mu wchodzi na drzewo i zwisa z gałęzi
głową w dół, a Pan Wrona zamienia się w kurę
tylko po to, by zdobyć kawałek starej pizzy…

29,90 zł

ISBN 978-83-60963-08-1

ISBN 978-83-60963-09-8

ISBN 978-83-60963-26-5

ISBN 978-83-60963-36-4

ISBN 978-83-60963-68-5

ISBN 978-83-7776-015-4

ISBN 978-83-7776-084-0

Mama Mu
na huśtawce

Mama Mu
na sankach

Mama Mu
sprząta

Mama Mu
buduje

Mama Mu
czyta

Czy krowy mogą huśtać się na huśtawce?
Dla Mamy Mu nie
ma nic niemożliwego,
szczególnie jeśli pomoże jej Pan Wrona.

Czy krowy mogą
jeździć na sankach?
Ależ tak, Mama Mu
zrobi wszystko,
by bawić się tak
wesoło jak dzieci!

Czy krowy potrafią
sprzątać? Na pewno
umieją przetrzeć okno
ogonem i postawić na
parapecie bukiet zawilców! Za to wrony…?

Mama Mu
nabija sobie
guza

Czy krowy potrafią
budować? I to w do- Gdy Mama Mu przedatku domki na drze- skakiwała przez ogrowie? Mama Mu znów dzenie, skaleczyła się
dowiedzie, że niemoż- w brzuch i nabiła soliwe jest możliwe.
bie wielkiego guza!

Wigilia
Mamy Mu
i Pana Wrony

| tytuł oryginału:
Mamma Mu gungar

|

|

|

jesień 2007

tytuł oryginału:
| tytuł oryginału:
Mamma Mu åker bobb Mamma Mu städar

jesień 2007

|

wiosna 2008

| tytuł oryginału:
Mamma bygger koja
|

jesień 2008

Czy krowy potrafią
czytać? Pewnie nie
wszystkie, ale Mama
Mu jest szczególną
krową i chętnie jeździ
do biblioteki.

| tytuł oryginału:
| tytuł oryginału:
Mamma Mu får ett sår* Mamma Mu läser*
|

jesień 2009

|

wiosna 2012

Czy Pan Wrona sam
musi sobie zrobić
prezent pod choinkę,
czy ktoś będzie o nim
pamiętał w Wigilię?

| tyt. oryg.: Mamma
Mu och Kråkans jul *
|

jesień 2014

|

tłum.: Katarzyna Skalska

|

oprawa twarda

|

tekst i ilustracje:

Pija Lindenbaum jest wnikliwą obserwatorką dziecięcych zabaw
i dziecięcego sposobu myślenia. Tworzy oszczędne w słowach,
ale jakże bogate znaczeniowo opowieści, których drugim głosem
są pełne niezwykłych barw i zabawnych szczegółów ilustracje.
Dzieci odnajdują w jej książkach swój świat!

wiek 3+ (Lubię Leosia 1+)

Mama Filipa jest tak zmęczona i zestresowana,
że pewnego dnia zamienia się w smoka.
I zupełnie zapomina, co się robi, kiedy jest
się mamą. Filip wyrusza z nią na poszukiwanie
lekarstwa na smoki.

| tyt. oryg.: Gittan och gråvargarna | 36 stron
| 22,5 x 26,5 cm | jesień 2007 | 29,90 zł

ISBN 978-83-60963-83-8

Nusia zgubiła się w lesie i spotkała wilki.
To nic, że w przedszkolu wszystkiego
się boi, nawet pogłaskać psa. Wilki to
co innego. Nusia postanawia się z nimi
pobawić. Na przykład w wilka i gąski.
Wilkiem jest oczywiście Nusia!

| tytuł oryg.: När Åkes mamma glömde bort
| 28 stron | 22,5 x 26,5 cm | jesień 2010
| 29,90 zł
Zlatanka i ukochany wujek

Nusia jest z rodzicami na wakacjach, ale
nie chce się kąpać w hotelowym basenie.
Udaje jej się znaleźć piaszczystą plażę
i kilka strasznie spoconych, wygłodniałych
owieczek. Nusia potrafi się nimi zaopiekować! A nawet – nauczyć je pływać!

Zlatanka uwielbia spędzać czas ze swoim
wujkiem. Razem chodzą do kina, na basen
i robią mnóstwo fajnych rzeczy. Ale pewnego
dnia pojawia się ktoś, kto chce wszystko
robić z nimi. Zlatanka jest zazdrosna!

| tyt. oryg.: Gittan och fårskallarna | 36 stron
| 22,5 x 26,5 cm | wiosna 2008 | 29,90 zł

ISBN 978-83-7776-024-6

Nusia i baranie łby

| tytuł oryg.: Lill-Zlatan och morbror raring
| 36 stron | 22,5 x 26,5 cm | jesień 2012
| 29,90 zł

Nusia i bracia łosie

Sonia śpi gdzie indziej

Nusia chciałaby mieć rodzeństwo. Pewnego dnia na progu swojego domu spotyka
trzy łosie i postanawia, że zostaną jej
starszymi braćmi. Niestety, wszystko jest
zupełnie nie tak, jak Nusia sobie wymarzyła. A łosie chyba lepiej czują się w lesie…

Sonia idzie dziś w odwiedziny do swojej nowej
przyjaciółki Celestyny. Będzie u niej nocować!
Obie bardzo się na to cieszą. Ale w domu
Celestyny jest zupełnie inaczej niż u Soni.
Czy Soni w ogóle uda się tu zasnąć?

| tyt. oryg.: Gittan och älgbrorsorna | 36 stron
| 22,5 x 26,5 cm | jesień 2008 | 29,90 zł

| tyt. oryg.: Gittan gömmer bort sej | 28 stron
| 22,5 x 26,5 cm | jesień 2011 | 29,90 zł

ISBN 978-83-7776-081-9

– NO I COŚ TY ZROBIŁA!? – Kiedy
Nusia słyszy rozgniewany głos Pumy,
chciałaby rozpłynąć się w powietrzu.
Nusia zrobiła coś strasznego. I to zupełnie
niechcący! Nusia musi się schować.
Zna takie jedno miejsce…

| tytuł oryginału: Siv sover vilse
| 36 stron | 22,5 x 29,5 cm | jesień 2013
| 27,90 zł
Pobawimy się?
Tola siedzi w domu i wycina swoimi nowymi
nożyczkami. Nagle ktoś puka do drzwi tarasu.
O nie, tylko nie Benia! – myśli Tola.
Historia dwojga dzieci, z których każde inaczej
odczuwa potrzebę bycia z kimś i bycia samemu.

| tytuł oryginału: Ska vi va? | 36 stron
| 22,5 x 26,5 cm | jesień 2014 | 29,90 zł

Igor i lalki

Doris ma dość

Igor świetnie gra w piłkę nożną, ale chętnie
pobawiłby się też czasem lalkami. Tylko czy
dziewczynki będą chciały się z nim bawić?
I co na to powiedzą jego koledzy? O przełamywaniu stereotypów i przekraczaniu granic.

Doris nie chce iść na przyjęcie, zwłaszcza
jeśli nie wolno jej włożyć marynarskiego
stroju. Poza tym nie skończyła jeszcze
budować dróg w piaskownicy. No i dlaczego
mama pozwoliła Egonowi posypać tort?
Doris ma dość!

| tytuł oryg.: Kenta och barbisarna
| 36 stron | 22,5 x 26,5 cm | jesień 2009
| 29,90 zł

ISBN 978-83-7776-128-1

ISBN 978-83-7776-008-6

Dramat zazdrości w piaskownicy.
Gdy pojawia się „ten trzeci”,
przestaje być fajnie…
| tyt. oryg.: Jag älskar Manne | 28 stron
| 19 x 17 cm | wiosna 2016 | 24,90 zł

Filip i mama, która zapomniała

Nusia się chowa

ISBN 978-83-60963-66-1

Lubię Leosia

Nusia i wilki

ISBN 978-83-7776-045-1

ISBN 978-83-60963-37-1

ISBN 978-83-60963-27-2

ISBN 978-83-60963-10-4

| tyt. oryg.: Pudlar och pommes | 36 stron
| 23,5 x 26,5 cm | jesień 2017
| 29,90 zł

ISBN 978-83-7776-151-9

Pudle i frytki
Ulisa, Ludek i Katka muszą wyruszyć
na morze, żeby znaleźć dla siebie nowe
miejsce. Gdy w końcu dobijają do brzegu,
wychodzą im na spotkanie trzy pudle.
Czy to miejsce może być ich nowym domem?
I czy będą mogli spróbować trochę frytek?

Pija Lindenbaum

ISBN 978-83-7776-100-7

Nusia i inni 			

| tyt. oryg.: Doris drar | 36 stron
| 23,5 x 26,5 cm | jesień 2016 | 29,90 zł

Inwentarze
|

tekst:

Virginie Aladjidi

tłumaczenie i opracowanie: Magdalena Kamińska-Maurugeon, Katarzyna Skalska

ilustracje:

|

22 x 30,5 cm

|

Emmanuelle Tchoukriel
oprawa twarda

|

wiek 4+

|

F

49,90 zł

Oto cztery tomy albumów niezwykłej urody, które ucieszą oko zarówno dzieci, jak i dorosłych. Emmanuelle Tchoukriel, ilustratorka specjalizująca się
w tworzeniu rycin naukowych, portretuje faunę i florę z precyzją i artyzmem godnymi przyrodników z minionych stuleci. Czarne kontury rysunków
wykonane są rapidografem i tuszem chińskim. Do kolorowania zostały użyte akwarele, które pięknie oddają grę odcieni i różnorodność faktur.

Ilustrowany inwentarz zwierząt

|
|

|

tytuł oryg.: Inventaire illustré des animaux

76 stron

|

ISBN 978-83-7776-055-0

jesień 2015

Zawiera wizerunki i opisy 95 gatunków zwierząt Europy i innych
kontynentów. Każda rycina opatrzona jest polską i łacińską nazwą,
podane są też wybrane cechy i zwyczaje zwierzęcia.

Ilustrowany inwentarz drzew

|
|

tytuł oryg.: Inventaire illustré des arbres

68 stron

|

|

ISBN 978-83-7776-056-7

jesień 2015

Zawiera wizerunki i opisy 57 gatunków drzew i krzewów Europy
i innych kontynentów. Każda rycina opatrzona jest polską i łacińską
nazwą, podane są wymiary oraz długość życia drzewa, jego wybrane
cechy, a czasem związane z nim ciekawostki z różnych dziedzin życia.

Ilustrowany inwentarz ptaków

|
|

tytuł oryg.: Inventaire illustré des oiseaux

76 stron

|

|

ISBN 978-83-7776-132-8

jesień 2016

Zawiera opisy i wizerunki blisko 80 gatunków ptaków. Znajdziemy
tu m.in. ciekawostki dotyczące pożywienia, tańców godowych,
upierzenia czy innych cech charakterystycznych dla danego gatunku.
Każda rycina opatrzona jest polską i łacińską nazwą, podane są
długość ciała oraz rozpiętość skrzydeł.

Ilustrowany inwentarz kwiatów

|
|

tytuł oryg.: Inventaire illustré des fleures

68 stron

|

|

ISBN 978-83-7776-157-1

wiosna 2019

Zawiera opisy i wizerunki 65 gatunków kwitnących roślin hodowlanych
i dzikich wraz z nazwami łacińskimi, wymiarami oraz czasem kwitnienia.

Krok po kroku 		

tekst:

							foto:
tłumaczenie: Katarzyna Skalska | tytuł oryginału: Fixa steg för steg

|
|
|

52 strony

|

wiosna 2017

20 x 24,5 cm

|

|

oprawa twarda

ISBN 978-83-7776-125-0

|

|

Clara Lidström & Annakarin Nyberg

Clara Lidström

ilustracje:

Katy Kimbell & Li Söderberg

wiek 6+

39,90 zł

Zrób to krok po kroku
Praktyczna książka dla dzieci lubiących
majsterkować i robić coś własnymi rękami.
Znajdą w niej pomysły na przedmioty, które
mogą wykonać samodzielnie, np. szczudła,
skrzynkę na listy, torbę czy grę memo,
wykorzystując to, co można znaleźć
w domu: puszki po konserwach, zużyte
pudełka, klej, farby i papier. I najważniejsze: ta książka jest tylko dla dzieci!
Dorośli powinni trzymać się z daleka,
chyba że dziecko SAMO poprosi o pomoc.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

w konkursie ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU
organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka:
2008

Jak tata pokazał mi wszechświat
2010

seria o Bincie, Babo i Lalo
seria o Piaskowym Wilku
seria o Tsatsikim
Rok z Linneą

Codzienność
z nutą absurdu
tekst i ilustracje:

Eva Lindström

Eva Lindström potrafi bez mrugnięcia okiem opowiadać najbardziej
absurdalne historie osadzone w najpospolitszej zwyczajności.

