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KSIĄŻKI, KTÓRE KOCHAJĄ DZIECI NA CAŁYM ŚWIECIE! 

AMBEREK (imprint picture booków Wydawnictwa Amber) na dobre zagościł w sercach polskich dzieci 
i rodziców – ponad 70 tytułów, 80 kolejnych wydań i dodruków, i ponad 500 000 egzemplarzy w cztery lata!

AMBEREK to książki kultowe i niepowtarzalne. Współczesna światowa klasyka (Żyrafy nie umieją tańczyć, 
serie Miś Tuliś i Jak schować Lwa) i olśniewające światowe debiuty (Odwagi, zajączku, Za dużo marchewek, 
A każdy widział kota, Najpiękniejszy ogródek Borsuka, Dziewczynki mogą wszystko). 

„Amberek to przepiękne książki!”, „Cudne i mądre!”, „Cudowne ilustracje!”, „Kolejna piękna książka w Amberku!” –
te opinie powtarzają się w mediach społecznościowych. Powraca w nich słowo piękno.

AMBEREK to książki piękne:
•  w sensie estetycznym: mają piękne ilustracje i piękne teksty.
•  w sensie etycznym: niosą piękne przesłanie, w którym dobro we wszystkich przejawach – przyjaźń, miłość, 

akceptacja siebie i innych, dzielenie się z innymi, umiejętność radzenia sobie z lękami i trudnościami –
przezwycięża wszelkie przeciwności. 

• w sensie edytorskim: dopracowane z największą dbałością, wydane w twardej oprawie, na kredowym papierze.

Książki AMBERKA dają radość i siłę. Są ciepłe, zabawne, wzruszające i mądre. Skłaniają do myślenia, rozwijają 
wyobraźnię i empatię. Z Misiem Tulisiem i innymi bohaterami AMBERKA każde dziecko czuje się dobrze 
i bezpiecznie.



NOWOŚCI 2022



W roku 2022 oferta została wzbogacona o kolejne tytuły bestsellerowych autorów i ilustratorów 
wydawanych w AMBERKU: 

• Miś Tuliś i bajki na dobranoc pod namiotem – dziewiąty tom kultowej serii o Misiu Tulisiu
Davida Mellinga, sprzedanej w ponad 2 milionach egzemplarzy, o pierwszej wyprawie Misia Tulisia
i jego przyjaciół pod namiot i o tym, jak bajki działają na wyobraźnię.

• Najbardziej oczekiwany AMBEREK roku: Pobaw się ze mną – równocześnie ze światową premierą
książka Nicoli Kinnear, autorki bestsellera Odwagi, zajączku! Dzieci w 30 krajach kochają zajączka Logana, 
który bał się wyjść z domu, ale przezwyciężył lęk przed nieznanym. 
Teraz pokochają pieska Bombika, który boi się kontaktów z innymi, i wesołą foczkę Niusię, 
która koniecznie chce się z nim zaprzyjaźnić.

• Niedźwiadku mały, jesteś wspaniały! – radosna, olśniewająca kolorami książka twórców światowego 
fenomenu wydawniczego Żyrafy nie umieją tańczyć. 
Giles Andreae i Guy Parker-Rees pokazują, jak wiele jest sposobów, by być dzielnym. 
To zachęta do samoakceptacji, wiary w siebie i pochwała indywidualności.

• Mrukol i Żeglarz – wzruszająca, zabawna, pięknie ilustrowana przez Thomasa Docherty, twórcę m.in.
Bajkołapka na dobranoc, opowieść o niezwykłej przyjaźni. Wspiera dzieci w przezwyciężaniu oporów 
przed nowymi kontaktami i zachęca do dzielenia się z innymi.

• Kołysanka zimowa – piękna, łagodna, rymowana książka na dobranoc – cudownie ilustrowana
barwami jesieni i zimy przez Ramonę Kaulitzki, twórczynię Najpiękniejszego ogródka Borsuka –
ukołysze do snu i uspokoi każde dziecko – nie tylko zimą.



W 2022 roku w AMBERKU pojawili się również nowi twórcy –
znani i uznani na świecie oraz fascynujący debiutanci:  

• Brrr! Gdzie zniknęły dinozaury? – prześmieszna, urzekająca kolorowością książka nie tylko 
dla miłośników dinozaurów.

• Pan Bardzo Duży i Myszka Bardzo Mała – poetycka, magiczna, subtelna, zachwycająca książka o przyjaźni,
wzajemnej pomocy i współpracy mimo różnic wyglądu, możliwości i predyspozycji.

• Ruszaj w drogę, Ciuchcio, śmiało: będzie ci się podobało! – dla miłośników Wielkiej przygody Jeżyka –
wzruszająca i zabawna, przepięknie ilustrowana książka dodaje odwagi przed nowym wyzwaniem 
i uczy zaradności.

• Nie bój się mnie! – olśniewający debiut – pojawił się obok Pobaw się ze mną Nicoli Kinnear. Nieprzypadkowo, 
bo książki te łączy nie tylko podobieństwo tytułów. Obie podejmują w ciepły, wzruszający sposób temat potrzeby
przyjaźni i pokonywania lęku przed nowymi, nieznanymi kontaktami. Obie mają cudowne ilustracje.

•  Jeden, dwa, trzy, idziemy na party! – zachwycająca intensywnymi barwami fantazyjnych baśniowych ilustracji, 
rymowana książka łączy zabawę w liczenie i wyszukiwanie z poznawaniem flory i fauny z czterech stron świata.

Jesienno-zimowy sezon AMBEREK zainaugurował nową serią –
po raz pierwszy w Polsce wprowadzającą w picture bookach

edukację społeczno-emocjonalną. Spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem:  

•  Jeden hamak dla dwóch i Głowa do góry – na początek ze słodkimi koalami dzieci będą uczyły się
empatii, a z wiewiórką – radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wytrwałości i odporności na stres.



Miś Tuliś i bajki na dobranoc pod namiotem
David Melling

Oprawa: twarda
Format: 271x276
Ilość stron: 40, pełny kolor
Cena detaliczna: 42,90 zł
Data premiery: 20.05.2022
EAN: 9788324177424

Misia Tulisia kochają dzieci w 30 krajach!

Seria o Misiu Tulisiu to współczesna klasyka! „Guardian”

To najnowszy – dziewiąty – tom kultowej serii, o pierwszej wyprawie Misia Tulisia
i jego przyjaciół pod namiot i o tym, jak bajki wpływają na wyobraźnię.

Miś Tuliś jest bardzo przejęty, bo pierwszy raz jedzie z przyjaciółmi na biwak. Wieczorem wskakują 
w piżamki, ale czyż można zasnąć bez bajki na dobranoc? Zbierają się więc wokół Bajkowego 
Kamienia. Owieczka opowiada historię, która przyprawia przyjaciół o dreszcze. Zaczynają słyszeć 
dziwne głosy… Przyjaciół czekają niespodziewane, zabawne przygody.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•  Ta książka przekonuje dziecko, że strach przed wytworem wyobraźni ma wielkie oczy.

DAVID MELLING to jeden z najbardziej znanych i lubianych na świecie brytyjskich autorów i ilustratorów książek dla dzieci, wyróżniających się
poczuciem humoru, ujmującymi postaciami, uroczymi ilustracjami i pełnym ciepła i czułości przesłaniem. Jest twórcą książek nominowanych 
do najważniejszych nagród, m.in. Smarties Book Award, m.in. trylogii o dzielnym rycerzu: Umykający całusek, Śpij dobrze, dobry rycerzu, 
Trzy życzenia.
David Melling serię o Misiu Tulisiu napisał dla swoich dzieci. Pomysł przyszedł mu do głowy, kiedy czytał synkowi, który – tuż przed pójściem spać –
mocno przytulił się do niego. Było to „przytulenie zmęczone”. Następnego ranka było „przytulenie śniadaniowe” i tak powstała zabawa w przytulenia. 
Wtedy miał już w szkicowniku misia, który szukał przygody… Wszystkie tomy są zainspirowane prawdziwymi wydarzeniami i przeżyciami z życia 
Mellinga i jego dzieci. Ta autentyczność, ponadczasowość i uniwersalność emocji pomaga maluchom tak mocno identyfikować się z Tulisiem
i jego przyjaciółmi na co dzień przy zdobywaniu nowych doświadczeń.



Oprawa: twarda
Format: 250x276
Ilość stron: 40, pełny kolor
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EAN: 9788324181216

Pobaw się ze mną 
Nicola Kinnear

Nowa książka autorki światowego bestsellera Odwagi, zajączku – jednocześnie ze światową 
premierą!
Dzieci w 30 krajach kochają zajączka Logana, który bał się wyjść z domu, ale przezwyciężył lęk 
przed nieznanym, by ratować przyjaciółkę. 
Teraz pokochają pieska Bombika, który boi się kontaktów z innymi, i wesołą foczkę Niusię, 
która koniecznie chce się z nim zaprzyjaźnić.

Piesek Bombik bawi się sam, choć nieraz myśli, że dobrze byłoby mieć przyjaciół. Ale obawia się, 
że mogą przeszkadzać, coś popsuć, albo nawet się z niego śmiać. 
Bombik jest niezadowolony, gdy na jego wyspie pojawia się radosna foczka Niusia. I koniecznie 
chce się z nim bawić. Nie odstępuje go na krok. We wszystkim go naśladuje. Bombik ma tego dość!
Czy Bombik, który lubi być sam, i towarzyska, pogodna Niusia nauczą się bawić razem? 
A może nawet zostaną przyjaciółmi?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Przepięknie ilustrowana, cudownie zabawna i radosna książka z dodającym otuchy i odwagi przesłaniem.

• Zachęta do kontaktów z innymi i zawierania przyjaźni mimo różnic charakterów,
temperamentów i możliwości fizycznych.

• Pełne ciepła i uroku, wzruszające, wyraziste postacie pozwolą dziecku
utożsamiać się z ich problemami i łatwiej je pokonywać.

• Pełne humoru gry i zabawy pieska i foczki oraz niespodziewana przygoda
będą wyjątkową atrakcją dla dziecka.

