
Wydawnictwo Wilga
Hity dla nieczytających! 

Książki zachęcające 
do czytania młodsze 

nastolatki.



Wilga – książki dla dzieci w każdym wieku

Grupa 0-2

Grupa 3-5

Grupa 6-8

Grupa 9-12
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Nieczytający – grupa wiekowa 9-12 lat

1. Statystycznie to jest grupa, która przestaje czytać (szczególnie chłopcy)
2. Tematy atrakcyjne dla młodszych nastolatków 
3. Serie
4. Autorzy, którzy przyciągają



Brandon Mull

Książki Brandona Mulla absolutnym bestsellerem. Grupa Wydawnicza Foksal informuje, że sprzedaż
tytułów Brandona Mulla osiągnęła już blisko 800 000 egzemplarzy!

Brandon Mull jest znany polskiemu czytelnikowi przede wszystkim z kultowej serii „Baśniobór” i jej
kontynuacji – „Smoczej Straży”. To fantastyczne historie o przygodach rodzeństwa Kendry i Setha, którzy
przekraczają granicę magicznego świata, gdzie toczą walkę z siłami zła, broniąc mieszkańców
niezwykłych krain przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. To także piękne baśniowe opowieści o
uniwersalnych wartościach i fascynujące podróże po świecie legend i mitów.

Autora zaskoczyła popularność jego książek w Polsce, a kontakt z polskim czytelnikami był dla niego
niezwykle ekscytującym doświadczeniem. Gdy w 2019 roku przyjechał do Polski, sale spotkań wypełniły
się po brzegi, kolejki po autograf ciągnęły się kilometrami, a czytelnicy przez wiele godzin czekali
cierpliwie, by zamienić choć kilka słów ze swoim literackim idolem i zrobić sobie z nim pamiątkowe
zdjęcie. Być może to właśnie tak ciepłe i wyjątkowe przyjęcie w naszym kraju spowodowało, że pisarz
osadził akcję epickiego finału „Smoczej Straży” właśnie na terenie Polski.



Seria Baśniobór i Smocza Straż

• Pierwsze miejsce na liście bestsellerów dla dzieci „The New York Timesa”! Ponad 2 miliony 
egzemplarzy sprzedanych w Stanach Zjednoczonych!

• Gdzie podziały się wróżki, chochliki, olbrzymy i złe czarownice? Ukrywają się w 
Baśnioborze! Przez wiele wieków czarodziejskie istoty ukrywały się w tajemnym miejscu 
zwanym Baśnioborem, który jest dziś jedną z ostatnich przystani prawdziwej magii. 
Czarodziejską? Oczywiście. Ekscytującą? Jasne. Bezpieczną? Cóż, właściwie wręcz 
przeciwnie. Jeśli dołączysz do bohaterów – Kendry i Setha – wiedz, że to dopiero początek 
ich przygód! Szukaj kolejnych tomów z cyklu "Baśniobór". Przygody w Baśnioborze
oczarują zarówno dzieci i dorosłych. Wystarczy tylko usiąść w fotelu, wziąć książkę do ręki 
i zanurzyć się w świecie wyobraźni…

• Smocza Straż to ciąg dalszy Baśnioboru – bestsellerowej serii Brandona Mulla. 
Pasjonująca przygoda pary nastolatków – Kendry i Setha – trwa nadal. Siedem smoczych 
sanktuariów upada, czy Wyrmroost będzie następne?