Mój przyjaciel Stefan

2011

|
|
|
|
|
|
|

seria o Nusi; Księżniczki i smoki
2012

seria o Pomelo; Moje szczęśliwe życie
nagroda główna:
Uczucia, co to takiego?
2014

Kajtek i Miś; Prezent dla Cebulki; Wróg
2015

Zapiski babci / dziadka
Ilustrowany inwentarz zwierząt / drzew
2016

Lubię Leosia; Doris ma dość
Liczymy na spacerze
nagroda główna:
Wielka historia małej kreski

tytuł oryginału: Min vän Lage
tłumaczenie: Marta Wallin

28 stron

|

22,5 x 22,5 cm

oprawa twarda

|

wiek 3+

wiosna 2017

ISBN 978-83-7776-115-1
29,90 zł

Pierwszy raz zobaczyłam go w telewizji w programie przyrodniczym. Potem
spotkaliśmy się przed sklepem. Rozerwała mu się torba, więc pomogłam mu
pozbierać zakupy z chodnika. Przez jakiś czas zarabiał wierceniem dziur, ale
dziury zaczęły mu się śnić po nocach. Ma na imię Stefan. Jesteśmy przyjaciółmi.
„Najbardziej codzienna codzienność i kompletny odlot” – tak szwedzki
recenzent podsumował tę książkę. Nic dodać, nic ująć.

2017

Chcemy nasze czapki!

Zrób to krok po kroku
nagrody główne:
seria Co wokoło
Mój przyjaciel Stefan; Autochody

|
|
|
|
|
|
|
|

2018

Pomelo rośnie; Piraci Oceanu Lodowego
nagrody główne:
Okropny rysunek!; Sznurówka, ptak i ja
O tym można rozmawiać tylko z królikami
2019

Gili, gili – słówka z ostatniej chwili
Teraz będziesz kurą
Chłopiec, dziewczynka i mur
nagrody główne:
Tańcz, Córko Księżyca!
Albercie, ty złodzieju!

tytuł oryginału: Hit med våra mössor!
tłumaczenie: Marta Wallin

28 stron

|

23 x 25,5 cm

oprawa twarda
wiek 3+
wiosna 2018

ISBN 978-83-7776-166-3
29,90 zł

Wszyscy poszli do domu. Oprócz nas. Nie dawaliśmy za wygraną. Za żadne
skarby nie zamierzaliśmy wyjść. Chcieliśmy z powrotem nasze czapki.
Oto kolejna zaskakująca i nieoczywista książka obrazkowa Evy Lindström,
która swoje ilustracje tworzy przy pomocy sugestywnych palet barw
i zapełnia mnóstwem zabawnych szczegółów.

2020

Przygody Astrid – zanim została Astrid Lindgren
nagrody główne:
seria Niewielkie Książki o Wielkich Emocjach
Żadnej przemocy
Małe

WYRÓŻNIENIA w konkursie IBBY

Dziecięcy Bestseller Roku DONG:
2008 Jak tata pokazał mi wszechświat
Czy umiesz gwizdać, Joanno?
2011 Magiczne tenisówki
mojego przyjaciela Percy’ego
2012 Dziwne zwierzęta (jury dziecięce)

DOBRE STRONY
2014
2015

nagroda specjalna: Chusta
nagroda główna: Wróg

babci

Mats i Roj. Ktoś się wprowadza

|

tytuł oryginału: Någon flyttar in. Berättelser om

|
|
|
|
|

tłumaczenie: Marta Wallin

Mats och Roj

124 strony
opr. twarda

| 17 x 20,5 cm
| wiek 6+ | wiosna 2015

ISBN 978-83-7776-057-4
27,90 zł

Roj mieszka z mamą i tatą. Pewnego dnia do domu obok wprowadza się Mats
z mamą i młodszą siostrą. Mats i Roj zostają kolegami i razem zastanawiają
się nad tym, jak działa świat. Obserwują, fantazjują, eksperymentują. Nic nie
jest dla nich oczywiste. Co będzie, jeśli wystrzelą kamień wysoko w kosmos?
Co się stanie, jeśli postawią wózek sklepowy na krze? Jak właściwie czuje
się jaszczurka Karina? A gdyby tak Mats przebrał się za Roja, a Roj za Matsa?
12 opowiadań o Matsie i Roju – do głośnego lub samodzielnego czytania.

Matematyka dla przedszkolaka
tekst:

Kristin Dahl

ilustracje:

Mati Lepp

tekst i ilustracje:

Emma Adbåge

Matematyka
ze sznurka i guzika

Liczymy na spacerze.
Matematyka na każdą pogodę

Matematyka to nie tylko liczenie,
to również sposób myślenia, porządkowania i opisywania rzeczywistości.

Z tą książką przedszkolaki nauczą się liczyć
podczas zabawy na podwórku, w ogrodzie,
lesie czy parku – o każdej porze roku. Książka
zawiera opisy prostych zabaw związanych
z liczeniem z wykorzystaniem szyszek, kamieni, patyków oraz innych elementów przyrody
i krajobrazu, które mamy wokół. Znajdziemy
tu też pomysłową prezentację liczb od 0 do
10, a także przystępne wyjaśnienie dodawania,
odejmowania, mnożenia i dzielenia.

Magda i Kuba pokazują mnóstwo ciekawych matematycznych zabaw i doświadczeń, które możemy bez trudu przeprowadzić w domu. Mierzenie, ważenie,
układanie, sortowanie okażą się wielką
frajdą. Mali matematycy – do dzieła!

| tłumaczenie: Agnieszka Stróżyk | tytuł oryginału: Kul med matte
| 44 strony | 9,5 x 24,5 cm | oprawa twarda | wiek 4+
| wiosna 2010 | ISBN 978-83-60963-78-4 | 29,90 zł

| tłumaczenie: Marta Rey-Radlińska | tytuł oryginału: Räkna med naturen.

Utematte för alla väderlekar | 28 stron | 10,5 x 24 cm | oprawa twarda

| wiek 3+ | wiosna 2016 | ISBN 978-83-7776-082-6 | 29,90 zł

Linnea – o sztuce i przyrodzie
									
| tłumaczenie: Agnieszka Stróżyk | 19,5 x 27 cm | oprawa twarda | wiek 5+

| tytuł oryg.: Linneas årsbok
| 60 stron | wiosna 2010
| ISBN 978-83-60963-76-0
| 34,90 zł

Christina Björk
ilustracje: Lena Anderson
tekst:

Rok z Linneą

Linnea w ogrodzie Moneta

Linnea przez cały rok obserwuje
przyrodę i miesiąc po miesiącu
opowiada o swoich odkryciach
i ciekawych zajęciach w domu
i poza domem. W styczniu otworzyła ptasią restaurację. W czerwcu znalazła dziurkę od klucza. W październiku utkała koronę z liści. A co robiła
w grudniu? Pewnie jakieś pomysłowe
prezenty…

| tytuł oryginału:

Linnea pojechała do Paryża!
I do Giverny, gdzie do dziś
zachował się ogród malarza,
Claude’a Moneta, tego, który
tak pięknie malował nenufary!
Linnea stanęła na japońskim
mostku znanym z tylu obrazów,
a w Paryżu zobaczyła obrazy
malarza na własne oczy.
Teraz już dobrze wie, dlaczego
Moneta nazwano impresjonistą.
Wiele się też dowiedziała
o życiu Moneta w różowym
domu pełnym dzieci.

| 52 strony | wiosna 2009
| ISBN 978-83-60963-64-7
| 34,90 zł

Książka pełna niezwykłych
ilustracji Leny Anderson,
reprodukcji obrazów
Moneta oraz zdjęć z jego
rodzinnego albumu.

Uplecenie wianka, zrobienie zielnika,
ugotowanie zupy
z pokrzyw czy odszukanie na niebie
Wielkiego Wozu
nie będzie problemem dla nikogo,
kto przeczyta
tę książkę!

Linnea i Målarens Trädgård

Wakacje ze Stiną

| tłum.: Agnieszka Stróżyk | tytuł oryg.: Stinas sommar | 76 stron | 20,5 x 26 cm
| oprawa twarda | wiek 3+ | wiosna 2013 | ISBN 978-83-7776-042-0 | 34,90 zł
tekst i ilustracje:

Zimowo
Görel Kristina Näslund
ilustracje: Kristina Digman
tekst:

Lena Anderson

Lato Stiny
Stina spędza lato u dziadka na wyspie.
Łowią razem ryby, a Stina zbiera patyki, piórka
i inne ciekawe rzeczy, które morze wyrzuciło
na brzeg. Czasem wokół wyspy szaleje sztorm,
a wtedy dobrze, że w pobliżu jest dziadek.
Na wyspie mieszka też Bujda, dobry przyjaciel dziadka.
Bujda opowiada niesamowite historie o katastrofach
morskich i innych niezwykłych zdarzeniach.

O zimie

| tłum.: Katarzyna Ottosson
| tytuł oryg.: Lilla vinterboken
| 28 stron | 20,5 x 24 cm
| opr. twarda | wiek 1+
| ISBN 978-83-60963-48-7
| jesień 2008 | 24,90 zł

Rycerze i księżniczki
|

|

tłumaczenie: Agnieszka Stróżyk

36 stron

|

23,5 x 24,5 cm

|

tekst:

|

oprawa twarda

Christina Björk

wiek 3+

|

ilustracje:

Eva Eriksson

29,90 zł

Rycerze i smoki
Od stuleci znane są legendy o wielkich rycerzach –
Arturze, Jerzym czy Tristanie. Ale oni też byli kiedyś
dziećmi i zanim dokonali czynów, które przyniosły im
sławę, trenowali rycerski fach ćwiczebnymi mieczami
na zabawkowych smokach. I już wtedy zdarzało im się,
zupełnie niespodziewanie, stanąć oko w oko z prawdziwym smokiem. Jak sobie wówczas radzili?

|
|
|

tytuł oryginału: Prinsessor och drakar

wiosna 2011
ISBN 978-83-7776-004-8

Księżniczki i smoki

|
|
|

tytuł oryginału: Riddare och drakar

wiosna 2014
ISBN 978-83-7776-053-6

O siedmiu młodych rycerzach
siedem historii na siedem dni tygodnia.

Księżniczki i smoki od niepamiętnych czasów
zamieszkują baśnie i bajki. Lecz oto nastały nowe
porządki w książęcych komnatach! Księżniczki korzystają
z Internetu, jeżdżą na hulajnogach, a w domkach dla lalek
mają elektryczne odkurzacze. Są samodzielne
i świetnie sobie radzą. Porwane przez smoka same ratują
się z opresji. Choć na ogół do porwania nie dochodzi,
bo księżniczkom udaje się uczynić smoka swoim
towarzyszem zabaw albo zamienić się z nim rolami.

Klasyka szwedzkiej baśni
|

tłumaczenie: Katarzyna Skalska

|

|

oprawa twarda, płócienny grzbiet

|

wiek 3+

Siedem historii
o siedmiu księżniczkach
na siedem dni tygodnia.

tekst i ilustracje:

32,90 zł

Słoneczne jajo

Zimowa wyprawa Ollego

Pewnego dnia w środku lasu córka elfów znajduje coś wielkiego, pomarańczowego i okrągłego. Po dokładnych oględzinach stwierdza, że musi
to być jajo zniesione przez
słońce! Wkrótce ona i jej leśni
przyjaciele poznają prawdę,
a córka elfów przeżyje największą przygodę swego życia.

Olle dostał od ojca nowe narty
i nie może się doczekać, kiedy nadejdzie zima. Nareszcie przed Bożym
Narodzeniem zaczyna sypać śnieg
i przykrywa świat białą pierzyną.
Olle zakłada narty i wyrusza do lasu.
Wokół jest tak pięknie, że Olle
nie może się nadziwić. Kiedy nagle
staje przed nim starzec przyodziany
od stóp do głów w oślepiającą biel,
Olle nie ma wątpliwości, że trafił
do zaczarowanego lasu…

|
|
|
|

tytuł oryginału: Solägget

28 stron

|

30 x 24 cm

jesień 2010

|

ISBN 978-83-60963-88-3

Duchy i inne strachy

tekst:

Elsa Beskow

32 strony

Sanna Töringe

|
|

ilustracje:

tytuł oryginału: Olles skidfärd

|

ISBN 978-83-7776-012-3

21,5 x 27 cm

tłumaczenie: Katarzyna Skalska

oprawa twarda

|

wiek 3+

|

|

tytuł oryginału: Rädda spöket

wiosna 2010

|

|

28 stron

ISBN 978-83-60963-77-7

Był bardzo, bardzo ciemny wieczór w bardzo, bardzo ciemnym lesie.
W głębi lasu stał samotny stary dom. Księżyc oświetlał szczyty drzew,
a wokół panowała głucha cisza. Nagle rozległ się przeraźliwy krzyk…
Już się boicie? A może to, czego się boicie, też się czegoś boi? I może wcale
nie jest takie straszne, jak się wydaje?
Książka trochę straszna, ale tylko na tyle, by kilkulatek po chwili dreszczyku
przekonał się, że strach ma wielkie oczy.

|

|

19,5 x 29,5 cm

27,90 zł

jesień 2011

Kristina Digman

O duchu, który się bał

|
|

|

tekst:

ilustracje:

Książki obrazkowe

Astrid Lindgren

Ilon Wikland

| tłumaczenie: Anna Węgleńska |

oprawa twarda

|

wiek 3+

Lotta. Trzy opowiadania

|
|

na zbiór składają się: Visst kan Lotta cykla, Visst kan Lotta nästan allting, Visst är Lotta en glad unge

21,5 x 28 cm

|

płócienny grzbiet

|

jesień 2013

|

ISBN 978-83-7776-050-5

|

|

100 stron

39,90 zł

Choć na piąte urodziny Lotta dostaje dużo wspaniałych prezentów, nie ma wśród nich roweru. A Lotta koniecznie chce
mieć prawdziwy rower! Kiedy cała rodzina z ulicy Awanturników rozpacza, że na Boże Narodzenie nie będzie choinki,
bo zabrakło ich w całym mieście – Lotta dokonuje rzeczy niemożliwej! Gdy tuż przed Wielkanocą okazuje się, że zamknięto
sklep ze słodyczami, więc zajączek nie będzie miał gdzie kupić cukierków, Lotta bierze sprawy w swoje ręce!
Trzy książki obrazkowe o Lotcie w jednym tomie – idealnym na prezent.