NICOLA KINNEAR olśniła swym talentem w debiucie Odwagi, zajączku, który stał się światowym wydarzeniem 
i jedną z najpopularniejszych i najpiękniejszych książek dla dzieci ostatnich lat. Jej wyjątkowa wrażliwość i talent do tworzenia 
uroczych postaci oraz malarskich, bajecznie kolorowych obrazów natury zachwyciła również w następnych książkach –
Ciii… Cichutko! – o przełamywaniu nieśmiałości i Zmień prawa smoków, Rubinko! – o umiejętności dzielenia się. 
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Niedźwiadku mały, jesteś wspaniały!
Giles Andreae, il. Guy Parker-Rees

Nowa książka twórców kultowej współczesnej klasyki Żyrafy nie umieją tańczyć
równocześnie z premierą światową! 
Radosna, olśniewająca kolorami opowieść o tym, jak wiele jest sposobów, by być dzielnym. 
To zachęta do samoakceptacji, wiary w siebie i pochwała indywidualności.

Delwi, mały niedźwiadek, nadaremnie stara się być taki jak jego starszy brat, Klarens: duży, silny i mężny. 
Taki jak – myśli Delwi – każdy niedźwiedź grizzly być powinien. 
Aż pewnego dnia odkrywa swój wyjątkowy talent, który daje mu radość i poczucie własnej wartości. 
Czy Delwi znajdzie siłę i odwagę, by pokazać swoje dzieła wszystkim?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•  Ta książka to wspaniała inspiracja dla dzieci, które – wbrew własnym możliwościom i predyspozycjom –

usiłują naśladować przywódców grupy lub starsze rodzeństwo.

•  Zachęta do realizacji marzeń zgodnych z własnymi zainteresowaniami.

GILES ANDREAE i GUY PARKER-REES stworzyli światowy fenomen wydawniczy Żyrafy nie umieją tańczyć, nieschodzący od 23 lat 
z czołówki list bestsellerów, wydawany w 36 językach, sprzedany w ponad 10 milionach egzemplarzy. Książka ta zachwyca 
wyjątkowymi ilustracjami i rymami, ale przede wszystkim pięknym inspirującym przesłaniem, podanym w metaforyczny, wzruszający 
sposób. Dodaje otuchy dzieciom, które różnią się od innych. Kolejne dzieła Gilesa Andreae i Guya Parker-Reesa Bądź dzielny, 
pingwinku oraz Słonik, który polubił być sobą też uczą spełniać marzenia, przełamywać lęk przed nieznanym. Pokazują, że każdy 
jest ważny, tylko musi po prostu być sobą, a wtedy pozostali go zaakceptują.



Oprawa: twarda
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Mrukol i Żeglarz
Will Buckingham, il. Thomas Docherty

Wzruszająca, zabawna, pięknie ilustrowana przez twórcę m.in. Bajkołapka na dobranoc opowieść 
o niezwykłej przyjaźni. 

Mrukole lubią być same i mieć wszystko dla siebie. Mrukole nie przyjmują gości.
Mrukole z nikim nie dzielą się jedzeniem. I Mrukole przede wszystkim nie znają i nie chcą zaznać 
przygód.
Ale pewnego wieczora PUK! PUK! PUK! – u drzwi Mrukola staje niespodziewany przemoczony gość.
To Żeglarz, który chce schronić się, ogrzać i pożywić. I opowiedzieć o swoich niezwykłych 
przygodach. 
Czy życie Mrukola zmieni się tak, jak nigdy nawet nie umiał i nie śmiał marzyć? 
Czy Mrukol odważy się wyruszyć z domu w poszukiwaniu przygód?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•  Ta książka zachęca do nawiązywania kontaktów i dzielenia się z innymi.
•  Pokazuje, jak wielką radość daje przyjaźń i jak pomaga przezwyciężyć 

lęk przed nieznanym.

THOMAS DOCHERTY – ilustrator współczesnej klasyki, bestsellerów wydawanych w 20 krajach, m.in. Bajkołapek na dobranoc.  
tworzy niepowtarzalne, malarskie ilustracje, które wypełniają zwierzątka, rycerze i sympatyczne dziwne istoty. Jego wyobraźnia, 
wrażliwość plastyczna i kolorystyczna wprowadza nas w prawdziwie baśniowe światy.



Oprawa: twarda
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Kołysanka zimowa
Dianne White, il. Ramona Kaulitzki

Piękna, łagodna, rymowana książka na dobranoc - cudownie ilustrowana barwami jesieni i zimy 
przez twórczynię Najpiękniejszego ogródka Borsuka - ukołysze do snu i ukoi każde dziecko.

Nadchodzi zima. Już czas, żeby niedźwiedzie ułożyły się wygodnie do długiego zimowego snu. 
Ale mały niedźwiadek wcale nie chce spać. Przecież inne zwierzęta jeszcze nie śpią! Dlaczego? 
I dlaczego on nie może dalej się bawić?
Niedźwiadek idzie z mamą przez las. Ciepłe barwy odchodzącej jesieni powoli przykrywa srebrzysty 
szron, a potem otula śnieg. Mama cierpliwie – łagodnie i czule odpowiada na pytania synka. 
Przekonuje, że inne zwierzęta niebawem też ułożą się do snu. I zapewnia go, że potem przyjdzie 
wymarzona wiosna, pełna jasnych kolorów i nowych przygód.
Ale najpierw trzeba zasnąć i spać!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Idealna – pełna czułości, spokoju i ciepła – książka na dobranoc na każdą porę roku.

• Liryczny, rytmiczny tekst i nastrojowe ilustracje uspokoją i zachęcą do snu nawet dzieci 
mające trudności z zasypianiem i obawiające się, co przyniesie następny dzień.

• Przystępnie wprowadzony temat zmieniających się pór roku oraz informacje o zimowym śnie 
zwierząt to dodatkowe edukacyjne atuty książki.



Oprawa: twarda
Format: 271x276
Ilość stron: 40, pełny kolor
Cena detaliczna: 47,90 zł
Data premiery: 08.11.2022
EAN: 9788324181292

Brrr! Gdzie zniknęły dinozaury?
Kes Gray, il. Nick East

Prześmieszna, urzekająca radosną kolorowością ilustracji książka nie tylko dla miłośników 
dinozaurów.

Brrr! Nadchodzi epoka lodowcowa. Temperatura na Ziemi gwałtownie spada 
i dinozaurom zaczyna być zimno. Przydałyby się im ciepłe wełniane swetry. 
Ale przecież dinozaury nie umieją robić na drutach. A może jednak… jeśli zabiorą się do tego RAZEM?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Ta książka bawi, rozwija nieposkromioną wyobraźnię i abstrakcyjne poczucie humoru dziecka.

• W zabawnej formie zachęca do współpracy.

•  W pełną przygód bajkową fabułę wplecione są nazwy gatunków dinozaurów i ich cechy
charakterystyczne.



Oprawa: twarda
Format: 216x276
Ilość stron: 40, pełny kolor
Cena detaliczna: 46,90 zł
Data premiery: 27.09.2022
EAN: 9788324178476

Pan Bardzo Duży i Myszka Bardzo Mała 
Mara Bergman, il. Birgitta Sif 

Magiczna, zachwycająca książka o przyjaźni, wzajemnej pomocy i współpracy 
mimo różnic wyglądu, możliwości i predyspozycji. Podnosi na duchu i działa uspokajająco.

Na wzgórzu dużym
w domu też dużym,
mieszkał Pan Bardzo Duży.
Tam też mieszkała
Myszka Bardzo Mała.
Nie wiedzieli o sobie nawzajem. Każde robiło to, co umiało. Pan Bardzo Duży zajmował się 
rzeczami dużymi, a Myszka małymi.
Aż pewnego dnia w miasteczku duży zegar stanął i przestał robić Tik! Tak! i Bim! Bom! 
Ale Pan Bardzo Duży był za duży, by mógł go naprawić. 
A może nadszedł czas, by zaprzyjaźnić się z kimś bardzo małym i zacząć robić wszystko RAZEM?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Idealna książka na dobranoc – przesycona czułością, delikatnością i łagodnymi emocjami.

• Pastelowe, subtelne – trochę dziwne, trochę zabawne – ilustracje i rytmiczny, rymowany tekst   
tworzą niepowtarzalny baśniowy nastrój i rozwijają wyobraźnię dziecka.



Oprawa: twarda
Format: 250x276
Ilość stron: 40, pełny kolor
Cena detaliczna: 42,90 zł
Data premiery: 20.06.2022
EAN: 9788324178063

Ruszaj w drogę, Ciuchcio, śmiało: 
będzie ci się podobało! 
Timothy Knapman, il. Ben Mantle

Dla miłośników Wielkiej przygody Jeżyka wzruszająca i zabawna, pięknie ilustrowana książka 
dodaje odwagi przed nowym wyzwaniem i uczy zaradności.  

Dziś jest wielki dzień Małej Ciuchci: jej pierwsza samodzielna podróż! 
Ciuchcia jest przejęta i zaniepokojona.  
Rodzice podtrzymują ją na duchu, przekonując, że zawsze bezpiecznie trafi do domu tą samą drogą. 
Mała Ciuchcia dzielnie rusza w nieznane. Zachwycona, przemierza zielone pola i wysokie mosty. 
Wspina się na ośnieżone góry, podziwia rwące rzeki. 
Aż dociera do morza i tu kończy się tor… 
A jak skończy się jej pierwsza wielka przygoda?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Radosne, urocze ilustracje pokazują cudowne krajobrazy i przyjacielskie zwierzęta: piękno 

i różnorodność świata.
• To ciepła i mądra zachęta do samodzielności. 