Baśniobór



Pięć Królestw

• Łupieżcy niebios. Pięć królestw. Tom 1
Cole chciał się tylko popisać przed kolegami w Halloween. Wycieczka do nawiedzonego domu okazała się
jednak początkiem niespodziewanej przygody… Grupka dzieci trafia na tajemnicze Obrzeża – miejsce,
które leży między rzeczywistością i wyobraźnią i rządzi się magicznymi prawami. Wkrótce zostają
rozdzieleni, ale Cole zrobi wszystko, aby uratować przyjaciół i wrócić do domu. Tyle że to nie będzie
łatwe...
• Błędny rycerz. Pięć królestw. Tom 2
Druga część pięciotomowej serii, o której sam autor mówi, że najbardziej przypomina bestsellerowy
"Baśniobór". I jest co najmniej tak samo genialna!
Cole Randolph wcale nie chciał trafić na Obrzeża. Ale gdy w Halloween porwano jego przyjaciół, ruszył im
na ratunek, co dało początek fascynującej, ale też niebezpiecznej przygodzie!
W podróży towarzyszą mu nowi znajomi: Mira, Drgawa i Jace, a każde z nich ma do zrealizowania własną
ważną misję. Ruszają tropem siostry Miry, której może grozić niebezpieczeństwo, a na swej drodze
spotykają tajemniczego człowieka znanego w Elloweer jako Błędny Rycerz. Czy okaże się on ich
sprzymierzeńcem, czy raczej śmiertelnym wrogiem? Czy Cole odnajdzie przyjaciół ze swojego świata? I
czy uda mu się przechytrzyć najwyższego króla, który nie cofnie się przed niczym, żeby odzyskać to, co
stracił?



Pięć Królestw



Wojna cukierkowa

W pierwszym tomie Nate, Trevor, Gołąb i Summer tworzą klub poszukiwaczy przygód. Pewnego dnia
poznają uroczą staruszkę, która wynagradza ich magicznymi cukierkami w zamian za drobne, z czasem
coraz bardziej podejrzane przysługi…
Nate ma dziesięć lat. Przed początkiem nowego roku szkolnego wraz z rodzicami przeprowadza się do
miasteczka Colson. Zaprzyjaźnia się tam z trójką rówieśników – Trevorem, Gołębiem i Summer – i
wstępuje do ich klubu poszukiwaczy przygód. W tym samym czasie przy głównej ulicy zostaje otwarty
Słodki Ząbek, nowy sklep ze niezwykłymi słodyczami. Jego właścicielka, pani White, urocza staruszka,
chętnie wynagradza dzieci cukierkami w zamian za drobne przysługi. Cukierki okazują się magiczne:
pozwalają unosić się w powietrzu, zmieniać wygląd, porażać prądem, przechodzić przez lustra albo
wmawiać ludziom dowolne bzdury. Kłopot w tym, że zlecenia pani White stają się coraz bardziej
podejrzane. Tymczasem w miasteczku pojawia się stary lodziarz, pan Stott. Słodkości z jego sklepu także
mają niezwykłą moc.
Dlaczego ci tajemniczy cukiernicy tak nagle pojawili się w Colson? Jakiego skarbu poszukują? Kim jest
mężczyzna w płaszczu i fedorze, który śledzi naszych bohaterów? I przede wszystkim: komu można
zaufać, a kto ma bardzo niecne zamiary?



Wojna cukierkowa



Dlaczego warto sięgnąć po tę serię?:
1. Wciągająca fabuła, fantastyczni bohaterowie oraz wykreowany z ogromną wyobraźnią świat

przedstawiony
2. Bohaterowie, z którymi utożsamiają się czytelnicy (przeżycia, emocje, problemy nastolatków)
3. Czytelnicze zjawisko – mocny polska społeczność fanów, który poleca swoim znajomym te

serie
4. Wielotomowe rozbudowane serie – akcja wciąga od pierwszego tomu, dzieci nie mogą się

doczekać następnych tomów
5. Uniwersalny system wartości, którym jest zrozumiały i naśladowany przez młodych czytelników

Brandon Mull



Seria Malamander

Thomas Taylor jest brytyjskim autorem i ilustratorem. Jego pierwszym zawodowym sukcesem było narysowanie ilustracji
okładkowej do oryginalnej wersji pierwszego tomu serii o Harrym Potterze. Od tego czasu napisał i zilustrował kilka książek dla
dzieci i powieści graficznych. Obecnie mieszka z rodziną w nadmorskiej okolicy na południowym wybrzeżu Anglii.

Początek nowej przygodowej trylogii fantastycznej, na podstawie której powstaje właśnie ekranizacja dla Sony Pictures –
przeznaczonej dla czytelników, którzy odważą się zanurzyć w świecie niepokojących fantastycznych tajemnic!