Pewnie, że Lotta umie prawie wszystko

| tytuł oryg.: Visst kan Lotta nästan allting | 30 stron | jesień 2008 aaa
Pewnie, że Lotta jest wesołym dzieckiem

| tytuł oryg.: Visst är Lotta en glad unge | 30 stron | wiosna 2009 aaa

ISBN 978-83-60963-46-3

ISBN 978-83-60963-03-6

| tytuł oryg.: Visst kan Lotta cykla | 36 stron | jesień 2007 aaa

ISBN 978-83-60963-61-6

Pewnie, że Lotta umie jeździć na rowerze

| 21,5 x 28 cm | 29,90 zł
Bullerbyn. Trzy opowiadania

|
|

na zbiór składają się: Vår i Bullerbyn, Jul i Bullerbyn, Barnens Dag i Bullerbyn

88 stron

|

płócienny grzbiet

|

wiosna 2014

|

ISBN 978-83-7776-065-9

|

39,90 zł

Dzieci z Bullerbyn nigdy się nie nudzą. Wiosną Lisa, Lasse, Bosse, Olle, Britta i Anna chodzą po płocie,
ujeżdżają byka, włażą w kałuże i wpadają do strumienia. Z okazji Dnia Dziecka wymyślają mnóstwo zabaw
dla małej Kerstin. Gdy zbliża się Boże Narodzenie, pomagają w przygotowaniach – zwożą drzewo na opał,
ścinają w lesie choinki, pieką pierniczki i pakują prezenty.

Boże Narodzenie w Bullerbyn

| Jul i Bullerbyn | 32 str. | jesień 2007

Dzień Dziecka w Bullerbyn

| Barnens Dag i Bullerbyn | 24 str. | wiosna 2009

ISBN 978-83-60963-57-9

ISBN 978-83-60963-18-0

Wiosna w Bullerbyn

| Vår i Bullerbyn | 32 str. | wiosna 2008

ISBN 978-83-60963-17-3

Trzy książki obrazkowe o dzieciach z Bullerbyn w jednym tomie – idealnym na prezent.

| 27 x 21 cm | 29,90 zł

Peter i Lena. Dwa opowiadania

|
|

na zbiór składają się: Jag vill också ha ett syskon, Jag vill också gå i skolan

64 strony

|

płócienny grzbiet

|

wiosna 2017

|

ISBN 978-83-7776-136-6

|

39,90 zł

Peter bardzo się cieszy, że będzie miał rodzeństwo, jednak gdy w domu pojawia się mała Lena, Peter obawia się,
że rodzice bardziej od niego kochają jego siostrę. Na szczęście mama szybko wyprowadza go z błędu i już niebawem
Lena staje się jego ulubioną towarzyszką zabaw. Pewnego dnia Peter zabiera młodszą siostrę ze sobą do szkoły,
żeby zobaczyła, jak tam jest.

Ja też chcę chodzić do szkoły

| tytuł oryginału: Jag vill också gå i skolan aaa
| 32 strony | 20,5 x 26 cm | wiosna 2008 | 29,90 zł

Ja nie chcę
iść spać

| tyt. oryg.: Jag vill inte
gå och lägga mig!

| 20,5 x 26 cm
| 28 stron | jesień 2009
| 24,90 zł

ISBN 978-83-60963-73-9

| tytuł oryginału: Jag vill också ha ett syskon aaa

ISBN 978-83-60963-20-3

Ja też chcę mieć rodzeństwo

ISBN 978-83-60963-19-7

Dwie książki obrazkowe o Peterze i Lenie w jednym tomie – idealnym na prezent.

tych historii nie znajdziecie w innych książkach A. Lindgren
w tych opowiadaniach A. Lindgren wplotła wątki z innych swoich książek
w tych książkach wykorzystane są fragmenty innych książek A. Lindgren

Astrid Lindgren

wiek 3+
Oto Pippi Pończoszanka, najsilniejsza dziewczynka świata, która mieszka
w Willi Śmiesznotce i przyjaźni się z Tommym i Anniką. Wspólnie przeżywają mnóstwo przygód. W latach 1957-1959 Astrid Lindgren z ilustratorką
Ingrid Vang Nyman stworzyły historyjki komiksowe, które ukazywały się
w miesięczniku dla dzieci, a później zostały wydane w wersji książkowej.

| tłumaczenie: Anna Węgleńska | Känner du Pippi Långstrump?
| 28 stron | 21,5 x 28 cm | jesień 2007 | 27,90 zł

Pippi w parku

| tłumaczenie: Anna Węgleńska | Pippi i Humlegården
| 20 stron | 21,5 x 28 cm | wiosna 2020 | 27,90 zł

Bo-Erik Gyberg | 21,5 x 28 cm | wiek 3+

ISBN 978-83-60963-75-3

Ucieczka Pippi

| tłumaczenie: Anna Węgleńska
| tytuł oryg.: På rymmen med Pippi Långstrump
| 52 strony | jesień 2009 | 29,90 zł

Pippi się wprowadza i inne komiksy

| tytuł oryg.: Pippi flyttar in och andra serier | wiosna 2015
Pippi zawsze sobie poradzi i inne komiksy

| tytuł oryg.: Pippi ordnar allt och andra serier | wiosna 2016
Pippi nie chce być duża i inne komiksy

| tytuł oryg.: Pippi vill inte bli stor och andra serier | wiosna 2020

ilustracje:

Björn Berg

| tłumaczenie: Anna Węgleńska | oprawa twarda | wiek 3+

Historia, której nie znajdziecie w innych
książkach o Pippi, napiasana na podstawie
scenariusza do filmu z 1970 roku,
z rewelacyjną Inger Nilsson w roli głównej.
Książka ze zdjęciami z planu filmowego.
ilustracje:

ISBN 978-83-60963-04-3

zdjęcia:

| tłum.: Anna Węgleńska | 60 stron | 20 x 24,5 cm | 39,90 zł

Kitty Crowther

Skrzat nie śpi

| tłumaczenie: Anna Węgleńska
| tytuł oryg.: Tomten är vaken
| 28 stron | 18,5 x 26,5 cm
| płócienny grzbiet | jesień 2015
| ISBN 978-83-7776-119-9 | 29,90 zł
Jest noc. Śpi stara zagroda i wszyscy, którzy
w niej mieszkają. Wszyscy oprócz skrzata.
On czuwa. Zagląda do obory i do stajni, do spiżarni i do szopy. Cicho
przemyka między zabudowaniami i zostawia na śniegu drobne ślady.
Nikt z ludzi nigdy go nie widział, choć wszyscy wiedzą o jego istnieniu.
ilustracje:

Ilon Wikland

Patrz, Madika, pada śnieg!

ISBN 978-83-60963-47-0

| tłumaczenie: Teresa Chłapowska | Pippi Långstrump på Kurrekurreduttön
| 36 stron | 21,5 x 28 cm | jesień 2008 | 22,90 zł

ISBN 978-83-7776-201-1

Czy znasz Pippi Pończoszankę?

Pippi na wyspie Kurrekurredutt

ISBN 978-83-7776-123-6

|

ISBN 978-83-7776-107-6

oprawa twarda

ISBN 978-83-60963-45-6

|

ISBN 978-83-7776-202-8

Ingrid Vang Nyman

ISBN 978-83-60963-02-9

ilustracje:

Emil i ciasto na kluski

Ach, ten Emil!

| tytuł oryginału: Den där Emil
| 32 strony | 27 x 21 cm
| jesień 2007 | 27,90 zł

| tytuł oryginału: Emil med paltsmeten
| 32 strony | 27 x 21 cm
| jesień 2008 | 27,90 zł

Mieszkańcy Lönnebergi nie mogą
narzekać na nudę, bo Emil co
chwilę popełnia jakąś psotę!

Biedny Emil! Bo cóż jest winien temu,
że tatuś wdepnął w zastawioną
przez Emila pułapkę na myszy?

Mała Ida też chce psocić

| tytuł oryg.: När lilla Ida skulle göra hyss
| 36 stron | 20 x 24 cm | wiosna 2009
| ISBN 978-83-60963-62-3 | 22,90 zł
Ida chce zrobić jakąś psotę, ale Emil wyjaśnia jej, że psoty
robią się same. Czy Idzie przytrafi się jakaś psota?

| tłumaczenie: Anna Węgleńska
| tytuł oryg.: Titta, Madicken, det snöar!
| 36 stron | 21,5 x 28 cm | jesień 2007
| ISBN 978-83-60963-16-6 | 29,90 zł

Skąpy nie jestem, powiedział Emil

Na Czerwcowym Wzgórzu nareszcie spadł
śnieg! Madika i Lisabet cieszą się jak oszalałe.

Nauczycielka postanawia rozruszać gości na przyjęciu
zabawami w śnieżki i… całowanie! Co z tego wyniknie?

| tytuł oryg.: Inget knussel, sa Emil i Lönneberga
| 44 strony | 20 x 24 cm | jesień 2009
| ISBN 978-83-60963-72-2 | 22,90 zł

Książki obrazkowe Astrid Lindgren
tekst:

Astrid Lindgren

ilustracje:

| tłumaczenie: Anna Węgleńska |

kontynuacja
z poprzedniej strony

Marit Törnqvist

oprawa twarda

|

wiek 3+

| 28 stron | 27 x 21 cm | 29,90 zł

Dwa opowiadania Astrid Lindgren zilustrowane przez Marit Törnqvist, której wspaniale udało się oddać charakter dawnej Smalandii oraz jej mieszkańców.

Jak Kalle
rozprawił się z bykiem

Jak Johan
uratował cielaka

| När Adam Engelbrekt blev tvärarg
| wiosna 2017
| ISBN 978-83-7776-147-2

| När Bäckhultarn for till stan
| jesień 2017
| ISBN 978-83-7776-148-9

Wielki byk Adam Engelbrekt nagle zerwał się z powroza. Jak by się to
wszystko skończyło, gdyby nie Kalle – chłopiec z pobliskiej zagrody?

Jedyna krowa Johana połknęła gwóźdź i zdechła. Johan jest zrozpaczony.
Niedługo potem, odgarniając śnieg, dokonuje niezwykłego odkrycia.

O dzieciństwie i książkach Astrid Lindgren
tekst:

Christina Björk

ilustracje:

Eva Eriksson

| tłum. Hanna Dymel-Trzebiatowska | tytuł oryg.: Astrids äventyr – innan hon blev Astrid Lindgren
| 96 stron | 20,5 x 26 cm | oprawa twarda | wiek 5+ | jesień 2020 | ISBN 978-83-7776-204-2 | 49,90 zł
Przygody Astrid – zanim została Astrid Lindgren
Drugie wydanie – poprawione i uzupełnione – pierwszej książki Zakamarków z 2007 roku.
Biograficzna opowieść dla dzieci o dziecięcych latach pisarki i o tym, jak Astrid Lindgren wykorzystała
później w swoich książkach miejsca, zdarzenia i osoby ze swojego dzieciństwa. Ponadto znajdziemy tu m.in.
przewodnik po jej rodzinnym Vimmerby oraz bibliografię wszystkich wydanych w Szwecji i Polsce książek autorki.