Oprawa: twarda
Format: 250x276
Ilość stron: 40, pełny kolor
Cena detaliczna: 47,90 zł
Data premiery: 17.10.2022
EAN: 9788324181223

Nie bój się mnie! 
Raahat Kaduji

Pełna ciepła, wzruszająca i zabawna książka o poszukiwaniu przyjaźni i przezwyciężaniu lęku 
przed nieznanym.
Nietopuś bardzo pragnie mieć przyjaciół, ale wszyscy się go boją! Kiedy widzą jego cień 
przelatujący za oknem, są przerażeni i myślą, że to jakiś potwór. Samotny i smutny Nietopuś
piecze przepyszne ciasteczka dla gości, którzy nigdy nie przychodzą. Aż pewnego dnia mała Misia 
wyrusza sama do lasu i o zmroku dociera do jego domu… 
Czy Nietopuś zdoła zachęcić inne zwierzęta, by go poznały i przekonały się, że wcale nie muszą 
się go bać?
Podnoszący na duchu mądrym przesłaniem debiut olśniewa nastrojowymi ilustracjami 
w ciepłych barwach jesieni i zapachami smakowitych ciasteczek.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Rozczulająca, ale i zabawna książka o poszukiwaniu przyjaźni.
• Zachęta do przełamywania lęków i uprzedzeń zrodzonych w wyobraźni i utrwalanych w grupie.



Oprawa: twarda
Format: 250x276  
Ilość stron: 32, pełny kolor
Cena detaliczna: 42,90 zł
Data premiery: 20.05.2022
EAN: 9788324178056

Jeden, dwa, trzy, 
idziemy na party!
Leanne Miller, il. Sara Miller

Olśniewająca intensywnymi barwami fantazyjnych baśniowych ilustracji, pięknie rymowana książka 
łączy zabawę w liczenie i wyszukiwanie z poznawaniem flory i fauny z czterech stron świata.

Ruszaj w podróż po egzotycznych krainach,
tropikalnych dżunglach i piaszczystych pustyniach.
Kogo spotkasz po drodze na to party magiczne?
Znajdź te wszystkie stworzenia, co nazwy mają tak śliczne!
Oto pełna kolorów i kształtów zwierząt parada.
Nie dostrzec ich i nie policzyć – po prostu nie wypada!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•  Ta oryginalna rymowana wyliczanka i wyszukiwanka bawiąc i zachwycając, 

uczy i rozwija spostrzegawczość, wyobraźnię i poczucie piękna.



Oprawa: twarda
Format: 276x276
Ilość stron: 40, pełny kolor
Cena detaliczna: 44,90 zł
Data premiery: 21.09.2022
EAN: 9788324177400

Głowa do góry! Uczę się radzić sobie z trudnościami
Shoshana Stopek, il. Gal Weizman

Nowa seria w AMBERKU pomaga kształtować umiejętności społeczno-emocjonalne* 
od najmłodszych lat, co – jak dowodzą badania – ułatwi dziecku adaptację w środowisku 
teraz i w dorosłym życiu.
Urocze zwierzątka i ich problemy – pokazane poprzez zabawne, wzruszające historie i wyraziste 
sugestywne ilustracje – pomogą dziecku zrozumieć emocje własne i innych, lepiej nad nimi 
panować, rozwiązywać konflikty i radzić sobie w trudnych sytuacjach. 

Niutuś to mały zuch, który ma mnóstwo pomysłów na coraz to nowe wynalazki. Nie zawsze mu się 
wszystko udaje, ale Niutuś nigdy się nie poddaje. A czy uda mu się z nowym, ogromnym latawcem? 
Gotowy!... Puszczam!… I PLASK!
W górę, w górę!… I BUM!
I znowu… ŁUP!
Czy dzięki wytrwałości Niutusia i pomocy przyjaciół latawiec wreszcie poszybuje wysoko?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Na końcu książki zamieszczone są w atrakcyjnej formie graficznej: 
• wyjaśnienie tematu
• praktyczne, proste ćwiczenia rozwijające poznaną umiejętność
• pytania dotyczące emocji i reakcji dziecka związanych z książką i jego własnymi oświadczeniami. 
Ułatwią one rodzicom i wychowawcom w interesujący i przystępny sposób lepiej przygotować 
dziecko do wyzwań, z którymi spotyka się na co dzień, i do funkcjonowania wśród rówieśników.

* Edukacja społeczno-emocjonalna (SEL – social and emotional learning) to proces nabywania wiedzy i umiejętności niezbędnych 
do zrozumienia i zarządzania emocjami, wyznaczania i osiągania pozytywnych celów, odczuwania i wyrażania empatii, 
nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

Polecamy w serii: 
Uczę się empatii
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Ilość stron: 40, pełny kolor
Cena detaliczna: 44,90 zł
Data premiery: 21.09.2022
EAN: 9788324177417

Jeden hamak dla dwóch. Uczę się empatii 
Shoshana Stopek, il. Gal Weizman

Nowa seria w AMBERKU pomaga kształtować umiejętności społeczno-emocjonalne* 
od najmłodszych lat, co – jak dowodzą badania – ułatwi dziecku adaptację w środowisku 
teraz i w dorosłym życiu.
Urocze zwierzątka i ich problemy – pokazane poprzez zabawne, wzruszające historie i wyraziste, 
sugestywne ilustracje – pomogą dziecku zrozumieć emocje własne i innych, lepiej nad nimi 
panować, rozwiązywać konflikty i radzić sobie w trudnych sytuacjach. 

Kol ma wymarzony nowy hamak i szykuje się do wymarzonej drzemki. Nie może się doczekać 
spokojnego odpoczynku. Niestety jego sąsiad ma zupełnie inne plany.
Al jest bardzo przejęty i zachwycony, że ma nowego sąsiada. Chce się z nim bawić, dzielić radością 
i sprawiać mu mnóstwo przyjemności. 
Ale Kol odtrąca wszelkie próby nawiązania kontaktu. Jest zagniewany, że sąsiad nie daje mu spokoju.
Czy Kol zrozumie dobre intencje Ala i będzie umiał postawić się w jego sytuacji?
Czy Al zrozumie, że Kol po prostu lubi ciszę i spokój? 
Czy oba misie koala okażą sobie EMPATIĘ i zostaną przyjaciółmi?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Na końcu książki zamieszczone są w atrakcyjnej formie graficznej: 
• wyjaśnienie tematu
• praktyczne, proste ćwiczenia rozwijające poznaną umiejętność
• pytania dotyczące emocji i reakcji dziecka związanych z książką i jego własnymi doświadczeniami. 
Ułatwią one rodzicom i wychowawcom w interesujący i przystępny sposób lepiej przygotować 
dziecko do wyzwań, z którymi spotyka się na co dzień, i do funkcjonowania wśród rówieśników. 

* Edukacja społeczno-emocjonalna (SEL – social and emotional learning) to proces nabywania wiedzy i umiejętności niezbędnych 
do zrozumienia i zarządzania emocjami, wyznaczania i osiągania pozytywnych celów, odczuwania i wyrażania empatii, 
nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

Polecamy w serii: 
Uczę się 

radzić sobie 
z trudnościami



BESTSELLERY



AMBEREK to światowe bestsellery! 
Ale i w Polsce większość z nich też już osiągnęła bestsellerowe nakłady,
które nieustannie się powiększają w kolejnych wydaniach i dodrukach. 

Uwielbiane są przez dzieci, doceniane i chwalone przez rodziców i nauczycieli przedszkolnych. Niosą dobre emocje, 
uczą zachowań według najszlachetniejszych wzorców jakby mimochodem – bawiąc, ciesząc, skłaniając do myślenia, 
nigdy nie ganiąc ani nie strasząc dziecka. 

Ich bohaterowie stali się nieodłącznymi, wspierającymi przyjaciółmi maluchów.
A największy z nich to Miś Tuliś – ulubiony przyjaciel milionów dzieci na całym świecie – zawsze gotowy nieść pomoc. 
Ma do podarowania tyle przytuleń że-aż! Rozczula, wzrusza, bawi i rozśmiesza. 

A jak inni bohaterowie książek AMBERKA pomagają nabrać poczucia własnej wartości i pewności siebie, jak uczą 
dzielenia się i wzajemnej akceptacji? Dzieci przekonają się w kipiących akcją i humorem, wzruszających i ciepłych, 
przepięknie ilustrowanych książkach, które stały się już współczesną klasyką. 

Są wśród nich najsłynniejsze światowe serie (Miś Tuliś, Za dużo marchewek, Jak schować Lwa, Dzień w Zwierzaczkowie), 
wybitni autorzy i ilustratorzy i ich kolejne dzieła (Nicola Kinnear, Giles Andreae i Guy Parker-Rees, Helen i Thomas 
Docherty) oraz pojedyncze tytuły sławnych twórców i olśniewające debiuty (Najpiękniejszy ogródek Borsuka, Wielka 
przygoda Jeżyka, Mops Klops, Wróć, mój Wilku, wróć!, Dobry, przyjazny świat, Kto się boi Lisa?, Dziewczynki mogą 
wszystko, Pestka i Jajko, Moje superowe ciężarówki i koparki, Słoniątko Trąbiątko w przedszkolu, A każdy widział kota).   



BESTSELLEROWE SERIE
Miś Tuliś Umykający całusek

Panna Śpieszka
i Pan LeniwiecZa dużo marchewek

Jak schować Lwa HELEN STEPHENS Dzień w Zwierzaczkowie SHARON RENTTA

DAVID MELLING

KATY HUDSON



Seria Miś Tuliś David Melling
Misia Tulisia kochają dzieci w 30 krajach!
Miś Tuliś to współczesna klasyka! „Guardian”

Miś Tuliś to ulubiony przyjaciel milionów dzieci na całym świecie. Ma do podarowania tyle dobroci i czułości, i „tyle przytuleń-że-aż”. 
Rozczula, wzrusza, bawi i rozśmiesza. Łagodnie i z humorem w kipiących akcją, przepięknie ilustrowanych książkach oswaja najmłodszych 
z nowymi doświadczeniami i przeżyciami o silnym ładunku emocjonalnym. Takimi, które zapamiętuje się na całe życie, jak pierwszy śnieg 
i magia Gwiazdki, pierwszy dzień w przedszkolu czy pierwszy wyjazd pod namiot. Miś Tuliś dodaje otuchy, gdy dziecko próbuje czegoś nowego, 
gdy nie może sobie z czymś poradzić i gdy coś przeskrobie. Zawsze bardzo się stara, choć nieraz mu się nie udaje. Zawsze szczery, gotów 
pomóc innym, jak każde dziecko pragnie miłości i szuka przyjaciół, którzy mu pomogą, pocieszą i zachęcą, by nigdy się nie zniechęcał.