Nadmorskie miasteczko Widomowy Port jest domem Herbiego Lemona. Chłopiec pracuje w Biurze Rzeczy Znalezionych Hotelu
Grand Nautilus, gdzie zajmuje się zwracaniem właścicielom zgubionych przedmiotów. Ale co się wydarzy, gdy zgubą, która trafi
do niego pewnego dnia, okaże się… osoba?
Kiedy w hotelu pojawia się Violet Parma – dziewczyna, która dziesięć lat temu została porzucona w hotelu, ponieważ jej rodzice
zniknęli bez śladu – Herbie postanawia spróbować pomóc jej rozwiązać tajemnicę ich zaginięcia. Ma ona związek ze złowrogim
mężczyzną z hakiem zamiast dłoni, tajemniczym jajem o niezwykłej mocy i nieuchwytnym malamandrem – legendarnym
potworem, który zagraża miasteczku.



Seria Malamander



Dlaczego warto sięgnąć po tę serię?:
1. Świat legend i mitów – potwory, magiczne stworzenia
2. Bohaterowie rozwiązują tajemnicę, dużo zagadek, fabuła trzyma w napięciu
3. Atrakcyjne opracowanie graficzne 
4. Akcja zawiązuje się już na pierwszych stronach; dużo przygód i zwrotów akcji 
5. Uczymy się na błędach i doświadczeniach bohaterów literackich, nabywamy wiedzę na temat 

nieznanych nam dotychczas sytuacji

Seria Malamander



O chłopcu, który zniknął świat

Ben Miller jest brytyjskim aktorem i komikiem, który wraz z Alexandrem Armstrongiem stworzył The Armstrong and Miller
Show, jeden z najpopularniejszych duetów komediowych w Wielkiej Brytanii. Zasłynął rolą inspektora Richarda Poole’a w
popularnym serialu Śmierć pod palmami, a na srebrnym ekranie wystąpił m.in. u boku Rowana Atkinsona w szpiegowskiej
komedii Johnny English: Nokaut oraz zagrał pułkownika Lancastera w filmie Paddington 2.
W 2018 roku zadebiutował jako utalentowany autor książek dla dzieci powieścią Jak poznałem Świętego Mikołaja i natychmiast
podbił serca młodych czytelników dzięki ekscytującym, pełnym humoru, a jednocześnie ponadczasowym historiom. Choć dla
zawodu komika porzucił karierę naukową, do dziś fascynuje się fizyką, a swoją miłość do niej wykorzystał, pisząc książki dla
dzieci.

Harrison z całych sił stara się być dobrym dzieciakiem: nigdy nie zwędził nic ze sklepu, zawsze dzieli się z siostrą i nie oszukuje
podczas gry w planszówki. Ma tylko jedną wadę… zupełnie nie potrafi zapanować nad wybuchowym charakterem. Gdy podczas
przyjęcia urodzinowego dostaje balonik, który w rzeczywistości jest czarną dziurą, dochodzi do wniosku, że znalazł idealny
sposób na pozbycie się swoich problemów! Teraz może wysłać w niebyt wszystko, co go irytuje. Jednak gdy balonik sprawia, że
zaczynają znikać nie tylko obrzydliwe brokuły i szkolne podręczniki, lecz także rzeczy, które Harrison uwielbia, i ludzie, których
naprawdę kocha, chłopiec zdaje sobie sprawę, że musi poszukać innego sposobu na poradzenie sobie z problemami.



O chłopcu, który zniknął świat



Dlaczego warto sięgnąć po tę serię?:

1. Opowieść o dorastającym chłopcu, który podobnie jak czytelnicy próbuje poradzić sobie ze 
zmianami w życiu – sytuacje i emocje, z którymi czytelnicy mogą się utożsamiać

2. Pokazanie, jak można radzić sobie z problemami i szukać rozwiązań w trudnych sytuacjach
3. Przygody i poczucie humoru – wciągająca fabuła 
4. Ciekawostki z zakresu fizyki pokazane w nietuzinkowy sposób
5. Autor znany przez swoje występy w filmach i serialach  

