


Co robią uczucia?
tekst: Tina Oziewicz, ilustracje: Aleksandra Zając

kategoria wiekowa: 5+

oprawa twarda | 20 x 25 cm | 66 str.

Dowcipna i pełna ciepła książka o tym, co dzieje się w świecie 

uczuć (i nie tylko).

Radość, duma, zachwyt, złość, niepokój, lęk… Wszyscy znamy te 

uczucia – i wiele innych.

Ale czy wiemy, co robią, kiedy mają wolne? Teraz w końcu możemy to 

zobaczyć.

Sprawdźcie – a potem poszukajcie odpowiedzi w sobie. Bo ta niezwykła 

książka to zaproszenie dla dzieci i rodziców do rozmów i rozmyślań o 

tym, co kryje się w każdym z nas.

Lapidarny poetycki tekst Tiny Oziewicz w połączeniu z dowcipnymi 

ilustracjami Aleksandry Zając wzrusza i działa na wyobraźnię.
.

















Co lubią uczucia?
Tina Oziewicz, ilustracje: Aleksandra Zając

kategoria wiekowa: 5+

oprawa twarda | 20 x 25 cm | 64 str.

Uczuciowy duet autorski – Tina Oziewicz i Aleksandra 

Zając – wraca z kontynuacją bestsellerowej książki „Co 

robią uczucia?”!

Nostalgia przez cały rok czeka na tę chwilę, gdy będzie mogła 

zdjąć z szafy pudełko z ozdobami choinkowymi. Cierpliwość lubi 

Spokój, a Spokój lubi zapach konfitur. Wdzięczność chętnie 

wraca do dobrych chwil…

Na pewno znacie te uczucia. Z poprzedniej książki mogliście się 

dowiedzieć, co robią, kiedy mają wolne. Teraz możecie poznać 

je bliżej. Z kim się przyjaźnią? Czego się obawiają? Co sprawia 

im największą przyjemność?

Tych samych autorek:











Duży Wilk i Mały Wilk 
i listek, który nie chciał spaść

Nadine Brun-Cosme, ilustracje: Olivier Tallec

kategoria wiekowa: 4+

oprawa twarda | 20 x 25 cm | 26 str. 

Wzruszająca historia o przyjaźni, odwadze i radości z 

dawania. Kontynuacja przebojowego „Dużego Wilka i 

Małego Wilka”.

Wysoko, wysoko na drzewie rośnie piękny listek. Mały Wilk 

upatrzył go sobie i nie może przestać o nim myśleć. Marzy, by go 

dotknąć, powąchać, a nawet posmakować. Ale jak zdobyć listek, 

który nie chce spaść? By sprawić Małemu Wilkowi radość, Duży 

Wilk jest gotów na wszystko. Wspina się więc na drzewo, żeby 

zerwać listek. Ale nie jest łatwo wspiąć się na sam czubek 

wysokiego drzewa… A co, jeśli Dużemu Wilkowi coś się stanie?

Pierwszy tom:











Gudu i Gwai

Maria-Luisa Uth

kategoria wiekowa: 5+

oprawa twarda | 20 x 25 cm | 32 str.

Po co obawiać się, co pomyślą o nas inni? Imponująca 

niesamowitą wyobraźnią plastyczną książka 

obrazkowa o przełamywaniu kompleksów i lęków.

Czy czujecie czasem, że nikt was nie rozumie? A może zdarza 

wam się myśleć, że jesteście dziwni?

Albo że wolelibyście być kimś innym? Poznajcie Gudu i Gwaia

– dwie niezwykłe istoty, które mieszkają w zakamarkach 

wielkiej muszli ślimaka i nigdy z nich nie wychodzą. Gudu boi 

się, że nikt go nie zrozumie. Gwai – że dziwacznie wygląda. 

Pewnego dnia jednak się spotkają – i wtedy dociera do nich, 

że wcale nie są tak dziwni, jak im się zdawało.

Wyróżnienie jury wydawniczego w IV edycji 

międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki 

dla dzieci JASNOWIDZE.











Amadeusz Foczka (ale z głową bobra)

Maria Sternicka-Urbanke, ilustracje: Justyna Sokołowska

kategoria wiekowa: 4+

oprawa twarda | 20 x 25 cm | 44 str. 

Czy to, jak wyglądamy, decyduje o tym, kim jesteśmy? 

Zwariowana bajka zwierzęca o poszukiwaniu własnej 

tożsamości.

Amadeusz Foczka to niezwykła postać. Ma foczy ogon, bobrzą 

głowę i ważny dylemat do rozstrzygnięcia: czy jest foką z głową 

bobra, czy bobrem z ciałem foki? 