Seria o Misiu Tulisiu pokazuje, jak pełna życzliwości i wzajemnej akceptacji umiejętność bycia w grupie daje radość, poczucie własnej wartości 
i pomaga przezwyciężyć obawy przed nieznanym. W AMBERKU ukazało się już 9 tomów w twardej oprawie na kredowym papierze. 
Są znakomitym prezentem i – jak pisze „Times” – idealnymi książkami na dobranoc. „Guardian” nazywa je współczesną klasyką ilustrowanej 
literatury dziecięcej.

DAVID MELLING to jeden z najbardziej znanych i lubianych na świecie brytyjskich autorów i ilustratorów książek dla dzieci, wyróżniających się 
poczuciem humoru, ujmującymi postaciami, uroczymi ilustracjami i pełnym ciepła i czułości przesłaniem. Jest twórcą książek nominowanych 
do najważniejszych nagród, m.in. Smarties Book Award, m.in. trylogii o dzielnym rycerzu: Umykający całusek, Śpij dobrze, dobry rycerzu, 
Trzy życzenia.

David Melling serię o Misiu Tulisiu napisał dla swoich dzieci. Pomysł przyszedł mu do głowy, kiedy czytał synkowi, który – tuż przed 
pójściem spać – mocno przytulił się do niego. Było to „przytulenie zmęczone”. Następnego ranka było „przytulenie śniadaniowe” i tak powstała 
zabawa w przytulenia. Wtedy miał już w szkicowniku misia, który szukał przygody… Wszystkie tomy są zainspirowane prawdziwymi wydarzeniami 
i przeżyciami z życia Mellinga i jego dzieci. Ta autentyczność, ponadczasowość i uniwersalność emocji pomaga maluchom tak mocno 
identyfikować się z Tulisiem i jego przyjaciółmi na co dzień przy zdobywaniu nowych doświadczeń.



Kto przytuli Misia Tulisia?
David Melling

Oprawa: twarda Cena detaliczna: 36,80 zł
Format: 271x276 EAN: 9788324175284
Ilość stron: 40, pełny kolor

Kto przytuli Misia Tulisia? to pierwszy tom kultowej, przepięknie ilustrowanej, 
pełnej humoru i ciepła serii, sprzedanej w 2 milionach egzemplarzy!

Miś Tuliś budzi się i czuje ogromną potrzebę przytulenia „takiego-że-aż”. Wyrusza więc 
na poszukiwanie przytuleń. Usiłuje przytulić się do drzewa, do kamienia, ale to nie to! 
Po wielu zabawnych próbach przytuleń do przyjaciół i dzięki ich pomocy – znajdzie 
najpiękniejsze przytulenie w największych, najcieplejszych ramionach mamy.

Miś Tuliś idzie do przedszkola
David Melling

Oprawa: twarda Cena detaliczna: 44,90 zł
Format: 271x276 EAN: 9788324180721
Ilość stron: 40, pełny kolor

Dzięki tej uroczej, ciepłej, zabawnej, pięknie ilustrowanej książce każde dziecko przekona się –
tak jak Miś Tuliś – jak fajnie jest w przedszkolu. Bo tyle tam wspaniałych zajęć i zabaw. 
I mnóstwo Tulisiowych przytuleń!

Pierwszy dzień w przedszkolu to nie lada wyzwanie dla każdego dziecka... Dlatego tak bardzo 
każdemu maluchowi potrzeba wsparcia i „przyjaciela takiego-że-aż”. A któż może bardziej 
rozbawić, podtrzymać na duchu i przekonać, ile wspaniałych zajęć, zabaw i przygód – i to zupełnie 
niespodziewanych – czeka w przedszkolu? Miś Tuliś! Wielki miś o wielkim sercu, który ma 
dla każdego „tyle przyjaźni-że-aż” i „tyle przytuleń-że-aż”.



Jak przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia i przeżyć ich niezwykłą magię? 
Najlepiej zrobić to z Misiem Tulisiem, który pokaże, jak spędzić ten najpiękniejszy czas w roku.

Miś Tuliś, zachwycony i przejęty nadchodzącą Wigilią, wybiega na poszukiwanie idealnej choinki. 
Tuliś nie spodziewa się, że spotka go tyle niezwykłych przygód i że znajdzie baśniowego przyjaciela! 
Ma tyle przytuleń do podarowania, że kilka rozdał drzewom, ale ciągle mu mało. 
Aż tu „pac”, nadlatują śnieżki, nadbiegają jego przyjaciele i zaczynają się wspaniałe zimowe zabawy. 
A na koniec Miś jak zwykle da dobre rady i pokaże, co robić w czasie świąt Bożego Narodzenia 
i w każdy dzień adwentu.

Święta Misia Tulisia
David Melling

Oprawa: twarda Cena detaliczna: 47,90 zł
Format: 271x276 EAN: 9788324181247
Ilość stron: 40, pełny kolor

Oprawa: twarda Cena detaliczna: 39,90 zł
Format: 271x276 EAN: 9788324177233
Ilość stron: 40, pełny kolor

Miś Tuliś kocha małe ptaszki
David Melling

Zabawne, wiosenne przygody Misia Tulisia i jego przyjaciół pokazują, ile radości daje pomaganie 
innym.

Miś Tuliś liczy swoje wiosenne skarby. Aż tu nagle spada coś z nieba… To ptasie gniazdo pełne 
jajeczek. Zawsze życzliwy i pomocny Tuliś proponuje, że zaopiekuje się nimi. 
Ale to nie takie proste… Przytulenie nieraz nie wystarczy, potrzebna jest pomoc przyjaciół.



Oprawa: twarda Cena detaliczna: 39,90 zł
Format: 271x276 EAN: 9788324177523
Ilość stron: 40, pełny kolor

Kochamy cię, Misiu Tulisiu
David Melling

Cudowna pochwała przyjaźni i potwierdzenie, że wszyscy kochamy Misia Tulisia. 
Bo jak można nie kochać Misia, który zawsze służy pomocą, kocha wszystkich i rozdaje tyle 
wspaniałych przytuleń?

Biedny Miś Tuliś! Tak bardzo chciałby mieć najlepszego przyjaciela. Wszyscy wokół mają: Puszatka
i Krowa, i Króliki Śmieszki. Tylko on nie. A może tylko tak mu się wydaje i nie widzi, że wokół ma 
samych przyjaciół, bo wszyscy bardzo go kochają?

Oprawa: twarda Cena detaliczna: 34,80 zł
Format: 271x276 EAN: 9788324173600
Ilość stron: 40, pełny kolor

Nie martw się, Misiu Tulisiu
David Melling

Tuliś niechcący coś przeskrobał i bardzo się martwi. Będzie mnóstwo przygód i mnóstwo 
Tulisiowych przytuleń.

Tuliś dostał od taty piękną czapeczkę, jest zachwycony i musi podzielić się radością z przyjaciółmi. 
Ale jak to bywa przy zabawie, czapeczka ucierpiała. Miś nie wie, jak powiedzieć o tym 
rodzicom. I bardzo się martwi. Przyjaciele usiłują pomóc naprawić stratę, ale... no sami 
zobaczycie... Wreszcie radzą, że nie trzeba się martwić, nawet jeśli coś niechcący się 
popsuje. Tylko najlepiej zaraz powiedzieć prawdę, pożalić się rodzicom. Oni zawsze 
zrozumieją i obdarują wielkimi Tulisiowymi przytuleniami na pocieszenie...



Radosna zabawa z Misiem Tulisiem i jego przyjaciółmi, a jednocześnie wspaniała lekcja 
dla dziecka – co ma robić, kiedy naprawdę się zgubi.

Miś Tuliś uwielbia się chować, ale jest za duży i zawsze najłatwiej jest znaleźć właśnie jego. 
Zasmucony, chce dać za wygraną. Wtedy Owieczka proponuje, żeby nie przerywał zabawy, 
tylko spróbował szukać, a ona mu pomoże. Tuliś jak zwykle całym sercem i z ogromnym przejęciem 
zabiera się do szukania. Co z tego wyniknie? Wiele niezwykłych, 
nieoczekiwanych i przezabawnych przygód. 
To dopiero będzie zabawa!

Miś Tuliś bawi się w chowanego
David Melling

Oprawa: twarda Cena detaliczna : 42,90 zł
Format: 271x276 EAN: 9788324178070
Ilość stron: 40, pełny kolor

Kipiące radością, kuszące cudownymi zapachami i smakami, zaskakujące kulinarne przygody 
rozczulającego Misia o wielkim sercu i jego przyjaciół. I zachęta dla dziecka do spróbowania 
czegoś nowego.

Miś Tuliś uwielbia pyszne miodowe ciasteczka, ale nagle jego miodek znika… Czy Tuliś da się 
przekonać owcom i spróbuje czegoś innego i nowego: jagód, marchewek czy orzechów? 
A może nawet to polubi?

Miś Tuliś piecze ciasteczka
David Melling

Oprawa: twarda Cena detaliczna : 38,90 zł
Format: 271x276 EAN: 9788324175420
Ilość stron: 40, pełny kolor



Seria Umykający całusek David Melling
DAVID MELLING to nie tylko twórca Misia Tulisia, ale jeden z najbardziej znanych i lubianych na świecie 
brytyjskich autorów i ilustratorów książek dla dzieci. Wyróżnia się poczuciem humoru, ujmującymi postaciami, 
uroczymi ilustracjami i pełnym czułości przesłaniem. 
Jego książki były filmowane, wystawiane w teatrze, nominowane do najważniejszych nagród, m.in. Smarties Book Award.

Jego pierwsza książka Umykający całusek została nominowana do nagrody Kate Greenaway. Stała się współczesną 
klasyką, nieustannie wznawianą od 20 lat w 30 językach. Została sprzedana w blisko 500 000 egzemplarzy 
i uznana za idealną bajkę na dobranoc. Otwiera ona serię o dzielnym rycerzu i jego wiernym rumaku pełną przygód, 
humoru, wdzięku i… całusków na dobranoc.