O chłopcu, który zniknął świat



Escape room

Escape Room, najnowsza powieść nagradzanego pisarza Christophera Edge'a, to ekscytująca przygoda, która
zmusza czytelników do zastanowienia się nad tym, co byliby w stanie zrobić, aby uratować dzisiejszy świat. Kiedy
dwunastoletnia Ami przybywa do The Escape, myśli, że to tylko gra, czyli pokój ucieczki z zagadkami i
wyzwaniami do pokonania, zanim skończy się czas. Razem z kolegami z drużyny, do której należą Adjoa, Ibrahim,
Oscar i Min, dowiadują się, że zostali wybrani aby uratować świat i muszą współpracować, aby znaleźć
odpowiedź. Ale kiedy tylko zostają zamknięci w pierwszym pokoju, szybko zdają sobie sprawę, że to nie jest
zwykła gra… Od przepastnej biblioteki kurzu po starożytny grobowiec Majów, opustoszałe centrum handlowe
nękane przez wymarłe zwierzęta, po moduł dowodzenia statku kosmicznego zmierzającego na Marsa,
niebezpieczeństwa wydają się nie mieć końca. Czy Ami i jej przyjaciele znajdą odpowiedź, zanim będzie za
późno?



Escape room



Dlaczego warto sięgnąć po tę serię?:
1. Różni bohaterowie pokazują różne sposoby myślenia i zachowania w sytuacjach stresujących, 

wymagających szybkiej reakcji
2. Atrakcyjny temat – zabawa w escapie roomie
3. Krótkie rozdziały, wartka akcja
4. W losach bohaterów możemy zaleźć odbicie własnych problemów, co często pomaga się nam z 

nimi zmierzyć
5. Zagadki do rozwiązania – czytelnik angażuje się w fabułę

Escape room



Dziki poradnik przetrwania Dziki poradnik przetrwania 
- Agnieszka Graclik, @Pani z pszyry

Zoolożka, edukatorka, popularyzatorka nauki. Pasjami kolekcjonuje ciekawostki biologiczne, żyjąc w bezustannym zdumieniu nad
niezwykłością świata przyrody. O wielonogich stworzeniach wszelkiej maści opowiada z niekłamanym zachwytem i entuzjazmem,
który szybko udziela się czytelnikowi. Z zamiłowania edukuje przyrodniczo, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Z lekkością i humorem
oswaja tematy budzące wstręt i niepokój – pomaga pokochać mrówkę, zrozumieć świerszcza, a nawet zaakceptować pająka.
Prowadzi profil na fb z ciekawostkami przyrodniczymi pod nazwą pani z pszyry.
https://www.facebook.com/panizpszyry

„Dziki poradnik przetrwania”
W naszym bezpiecznym, uporządkowanym życiu rzadko myślimy o nieszczęśnikach z drugiego końca łańcucha pokarmowego. A w
przyrodzie nie ma zmiłuj – jeśli jesteś mały, musisz kombinować, inaczej cię zjedzą. Mnogość strategii, trików i chytrych forteli jest
powalająca, a kreatywność zwierząt w wymyślaniu sposobów na przetrwanie – wprawia w osłupienie.

Przygotuj swoją szczękę na powolne opadanie, bo to NIE jest zwykły zbiór ciekawostek o zwierzętach. To opowieść o przebiegłych
geniuszach, bezczelnych oszustach, a także o tych, którzy bronią się… klejem, kupą i włosami. Niektóre strategie – przywdzianie
solidnej zbroi, zaopatrzenie się w groźną broń czy zatrudnienie agencji ochroniarskiej – od razu brzmią sensownie. Okazuje się
jednak, że używanie własnej głowy zamiast drzwi do domu, udawanie czyjejś stopy, pupy czy języka albo namalowanie sobie oczu
na plecach tak samo dobrze chroni przed drapieżnikami.

https://www.facebook.com/panizpszyry
https://www.facebook.com/panizpszyry
https://www.facebook.com/panizpszyry
https://www.facebook.com/panizpszyry
https://www.facebook.com/panizpszyry
https://www.facebook.com/panizpszyry
https://www.facebook.com/panizpszyry


Dziki poradnik przetrwania 
- Agnieszka Graclik, @Pani z pszyry



Dlaczego warto sięgnąć po tę książkę?:
1. Autorka to internetowa twórczyni @pani z pszyry, która na swoim facebooku ma 
kilkudziesięciotysięczne grono stałych fanów i czytelników - tworzy wciągające, interesujące i 
angażujące treści, a ciekawostki o których pisze na co dzień postanowiła przenieść do książki dla 
dzieci.
2. Nauka w zabawnym, humorystycznym, przyjaznym i wciągającym wymiarze
3. Po książce wędrujemy z bohaterem – mały robaczek, który zyska sympatię czytelników (dużo 
zdjęć, przyjemna oprawa graficzna)
4. Pokazanie świata przyrody jako nieustającej walki – pokazanie taktyk, sposobów przetrwania i 
zadanie sobie pytania „jak nie dać się pożreć?” 
5. Przy opisanych sposobach pokazanie, czy człowiek też korzysta z tych taktyk – niesamowite 
podejście do pokazania, jak człowiek sobie radzi sobie w świecie przyrody