Ulf Stark – książki dla starszych
Ulf, Percy, magiczna moc, szejk i Buffalo Bill
tekst:

Ulf Stark

ilustracje:

Magdalena Kucharska

|

tłum.: Katarzyna Skalska

|

15,5 x 19,5 cm

|

oprawa twarda

|

wiek 9+

| Min vän Percys magiska gymnastikskor
| 128 stron | jesień 2011
| ISBN 978-83-7776-011-6

| Min vän shejken i Stureby
| 140 stron | wiosna 2014
| ISBN 978-83-7776-032-1

| Min vän Percy, Buffalo Bill och jag
| 244 strony | wiosna 2020
| ISBN 978-83-7776-190-8

Trylogia oparta na wspomnieniach Ulfa Starka z dzieciństwa spędzonego w dzielnicy Stureby na przedmieściach Sztokholmu oraz z wakacyjnych wyjazdów
na wyspę Möja. Rozpoznamy tu sporo postaci i detali z jego książek obrazkowych. To historie, które wywołują zarówno uśmiech, jak i wzruszenie.

| 27,90 zł

| 27,90 zł

| 34,90 zł

Magiczne tenisówki mojego
przyjaciela Percy’ego

Mój przyjaciel szejk
w Stureby

Mój przyjaciel Percy,
Buffalo Bill i ja

Ulf jest grzecznym, nieśmiałym i trochę
niezdarnym chłopcem. Z zazdrością podziwia
wyczyny i butę nowego kolegi z klasy. Percy
zdradza mu swoją tajemnicę – jego siła tkwi
w starych znoszonych tenisówkach, które
ma na nogach. Jak odmieni się życie Ulfa,
gdy założy tenisówki kupione od Percy’ego?

Pewnego dnia tata Ulfa, zapalony radioamator,
nawiązuje łączność z Arabią Saudyjską i zaprasza na obiad prawdziwego szejka. Czy ta wizyta
rzeczywiście dojdzie do skutku? Czy Ulfowi uda
się zahipnotyzować Mariannę tak, że się w nim
zakocha? No i czy stanie się najgorsze i jego
przyjaciel Percy będzie musiał się wyprowadzić?

Jak każdego lata Ulf wybiera się z rodzicami i bratem
do dziadków na wyspę. Tym razem dołącza do nich
Percy, dla którego są to pierwsze takie wakacje.
Chce spróbować wszystkiego, co robi się na wyspie.
Ulf nie jest zachwycony jego obecnością. Planował
w tym roku zdobyć serce Pii, która jednak zdaje się
zabiegać o względy Percy’ego. Co z tego wyniknie?

Ulf Stark – książki dla młodszych
Cynamon i Trusia
|

|

tłumaczenie: Agnieszka Stróżyk

tekst:

|

28 stron

Ulf Stark
|

21,5 x 27 cm

ilustracje:

|

oprawa twarda

wiek 3+

Charlotte Ramel
|

24,90 zł

Cynamon i Trusia.
Wierszyki od stóp do głów
ISBN 978-83-7776-031-4 | jesień 2013

ISBN 978-83-60963-84-5 | jesień 2010

ilustracje:

Kanel och Kanin letar efter sommaren

Cynamon i Trusia.
Wierszyki o złości i radości

|

Kanel och Kanin och alla känslorna

wiek 3+ | 27,90 zł

|
|
|

När mamma var indian

|

Eva Eriksson

ilustracje:

ISBN 978-83-7776-010-9

oprawa twarda

Kvällen när pappa lekte

|

|

|
|
|

20 x 26,5 cm

Cynamon i Trusia.
Wierszyki na okrągły rok

ISBN 978-83-60963-44-9

|

|
|
|

wiosna 2008

28 stron

Kanel och Kanin. Dikter om kroppen

Ulf Stark

ISBN 978-83-60963-25-8

|

tłumaczenie: Katarzyna Skalska

När pappa visade mej världsalltet

|

tekst:

jesień 2008

O tacie, mamie i bracie

|

jesień 2011

ISBN 978-83-60963-58-6 | wiosna 2009

Trzy tomy przewrotnych, niesztampowych wierszyków o częściach ciała, porach roku i uczuciach.

Mati Lepp

ilustracje:

Mati Lepp

Jak tata pokazał mi wszechświat

Jak mama została Indianką

Jak tata się z nami bawił

Tata zabiera Ulfa na wieczorny spacer, by pokazać
mu wszechświat. Kiedy Ulf podziwia wszechświat,
przyglądając się ślimakowi i źdźbłu trawy, tata każe
mu patrzeć w górę, na gwiazdy.

Ulfowi udaje się oderwać mamę od smażenia
kotletów i wciągnąć ją do zabawy w Indian.
Spędzają ze sobą niezwykły dzień. Mama przypomina sobie czasy, kiedy była małą dziewczynką.

Tata nie ma w zwyczaju się bawić. Ale pewnego
wieczora, kiedy Ulf i Janne zostają pod jego
opieką, tata proponuje im zabawę w chowanie
klucza. Co z tego wyniknie?

O rzeczach wielkich bez patosu
|

|
|

tłumaczenie: Katarzyna Skalska

|

17,5 x 21 cm

|

oprawa twarda

|

wiek 5+

|

Ulf Stark

ilustracje:

Anna Höglund

27,90 zł

Czy umiesz gwizdać, Joanno?

Chłopiec, dziewczynka i mur

Bertil bardzo chciałby mieć dziadka.
Ulf zabiera go do domu starców, by tam
sobie jakiegoś znalazł. Wchodzą do pokoju,
w którym siedzi samotnie staruszek z plastrem na brodzie. Bertil wręcza mu kwiatek
i oznajmia mu, że jest jego wnukiem. Piękna
opowieść o przyjaźni. O radości bycia razem
i o pożegnaniu. O starości, o życiu i śmierci.
O rzeczach ważnych i poważnych – bez
cienia nadęcia i patosu, za to z subtelnie
wplecionym humorem.

Adham widzi mur każdego ranka, kiedy
wygląda przez okno. I codziennie ma nadzieję, że muru nie będzie. Ale zawsze tam
jest, szary i ponury jak zwykle. I tak wysoki,
że nie da się przez niego przedostać. A po
drugiej stronie stoi dom, w którym kiedyś
mieszkali – Adham, tata, mama i Sulafa,
jego siostra. Sulafa tak bardzo chciałaby
dostać pomarańczę z ich dawnego ogrodu!
Poruszająca opowieść o pomysłowości
Adhama, wierszach Sulafy i tęsknocie.

tytuł oryginału: Kan du vissla Johanna

48 stron

|

tekst:

|

ISBN 978-83-60963-29-6

wiosna 2008

|
|

tytuł oryginału: Pojken, flickan och muren

44 strony

|

ISBN 978-83-7776-154-0

|

wiosna 2019

O myśleniu
|
|

|

tłumaczenie: Agnieszka Stróżyk

oprawa twarda

|

wiek 3+

|

tekst:

Åsa Lind

tytuł oryginału: Mormors sjal

jesień 2013

|

|

ilustracje:

28 stron

|

Joanna Hellgren

22 x 28,5 cm

ISBN 978-83-7776-044-4 | 29,90 zł

Chusta babci
Poetycka opowieść o przyjaźni, o pożegnaniu i o poszukiwaniu
miejsca, w którym można sobie wszystko spokojnie przemyśleć.
Kiedy babcia wraca ze szpitala, w domu zbiera się cała rodzina.
Panuje napięta atmosfera, dorośli krzątają się nerwowo, ktoś
na kogoś krzyczy, ktoś płacze, szczekają psy. W całym tym chaosie
dwoje dzieci stara się znaleźć miejsce, w którym będą mogły spokojnie
pomyśleć. Nie jest to łatwe – na balkonie jest za zimno, z łazienki zostają
przegonione – w końcu znajdują kryjówkę w namiocie zrobionym
z chusty babci. Nareszcie mogą w spokoju, razem, pomyśleć. O łodziach
i żonglerach, o babci i donicach, o życiu i śmierci, o wszystkim, co ważne.

Piaskowy Wilk
|

|

tłumaczenie: Agnieszka Stróżyk

oprawa twarda

tekst:

|

Åsa Lind

ilustracje:

wiek 3+

Raz, dwa, trzy, Piaskowy Wilk

|
|

Kristina Digman

tytuł oryginału: Stora Boken om Sandvargen

17,5 x 21,5 cm

|

wiosna 2012

|

|

376 stron

KI
KSIĄŻ
TRZY YM TOMIE
N
W JED

ISBN 978-83-7776-017-8

|

49,90 zł

Piaskowy Wilk uwielbia trudne pytania. To dlatego tak dobrze się czuje
w towarzystwie Karusi. Opowiada jej rzeczy zapierające dech w piersiach
i razem tłumaczą sobie zagadki otaczającego świata. Karusię ciekawi wszystko –
komary i miłość, puste kieszenie, nieposłuszne nogi, krótkie chwile, które
bywają długie, wszechświat bez końca i czerwone kalosze.
45 niezwykłych opowiadań o Piaskowym Wilku i Karusi, ukochanych
tak przez dzieci, jak i przez dorosłych – teraz w jednym tomie, który zawiera
wszystkie opowiadania z książek: Piaskowy Wilk, Piaskowy Wilk i ćwiczenia
z myślenia oraz Piaskowy Wilk i prawdziwe wymysły. W sam raz na prezent!

Piaskowy Wilk

|

jesień 2007

|

124 strony

|

Mera Sandvargen

|

jesień 2008

|

ISBN 978-83-60963-11-1

Piaskowy Wilk i ćwiczenia z myślenia
124 strony

Piaskowy Wilk i prawdziwe wymysły

|

Sandvargen och hela härligheten

| jesień 2009 | 132 strony
| 15,5 x 20,5 cm | 27,90 zł

Kajtek

ISBN 978-83-60963-67-8

Sandvargen

ISBN 978-83-60963-35-7

|

Jujja Wieslander,
Tomas Wieslander

tekst:

| 126 stron | jesień 2014

ISBN 978-83-7776-165-6

ISBN 978-83-7776-064-2

| tłum.: Agnieszka Stróżyk | 15 x 21 cm | opr. twarda | wiek 3+ | 29,90 zł

| 108 stron | wiosna 2018

15 oraz 12 opowiadań o Kajtku, Misiu i Tosi – w sam raz do głośnego
czytania najmłodszym – przed snem lub o każdej innej porze dnia.
Dla małego człowieka każdy, nawet najzwyklejszy dzień, może być przygodą.
Posłuchaj o tym, jak Kajtek prawie nauczył się pływać, jak próbował wbiec
na drzewo i jak bawił się w pustynię w środku zimy. Częstą towarzyszką
zabaw Kajtka jest Tosia. Kajtek każdego wieczora, kiedy idzie spać,
opowiada Misiowi o tym, co wydarzyło się tego dnia, i razem zasypiają.

Kajtek i Miś 			
ilustracje: Olof Landström

Kajtek i Tosia
ilustracje: Jens Ahlbom

| tytuł oryginału: Lillebror och Nalle

| tytuł oryginału: Lillebror och Billan

Dzieci Filozofują
|

|

tłumaczenie: Magdalena Kamińska-Maurugeon

96 stron

tekst:

|

18 x 23,5 cm

|

F

Oscar Brenifier

oprawa półtwarda

|

|

wiek 7+

39,90 zł

Dzieci często zadają pytania mające naturę pytań filozoficznych. Dlaczego ludzie umierają? Dlaczego muszę słuchać rodziców? Dlaczego na świecie
są wojny? Wobec takich pytań dorośli niejednokrotnie czują się bezradni. Nie wiedzą, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi na trudne tematy, co im
odpowiadać. Bo też czy istnieją jednoznaczne odpowiedzi?
Seria DZIECI FILOZOFUJĄ skonstruowana jest w formie rozmowy dzieci i dorosłych. Wykorzystując naturalną prostotę dziecięcych pytań i odpowiedzi, książki te otwierają drzwi do odwiecznych filozoficznych problemów, takich jak znaczenie życia, etyka, emocje, tożsamość czy świadomość.
Każdy tom zawiera sześć ważnych pytań. Każde pytanie prowadzi do sześciu możliwych odpowiedzi, których
mogłoby udzielić dziecko. Z kolei każda odpowiedź prowadzi do kilku nowych pytań, które w jakiś sposób
podważają wcześniejszą odpowiedź. A wszystko to w odniesieniu do codziennego życia dziecka.
Charakterystyczne ilustracje oparte na koncepcji żartu rysunkowego pomagają spojrzeć na omawiany problem
w sposób humorystyczny, delikatny, poetycki czy nawet nieco wywrotowy – wszak myślenie to świetna zabawa!
Dlaczego
kłócisz się
z tymi, których
kochasz?

Czy dobrze
jest być
zakochanym?

Czy zawsze
powinieneś
słuchać
rodziców?

Dlaczego
życie bywa
ciężkie?

Dlaczego
umieramy?

Czy sam
decydujesz
o tym,
kim jesteś?

Czy musisz
być miły
dla innych?

Czy jesteś coś
winien swoim
rodzicom?

Uczucia,
co to takiego?

Życie,
co to takiego?

Dobro i zło,
co to takiego?

Ja,
co to takiego?

Piękno i sztuka,
co to takiego?

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

il.: Serge

Bloch

tytuł oryg.: Les sentiments,

il.: Jérôme

Ruillier

tytuł oryg.: La vie,

il.: Clément

Devaux

tytuł oryg.: Le bien et le

il.: Aurélien

Débat

tytuł oryg.: Moi,

il.: Rémi

tytuł oryg.: Le beau et l’art,

c’est quoi?

c’est quoi?

mal, c’est quoi?

c’est quoi?

c’est quoi?