Umykający całusek  David Melling

Oprawa: twarda Cena detaliczna: 34,80 zł
Format: 250x276 EAN: 9788324171774
Ilość stron: 40, pełny kolor

Pełna ciepła, humoru i przygód, cudownie ilustrowana książka nie tylko na dobranoc o potrzebie okazywania miłości.

Król zawsze się śpieszy i w pośpiechu posyła synkowi całusa na dobranoc. Ale nie trafia. Całusek wylatuje przez okno 
i umyka. Rycerz wyrusza na poszukiwanie przez dziki las, wśród dzikich stworów, mroku i śniegu, aż wreszcie 
napotka ogromnego, zgłodniałego smoka. Ale zjawi się całusek, który pokona wszelkie zło.

Śpij dobrze, dobry rycerzu  David Melling

Oprawa: twarda Cena detaliczna: 34,80 zł
Format: 250x276 EAN: 9788324174041
Ilość stron: 40, pełny kolor

Pełna ciepła, humoru i przygód, cudownie ilustrowana książka o mocy miłości i cierpliwości… nie tylko do rodzeństwa.

W zamku wielkie poruszenie: mały książę ma nową siostrzyczkę, która nie może spać, tylko płacze i płacze.
Król wysyła więc swojego dzielnego i oddanego rycerza na poszukiwanie najbardziej miękkiej i najbardziej puszystej 
poduszki w całym królestwie. Byle szybko! Rycerz rusza ze swoim wiernym rumakiem na poszukiwania do dzikiego lasu. 
Czy uda mu się pokonać wszystkie przeciwności i niebezpieczeństwa, by wypełnić rozkaz?
I czy spokojny sen zapewni księżniczce najlepsza poduszka? A może coś innego?

Pełna ciepła, humoru i przygód, cudownie ilustrowana książka o przyjaźni, wierności i lojalności silniejszych niż magia.

Dzielny rycerz i jego wierny rumak tym razem mają chyba najtrudniejszą misję: pod nieobecność pary królewskiej 
zaopiekować się małym księciem i małą księżniczką. Ale to takie męczące… I nagle z pomocą przychodzi im magia. 
Spełniają się życzenia... tylko czy na pewno o to chodziło? Czeka ich noc pełna niespodziewanych, 
magicznych przygód, podczas których zrozumieją, że nie zawsze magia jest potrzebna,
żeby spełniły się życzenia.

Trzy życzenia  David Melling

Oprawa: twarda Cena detaliczna: 36,80 zł
Format: 250x276 EAN: 9788324174744
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KATY HUDSON to jedna z ulubionych autorek i ilustratorek polskich dzieci. Jej światowy bestseller Za dużo marchewek bawi i uczy przyjaźni 
i dzielenia się z innymi kolejne roczniki maluchów. Następne tomy serii: Za dużo zimowych zabaw, Wyścig po Złotego Żołędzia 
i Za doskonały tort urodzinowy – ugruntowały jej popularność. 

Skąd tak wielka popularność serii Za dużo marchewek Katy Hudson?
Bo Królik i jego przyjaciele to przesympatyczne, oryginalne, pełne wdzięku, a przede wszystkim prawdziwe postacie, które mają też swoje 
słabości do przezwyciężania.

Bo kipiąca przygodami akcja rozśmiesza i wzrusza do łez.

Bo kolorowy, radosny świat, który Katy Hudson wykreowała przepięknymi ilustracjami, jest niepowtarzalny.

Seria niesie przesłanie o najwyższej wartości przyjaźni, która pomaga w najtrudniejszych momentach, o umiejętności dzielenia się, 
współdziałania, wspólnej zabawy i wzajemnej pomocy.

Seria Za dużo marchewek Katy Hudson 



Za dużo marchewek
Katy Hudson
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Zabawna, pełna wdzięku i szalonych przygód, cudownie ilustrowana książka pokazuje, 
jak siła przyjaźni pomaga przetrwać trudne chwile w życiu, nawet gdy po drodze spotykają nas 
niezbyt miłe niespodzianki. A dzielenie się z innymi jest ważniejsze niż posiadanie.

Królik KOCHA marchewki!
Kocha je tak bardzo, że w jego przytulnej norce zaczyna brakować miejsca dla niego. 
Przyjaciele proponują mu pomoc, Królik przyjmuje ją z radością. Ale czy mnóstwo 
marchewek nie oznacza mnóstwa kłopotów dla Królika i jego przyjaciół?
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Za dużo zimowych zabaw
Katy Hudson

Ciepła i urocza książka o sile przyjaźni, która daje radość i pomaga przezwyciężać wszelkie 
przeciwności.

Żółw NIE LUBI zimy!
Dlaczego? – No bo nie – odpowiada. Ale tak naprawdę to dlatego, 
że jej nie zna, bo wtedy zapada w zimowy sen. Królik, Wiewiórka 
i Bóbr cieszą się zimą i hałasują tak bardzo, że ciągle go budzą.
Czy przyjaciołom uda się zachęcić Żółwia do wspólnych 
zimowych zabaw? A może Żółw polubi zimę?
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Wyścig po Złotego Żołędzia
Katy Hudson

Jesienny tom bestsellerowej, zabawnej, przepięknie ilustrowanej serii pokazuje, że umiejętność 
bycia we wspierającej się grupie jest ważniejsza niż zwyciężanie. Daje siłę do znoszenia 
niepowodzeń i zachęca do wspólnej zabawy.

Wiewiórka UWIELBIA zwyciężać! 
Jest najszybsza w całym lesie i zawsze wygrywała Wyścig po Złotego Żołędzia. Ale teraz to będą 
zawody drużynowe. Królik, Żółw i Bóbr chcą być w jej drużynie. Wiewiórka nie jest zadowolona... 
a będzie jeszcze mniej zadowolona, kiedy zacznie się wyścig...
Czy po wielu zabawnych przygodach Wiewiórka nauczy się działać w zespole? 
Czy zrozumie, że wspólna zabawa z przyjaciółmi przynosi więcej radości 
niż własne zwycięstwo?
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Za doskonały tort urodzinowy
Katy Hudson

Ciepła, zabawna książka pokazuje, że nie zawsze trzeba być perfekcyjnym, a dobra zabawa 
i współdziałanie z przyjaciółmi mogą dać więcej satysfakcji i przyjemności. 

Bóbr zawsze CHCE BYĆ PERFEKCYJNY! 
Wszystko robi starannie, uważnie i rozważnie. 
Teraz ma doskonały przepis na doskonały tort urodzinowy. Przyjaciele chcą mu 
pomóc i podzielić się radością wspólnego przygotowywania święta. 
Bóbr nie jest tym pomysłem zachwycony. A będzie jeszcze mniej zachwycony, 
kiedy zabiorą się do pracy... Oj, wiele się będzie działo! 
Czy Bóbr przekona się, że dzieło nawet mniej doskonałe, ale wspólne, 
jest lepsze niż dzieło doskonałe stworzone samemu?



Seria Panna Śpieszka i Pan Leniwiec Katy Hudson
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Pierwszy tom nowej serii, w którym Katy Hudson wprowadza temat uważności: zauważania, odczuwania 
każdej chwili i zwolnienia tempa. Dlatego książka jest również dla dzieci starszych.

Pan Leniwiec nie jest bynajmniej leniwy, tylko lubi wszystko robić powoli i po kolei. Uważniutko. Spokojniutko.
Panna Śpieszka lubi wszystko robić szybko i kilka rzeczy naraz. Szast-prast! Rach-ciach!
Co będzie, kiedy się spotkają i zaczną się razem bawić, a nawet uczestniczyć w wyścigu?
Czy Leniwiec pokaże Śpieszce to, czego do tej pory nie dostrzegała i nie czuła? Czy ta niezwykła przyjaźń 
pozwoli Śpieszce zrozumieć, jak fajnie jest zatrzymać się i odetchnąć? I w skupieniu rozejrzeć się dookoła, 
by cieszyć się pięknem otaczającego świata?
Ta przepięknie ilustrowana, inspirująca i energetyzująca książka jest równie zabawna, wzruszająca i niesie 
to samo mądre i dobre przesłanie o przyjaźni, co bestsellery autorki z serii Za dużo marchewek. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•  Radosna zachęta do przyjaźni, która akceptuje odmienność charakterów, temperamentów i predyspozycji. 
•  Uczy dziecko cierpliwości, zrozumienia emocji i możliwości innych. 

Wiosną 2023 drugi tom serii
Panna Śpieszka czeka na Pana Leniwca.



Seria Jak schować Lwa Helen Stephens

Ciepła, zabawna seria o wyjątkowej przyjaźni małej dziewczynki i wielkiego Lwa, przetłumaczona na 25 języków, 
obsypana międzynarodowymi prestiżowymi nagrodami.

Dzieci uwielbiają tę serię: cieszą się, bawią i wzruszają. Podziwiają piękne, oryginalne, wyraziste ilustracje i żywe kolory. 
Kibicują rezolutnym bohaterom w wyszukiwaniu i wymyślaniu kolejnych kryjówek przed rodzicami, przed nauczycielką, 
przed babcią i przekonują się, że to jest dobry Lew, który chce wszystkim pomagać i chroni Malwinkę.

Seria Jak schować Lwa niesie krzepiące, radosne przesłanie, że ten, kto ma pozytywny cel i chce pomagać innym, 
nie powinien zważać na przeszkody, bo jego starania prędzej czy później przyniosą rezultaty i zostaną docenione.



Pierwszy tom serii o niezwykłej przyjaźni.

Pewnego dnia w miasteczku pojawił się Lew, żeby kupić sobie kapelusz... Mieszkańcy się przerazili.
Wszyscy... oprócz Malwinki.
Ale jak bardzo mała dziewczynka może schować bardzo dużego Lwa?
I jak przekonać rodziców, by pozwolili mu zamieszkać w domu?
A może Lew jej pomoże?
Bo przecież przeciwności trzeba pokonywać...