Dziki poradnik przetrwania 
- Agnieszka Graclik, @Pani z pszyry



Tomasz Rożek, @Nauka. To lubię 

Tomasz Rożek – z wykształcenia fizyk, a z zawodu dziennikarz naukowy. Prowadzi popularnonaukowy
vlog Nauka. To lubię, na którym dzieli się z czytelnikami ciekawymi informacjami ze świata nauki.
Współpracuje z wieloma mediami, takimi jak Polskie Radio, TVP, TVN, „National Geographic”, „Wiedza i
życie”, „Focus”. Kieruje działem naukowym w tygodniku „Gość Niedzielny”.

Pisze o zjawiskach, z którymi spotykamy się na co dzień, i o tych zachodzących daleko w kosmosie,
odległych o lata świetlne. Odsłania tajemnice, nad którymi badacze głowią się od dawna, ale prezentuje
również najnowsze odkrycia uczonych. Dowcipnie i przystępnie opisuje nawet najbardziej skomplikowane
zagadnienia i procesy, a dzięki licznym przykładom z życia codziennego jego teksty pobudzają wyobraźnię
i skłaniają do pogłębiania wiedzy.

W poszczególnych rozdziałach książek znajdują się również propozycje eksperymentów, które z łatwością
można przeprowadzić w domowych warunkach. Dzięki temu zarówno rodzice, jak i dzieci poczują się
niczym prawdziwi odkrywcy.



Tomasz Rożek, @Nauka. To lubię 



Dlaczego warto sięgnąć po tę serię?
1. Autor – znany i lubiany twórca materiałów popularnonaukowych w internecie (YT, blog, FB) 
2. Nauka jako przygoda, którą przeżywamy na co dzień (niezwykły opis zjawisk zachodzących 

wokół nas)
3. Pokazanie eksperymentów naukowych w środku, zachęcenie do zabawy z nauką
4. Poruszanie ciekawych tematów – zjawiska  fizyczne, chemiczne, procesy w kosmosie i w 

organizmie człowieka 
5. Ciekawe opracowanie graficzne – zdjęcia i grafiki 

Tomasz Rożek, @Nauka. To lubię 



Agnieszka Stelmaszyk 

Agnieszka Stelmaszyk – Jedna z najpopularniejszych polskich autorek literatury dziecięcej i
młodzieżowej. Urodziła się 6 stycznia 1976 roku. Marzyła, by zostać lekarką, biologiem lub
archeologiem. Dziś te pasje realizuje w zawodzie pisarki. Jest autorką bestsellerowych serii,
takich jak „Kroniki Archeo”, „Mazurscy w podróży”, „Klub Przyrodnika” i premierowych
opowiadań detektywistycznych „Alfred Wiewiór”. Obecnie mieszka i pracuje w Bydgoszczy. W
wolnych chwilach dużo czyta, podróżuje i fotografuje przyrodę.



Agnieszka Stelmaszyk 

1. Mazurscy w podróży - Rodzina Mazurskich to najbardziej zwariowana rodzina na świecie! Gdy nadchodzą wakacje, postanawiają wyruszyć w podróż
życia. Nie wszystko idzie jednak zgodnie z planem… Podczas podróży po Europie przeżywają mnóstwo zakręconych przygód wśród których kryje się
nawet pewna…kryminalna zagadka! Czy mimo mrożących krew w żyłach zbiegów okoliczności rodzinie uda się odwiedzić wszystkie zaplanowane
miejsca?
Jedenastoletni Jędrek Mazurski, jego rodzice, kuzynka Marcela, z którą Jędrek uwielbia się sprzeczać, oraz babcia – nazywana bunią wybierają się w
podróż po Europie. Rodzina przemierza samochodem państwa, zatrzymując się na jakiś czas w różnych miejscach, zwiedzając i przeżywając przy tym
wiele przygód – czasem zabawnych a innym razem mrożących krew w żyłach. Pewnego dnia bunia nawiązuje romans z przystojnym Hiszpanem, a
Jędrek wpada na trop kryminalnej intrygi! Co jeszcze czeka na Mazurskich podczas tej niezwykłej podróży? Warto wybrać się w podróż ich tropem!
Frankfurt, Orange w Prowansji, Barcelona, Lazurowe Wybrzeże, Cannes, Wenecja, Padwa, to tylko niektóre z miejsc do których dotrze zakręcona
rodzinka. A średniowieczne zamki i weneckie kanały staną się tłem dla prawdziwej kryminalnej zagadki.