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

jesień 2012
ISBN 978-83-7776-029-1

wiosna 2013
ISBN 978-83-7776-030-7

Wojny są…

jesień 2013
ISBN 978-83-7776-040-6

Davide Cali F
ilustracje: Serge Bloch
tekst:

wiosna 2014
ISBN 978-83-7776-058-1

O pasji

tłum.: Katarzyna Skalska
tytuł oryginału: L’ennemi

60 stron

|

jesień 2014

23 x 30,5 cm

|

|

oprawa twarda

ISBN 978-83-7776-080-2

|

|

wiek 6+

34,90 zł

Serge Bloch

F

Na spacerze dziecko znajduje
niewielki skrawek czegoś,
jakby małą kreskę. Podnosi ją
ze ścieżki, wkłada do kieszeni
i o niej zapomina. Nagle jednak
okazuje się, że kreska żyje…
Oto początek niezwykłej przygody
dziecka, a później dorosłego
człowieka i jego kreski.

Towarzyszymy jednemu z nich. Dzieje się
niewiele – ale jest strach, głód, samotność,
tęsknota i poczucie beznadziei, bo może
wojna dawno już się skończyła, a on o tym
nie wie? Ale może wróg też ma już dość
deszczu, skwaru i całej tej wojny? Może
razem mogliby ją zakończyć? Gdyby tylko
wróg chciał pierwszy wyjść z okopu…

|
|
|
|

ISBN 978-83-7776-102-1

Wielka historia
małej kreski

Jest wojna. Widać jakieś pustkowie.
W ziemi – dwie dziury. W dziurach –
dwaj żołnierze. Są wrogami.

Książka z rekomendacją Amnesty
International, ukazująca bezsens wojny
i jej absurdalne mechanizmy.

wiosna 2016

tekst i ilustracje:

Wróg

Courgeon

Piękna metafora życia artysty,
ale też każdego z nas.

|
|
|

tłum.: Katarzyna Skalska

44 strony

|

jesień 2015

|

20,5 x 26 cm

|

tytuł oryg.: La grande histoire d’un petit trait

|

oprawa twarda

ISBN 978-83-7776-120-5

|

|

wiek 6+

34,90 zł

SPEKTAKLE

FILMY

– adaptacje teatralne naszych książek –

– z naszymi bohaterami –

Pippi Långstrump, dla dzieci od lat 8
Teatr im. H. Ch. Andersena / Lublin

na podstawie książki Pii Lindenbaum

Sonia

•

Pippi, dla dzieci od lat 3
Teatr Ludowy / Kraków

Czy umiesz gwizdać, Joanno?

Pippi Pończoszanka, dla dzieci od lat 4
Państwowy Teatr Lalki Tęcza / Słupsk

Hokus-pokus, Albercie Albertsonie

Czy umiesz gwizdać, Joanno?, dla dzieci od lat 5
Teatr Lalek Guliwer / Warszawa

5 filmów z serii

na podstawie książki Ulfa Starka

•

animowany

Piaskowy Wilk, dla dzieci od lat 4
Teatr Lalka / Warszawa
Piaskowy Wilk, dla dzieci od lat 5
Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum / Katowice
Tajemnica diamentów / Tajemnica kina, od lat 6
Miejski Teatr Miniatura / Gdańsk
Wróg, dla dzieci od lat 6
Teatr Lalki i Aktora / Wałbrzych
Wróg – instrukcja obsługi, dla dzieci od lat 10
Teatr Zagłębia / Sosnowiec
Dziwne zwierzęta / Sens życia, dla dzieci od lat 4
Teatr Sytuacje Grupa / Poznań
na zamówienie: julia@fundacjamdk.pl

Mama Mu i Pan Wrona, dla dzieci od lat 4
Teatr w Kropki / Poznań

•

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai:
Sekret rodziny von Broms
Cienie nad Valleby
Stella Nostra
Pierwsza tajemnica
Rabuś z pociągu

•

4 filmy

z bohaterami Astrid

Lindgren:
Dzieci z Bullerbyn
Nowe przygody dzieci z Bullerbyn
Jesteś szalona, Madiko
Madika z Czerwcowego Wzgórza
Jeśli chcecie wybrać się całą szkołą lub przedszkolem
do lokalnego kina na seans, skontaktujcie się
ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty,
by zamówić film:
mateusz.mozdzen@nowehoryzonty.pl, tel. 608 430 386.

TRZY FILMY na DVD

DWA FILMY na DVD

z przygodami
Lassego i Mai

o dzieciach
z Bullerbyn
DVD BOX
2 filmy

DVD BOX
3 filmy | 49 zł

|

FILM na DVD
z przygodami
Lassego i Mai

FILM na DVD

DVD
1 film

na podstawie książki
Pii Lindenbaum
Sonia śpi gdzie indziej

|

29 zł

do kupienia w zakładce

Sonia

DVD
1 film

RARYTASY na www.zakamarki.pl

|

25 zł

39 zł

W rytmie tańca, w rytmie życia
tekst:

|
|
|

Kouam Tawa

ilustracje:

tytuł oryginału: Danse, Petite Lune!

44 strony

|

wiosna 2019

26 x 26 cm

|

|

|

F

Fred Sochard

tłumaczenie: Katarzyna Skalska

oprawa twarda

ISBN 978-83-7776-164-9

|

|

wiek 3+

34,90 zł

Tańcz, Córko Księżyca!
Córka Księżyca nie zawsze chodziła zgarbiona, podpierając się laską. Kiedyś była tancerką,
najwspanialszą tancerką w wiosce, w której wiele lat temu przyszła na świat…
Piękna poetycka opowieść kameruńskiego poety, dramaturga i autora książek dla dzieci
zilustrowana przez francuskiego ilustratora. O życiu i ludzkim losie, o młodości i starości,
o tym, co przemija i co pozostaje, o pasji i o tańcu oczywiście.
A wszystko w scenerii afrykańskiej wioski tętniącej kolorami,
muzyką i opowieściami takimi jak ta.

tekst:

|

Lotta Olsson

tłumaczenie: Agnieszka Stróżyk

oprawa twarda, płócienny grzbiet

|

wiek 5+

|

34,90 zł

Sens życia

Mrówkojad i orzesznica
organizują konkurs na najdziwniejsze zwierzę. Zgłoszenia napływają ze wszystkich
stron świata. Czy uda im się
wyłonić zwycięzcę? Dowcipna i mądra opowieść o tym,
jak pięknie można się różnić,
a przy tym pełna ciekawych
faktów ze świata zwierząt.

Pewnego dnia mrówkojad
wpada na świetny pomysł:
wybiorą się z orzesznicą
w podróż! Jednak po dłuższym
namyśle stwierdza, że to dość
kłopotliwe. A gdyby tak wyruszyć w podróż bez wyjeżdżania? Dowcipna i mądra opowieść o tym, jak podróżować,
nie ruszając się z domu.

Już niedługo mrówkojad przestanie być marnym paprochem
w kosmosie. Napisze książkę
o sensie życia. Tylko co tak
naprawdę jest sensem życia?
Zdaje się, że każdy ma na ten
temat swoje zdanie. Dowcipna
i mądra opowieść o tym,
jak różnić się mogą nasze
sensy życia.

| tytuł oryginału: Konstiga djur
| 108 stron | 15 x 21,5 cm
| wiosna 2012

ISBN 978-83-7776-038-3

ISBN 978-83-7776-063-5

Inna podróż

Kiedy orzesznica wybiera się z kretem na kurs,
mrówkojad czuje się opuszczony i samotny.
Dowcipna i mądra opowieść o poczuciu osamotnienia i o tym, że czasem dobrze sobie popłakać,
ale też że smutek można przekuć w działanie.
Mrówkojad nie może pojąć, dlaczego orzesznica
nie chce iść na bal przebierańców. W końcu oboje
idą na bal i całkiem dobrze się bawią! Opowieść
o białych kłamstwach i innych fortelach.

|

Maria Nilsson Thore

Dziwne zwierzęta

Sam w domu

Maskarada

ilustracje:

ISBN 978-83-7776-016-1

| tytuł oryg.: Något lurt
| ISBN 978-83-7776-160-1
| 32 strony | 20 x 26,5 cm
| wiosna 2018

| tytuł oryg.: Lämnad ensam
| ISBN 978-83-7776-121-2
| 32 strony | 20 x 26,5 cm
| wiosna 2016

Mrówkojad i orzesznica

| tytuł oryginału: En annan resa
| 112 stron | 15 x 21,5 cm
| wiosna 2013

| tyt. oryg.: Meningen med livet
| 108 stron | 15 x 21,5 cm
| wiosna 2014

Sally Jones

tekst i ilustracje:

Jakob Wegelius		

Legenda o Sally Jones

Małpa mordercy

|
|
|
|
|

|
|

tytuł oryginału: Legenden om Sally Jones

108 stron | 17 x 27 cm

| tłumaczenie: Agnieszka Stróżyk
N

tytuł oryginału: Mördarens apa
data wydania: 25.06.2021

|

|

624 strony

wiek 6+

|

|

|

oprawa twarda

|

wiek 12+

59,90 zł

Małpa mordercy jest niezależną kontynuacją
Legendy o Sally Jones, podobnie jak ona uhonorowaną Nagrodą Augusta – to ewenement,
bo rzadko się zdarza, by temu samemu autorowi
przyznano tę nagrodę dwukrotnie.

wiosna 2015

|

15 x 19 cm

ISBN 978-83-7776-140-3

oprawa twarda, płócienny grzbiet
ISBN 978-83-7776-099-4

|

39,90 zł

Chief, przyjaciel Sally Jones, zostaje niesłusznie
oskarżony o morderstwo i wtrącony do więzienia.
Zrozpaczona gorylica, sama w niebezpieczeństwie,
postanawia rozwikłać zagadkę śmierci Alphonse’a
Morro i doprowadzić do uniewinnienia Chiefa.
Ta fascynująca, przeszło sześciusetstronicowa
historia wiedzie nas z osnutej mrokiem dzielnicy
portowej Lizbony przez morza i oceany aż na dwór
indyjskiego maharadży. To opowieść o niewygodnych tajemnicach i ciężkich przestępstwach, ale też
o niespodziewanej przyjaźni, nadziei i przebaczeniu.

Gorylica Sally Jones urodziła
się sto lat temu w afrykańskiej
dżungli. Porwana przez
kłusowników i sprzedana
tureckiemu handlarzowi kością
słoniową, który kupił ją jako prezent zaręczynowy,
wylądowała na targu w Stambule.
To dopiero początek niezwykle barwnego, ale jakże
ciężkiego życia Sally Jones, którą los rzuca po całym
świecie. Sally Jones dostaje się w ręce ciemięzców,
łotrów i zdradliwych ludzi, ale znajduje też przyjaźń
i wielką miłość. Graficzna powieść o Sally Jones to
przejmująca, zaskakująca historia i magnetyzujące,
pełne aluzji ilustracje.
Książka otrzymała w 2009 roku Nagrodę Augusta.

tekst:

Ingelin Angerborn

ISBN 978-83-7776-009-3

ISBN 978-83-60963-63-0

ISBN 978-83-60963-28-9

Tilda + gdybym…

Książki o dziewięcioletniej Tildzie, której bujna wyobraźnia nieco komplikuje życie…
Trzymająca w napięciu intryga opowiedziana z werwą i humorem!

|
|
|

ilustracje: Magda

Chodorowska

tłumaczenie: Katarzyna Ottosson

15,5 x 20,5 cm
wiek 7+

|

|

oprawa twarda

24,90 zł

Gdybym nie pomyliła psów

|

tytuł oryg.: Om jag bara inte råkat byta ut
tant Doris hund

|

94 strony

|

jesień 2008

Gdybym nie zrobiła z taty astronauty

|

tytuł oryg.: Om jag bara inte råkat göra pappa

TOM I: Gdybym nie pomyliła psów, nie ukradziono by mi roweru, nie skręciłabym nogi
i nie podarłabym nowych dżinsów… A przede wszystkim nie byłabym taka szczęśliwa!

|

128 stron

TOM II: Gdybym nie zrobiła z taty astronauty, nie ukradłabym gazety, nie zdarzyłby się cud,
nie zginąłby kask pana od wuefu, no i nie musiałybyśmy się przeprowadzać!