Jak schować Lwa
Helen Stephens
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Malwinka i jej Lew są nierozłączni. Ale lwom nie wolno chodzić do szkoły, więc Lew Malwinki wciąż 
wkrada się za nią, a nawet dołącza jako pasażer na gapę do szkolnej wycieczki do muzeum.
I tu zaczynają się niespodziewane przygody…

A Lew – jak zwykle – zjedna sobie wszystkich swoją
opiekuńczością, pomocą i życzliwością. 

Jak schować Lwa w szkole
Helen Stephens
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Rodzice Malwinki zgodzili się, by Lew zamieszkał z nimi w domu. Ale oto przyjeżdża Babcia, 
która nic o tym nie wie. Malwinka musi schować przed nią Lwa, bo Babcia może się przestraszyć. 
Tylko jak to zrobić?
Okazuje się, że Babcia też ma swoją tajemnicę.

Szykują się wielkie niespodzianki!

Jak schować Lwa przed Babcią
Helen Stephens
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Najlepsza książka 2018 roku według „TIMESA”

Nadchodzi Gwiazdka. Malwinka wyjeżdża z rodzicami do cioci i dowiaduje się, że nie wolno 
zabrać Lwa do pociągu. Jak to? – przecież są nierozłączni. Czy Lew pozwoli, 
by Malwinka była smutna? Przecież przeciwności trzeba pokonywać…

Urocza, pełna niebywałych przygód podróż w śnieżnej, 
świątecznej atmosferze i wspólne – choć inne niż 
zaplanowane – rodzinne Boże Narodzenie.

Jak schować Lwa w Święta
Helen Stephens
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Seria Dzień w Zwierzaczkowie Sharon Rentta
Bestsellerowa nagradzana seria, kochana przez dzieci w 19 krajach!

Pięknie ilustrowane opowieści o niewiarygodnych przygodach mieszkańców Zwierzaczkowa pokazują na wesoło, 
ale bardzo fachowo, na czym polega praca w różnych zawodach. I co w każdej pracy jest najważniejsze.

Niepowtarzalne ilustracje Sharon Rentty tworzą baśniowy świat Zwierzaczkowa, gdzie wszyscy sobie pomagają, starają się, uczą, 
pracują i spełniają marzenia o wymarzonym zawodzie.



Oprawa: twarda Cena detaliczna: 36,80 zł
Format: 250x276 EAN: 9788324174898
Ilość stron: 40, pełny kolor

Dzień w Zwierzaczkowie: Strażacy przy pracy
Sharon Rentta

Pełna zabawnych przygód i humoru, radośnie kolorowa opowieść o pracy strażaków.  
Łoś chce być strażakiem. Będzie musiał poznać tyle nowych rzeczy, wykazać się odwagą, 
zdrowym rozsądkiem i refleksem w akcjach.

Straż pożarna ze Zwierzaczkowa pędzi na ratunek!
Panią Świnkę trzeba wyciągnąć z dziury w jezdni!
Pan Jamnik utkwił w rynnie!
A czy to pożar? No, nie! W urodziny Dziadka Żółwia 
świeczki wymknęły się spod kontroli!
Czy Łoś zostanie bohaterem?
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Dzień w Zwierzaczkowie: 
Wyruszamy pociągami z Kocurkami
Sharon Rentta

Pełna uroczych postaci książka zachęca do podróży pociągami i do realizacji marzeń. 

Kocurek Pazurek i jego Dziadek uwielbiają pociągi. Ruszaj więc z nimi w podróż pociągami 
ze Zwierzaczkowa. A jest ich tyle i są tak różne, że aż trudno sobie wyobrazić! Pojedziesz 
pociągiem Błyskawicą, kolejką górską, kuszetkami, Ekspresem Zebra, tajemniczym Bizonem...
Po drodze wydarzy się mnóstwo nieprzewidzianych przygód. Co będzie, kiedy krowy 
zechcą zjeść kolację na torach kolejowych? Co, kiedy krokodyl rozłoży się 
na trzech siedzeniach? A co, kiedy maszynista usiądzie na swoich okularach? 
A może Kocurek Pazurek będzie miał szansę sam poprowadzić pociąg?
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Na lotnisku w Zwierzaczkowie
Sharon Rentta

Radosna, pełna przygód opowieść z pędzącą akcją pokazuje lotnisko i oswaja dzieci z lotem 
samolotem!
Rodzina Koali wybiera się na wakacje do Koala Lumpur.
Teraz jadą na lotnisko w Zwierzaczkowie, żeby zdążyć na samolot.
Na lotnisku jest tyle nieznanych miejsc do odkrycia: punkt odpraw, 
hala odlotów, karuzele bagażowe, a nawet kabina pilota.
Tylko czym tu zająć dzieci podczas lotu?

Dzień w Zwierzaczkowie: Pora na Doktora
Sharon Rentta

Przezabawna opowieść dla wszystkich dzieci, które uwielbiają bawić się w lekarzy i pielęgniarki. 
I dla wszystkich, które boją się wizyty u doktora.

Tapirek zostanie lekarzem jak jego mama. Już teraz pomaga jej w pracy w szpitalu. 
I wywołuje przy tym wiele wesołego zamieszania.
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BESTSELLEROWI AUTORZY
NICOLA KINNEAR

GILES ANDREAE I GUY PARKER-REES

HELEN I THOMAS DOCHERTY



Nicola Kinnear
NICOLA KINNEAR olśniła w 2019 roku swym talentem w debiucie Odwagi, zajączku, który stał się jedną z najpopularniejszych 
i najpiękniejszych książek dla dzieci ostatnich lat.
Ta piękna – bajecznie kolorowa, radośnie wzruszająca, ciepła, zabawna i pełna czułości książka pokazuje, jak siła przyjaźni 
daje pewność siebie i odwagę. Wydawana w 30 krajach, w Polsce właśnie ukazało się już jej 7 wydanie! 

Wyjątkowa wrażliwość Nicoli Kinnear i talent do tworzenia uroczych postaci oraz malarskich, bajecznie kolorowych obrazów 
natury zachwyciły również w następnych książkach: Ciii… Cichutko! – o przełamywaniu nieśmiałości, Zmień prawa smoków, 
Rubinko! – o umiejętności dzielenia się oraz w najnowszej, najbardziej podobnej do Odwagi, zajączku – Pobaw się ze mną –
o pokonywaniu oporów przed kontaktami z innymi i o przyjaźni mimo różnic. 

Książki Nicoli Kinnear dają dzieciom radość i poczucie bezpieczeństwa.  



Odwagi, zajączku
Nicola Kinnear
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Odwagi, zajączku – debiut Nicoli Kinnear o przezwyciężaniu lęku przed nieznanym podbił serca 
dzieci i rodziców w 30 krajach.

Czy zajączek, który boi się wyjść z domu, zdoła pokonać swoje obawy i wyruszyć na poszukiwanie 
przyjaciółki? I czy wśród wspaniałych przygód odkryje, jak potrafi być dzielny?

Co niezwykłego ma w sobie ta debiutancka książka, że stała się bestsellerem w 30 krajach 
i w Polsce w ciągu 3 lat doczekała się już 7 wydań?
Po prostu jest niezwykła: bajecznie kolorowa, radośnie wzruszająca, cudownie energetyzująca 
i pozytywna. I naprawdę daje pewność siebie i odwagę!
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Ciepła, zabawna, pięknie ilustrowana książka o przezwyciężaniu nieśmiałości.

Wracamy do lasu z Odwagi, zajączku. Poznajemy Lisiczkę. Jest cichutka, a inni są hałaśliwi. 
Jest smutna, bo zna wiele bajek i ma dużo do opowiadania, ale nikt jej nie słucha ani nie słyszy. 
Ani jej, ani zbliżającego się Niedźwiedzia…

Czy uda jej się przełamać nieśmiałość, by ostrzec i ochronić przyjaciół? A może nawet pomoże 
Niedźwiedziowi?

Ta książka pokazuje, jak przyjaźń i troska o innych dają pewność siebie i odwagę. 
Jest cudowną zachętą do czytania, uczy dziecko, jak bajki i opowieści rozwijają wyobraźnię 
i uspokajają nie tylko na dobranoc.

Ciii… Cichutko!
Nicola Kinnear
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Ciepła i zabawna, pięknie ilustrowana książka zachęca do dzielenia się z innymi.

Nicola Kinnear zabiera nas do magicznej rubinowo-szmaragdowo-szafirowo-złotej krainy baśni.
Poznajemy Rubinkę – małą smoczycę, która tak bardzo chciała być dobrym smokiem, że z zapałem 
wypełniała wszystkie zalecenia zapisane w Księdze Praw Smoków: „Smoki straszą innych”, „Smoki 
zabierają wszystko innym”, „Smoki nie dzielą się z nikim”. 
I była tym bardzo zmęczona i bardzo samotna.

Czy żabka Szmaragdka, gąska Złotka i pegaz Szafirek pomogą Rubince zmienić złe zasady na dobre, 
by była szczęśliwa, radosna i mogła cieszyć się dzieleniem z innymi i wspólną zabawą z nowymi 
przyjaciółmi?

Zmień prawa smoków, Rubinko!
Nicola Kinnear



Giles Andreae, Guy Parker-Rees

GILES ANDREAE – poeta i GUY PARKER-REES – ilustrator są twórcami światowego fenomenu wydawniczego Żyrafy nie umieją 
tańczyć. Od 23 lat książka ta nie schodzi z czołówki list bestsellerów, wydawana jest w 36 językach, sprzedana w ponad 
10 milionach egzemplarzy. Zachwyca wyjątkowymi, energetyzującymi ilustracjami, pięknymi rymami i inspirującym przesłaniem, 
podanym w metaforyczny, wzruszający sposób. Dodaje otuchy dzieciom, które różnią się od innych.