2. Klub przyrodnika - "Purpurowa orchidea" to zagrożony wyginięciem kwiat, którego ostatni okaz na świecie rośnie w trudno dostępnej azjatyckiej
dżungli. Misji odnalezienia go i ocalenia gatunku podejmuje się botanik Paul Flynn. Okazuje się jednak, że dociera na miejsce za późno – kwiat zostaje
skradziony przez najemników wynajętych przez bogatego kolekcjonera. W tym samym czasie w trakcie konferencji organizowanej w ramach szczytu
klimatycznego w tajemniczych okolicznościach znika jedna z prelegentek Alicja Szafrańska, która badała wpływ ludzkiej działalności na globalne
ocieplenie. Niewiele później czwórka przyjaciół z Klubu Przyrodnika – Natalia, Zuzanna, Tymek i Dominik – dowiaduje się o zaginięciu mieszkającego w
pobliżu Wiktora Orlińskiego. Nikt nie wie, gdzie podział się starszy mężczyzna, ale jego ukochana szklarnia została wcześniej zdemolowana przez
nieznanego sprawcę. Nastolatki postanawiają zbadać tę sprawę i spróbować rozwikłać tajemnicę zaginięcia zaprzyjaźnionego sąsiada. Szybko zwracają
uwagę na wskazówki łączące jego zniknięcie ze sprawą Alicji Szafrańskiej. Nie spodziewają się jednak, że tym samym natrafią na ślad kryminalnej
intrygi, przez którą może im grozić śmiertelne niebezpieczeństwo…
Wielowątkowa historia, która wciągnie nie tylko najmłodszych czytelników. W emocjonującą przygodowo-kryminalną fabułę autorka ponownie włączyła
element edukacyjny, czytelnicy dowiedzą się wielu interesujących ciekawostek o roślinach, zwierzętach i ochronie przyrody. Po raz kolejny Agnieszka
Stelmaszyk stworzyła historię od której wprost nie będzie można się oderwać!
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Dlaczego warto sięgnąć po serie?
1. Ciekawe tematy – podróże, ciekawostki o różnych krajach i kulturach, informacje 

przyrodnicze 
2. Bohaterami są nastolatkowie z Polski, którzy przeżywają przeróżne przygody – czytelnicy 

mogą się z nimi utożsamiać 
3. Przygody w różnych miejscach – zmieniamy tło fabuły, przenosimy się w różne lokalizacje
4. Bestsellerowa autorka – dzieci ją znają z innych serii 
5. Ciekawe opracowanie graficzne – biuletyn przyrodniczy w środku, zdjęcia, mapy

Agnieszka Stelmaszyk 



Zapraszamy do kontaktu! 


	Wydawnictwo Wilga
	Wilga – książki dla dzieci w każdym wieku
	Slajd numer 3
	Brandon Mull
	Seria Baśniobór i Smocza Straż
	Baśniobór 
	Pięć Królestw
	Pięć Królestw
	Wojna cukierkowa
	Wojna cukierkowa
	Brandon Mull
	Slajd numer 12
	Slajd numer 13
	Slajd numer 14
	Slajd numer 15
	Slajd numer 16
	Slajd numer 17
	Slajd numer 18
	Slajd numer 19
	Slajd numer 20
	Slajd numer 21
	Slajd numer 22
	Slajd numer 23
	Slajd numer 24
	Slajd numer 25
	Slajd numer 26
	Slajd numer 27
	Slajd numer 28
	Slajd numer 29
	Slajd numer 30
	Slajd numer 31