Gdybym nie powiedziała prawdy

TOM III: Gdybym nie powiedziała prawdy, nie napisałabym listu miłosnego do Axla, nie
zapodziałabym Kilimandżaro, nie wsadziła łokcia w kupę słonia. Ale nie zdobyłabym też nagrody!

till astronaut

|
|

|

wiosna 2010

tytuł oryg.: Om jag bara inte råkat säga sanningen

124 strony
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wiosna 2012

W oczekiwaniu na święta
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oprawa twarda, płócienny grzbiet
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49,90 zł

Ellen Karlsson

ilustracje:

Cecilia Heikkilä

| tytuł oryg.: Vi måste rädda julen! | tłum.: Anna Czernow | 108 stron
| jesień 2020 | ISBN 978-83-7776-206-6
Jak ratowaliśmy Wigilię

W zerówce u Tima aż do ferii świątecznych codziennie ktoś inny będzie zrywał kartkę z kalendarza.
Ten, komu przypadnie Wigilia, powinien dobrze jej pilnować, bo jak powiedziała pani, jeśli coś się stanie
z kartką, to świąt nie będzie. Timowi bardzo zależy, żeby kartka z 24 grudnia trafiła w jego ręce, ponieważ
jest przekonany, że tylko on odpowiednio się nią zaopiekuje. Nagle wydarza się coś nieprzewidzianego.
Święta są zagrożone! Tim i jego koleżanka Esme muszą stanąć na głowie, żeby uratować Wigilię.
tekst:

Lotta Olsson

ilustracje:

Benjamin Chaud

tyt. oryg.: Tro på tomten | tłum.: Agnieszka Stróżyk | 100 stron | jesień 2013 | ISBN 978-83-7776-051-2

Wierzcie w Mikołaja!
W tym roku przygotowania do świąt Bożego Narodzenia od samego początku nie przebiegają tak jak zawsze. Gwiazdy
betlejemskie w oknach gasną i nie pomaga wymiana kolejnych żarówek, choinki gubią igły, zanim zdąży się je donieść
do domu, a z okien wystawowych znikają świąteczne dekoracje. Coś jest nie tak. Czy święta w ogóle się odbędą?!
tekst:

Frida Nilsson

ilustracje:

Maria Nilsson Thore

tyt. oryg.: God Jul, Lilla Lök | tłum.: Agnieszka Stróżyk | 108 stron | jesień 2014 | ISBN 978-83-7776-085-7

Prezent dla Cebulki
Zbliża się Boże Narodzenie. Cebulka ma dwa marzenia: dostać w prezencie rower i tatę. Mama mówi,
że rower jest za drogi. Nie wygląda też na to, żeby chciała odszukać tatę Cebulki w dalekim Sztokholmie.
Cebulka bierze sprawy w swoje ręce – tylko jak daleko można się posunąć, by zdobyć to, czego się pragnie?
tekst:

Mårten Sandén

ilustracje:

Lina Bodén

tyt. oryg.: Skorstensjul | tłum.: Agnieszka Stróżyk | 100 stron | jesień 2016 | ISBN 978-83-7776-133-5

Święta dzieci z dachów
Troje dzieci ucieka z domu dziecka. Na dworcu w Sztokholmie spotykają bezdomnego,
który zapomniał, kim jest. Dzieci mają dwadzieścia cztery dni na to, by przypomniał sobie
swoje życie! Na szczęście do pomocy mają Miriam ze sklepu z antykami oraz dzieci z dachów.
tekst:

Ulf Nilsson

ilustracje:

Emma Adbåge

tyt. oryg.: Tjoho, nu är det jul! | tłum.: Marta Wallin | 100 stron | jesień 2017 | ISBN 978-83-7776-153-3

Hurra, są Święta!
Zbliżają się Święta. Młody prosiak Rufus ucieka z transportu do rzeźni. Spotyka równie bezdomną kotkę.
Razem zasiedlają opuszczoną chatę. Ale lista lokatorów niebawem znacznie się powiększy. Niezbyt
zorientowani w temacie, posiłkując się książką Święta w naszym domu, przyjaciele przygotowują się do Świąt.
tekst:

Ingelin Angerborn

ilustracje:

Per Gustavsson

tyt. oryg.: En klurig jul | tłumaczenie: Marta Wallin | 100 stron | jesień 2018 | ISBN 978-83-7776-172-4

Kosmiczne święta
Rutka chciałaby dostać pod choinkę przyjaciela. Pytanie tylko, czy Mikołaj spełnia takie prośby? Rutka ma
wątpliwości. Jednak pewnego dnia ni stąd, ni zowąd w domu Rutki ktoś się pojawia. Ktoś, kto na obiad
najchętniej wcina gwoździe. Ktoś, kto potrafi być niewidzialny. Ktoś, kto się zgubił i tęskni do domu.
tekst:

Siri Spont

ilustracje:

Alexander Jansson

| tyt. oryg.: En fortrollad jul | tłum. Marta Wallin | 100 stron | jesień 2019 | ISBN 978-83-7776-196-0
Grudniowy gość
Gdy do mieszkania, w którym Marta mieszka z rodzicami i bratem, wprowadza się Yusuf, wszystko staje
na głowie. Nie dość, że małomówny kuzyn zajmuje jej pokój, to jeszcze wykrada z klatki jej chomika i wynosi
go na mróz! Marta ma naprawdę dosyć. Jednak wszystko się zmienia, kiedy Yusuf wyjawia jej pewną tajemnicę…

ISBN 978-83-7776-171-7 | wiosna 2019

ISBN 978-83-7776-098-7

ISBN 978-83-7776-097-0

| jesień 2016

| wiosna 2017

Miłość i zespół Aspergera

Zakochałem się w Milenie

|

tekst:

Per Nilsson

|
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|
|
|

68 / 68 / 60 stron

il.:

Pija Lindenbaum

Marta Rey-Radlińska
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oprawa twarda
wiek 7+

|

24,90 zł

tytuł oryginału: Flickan jag älskar heter Milena

Historia chłopca, który chce zostać zauważony przez pewną dziewczynę. Czy uda mu się otworzyć jej oczy? Czy ma być zabawny, czy grać twardziela,
a może zaimponować wiedzą? Każdego dnia wypróbowuje nowy sposób. Czy któryś z nich zadziała?

|

Inny niż wszyscy 		

tytuł oryginału: Inte som alla andra

Historia chłopca, który chciałby wiedzieć, czy jest normalny. Co to właściwie znaczy? Jego kolega ma zespół Aspergera. Pani mówi, że to nie choroba,
ale czy na pewno?

|

Na zawsze Milena 		

tytuł oryginału: För alltid Milena

Dawid i Milena są parą. Ale pewnego dnia Milena zachowuje się tak, jakby nie zauważała Dawida. Unika go. Czy to dlatego, że widziała, jak Dawid
rozmawia z inną dziewczyną? Jak długo trwa miłość?

Wakacje, przyjaźń i… ptak
|

tłumaczenie: Katarzyna Skalska

|

15,5 x 20,5 cm

|

oprawa twarda

|

wiek 7+

|

tekst:

Ellen Karlsson

tytuł oryg.: Snöret, fågeln och jag

120 stron

|

wiosna 2018

ISBN 978-83-7776-126-7

Selma spędza wakacje u dziadków
na wyspie. Stara się udawać, że nie słyszy
ptaka, który siedzi w jej wnętrzu i dziobie
ją w serce, powtarzając w kółko, że Selma
nigdy się z nikim nie zaprzyjaźni. Wszystko
się zmienia, gdy Selma poznaje Sznurówkę,
pewną siebie dziewczynkę, która też
przyjechała na wakacje na wyspę.

Książkobus, kot i łacina
tekst:

|
|

Maja Hjertzell		

tłumaczenie: Marta Wallin

ilustracje: Anna

Nilsson

| tytuł oryginału: I love you, Viktoria Andersson | 136 stron | 15,5 x 20,5 cm
| wiek 8+ | jesień 2016 | ISBN 978-83-7776-069-7 | 34,90 zł

oprawa twarda, płócienny grzbiet

Wiktorio, I love you
o,
I LOVE YOU

Eva Lindström

29,90 zł

Sznurówka, ptak i ja

|
|
|

il.:

Czasem dzieją się przykre rzeczy. Na przykład ginie ci kot albo mama
postanawia urządzić ci przyjęcie urodzinowe, choć ty wcale tego
nie chcesz. Czasem jednak dzieją się też dobre rzeczy. Na przykład
do pobliskiego domu wprowadza się bibliotekarka, która parkuje
książkobus na twoim podwórku.
Gdy dziewięcioletnia Linn poznaje bibliotekarkę Wiktorię,
od razu czuje, że wszystko zmieni się na lepsze.

Ryba o imieniu Fabian

|
|
|

tytuł oryg.: En fisk som heter Fabian

152 strony

|

jesień 2019

ISBN 978-83-7776-194-6

Po wakacjach Selma zmienia klasę.
Czy w 2b znajdzie bratnią duszę?
Niestety pierwsze dni w szkole
nie wróżą nic dobrego. Ale przynajmniej ptak, który dziobał ją w serce,
przeniósł się do doniczki i jest o wiele
milszy. Któregoś dnia Selma poznaje
Fabiana. Jak to możliwe, że dotąd
nie zwróciła na niego uwagi?

Sto porad dla…
|

tłumaczenie: Marta Wallin

|

15 x 21,5 cm

|

tekst:

oprawa twarda

|

Eva Susso

108 stron

|

ilustracje:

wiek 6+

|

Benjamin Chaud
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24,90 zł

Sto porad dla nieśmiałych

Rolf mieszka w Paryżu ze swoją zamożną rodziną. Często wymyka się z domu do pobliskiego sklepiku, żeby popatrzeć na Ofelię,
która pomaga tam tacie. Chciałby ją poznać, ale czy się odważy?

Sto porad dla kłamczuchów
Rolf, chcąc zaimponować Ofelii zaczyna blefować, choć wcale
nie było to jego zamiarem. Jak uda mu się wyplątać z tych
kłamstewek? I czy ostatecznie zdobędzie uznanie Ofelii?

N

Sto porad dla zakochanych
| Tusen tips till en fegis
| ISBN 978-83-7776-139-7
| wiosna 2018

| Tusen tips till en bluffis
| ISBN 978-83-7776-180-9
| jesień 2019

| Tusen tips till en som är kär
| ISBN 978-83-7776-212-7
| data wydania: 9.02.2021

Dunia i Mattis		
|

tłumaczenie: Marta Dybula

|

15 x 21,5 cm

|

tekst:

oprawa twarda

|

Rolf postanawia namalować Ofelię, która uśmiecha się tak
pięknie jak Mona Lisa na słynnym obrazie. Okazuje się to wcale
nie takie proste. Czy Ofelii spodoba się portret? A jeśli Ofelia
zakochała się w kimś innym, na przykład w przyjacielu Rolfa?

Rose Lagercrantz

ilustracje:

Eva Eriksson

wiek 5+

Moje szczęśliwe Moje serce
Kiedy ostatnio
Życie
skacze z radości byłam szczęśliwa według Duni
życie

| Mitt lyckliga liv
| 140 stron
| wiosna 2012
| 24,90 zł

| Mitt hjärta hoppar och
skrattar | 124 strony
| wiosna 2013
| 24,90 zł

| Sist jag var som lyckligast
| 124 strony
| wiosna 2014
| 24,90 zł

Mattis i jego przygody
w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie

| tytuł oryginału: Metteborgs öden och

äventyr i första, andra och tredje klassen

| 188 stron | jesień 2017
| ISBN 978-83-7776-142-7 | 29,90 zł

Z CHŁOPIĘCEJ
PERSPEKTYWY

Mattis, Poducha i Beni Bandzior
chodzą do tej samej klasy co Dunia.
W tym tomie poznajemy bliżej Mattisa.
W pierwszej klasie Beni Bandzior
zrzuca mu na głowę bryłę lodu.
W drugiej klasie Mattis zaprzyjaźnia się
z Poduchą. A trzecia klasa jest naprawdę super! Wszyscy trzej lubią Dunię
i koniecznie chcą wiedzieć, co napisała
o nich w swoim sekretnym zeszycie.

| Livet enligt Dunne
| 108 stron
| wiosna 2015
| 24,90 zł

Do zobaczenia
następnym
razem

Szczęśliwy ten,
kto dostanie
Dunię

| Vi ses när vi ses
| 148 stron
| wiosna 2016
| 24,90 zł

| Lycklig den som
Dunne får | 188 stron
| jesień 2018
| 29,90 zł

Lepsza miłość niż brak miłości

| tytuł oryg.: Kärlek är bättre än ingen kärlek
| 212 stron | wiosna 2020
| ISBN 978-83-7776-198-4 | 29,90 zł
Duni od kilku tygodni nie ma w szkole, bo jest
chora. Jednak kiedy Poducha, Mattis i Beni
przychodzą ją odwiedzić, nikt im nie otwiera.
Dlaczego Duni nie ma w domu? Również
Frida, jej najlepsza przyjaciółka, która mieszka
w Uppsali, nie miała z nią od dawna kontaktu.
Frida właśnie przyjechała z mamą i młodszą
siostrą do domku na wyspie zrobić wiosenne
porządki. Frida tak bardzo tęskni za Dunią, że
wrzuca do morza list w butelce, mając nadzieję,
że odczyta go ktoś, kto widział Dunię… Bo co
się z nią dzieje? I kiedy się wreszcie spotkają?

ISBN 978-83-7776-170-0

ISBN 978-83-7776-124-3

ISBN 978-83-7776-109-0

ISBN 978-83-7776-066-6

ISBN 978-83-7776-036-9

ISBN 978-83-7776-014-7

Książki o Duni i Mattisie to historie o uczuciach i przeżyciach dzieci opowiedziane z ich perspektywy. Przeznaczone są dla początkujących czytelników
nie tylko ze względu na treść, ale i formę. Czytanie ułatwiają: prosty język, duża czcionka, przejrzysty układ strony i świetne rysunki Evy Eriksson.