Kolejne dzieła tych wybitnych brytyjskich twórców: Bądź dzielny, pingwinku, Słonik, który polubił być sobą, Niedźwiadku mały, 
jesteś wspaniały! też pomagają dzieciom nabrać poczucia własnej wartości i walczyć z uprzedzeniami i stereotypami 
myślenia. Uczą spełniać marzenia, przełamywać lęk przed nieznanym. Pokazują, że każdy jest ważny, tylko musi po prostu 
być sobą, a wtedy pozostali go zaakceptują.

Te książki inspirują i podnoszą na duchu każde dziecko. Uczą odwagi i pokazują, że nikt nie musi czuć się gorszy. 
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Światowy fenomen: 10 milionów sprzedanych egzemplarzy! 

Kultowa, pięknie ilustrowana i rymowana książka nie schodzi z pierwszych miejsc list bestsellerów 
od ponad 23 lat, a czytają ją kolejne roczniki dzieci w 36 językach. 

Gerard marzy, by zatańczyć, tak jak inne zwierzęta, w konkursie TANIEC DŻUNGLI.
Ale przecież każdy wie, że żyrafy nie umieją tańczyć... a może jednak umieją?

Ta cudownie zabawna i wzruszająca książka o zwycięstwie nad życiowymi przeciwnościami 
i stereotypami myślenia pomaga wszystkim, którzy czują się inni – słabsi, więksi, mniejsi… 
Została uznana za współczesną klasykę. Kochają ją dzieci i rodzice na całym świecie!

Żyrafy nie umieją tańczyć
Giles Andreae, il. Guy Parker-Rees



Bądź dzielny, pingwinku
Giles Andreae, il. Guy Parker-Rees

Światowy bestseller, cudownie ilustrowany i pięknie rymowany pomaga przezwyciężyć lęk 
przed nieznanym i zachęca do nowych doświadczeń.

Pingwinek Pip Pip boi się wody, więc kiedy jego przyjaciele bawią się radośnie w oceanie, 
biedny Pip Pip jest całkiem sam.
Czy maluch zdoła przezwyciężyć lęk?
Czasem wystarczy odrobina zachęty i mnóstwo miłości, żeby odważyć się i… skoczyć!

Wzruszająca, ciepła i zabawna opowieść pomaga dziecku nabrać poczucia własnej wartości, 
pewności siebie i odwagi przed każdym pierwszym nieznanym wyzwaniem!
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Cudownie ilustrowana i pięknie rymowana radosna, bajecznie kolorowa, ciepła, wzruszająca 
i dodająca otuchy zachęta do BYCIA PO PROSTU SOBĄ!

W słoniowej tradycji zwyczaje kazały,
by wszystkie młode w szranki stawały
i lepszymi niż inne być próbowały.

Tylko mały Num-Num nie stanął do zawodów, bo myślał, że nie jest w niczym lepszy. I czuł się gorszy.

Czy dzięki pomocy nowych przyjaciół pozna swój wyjątkowy talent i doceni swoją wartość?

Ta książka inspiruje dziecko do wiary w siebie, rozwija poczucie własnej wartości i przekonuje, 
że każdy jest ważny, wyjątkowy i niepowtarzalny. 

Słonik, który polubił być sobą
Giles Andreae, il. Guy Parker-Rees



Helen Docherty, Thomas Docherty

HELEN i THOMAS DOCHERTY to autorzy współczesnej klasyki, bestsellerów wydawanych w 26 językach.
Najsławniejsze z nich to Bajkołapek na dobranoc i Rycerz, który nie chciał walczyć. 

Helen pisze zabawne, rymowane opowieści; Thomas tworzy niepowtarzalne, malarskie ilustracje, które wypełniają zwierzątka, 
rycerze oraz dziwne i sympatyczne istoty. Wyobraźnia, wrażliwość plastyczna i kolorystyczna Thomasa Docherty wprowadza nas 
w baśniowe światy, a zabawne rytmiczne teksty Helen dają mądre i dobre przesłanie.

Książki małżeńskiej pary twórców zachęcają dzieci do czytania, pokazując, jak wielka jest moc bajek i opowieści. 
Uczą wzajemnego szacunku, akceptacji innych i pokazują siłę życzliwej przyjaźni. 



Pięknie ilustrowany i rymowany światowy bestseller autorów książek wydanych w 26 językach.

Poznajemy radość czytania z Bajkołapkiem, który na bajki miał wielką chrapkę.

W każdym domu na dobranoc
książki dzieciom wciąż czytano...

I nagle wszystkie książeczki z bajkami zaczynają znikać.

Kto podkrada bajki?

Dzielny zajączek postanawia rozwiązać zagadkę.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•  Wspaniała zachęta do czytania – nie tylko na dobranoc – w oryginalnej, zabawnej opowieści. 

Oprawa: twarda
Format: 250x276
Ilość stron: 40, pełny kolor
Cena detaliczna: 34,80 zł
EAN: 9788324173143

Bajkołapek na dobranoc
Helen Docherty, il. Thomas Docherty



Pięknie rymowana i ilustrowana, zabawna i pełna przygód książka o wartości i radości czytania, 
przetłumaczona na 26 języków. 

Jak pokonać smoka? Czy wystarczy mu poczytać?

Leoś łagodnym był rycerzem i bardzo dobre serce miał.
Inni rycerze chcieli walczyć, on – ciągle tylko czytać chciał.
Najmniejszej muchy by nie skrzywdził. Dobry i miły był dla każdego.
Rodzice mówili: – Rycerz ma WALCZYĆ! Lecz on nie bardzo wiedział, dlaczego.

Kiedy rodzice wyprawiają Leosia, by walczył ze smokiem, dają mu miecz i tarczę, a on zabiera ze sobą 
też mnóstwo książek...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•  Radosna zachęta do czytania i realizacji marzeń zgodnych z zainteresowaniami i predyspozycjami

dziecka. 
Oprawa: twarda
Format: 250x276
Ilość stron: 40, pełny kolor
Cena detaliczna: 36,80 zł
EAN: 9788324174706

Rycerz, który nie chciał walczyć
Helen Docherty, il. Thomas Docherty



Cudownie oryginalna, pięknie rymowana i ilustrowana książka przekonuje, 
że nie zawsze trzeba być najważniejszym i najpopularniejszym w grupie. 

W Ziewanicach, starej wiosce, dość sennej, dzieci nie miały do roboty nic specjalnego. 
Nie czekało ich nic nowego ani nic fajnego…

Aż pewnego dnia zjawiła się tajemnicza Abrakazebra ze swoim Magicznym Przedstawieniem. 
Wszyscy byli zachwyceni... z wyjątkiem Kozła. Czy i on przekona się, że marzenia, wspólna zabawa 
i przyjaźń dają więcej radości i satysfakcji niż poczucie, że jest się najważniejszym?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•  Ta książka pokazuje dziecku, jak ważne są wzajemny szacunek i akceptacja innych. 

Oprawa: twarda
Format: 250x276
Ilość stron: 40, pełny kolor
Cena detaliczna: 34,80 zł
EAN: 9788324173211

Abrakazebra
Helen Docherty, il. Thomas Docherty



BESTSELLEROWE KSIĄŻKI SŁAWNYCH AUTORÓW

OLŚNIEWAJĄCE DEBIUTY



Oprawa: twarda
Format: 225x276
Ilość stron: 48, pełny kolor
Cena detaliczna: 44,80 zł
EAN: 9788324174485

Inspirująca książka o dobroci, wydana w 20 krajach!

Wyobraź sobie świat, w którym wszyscy są dobrzy, mili i życzliwi. Niosą innym pomoc, wsparcie 
i nadzieję. To piękne, prawda? Ale możliwe!

Jeszcze nigdy w jednej książce nie spotkało się tylu mistrzów z całego świata, tylu największych 
ilustratorów, by nieść nadzieję i pokazać, jak nawet drobne, codzienne uczynki każdego z nas 
mogą sprawić, że nasz świat stanie się lepszy. 
Od czego najlepiej zacząć? Po prostu uśmiechnijmy się do kogoś, upewnijmy się, że nikt nie zostaje sam, 
kiedy się bawimy i podzielmy się zabawkami. Każdy z nas jest dobry w czymś innym, więc dajmy szansę 
wszystkim zabłysnąć. Każdy ma swoją wartość i wszyscy mamy coś, czym możemy się podzielić.

Ilustratorzy kultowych i bestsellerowych książek (m.in. Gruffalo, Odwagi, zajączku, Jak schować Lwa, 
Żyrafy nie umieją tańczyć) zachwycają feerią barw, stylów, technik i wrażliwości, niosąc jedno wspólne 
przesłanie: BĄDŹMY DOBRZY!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•  Ta wyjątkowa, piękna książka pokazuje najprostsze, codzienne sposoby

okazywania życzliwości, pomocy, grzeczności, uprzejmości. 
Uczy tolerancji, akceptacji i empatii. 

Dobry, przyjazny świat
Axel Scheffler oraz 37 wybitnych ilustratorów z całego świata



Oprawa: twarda
Format: 218x276
Ilość stron: 32, pełny kolor
Cena detaliczna: 44,90 zł
EAN: 9788324178483

Moje superowe ciężarówki i koparki
Giles Andreae, il. David Wojtowycz

Urzekająca wyrazistymi barwami pięknych ilustracji Davida Wojtowycza i zabawnymi wierszykami 
Gilesa Andreae, autora kultowego bestsellera Żyrafy nie umieją tańczyć, książka dla wszystkich 
miłośników dużych samochodów – bawi, zachwyca i uczy.

Który z tych wielkich samochodów najbardziej jest superowy?
Popatrzmy, co tak fajnego każdy z nich umie robić.

Uwielbiasz ciężarówki?
To wskakuj do kabiny kierowcy i ruszaj w drogę z tą wypełnioną bajecznie kolorowymi samochodami 
świetną książką. Dzięki niej wiele dowiesz się o fascynujących wozach strażackich, wywrotkach, betoniarkach,
dźwigach, traktorach, ambulansach i o ich pracy.



Oprawa twarda
Format: 221x276
Ilość stron: 40, pełny kolor
Cena detaliczna: 44,90 zł
EAN: 9788324181100

Przepięknie ilustrowana, chwytająca za serce książka wybitnej, nagradzanej ilustratorki.
Ciepło i mądrze pomaga dziecku przeżyć stratę. I wspiera jak najlepszy przyjaciel.