Zabawny tekst i pełne surowego wdzięku ilustracje z lekkością i 

absurdalnym humorem dotykają ważnego problemu: czy ważne jest 

to, kim się czujemy, czy to, jak widzą nas inni?

Amadeusz Foczka (ale z głową bobra) zdobył nagrodę 

główną jury wydawniczego w III edycji międzynarodowego 

konkursu na projekt ilustrowanej książki dla 

dzieci JASNOWIDZE. .









Co to za kuleczka? 
tekst i ilustracje:  Iga Ścibek, Przemysław Ścibek

kategoria wiekowa: 3+

oprawa twarda | 20 x 25 cm | 42 str.

Pełna wdzięku, futropozytywna książka obrazkowa 

o tym, jak polubić samego siebie. 

Ujmująca w swojej prostocie, dowcipna historia o 

samoakceptacji i o tym, jak na pozór drobna rzecz może 

zmienić spojrzenie na wiele spraw.

Tutek jest puchaty. Tak puchaty, że to się w głowie nie 

mieści. I wcale mu to nie odpowiada. Bo kiedy jest się 

lisem, chciałoby się być lekkim i zwinnym, przemykać z 

gracją przez las i nie zbierać z każdego krzaka pasażerów na 

gapę. Puszyste futro z każdym dniem ciąży mu bardziej i 

bardziej, aż w końcu… wydarza się coś, co sprawi, że 

Tutek spojrzy na swoje problemy z zupełnie innej 

perspektywy.









Wszyscy się liczą
tekst i ilustracje: Kristin Roskifte

kategoria wiekowa: 4+

oprawa twarda | 24,5 x 33,80 cm | 58 str.

Każdy jest inny, ale wszyscy się liczą! Błyskotliwe 

połączenie wyszukiwanki, książki do nauki liczenia i 

obrazkowej opowieści o ludzkości.

Z tą wyjątkową wyszukiwanką nauczysz się liczyć od 0 do 7,7 

miliarda – i tego, że każdy człowiek się liczy. Licz ludzi na 

kolejnych stronach i obserwuj ich losy. Zastanów się, o czym 

myślą, co czują i co właśnie przeżywają. Jeśli masz bystre oko, 

odkryjesz ich duże i małe sekrety. Przekonasz się, że każdy jest 

inny, każdy ma własną, wyjątkową historię i nikt nie jest 

ważniejszy od innych – i że każdy jest częścią naszego wspólnego 

świata. A jeśli dobrze poszukasz, to kto wie – może nawet 

znajdziesz tu siebie!

Atrakcyjny i oryginalny koncept, efektowna warstwa graficzna i 

głębokie przesłanie zapewniły tej niezwykłej książce uznanie na 

całym świecie. W ciągu dwóch lat została przetłumaczona na 

ponad trzydzieści języków. Zdobyła Nagrodę Literacką Rady 

Nordyckiej 2019 i znalazła się na prestiżowej międzynarodowej 

liście White Ravens. 

.











Mniedźwiedź
Noemi Vola

kategoria wiekowa: 5+

oprawa twarda | 15 x 21 cm | 48 str. 

Co zrobić z wielkim, czarnym, paskudnym 

niedźwiedziem, który przyszedł i nie chce sobie 

pójść? Dowcipna książka obrazkowa o tym, że w 

życiu każdego z nas może pojawić się coś, co gnębi 

i przygniata – i na co niełatwo znaleźć radę. 

Kiedy niedźwiedź staje w progu, nikt się nie spodziewa, że 

zostanie na długo. Ale szybko się okazuje, że wcale nie ma 

zamiaru odejść, chodzi za człowiekiem krok w krok, a jego 

nieustanna obecność zmienia wszystko, nawet spanie, 

robienie zakupów i spotkania z przyjaciółmi. Zajmuje 

mnóstwo miejsca, jest okropnie uciążliwy i ani prośbą, ani 

podstępem nie da się sprawić, żeby zniknął. A jeśli nie 

można się go pozbyć, czy trzeba go polubić? 











Najlepsze jasełka wszech czasów

Barbara Robinson, ilustracje: Anke Kuhl

kategoria wiekowa: 7+

oprawa twarda | 14,7 x 21 cm | 120 str.

Bestsellerowy świąteczny klasyk, który sprawi, że 

będziecie się śmiać do rozpuku i płakać ze 

wzruszenia. 

Młodzi Herdmanowie to najgorsze dzieciaki w historii 

świata. Ich ojciec uciekł, a matka większość dnia spędza w 

pracy – i trudno im się dziwić. Ralph, Imogena, Leroy, 

Claude, Ollie i Gladys to ferajna z piekła rodem. Biją 

kolegów, szantażują koleżanki, podpalają budynki. Dlatego 

kiedy niespodziewanie przejmują główne role w 

corocznych jasełkach, parafianie z zapartym tchem czekają 

na katastrofę… Zwłaszcza że – jak się wkrótce okazuje –

Herdmanowie słyszą historię o narodzinach Jezusa po raz 

pierwszy w życiu.