Przygoda na śmierć i życie
tekst:

|
|
|

Frida Nilsson

		

ilustracje.:

Alexander Jansson

| tytuł oryginału: Ishavspirater
| 15,5 x 20,5 cm | oprawa twarda | wiek 9+
jesień 2018 | ISBN 978-83-7776-138-0 | 39,90 zł

tłumaczenie: Marta Wallin

364 strony

Piraci Oceanu Lodowego
Kapitan Biała Głowa porywa dzieci i zmusza je do niewolniczej pracy w kopalni.
Pirat budzi taki postrach na Oceanie Lodowym, że nikt nie śmie podjąć próby
uwolnienia dzieci, choć wszyscy wiedzą, że w mrocznych podziemiach kopalni
ich życie szybko gaśnie.
Gdy jednak Biała Głowa porywa Miki, młodszą siostrę Siri, przysparza sobie
przeciwnika, jakiego nigdy dotąd nie miał. Siri podejmuje się tego, czego nie zrobił nikt
przed nią – wyrusza w pościg, kierując się ku wyspie piratów, której położenia
nikt dokładnie nie zna.
Siri potwornie się boi, jednak wie, że to nic w porównaniu z przerażeniem,
jakie musi czuć jej siostra harująca pod ziemią w niewoli u piratów.
Porywająca, pełna przygód i wzruszeń, nominowana do wielu nagród powieść
Fridy Nilsson – autorki takich książek jak Prezent dla Cebulki i Moja mama Gorylica.
– Miki?! – krzyknęłam znowu, jeszcze głośniej.

znów krzyknąć, ale wtedy dostrzegłam jeszcze jedną razy, że można by pomyśleć, że to tylko legenda. Ach,

Gdy i tym razem nie odpowiedziała, przyspieszy-

łódź, znacznie większą. Słowa ugrzęzły mi w gardle, gdyby Śnieżny Kruk istniał tylko w bajkach!

łam i popędziłam co tchu po skałach.

może bały się wydostać na zewnątrz. Jakby zdawały

Widziałam, jak z pokładu opuszcza się drabinka li-

Gdy dotarłam na drugą stronę, wyspa była pu-

sobie sprawę z ogromu zła dryfującego po przebudzo- nowa, żeby mężczyźni z łódki mogli się po niej wspiąć.

sta. Ani śladu Miki i kuroptaków. Wiatr rozwiał

nym morzu. Trzy wielkie, strzeliste maszty. Kadłub Najpierw podsadzili Miki, a później sami się wdrapali.

mgłę. Właśnie miałam zakrzyknąć po raz trzeci,

biały i obły jak jajo. Na wietrze niecierpliwie łopota- Łódkę przycumowali na rufie. Wiatr nad Żelaznym

kiedy coś dostrzegłam. To była łódka. Siedziało

ły żagle, a przód statku zakończony był wstrętnym Jabłkiem wzmagał się, załoga powoli obróciła statek

w niej czterech mężczyzn i… Miki! Obwiązali jej

drewnianym krukiem z otwartym dziobem.

usta kawałkiem materiału, a jeden trzymał ją mocno

i przyjęła kurs w stronę horyzontu. Za chwilę znikną.

To był Śnieżny Kruk, statek Białej Głowy. Ten, Kiedy to do mnie dotarło, wrócił mi głos.

za ramię. Łódka oddalała się od Żelaznego Jabłka. Ko-

którego wszyscy tak się baliśmy. Ten, o którym ludzie

szyk wypadł mi z ręki, jagody się wysypały. Chciałam

w Niebieskiej Zatoce opowiadali sobie nawzajem tyle
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tłumaczenie: Agnieszka Stróżyk
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tekst:

Frida Nilsson

tytuł oryginału: Apstjärnan

jesień 2014
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164 strony

ISBN 978-83-7776-052-9

|

|

il.:

Lotta Geffenblad

15 x 20,5 cm

27,90 zł

Moja mama Gorylica
Pewnego dnia przed domem dziecka hamuje z piskiem opon rozklekotane volvo. Wysiada z niego gorylica.
Przyjechała, by adoptować jedną z sierot. Od razu upatruje sobie Jonnę. Gorylica jest wielka, niezgrabna i niechlujna.
W dodatku podobno pożera dzieci. Niestety Jonna nie ma wyboru. Gorylica zabiera ją ze sobą. Jaki los czeka Jonnę?
Czy spełnią się jej obawy? I czy wróci do domu dziecka, gdy tak postanowi urząd gminy?

Zakochani…
|
|

tłumaczenie: Agnieszka Stróżyk

oprawa twarda

| wiek 12+ |

|

tekst:

tytuł oryginału: Som trolleri

wiosna 2016

|

|

208 stron

ISBN 978-83-7776-068-0

|
|

Mårten Melin
14,5 x 20 cm
34,90 zł

Chłopak z lasu
Powieść o pierwszym drżeniu serca, pocałunkach, młodzieńczym buncie i nieporozumieniach z rodzicami.
Mona niedługo skończy trzynaście lat. Są wakacje, więc codziennie chodzi nad jezioro popływać. Pewnego dnia
na pomoście siedzi chłopak. Ma skołtunione włosy, brudne paznokcie, niewiele mówi i panicznie boi się wody.
Jego intensywnie zielone, błyszczące oczy prześwidrowują Monę na wylot. Od tej pory Mona z rosnącą niecierpliwością wyczekuje każdego spotkania, a chłopak pojawia się zawsze znienacka, zazwyczaj w pochmurną pogodę.
Mona nie może przestać o nim myśleć. Kim jest? Gdzie mieszka? Skąd znał jej imię? I czego od niej chce?

oprawa twarda

|

wiek 7+

ISBN 978-83-7776-186-1

|

ISBN 978-83-7776-143-4

15,5 x 20,5 cm

ISBN 978-83-7776-043-7

|

ISBN 978-83-7776-043-7

136-204 stron

Pija Lindenbaum

ilustracje:

ISBN 978-83-7776-022-2

|

Moni Nilsson

ISBN 978-83-60963-81-4

tłumaczenie: Barbara Gawryluk

ISBN 978-83-60963-49-4

|

tekst:

ISBN 978-83-7776-005-5

Tsatsiki i…

Tsatsiki i Mamuśka

TOM I: Mama Tsatsikiego, zwana czule Mamuśką, gra na basie w zespole rockowym, a jego tata jest
poławiaczem ośmiornic i mieszka w Grecji. Tsatsiki mieszka w Sztokholmie, ma siedem lat i właśnie
rozpoczął pierwszą klasę. A to oznacza, że w jego życiu pojawia się przyjaźń, miłość, ale też wielki wróg.

| Tsatsiki och Morsan | jesień 2009 | 27,90 zł

TOM II: Latem Tsatsiki spotyka się w Grecji ze swoim Tatą Poławiaczem Ośmiornic. Nurkuje, poluje na
ośmiornice, jeździ na ośle i dostaje całusa od dziewczyny! Jesienią Tsatsiki rozpoczyna drugą klasę.

Tsatsiki
i Tata Poławiacz Ośmiornic

| Tsatsiki och Farsan | jesień 2010 | 27,90 zł

TOM III: Tsatsiki jest już w trzeciej klasie i czuje się coraz bardziej dorosły. Zamiast grać w piłkę, wybiera kurs tańca, a wraz z Perem Hammarem zakłada zespół rockowy. Cieszy się powodzeniem u dziewczyn.
To jednak przysparza mu sporo rozterek, bo przecież nie można chodzić z dwoma dziewczynami naraz!

Tylko Tsatsiki

| Bara Tsatsiki | jesień 2011 | 27,90 zł

TOM IV: Po wakacjach, które Tsatsiki spędza w Grecji, rozpoczyna się czwarta klasa. Per uczy Tsatsikiego jazdy na desce, a ten instruuje go, jak całować się z dziewczyną. A pewnej nocy Tsatsiki zostaje bratem!

Tsatsiki i miłość

TOM V: Choć Tsatsiki uwielbia swoją nowo narodzoną siostrę, to czuje się odstawiony na boczny tor.
Sytuacji nie polepsza fakt, że zamieszkał z nimi Morten. W dodatku Tsatsikiemu znudziło mu się
całowanie z Sarą i pokłócił się z Perem Hammarem.

| Tsatsiki och kärleken | jesień 2012 | 27,90 zł

TOM VI: Tsatsiki chodzi do piątej klasy i nic nie jest już takie jak dawniej, kiedy był mały. Mamuśka
i Jens ciągle się kłócą, a dziewczyny z klasy uważają, że Tsatsiki i Per są dziecinni. W dodatku Tsatsiki
musi sam zdobyć pieniądze, żeby w wakacje pojechać do Grecji!

| Tsatsiki och Retzina | jesień 2013 | 27,90 zł

Tsatsiki i Retzina
Tsatsiki i Per

TOM VII: Tego lata w Agios Ammos tata nie ma dla Tsatsikiego czasu, bo próbuje sprzedać gaj oliwny
i hotel. Podobnie jak wielu innych mieszkańców wioski tonie w długach. Na szczeście Tsatsiki zaprzyjaźnia się z Alvą, dzięki której przestaje się nudzić. Wspólnie obmyślają plan uratowania wioski.

| Tsatsiki och Hammarn | wiosna 2017 | 29,90 zł

Wartkie tempo, humor i ciepło – książki dla chłopaków, dziewczyn, a nawet dorosłych!

| Tsatsiki och Olivkriget | wiosna 2019 | 29,90 zł

Tsatsiki i wojna oliwkowa

Zaprzyjaźnić się z samym sobą
| tłumaczenie: Katarzyna Skalska | tytuł oryg.: Om detta talar man endast med kaniner | 60 stron | 16,5 x 22,5 cm
| oprawa twarda | wiek 13+ | wiosna 2018 | ISBN 978-83-7776-156-4 | 29,90 zł
O tym można rozmawiać tylko z królikami

tekst i ilustracje:

Anna Höglund

W tej niezwykłej poetyckiej książce Anna Höglund łączy technikę kolażu, fotografię i malarstwo, by zgłębić
poczucie bycia innym połączone z potrzebą przynależności, wspólnoty. Książka dla młodzieży i dorosłych.
Przyszedłem na świat pewnego wiosennego dnia trzynaście lat temu. Prawie natychmiast tego pożałowałem.
Od samego początku miałem wyjątkowo dobry słuch. Nie pomagało wkładanie waty do uszu. Po prostu za dobrze
słyszałem. Nie tylko uszami, ale całym sobą. Nie pamiętam, czy byłem szczęśliwy, czy nie, kiedy byłem mały.
Ale zdarza się, że śnię o bliskości. Skąd wiadomo, jak powinno być? Bliskość to może coś, co należy odnaleźć w sobie.

O tęsknocie, złości i przemianie
| tłumaczenie: Katarzyna Skalska | tytuł oryginału: Mina och Kåge | 60 stron | 20,5 x 21,5 cm
| oprawa twarda, płócienny grzbiet | wiek 4+ | jesień 2019 | ISBN 978-83-7776-155-7 | 32,90 zł
Misia i Kostek

tekst i ilustracje:

Anna Höglund

LKO
NIE TY IECI
Z
DLA D

Misia i Kostek mieszkają razem w jednym domu. Zwykle przed południem piją kawę. Robią tak od zawsze.
Aż pewnego dnia Kostek oświadcza, że wyjeżdża w daleką podróż. Nawet nie pyta, czy Misia chciałaby
pojechać z nim. Misia zostaje sama. Targają nią silne emocje. Złość. Tęsknota. Poczucie odrzucenia. Smutek.
Rozpacz. W końcu jednak Misia próbuje odbudować swoją codzienność. Co będzie, jak Kostek wróci?

Dawid i Larisa
|

tłumaczenie: Barbara Gawryluk

|

13 x 18 cm

|

tekst:

Martin Widmark

oprawa twarda

|

wiek 9+

|

ilustracje:

Katarina Strömgård

29,90 zł

ISBN 978-83-7776-162-5 | wiosna 2018 | 220 str.

ISBN 978-83-7776-141-0 | wiosna 2017 | 172 str.

ISBN 978-83-7776-122-9 | wiosna 2016 | 188 str.

ISBN 978-83-7776-106-9 | wiosna 2015 | 196 str.

ISBN 978-83-7776-067-3 | wiosna 2014 | 172 str.

Książki o Dawidzie i Larisie napisane przez Martina Widmarka z pewnością spodobają się wszystkim tym, którzy z wypiekami
na twarzach czytali Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, a teraz są gotowi na większe wyzwania czytelnicze. W książkach
o Dawidzie i Larisie znajdziecie intrygę nawiązującą do jakiejś dziedziny nauki, tajemnicę i przygodę, ale też budzące się uczucia.

Antykwariat pod Błękitnym Lustrem |

tytuł oryg.: Antikvariat Blå Spegeln | Trzynastoletni Dawid pod nieobecność rodziców zamieszkuje u Melchiora Rasmusena, właściciela Antykwariatu pod Błękitnym Lustrem. Któregoś ranka Melchior znika. Dawid i Larisa podejmują poszukiwania.