Lisiczka i Wilk hasali razem, pływali razem i razem zachwycali się pięknem otaczającego ich świata.

Dla dwojga przyjaciół świeciło słońce.
Aż do dnia, kiedy Wilk zniknął…
Lisiczka bardzo za nim tęskniła. 
Aż pewnego dnia…

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•  Ta książka podejmuje w niezwykle subtelny i metaforyczny sposób temat straty. 
• Oddziałuje na wrażliwość i wyobraźnię dziecka. 

Wróć, mój Wilku, wróć!
Sandra Dieckmann



Oprawa: twarda
Format: 276x276
Ilość stron: 40, pełny kolor
Cena detaliczna: 44,90 zł
EAN: 9788324181377

Słoniątko Trąbiątko w przedszkolu
Sharon Rentta

Światowy bestseller autorki serii Dzień w Zwierzaczkowie pomaga pokonać przedszkolne 
problemy malucha i pozwala mu zrozumieć, że nie we wszystkim musi być najlepszy.

W przedszkolu Słoniątka Trąbiątka pojawia się nowy kolega.

Wszyscy bardzo lubią Szympansiątko Wesolątko. Wszyscy... poza Trąbiątkiem.

Wesolątko jest najlepsze we wszystkim. Trąbiątko bardzo cierpi z tego powodu...

Ale Wesolątko znajdzie i na to sposób!

Wzruszająca i zabawna historia o uczeniu się przyjaźni i bycia w grupie.



Oprawa: twarda
Format: 265x276
Ilość stron: 32, pełny kolor
Cena detaliczna: 49,90 zł
EAN: 9788324179312

Mops Klops podbił świat! 
4 000 000 egzemplarzy w 30 krajach!

Zabawna, rymowana i ujmująca wyrazistymi, żywymi ilustracjami książka pokazuje, że nie warto 
być egoistą i że przyjaźń, wspólna zabawa i umiejętność dzielenia się są najważniejsze.

Klops to najbardziej samolubny mops na świecie.
Jest niegrzeczny, niemiły i ciągle się złości.
Nie chce dzielić się zabawkami, choć ma ich mnóstwo. 
Aż zdarzy się coś, co go zmieni... 

Mops Klops
Aaron Blabey



Oprawa: twarda
Format: 250x276  
Ilość stron: 36, pełny kolor
Cena detaliczna: 34,80 zł
EAN: 9788324174515

Pestka i Jajko
Alex Latimer, il. David Litchfield

Ciepła i wzruszająca, pięknie ilustrowana książka o przyjaźni silniejszej niż wszelkie przeciwności 
i rozstania.

Pestka i Jajko dobrali się jak w korcu maku i przyrzekli sobie przyjaźń na całe życie. 
Razem bawili się i cieszyli. 
Aż pewnego dnia Pestce wyrosły korzenie, pędy i nie mogła już biegać, pływać ani nawet ruszyć się 
z miejsca. Jajko zostało z nią i razem wymyślali nowe zabawy. 
Aż pewnego dnia Jajko przestało być jajkiem, bo wyrosły mu skrzydła, które uniosły je ku niebu 
w najpiękniejsze miejsca na świecie.

Jak ich przyjaźń przetrwa przez całe życie?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•   Pestka i Jajko pokazuje dziecku, że przyjaźń rodzi się z podobieństw, wspólnych zainteresowań, 

ale kształtuje się i trwa dzięki wyrozumiałości, cierpliwości, zaufaniu, wierności i lojalności. 



Oprawa: twarda
Format: 250x276
Ilość stron: 40, pełny kolor
Cena detaliczna: 34,80 zł
EAN: 9788324174461

Kto się boi Lisa?
Alison Green, il. Deborah Allwright

Pięknie ilustrowana i rymowana, zabawna i wzruszająca książka nagradzanych autorek 
pomaga pokonać lęk przed nieznanym, który często jest tylko wytworem wyobraźni.
I pokazuje, jak ważna jest przyjaźń, która dodaje odwagi.

Łup-łup-łup!
Któż by to być mógł?

Kto boi się Lisa w ciemności?

Królik i pan Kaczor, i Myszka, i Owca. 
Wszyscy uciekają i chcą się schronić w domu Królika.

Ale czy Lis jest naprawdę taki straszny, jak myślą?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•  Radosna zachęta do pomocy innym i dzielenia się, zaufania wobec innych i niepoddawania się 

lękowi. 

• Idealna książka na dobranoc.



Ciepła, podnosząca na duchu, przepięknie ilustrowana barwami czterech pór roku książka o tym, 
że nie wszystko można zaplanować. I jeśli nawet los przynosi nam przykre niespodzianki, 
to po burzy nadejdą znowu dobre i piękne dni.

Borsuk tak bardzo chciał mieć najpiękniejszy ogródek. Wszystko dokładnie sobie obmyślił 
i zaplanował.
Od zeszłego lata zbierał i gromadził w idealnym porządku nasionka. 
Na wiosnę z wielkim przejęciem rozpoczął prace. Przyjaciele pospieszyli mu z pomocą: 
razem pielili, grabili, aż wreszcie zasiali. 
A potem świętowali. Borsuk nie mógł się doczekać: już widział swoje równiutkie rządki kwiatów 
i warzyw.
Aż przyszedł deszcz — to dobrze. A potem burze i wichury — to niedobrze... I porwały nasionka. 
Borsuk zamknął się sam w domu i bardzo się martwił: – w tym roku nie będę miał najpiękniejszego 
ogródka...
A może jednak?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•  Wzruszająca zachęta dla dziecka – zwłaszcza dążącego do perfekcji – do niepoddawania się,

niezrażania się niepowodzeniami.  
•  Pochwała przyjaźni i wzajemnej pomocy. 

Oprawa: twarda
Format: 271x276
Ilość stron: 40, pełny kolor
Cena detaliczna: 39,90 zł
EAN: 9788324177202

Najpiękniejszy ogródek Borsuka
Marsha Diane Arnold, il. Ramona Kaulitzki

Nowość ilustrowana przez 
Ramonę Kaulitzki



Oprawa: twarda
Format: 250x276
Ilość stron: 40, pełny kolor
Cena detaliczna: 39,90 zł
EAN: 9788324175147

Dziewczynki mogą wszystko
Caryl Hart, il. Ali Pye

Inspirująca i zabawna, pięknie ilustrowana, rymowana książka dla każdej dziewczynki 
z wielkimi marzeniami.

Dziewczynki mogą wszystko!
Cokolwiek chcą, to robią.
Więc jeśli TY nią jesteś,
tak samo jest i z Tobą!
Dziewczynki są przeróżne,
lecz jedno dobrze wiemy:
Takiej jak TY dziewczynki
na świecie nie znajdziemy!

Chcesz zdobywać górskie szczyty? Lecieć w kosmos? Rządzić całym państwem? 
Dołącz do dziewczynek z tej książki, to zobaczysz, jak niewiarygodne rzeczy robią każdego dnia 
i przekonasz się, że i TY możesz zostać tym, kim chcesz, kiedy dorośniesz!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•  Ta książka przekonuje, że dziewczynki mogą być wspaniałe we wszystkich zawodach. 

• Energetyzujące ilustracje, zabawne rymy oraz sylwetki sławnych kobiet inspirują dziewczynki, 
a chłopców uczą do nich szacunku. 



Wielka przygoda Jeżyka
Jennie Poh

Oprawa: twarda
Format: 245x276
Ilość stron: 48, pełny kolor
Cena detaliczna: 41,90 zł
EAN: 9788324176397

Pięknie ilustrowana, wzruszająca, ciepła i mądra książka.
Uczy samodzielności, zaradności i dodaje odwagi przed każdym nowym wyzwaniem.

Nadszedł wielki dzień!
Czas, żeby Jeżyk wyruszył na spotkanie ze swoją pierwszą wielką przygodą. 
Ale czy jest gotowy?
Jak Jeżyk pokona wiele przeciwności? 
I czy znajdzie w sobie tyle wyobraźni i odwagi, by odkrywać wielki, szeroki świat?



A każdy widział kota
Brendan Wenzel

Oprawa: twarda
Format: 276x228
Ilość stron: 44, pełny kolor
Cena detaliczna: 47,90 zł
EAN: 9788324177363

Absolutnie unikatowa książka dla dzieci, ilustrowana wszystkimi kolorami i technikami pokazuje, 
jak różni się nasz sposób postrzegania siebie i innych!

• Prawdziwe arcydzieło! „New York Times”
• Bestseller nr 1 „New York Timesa” przetłumaczony na 25 języków.
• Najlepsza ilustrowana książka dla dzieci 2017 roku według „New York Timesa” i „Huffington Post”, 

nagrodzona Caldecott Honor.

Kot szedł sobie przez świat, a każdy widział go inaczej: dziecko, pies, lis, ryba, mysz, pszczoła, ptak, 
pchła czy wąż. Wenzel pokazuje, jak perspektywa, z jakiej patrzymy, kształtuje to, co widzimy, 
a kot z miękkiego przyjaznego zwierzaka domowego może przeistoczyć się w groźnego drapieżnika.
A ty, kiedy widzisz kota, to co widzisz?

Ta książka wzbudziła jednogłośny zachwyt: 
Wizualna lekcja postrzegania i interpretacji rzeczywistości. Wielowarstwowa, zabawna, fascynująca. 
Dzięki niej doświadczamy odmiennych perspektyw i różnych punktów widzenia. „Washington Post”

Mocne, rytmiczne, kontrastujące zestawienie słowa z obrazem... zachwycające. „Publishers Weekly”

Fascynująca, nowatorska, skłania do myślenia i pobudza wrażliwość. „Booklist”

Genialny pomysł, cudownie zrealizowany! „Shelf Awareness”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•  A każdy widział kota rozwija zmysł obserwacji, ciekawość, wyobraźnię, wrażliwość i empatię.

•  Przemawia na różnych poziomach do dzieci w każdym wieku i do dorosłych.