Preskot

Katherine Applegate, ilustracje: Sara Olszewska

kategoria wiekowa: 7+

oprawa twarda | 15 x 20 cm | 200 str.

Magiczna i pełna ciepła powieść autorki 

bestsellerowego „Drzewa życzeń”, podejmująca 

niełatwe tematy z ogromną wrażliwością, czułością 

i humorem.

Preskot jest ogromny jak tygrys, gadatliwy, a na dodatek… 

niewidzialny. Lubi żelki, kąpiele w pianie i jazdę na 

deskorolce. Pojawił się w życiu dziesięcioletniego Jacksona, 

żeby mu pomóc. Rodzice kłócący się szeptem, stosy 

rachunków i pustki w lodówce nie wróżą niczego dobrego. 

Jackson obawia się, że tak jak kilka lat wcześniej razem z 

mamą, tatą, młodszą siostrą Robin i labradorką Arethą 

będzie musiał wyprowadzić się z domu i zamieszkać w 

furgonetce. Czy jego świat znów rozsypie się na kawałki? I 

czy wymyślony przyjaciel może coś poradzić na prawdziwe 

problemy?



Drzewo życzeń

Katherine Applegate, ilustracje: Sara Olszewska

kategoria wiekowa: 7+

oprawa twarda | 15 x 20 cm | 176 str.

Zabawna, głęboka i ciepła historia o inności 

i tolerancji, opowiedziana z zaskakującej 

perspektywy.

Może drzewa nie umieją żartować, ale bez wątpienia 

potrafią opowiadać historie. Tę opowiada pewien 

dwustuletni dąb. Ma na imię Dąb i jest drzewem życzeń –

co roku ludzie ozdabiają go skrawkami papieru, szmatkami, 

czasem nawet skarpetkami. Każda taka ozdoba to czyjeś 

marzenie.

Razem ze swoją przyjaciółką wroną Bongo i innymi 

zwierzętami, które żyją w jego dziuplach i gałęziach, Dąb 

czuwa nad okolicą. Mogłoby się wydawać, że nic już go nie 

zaskoczy. Ale pewnego dnia do jednego z domów przy jego 

ulicy wprowadza się rodzina z zagranicy. Nie wszyscy 

życzliwie ją witają. Wkrótce wydarza się coś, co sprawi, że 

Dąb złamie najważniejszą zasadę wszystkich roślin 

i zwierząt i… przemówi do ludzi.



Iskry w mojej głowie

tekst: Elle McNicoll

kategoria wiekowa: 9+

oprawa miękka | 14 x 19 cm | 208 str.

Poruszająca opowieść o odmienności, która bywa 

przeszkodą, ale może też dać niezwykłą moc.

Addie odbiera rzeczywistość mocniej niż inni. Poza tym 

fascynują ją rekiny, uwielbia pisać i poznawać nowe słowa, a gdy 

coś ją zaciekawi, czyta wszystko, co może na ten temat znaleźć. 

Kiedy dowiaduje się, że w jej małym szkockim miasteczku 

odbywały się kiedyś okrutne procesy czarownic, nie potrafi o 

nich zapomnieć.

Jak przekonać mieszkańców, że skazane w nich kobiety 

zasługują na współczucie i pamięć? A przede wszystkim – jak 

sprawić, żeby posłuchali, co ma do powiedzenia dziwna, uparta 

dziewczynka? 

Wielokrotnie nagradzana pisarka Elle McNicoll czerpie z 

własnych doświadczeń, by opowiedzieć historię wyjątkowej 

dziewczynki, która ma odwagę upomnieć się o ofiary 

uprzedzeń – i o akceptację własnej odmienności.



Kiedy tata zamienił się w krzak
tekst: Joke van Leeuwen

kategoria wiekowa: 8+

oprawa miękka | 14 x 19 cm | 128 str.

Niezwykle aktualna, napisana z dziecięcą 

wrażliwością i absurdalnym poczuciem humoru 

powieść o samotnej ucieczce pewnej dziewczynki 

przed wojną.

Zanim wybuchła wojna, tata Tody był cukiernikiem. Wstawał 

przed świtem i piekł trzy rodzaje ciast oraz dwadzieścia 

rodzajów ciastek. Ale potem trafił na front. Musi tam udawać 

krzak, żeby nie dostrzegł go wróg. A teraz, gdy wojna dotarła 

do ich rodzinnego miasta, Toda też nie jest bezpieczna. Zostaje 

wysłana do mamy mieszkającej za granicą. Jej podróż jest pełna 

niebezpieczeństw, przygód i komplikacji. Jednak dziewczynka 

się nie poddaje – musi znaleźć mamę! 