Trzynasty gość | tytuł oryginału: Den trettonde gästen | Dawid i Larisa znaleźli się na dnie nieczynnej kopalni, idąc za pewnym szkockim
wynalazcą. W podziemnych korytarzach zdają sobie nagle sprawę, że nie tylko oni są w niebezpieczeństwie, ale że zagrożona jest cała ludzkość!
Wyspa Obłąkanych |

tytuł oryginału: Dårarnas ö | Na zapleczu zakładu zegarmistrzowskiego Dawid i Larisa są widzami niezwykłego przedstawienia lalkowego. Jak to możliwe, by na scenie działo się to, o czym właśnie myślą? I kim jest mężczyzna w białym kitlu stojący w cieniu za kulisami?

Pieśń szamana |

tytuł oryginału: Nåjdens sång | Kiedy Dawid i Larisa przybywają na północ Szwecji, by spędzić wakacje w lapońskiej chacie,
nic nie jest takie, jak być powinno. Jej właściciel Johan zniknął, brzegiem rzeki przemyka brodacz z bronią, a helikopter próbuje ich strącić z mostu…

Pod szklanym niebem | tytuł oryginału: Under en himmel av glas
Podczas wizyty w stacji badawczej na Oceanie Atlantyckim Dawid i Larisa zakradają się na łódź podwodną, która zanurza się i po chwili osiada na dnie.
Tylko czy to na pewno jest dno? Bo jak to możliwe, że kierujący łodzią Jurij Androkov wysiada z niej jak gdyby nigdy nic na głębokości 407 metrów?

Przygody w Raju
|

tłumaczenie: Barbara Gawryluk

ISBN 978-83-7776-070-3

|

60 stron

|

ISBN 978-83-7776-071-0

Najlepsi przyjaciele |

15 x 21,5 cm

tekst:

|

oprawa półtwarda

ISBN 978-83-7776-105-2

tyt. oryg.: Bästa vänner

|

Moni Nilsson
|

wiek 5+

ISBN 978-83-7776-116-8

|

ISBN 978-83-7776-129-8

jesień 2014

tyt. oryg.: Änglar, kakor och tappade tänder

|

jesień 2014

Do czego mogą się przydać wyrwane mleczaki i kto stracił ich więcej?

Noc duchów |

tyt. oryg.: Spöknatt

|

wiosna 2015

Zlatko nocuje u Bezy, zostają w domu sami. Nagle zaczynają słyszeć dziwne szelesty… Czy to duchy?!

Najlepsze najgorsze urodziny |

tyt. oryg.: Bästa värsta födelsedag

|

jesień 2015

tytuł oryg.: Slatten, Kakan och tjuven

|

jesień 2016

Biedny Śruba! Jako jedyny na ich osiedlu nie ma dachu nad głową i własnego łóżka. Jak mu pomóc?

PRZYGODY W RAJU to seria
przeznaczona dla bardzo
początkujących czytelników.
Z właściwym sobie ciepłem
i humorem, ale też powagą
i uważnością wobec dziecięcych
emocji, Moni Nilsson opisuje
codzienne i niecodzienne zdarzenia z życia dwójki przyjaciół.
Zlatko i Beza mieszkają na osiedlu Raj, otoczeni barwną galerią
ludzkich typów. Są wśród nich
uciążliwi starsi bracia, sympatyczny sprzedawca, samotny
bezdomny, staruszka imigrantka
czy osiedlowi chuligani.
Książki zaprojektowane są tak,
by ułatwić najmłodszym samodzielne czytanie – duża czcionka,
niewiele tekstu na stronie,
za to wiele zabawnych, kolorowych ilustracji, no i przede
wszystkim – intrygująca
fabuła.
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Beza dostaje na urodziny wymarzony rower. Ale jeszcze tego samego dnia będzie przez niego płakać…

Zlatko, Beza i złodziej |

Elin Lindell

19,90 zł

O tym, jak Zlatko poznaje Bezę i wreszcie ma się z kim bawić.

Anioły, ciastka i wypadające zęby |

ilustracje:

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai

ISBN 978-83-60963-80-7

ISBN 978-83-60963-79-1

ISBN 978-83-60963-70-8

ISBN 978-83-7776-018-5

ISBN 978-83-7776-013-0

ISBN 978-83-7776-007-9

księga

| s. 108, jesień 2017

księga

ISBN 978-83-7776-152-6

księga

Chcesz tropić przestępców razem z Lassem i Mają?
Tutaj znajdziesz detektywistyczne zagadki, szyfry, labirynty, rebusy i inne łamigłówki!

14,5 x 18,5 cm

oprawa twarda
jesień 2010

| s. 108, jesień 2016

ISBN 978-83-7776-185-4 | wiosna 2019

ISBN 978-83-7776-195-3

ISBN 978-83-7776-169-4

tytuł oryg.: Kompisboken

|

| s. 92, jesień 2015

Tajemnica
mody

Detektywistyczne łamigłówki Lassego i Mai

księga

Pamiętnik detektywa
92 strony

| s. 92, jesień 2014

Tajemnica
więzienia

| tyt. oryg.: Filmmysteriet | tłumaczenie i opracowanie: Barbara Gawryluk, Katarzyna Skalska
| 32 strony | 21 x 29,5 cm | oprawa miękka | 16,90 zł
| 124 strony
| jesień 2020
Brązowa
Srebrna
Złota
Diamentowa

Do Valleby przybywa ekipa filmowa,
żeby nakręcić film. Światowej sławy
reżyser Omar Rauk organizuje casting.
Tej samej nocy ktoś włamuje się
do salonu optycznego. Czy ma to
jakiś związek z filmowcami?

|
|
|
|
|

ISBN 978-83-7776-002-4

Tajemnica
filmu

| s. 124, jesień 2019

Tajemnica
pożarów

|

22,90 zł

ISBN 978-83-60963-87-6

W Pamiętniku detektywa możesz
zbierać rysopisy, odciski palców i inne cenne informacje
o swoich kolegach i koleżankach. Dowiesz się też, gdzie
Lasse i Maja przeprowadzili swoje pierwsze śledztwo.

Wakacje z Lassem
i Mają. Co się nie
zgadza?
|
|
|

92 strony
wiosna 2017
29,90 zł

Opowiadanie detektywistyczne
oraz mnóstwo zadań i zagadek.

ISBN 978-83-7776-161-8

| s. 108, jesień 2018

| s. 92, wiosna 2014

| s. 92, wiosna 2012

| s. 92, wiosna 2012

ISBN 978-83-7776-023-9 | jesień 2012

Tajemnica
srebra

Tajemnica
wyścigu

Tajemnica
kempingu

ISBN 978-83-7776-130-4

ISBN 978-83-7776-037-6

| s. 92, jesień 2013

| s. 84, jesień 2011

ISBN 978-83-60963-43-2 | jesień 2008

Tajemnica
zamku

Tajemnica
urodzin

| s. 92, wiosna 2010

Tajemnica
miłości

ISBN 978-83-7776-114-4

Tajemnica
pływalni

| s. 92, wiosna 2013
ISBN 978-83-7776-028-4

| s. 92, jesień 2012

ISBN 978-83-60963-59-3

ISBN 978-83-60963-86-9

Tajemnica
szpitala

ISBN 978-83-7776-137-3

Tajemnica
galopu

Tajemnica
biblioteki

| s. 92, jesień 2011

| s. 100, wiosna 2011 | s. 92, wiosna 2011

ISBN 978-83-60963-85-2

| s. 92, jesień 2010

Tajemnica
gazety

| s. 92, wiosna 2010

| s. 92, jesień 2009

Tajemnica
szafranu

Tajemnica
meczu

Tajemnica
pociągu

Tajemnica
kina

| s. 92, jesień 2009

ISBN 978-83-7776-054-3

| s. 92, jesień 2010

Tajemnica
zwierząt

24,90 zł

ISBN 978-83-60963-71-5 | jesień 2009

Tajemnica
złota

|

Tajemnica
mumii

ISBN 978-83-7776-205-9

Tajemnica
szkoły

wiek 5+

| s. 76, wiosna 2009

| s. 76, wiosna 2009
ISBN 978-83-60963-42-5

| s. 76, jesień 2008

|

Tajemnica
kawiarni

Tajemnica
cyrku

ISBN 978-83-60963-41-8

| s. 76, jesień 2008

oprawa twarda

ISBN 978-83-60963-69-2

Tajemnica Tajemnica
diamentów hotelu

|

ISBN 978-83-7776-006-2

15 x 21,5 cm

ISBN 978-83-60963-60-9

|

tłumaczenie: Barbara Gawryluk

Lasse i Maja chodzą do tej samej klasy i wspólnie prowadzą
biuro detektywistyczne. Książki idealne dla dzieci, które
zaczynają samodzielnie czytać – duża czcionka, zabawne
ilustracje i trzymająca w napięciu akcja.

Helena Willis

ISBN 978-83-7776-083-3

ilustracje:

ISBN 978-83-7776-001-7

|

Martin Widmark

ISBN 978-83-7776-046-8

tekst:

Teatr
z Lassem i Mają
|
|
|

124 strony
wiosna 2018
29,90 zł

Cztery sztuki
do wystawienia na scenie,
w tym Tajemnica orkiestry.

Komiksy z Lassem i Mają
tekst:

|
|
|
|

Martin Widmark

tłum. Barbara Gawryluk

|

ilustracje:

60 stron

|

Helena Willis

20 x 24,5 cm

tytuł oryg.: Vem är pantsabotören? & Jakten på handbollspokalen

oprawa twarda

|

wiek 6+

ISBN 978-83-7776-213-4

|

|

data wydania: 18.06.2021

39,90 zł

Sabotaż w punkcie skupu i inne komiksy N
Lasse i Maja prowadzą małe biuro detektywistyczne,
które działa w szwedzkim miasteczku Valleby. Tropią oszustów
i złodziei, w czym są dużo lepsi od miejscowego komisarza policji.
Oto nowa odsłona ich przygód – w formie komiksowej!
Cztery komiksowe historie to cztery zupełnie nowe śledztwa
Biura Detektywistycznego Lassego i Mai.
Tytuły komiksów w tym tomie:
Sabotaż w punkcie skupu, Zmarznięte duszyczki, Uciekający puchar, Awantura o Jasia i Małgosię
W 2020 roku seria Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai doczekała się w Szwecji gazetki komiksowej
publikowanej jako dwumiesięcznik. Rok później Zakamarki rozpoczynają wydawanie tych komiksów w formie książek
w twardej oprawie. Każdy tom będzie mieścił dwa numery gazetki, czyli łącznie cztery nieznane wcześniej polskim czytelnikom historie.

Wydawnictwo Zakamarki już od 14 lat wydaje książki dla dzieci najlepszych szwedzkich autorów i ilustratorów.
Szwedzka literatura dla dzieci charakteryzuje się niezwykłą umiejętnością przyjmowania dziecięcej perspektywy. Od 2012 roku
publikujemy również książki tłumaczone z języka francuskiego. F
Wśród wiosennych nowości N fani Biura Detektywistycznego Lassego i Mai znajdą nie lada gratkę – cztery zupełnie
nowe śledztwa młodych i zdolnych detektywów z Valleby w formie komiksu!
Do rąk początkujących czytelników oddajemy też trzeci tom trylogii o mieszkającym w Paryżu Rolfie, który, by zdobyć serce
Ofelii, skorzysta z poradnika Sto porad dla zakochanych oraz namaluje jej portret. Czy podobny? Przekonajcie się sami.
Tej wiosny premierę ma długo wyczekiwana kontynuacja przygód gorylicy Sally Jones, którą znamy już z powieści graficznej.
Tegoroczna Małpa mordercy jest w zupełnie innym formacie. To pełnowymiarowa powieść, wielkogabarytowa, licząca
624 strony – najgrubsza jak dotąd książka w Zakamarkach. Wraz z Sally Jones czytelnik poznaje zaułki Lizbony, pływa po morzach i odwiedza pałac indyjskiego maharadży. Fascynującej i pełnej meandrów fabule towarzyszą mistrzowskie ryciny autora.
Tym, którzy w książkach szukają wzruszeń, a znajdują je zwłaszcza, jeśli historia dotyczy przyjaźni człowieka z psem, a także
przyjaźni międzypokoleniowej, polecamy Opowiastkę o staruszku i psie, zasłużonego tandemu autorsko-ilustratorskiego.
Dla najmłodszych mamy lapidarną, ale jakże bliską rzeczywistości książkę obrazkową Emmy Adbåge o tym, jak trudno czasem
dać komuś prezent, który samemu chciałoby się dostać. Bo okazuje się, że zielony zamek to nie to samo co czerwony…

Zapraszamy na naszą stronę internetową – znajdziecie tam
więcej informacji o nas, naszych książkach i związanych
z nimi wydarzeniach oraz Zakamarkową księgarnię:

www.zakamarki.pl

O naszych książkach i działaniach również na:

www.facebook.com/WydawnictwoZakamarki

rabat 30%
Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o.,

www.instagram.com/zakamarki
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