Powieść Joke van Leeuwen została zekranizowana i 

przetłumaczona na wiele języków. Ta historia, z przenikliwością 

ukazująca absurd wojennej rzeczywistości, to świetny punkt 

wyjścia do rozmów o sytuacji uchodźców i uchodźczyń, 

formach wsparcia i po prostu – byciu razem.



Kasieńka

tekst: Sarah Crossan

kategoria wiekowa: 12+

oprawa miękka | 15 x 20 cm | 232 str.

Oryginalna powieść dla młodzieży przekraczająca 

granice gatunkowe. 127 zwięzłych, szczerych i 

przenikliwych wierszy układa się w poruszającą 

opowieść o życiu nastolatki na emigracji w Anglii.

12-letnia Kasieńka wyjeżdża z matką do Anglii w 

poszukiwaniu ojca, który odszedł bez pożegnania dwa lata 

wcześniej. Od tej pory jej życie rozpięte jest między 

ciasnym, obskurnym mieszkaniem w Coventry, angielską 

szkołą, w której boleśnie odczuwa swą inność, oraz ulicami 

miasta, po których matka prowadzi ją co wieczór w 

desperackich próbach odnalezienia człowieka, który wcale 

nie chce być odnaleziony. Ucieczką od problemów staje się 

dla Kasieńki pływanie i rodząca się pierwsza miłość. 



Tippi i ja

tekst: Sarah Crossan

kategoria wiekowa: 12+

oprawa miękka ze skrzyd. | 15 x 20 cm | 448 str.

Co znaczą siostrzeństwo, przyjaźń i miłość, gdy żyje 

się z siostrą w jednym ciele? Poruszająca 

wierszowana opowieść o tożsamości i odmienności.

Tippi to ta z lewej. Siostra, bliźniaczka. Po prawej jest 

Grace. Mają szesnaście lat. To cud. Cud, że wciąż żyją.

Gdziekolwiek się pojawią, ludzie gapią się na nie z 

rozdziawionymi ustami. „Czułabym się jak w pułapce” –

mówią. „Jak robicie siku?” – pytają. „Strasznie im 

współczuję. Bycie bliźniakiem syjamskim to musi być 

najgorsza rzecz na świecie” – szepczą za ich plecami. Choć 

Grace potrafiłaby sobie wyobrazić milion gorszych rzeczy.  

A potem jedna z tych gorszych rzeczy się zdarza.



My dwie, my trzy, my cztery 

tekst: Sarah Crossan

kategoria wiekowa: 12+

oprawa miękka ze skrzyd. | 15 x 20 cm | 304 str.

Wzruszająca opowieść o tęsknocie i stracie, o 

miłości i przebaczeniu – i o tym, jak poezja może 

nas zmienić.

Apple ma trzynaście lat. Mieszka z babcią w niewielkim 

angielskim mieście. Jedenaście lat wcześniej jej mama 

odeszła bez słowa i od tamtej pory nie dawała znaku życia. 

Apple kocha babcię, ale czasem ma dość jej ciągłego 

gadania o śmierci, strofowania i obciachu przy codziennym 

odbieraniu ze szkoły. I tak bardzo tęskni za mamą…

Pewnego dnia mama niespodziewanie wraca. Apple jest taka 

szczęśliwa. Z nią może porozmawiać o wszystkim, urwać 

się ze szkoły, pójść na zakupy, wyskoczyć do restauracji… 

Ale wkrótce okazuje się, że babcia miała rację, mówiąc 

„Apple, uważaj, czego sobie życzysz”.



Toffi

tekst: Sarah Crossan

kategoria wiekowa: 12+

oprawa miękka ze skrzyd. | 15 x 20 cm | 408 str.

Pełna czułości, pisana białym wierszem opowieść o 

nastoletniej uciekinierce, osamotnieniu i 

narodzinach zaskakującej przyjaźni.

Zdesperowana Allison ucieka od przemocowego ojca, 

wiecznego strachu i udawania, że jest niewidzialna. Szukając 

schronienia w obcym mieście, trafia do zaniedbanego 

starego domu i poznaje jego samotną mieszkankę: dziwną 

starszą panią o imieniu Marla, której teraźniejszość miesza 

się z przeszłością. Marla bierze dziewczynę za swoją dawną 

przyjaciółkę Toffi.  Allison wchodzi w tę rolę i nawiązuje 

najdziwniejszą w swoim życiu przyjaźń z irytującą, dowcipną 

i rozbrajająco bezbronną starą kobietą. I po raz pierwszy 

zaczyna zadawać sobie pytania: Co naprawdę czuję? Czego 

chcę? I kim właściwie jestem?



Zapraszamy do kontaktu


