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ISBN 978-83-7932-408-8

BAŚNIOWE KRÓLESTWO
Do Baśniowego królestwa trafiły najpiękniejsze klasyczne utwory najwybitniejszych twórców takich
jak: Hans Christian Andersen, Charles Perrault czy
bracia Grimm. Znalazły się tu także współczesne historie o pojazdach i zwierzątkach. Ten ogromny zbiór
bajek zabierze Twoje dziecko do baśniowych krain,
w których pozna wspaniałych bohaterów: obdarzone
niezwykłymi zdolnościami wróżki, piękne księżniczki,
dzielnych rycerzy, potrafiące mówić zwierzęta i wielu,
wielu innych. Dzięki ich przygodom Twoja pociecha
nauczy się odróżniać dobro od zła, a także dowie się,
jak radzić sobie z codziennymi problemami.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 245 mm
Ilość stron 800
Cena brutto 129,99 zł, 69,99 zł
Waga 1,82 kg; Standard 3
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN 978-83-7932-409-5

Encyklopedia jest nieocenionym źródłem wiedzy o świecie.
Można w niej wyszukać odpowiedzi na wiele nurtujących
pytań. W tej publikacji znajdziesz informacje o wszechświecie, naszej planecie, faunie i florze, ludzkim organizmie,
historii powszechnej oraz naukowych i kulturalnych dokonaniach człowieka. Zgromadzone tu wiadomości zostały
opracowane w przystępny sposób, a ponadto wzbogacono
je licznymi ilustracjami, które ułatwią przyswojenie tego
ogromu wiedzy.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 250 mm
Ilość stron 400
Cena brutto 99,99 zł, 49,99 zł
Waga 1,08 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

 

ŚWIAT WIEDZY. ENCYKLOPEDIA



Oprawa całokartonowa,
lakierowana, zaokrąglone rogi
Format 158 x 158 mm
Ilość stron 10
Cena brutto 11,99 zł, 6,99 zł
Waga 0,11 kg

SMOKI

WRÓŻKI
Zapraszamy Cię do fascynującego świata
magii, gdzie spotkasz się z pięknymi
wróżkami. Wezwij odpowiednią wróżką,
a ta za sprawą zaklęcia i czarodziejskiej
różdżki odmieni Twój los.

Choć smoki mają skrzydła, kolczaste
ogony oraz zioną ogniem, nie są groźne.
Te niezwykle sympatyczne stworzenia
słyną z robienia psikusów, posiadają
muzyczne zdolności i uwielbiają czytać
książki.

ISBN 978-83-7932-231-2

ISBN 978-83-7932-232-9

ISBN 978-83-7932-336-4


ISBN
978-83-7932-337-1
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Oprawa całokartonowa
Format 158 x 158 mm
Ilość stron 10
Cena brutto 11,99 zł, 6,99 zł
Waga 0,11 kg; Standard 20

SERIA RYMOWANKI

978-83-7932-105-6

978-83-7932-104-9

978-83-7932-103-2

978-83-7932-106-3

To seria książeczek z wierszykami dla dzieci. Kolorowe i zabawne ilustracje oraz teksty przeznaczone
dla najmłodszych ułatwią naszym pociechom poznawanie otaczającego nas świata.

MOJE PIERWSZE
ANGIELSKIE SŁÓWKA
Seria Moje pierwsze angielskie słówka to
zbiór książeczek edukacyjnych, dzięki którym dziecko od najmłodszych lat oswaja
się z językiem angielskim. Z uwagi na duże
kłopoty naszych milusińskich z „czytaniem”
klasycznego zapisu fonetycznego zastosowaliśmy jego uproszczoną postać, coraz
bardziej popularną. Każde hasło zostało zilustrowane zabawnym rysunkiem.
Oprawa całokartonowa,
lakierowana, zaokrąglone rogi
Format 158 x 158 mm
Ilość stron 10
Cena brutto 5,99 zł, 3,99 zł
Waga 0,1 kg; Standard 20

KSIĄŻECZKI KARTONOWE DLA NAJMŁODSZYCH
Dzięki książeczkom edukacyjnym nasze dzieci będą mogły poznać najwspanialsze bajki, pierwsze angielskie słówka, znane od pokoleń rymowanki, a także
w zabawny sposób nauczą się nazywać najważniejsze części swojego ciała.
Wśród tytułów znajdują się także wiersze Marii Konopnickiej, historie małej
Julki czy wierszowane ciekawostki o dinozaurach.

978-83-7932-093-6
978-83-7932-085-1
978-83-7932-088-2
978-83-7932-098-1
978-83-7932-095-0
978-83-7932-096-7

978-83-7932-097-4
978-83-7932-102-5
978-83-7932-087-5
978-83-7932-101-8
978-83-7932-090-5

978-83-7932-089-9

978-83-7932-100-1
978-83-7932-094-3

978-83-7932-091-2

978-83-7932-086-8

978-83-7932-092-9

978-83-7932-099-8

3

Oprawa całokartonowa,
lakierowana, zaokrąglone rogi
Format 158 x 158 mm
Ilość stron 10
Cena brutto 5,99 zł, 3,99 zł
Waga 0,1 kg; Standard 20
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ISBN 978-83-7932-413-2

KOLORY

ISBN 978-83-7932-414-9

ZAWODY
Myśleliście już, kim chcielibyście być, gdy dorośniecie? Lekarzem, policjantem albo nauczycielem? A może marzycie o tym, by zostać biznesmenem?
Zaglądając do środka, wybierzecie zawód dla siebie. Pomogą Wam w tym
wesołe wierszyki charakteryzujące każdy fach.

ISBN 978-83-7932-327-2



ISBN 978-83-7932-321-0





ISBN 978-83-7932-323-4

Oprawa całokartonowa,
lakierowana, zaokrąglone rogi
Format 190 x 190 mm
Ilość stron 10
Cena brutto 14,99 zł, 9,99 zł
Waga 0,15 kg





Jaki jest Twój ulubiony kolor? Niebieski, zielony, czerwony, różowy, a może
żółty? Wszystkie te barwy, a także wiele innych znajdziesz w naszej ilustrowanej książeczce. Wejdź do świata pełnego kolorów i baw się dobrze.

ENCYKLOPEDIA
PRZEDSZKOLAKA.
ZWIERZĘTA

CZY JUŻ WIESZ,
JAKI TO ZWIERZ?

SPOTKANIE NA
LEŚNEJ POLANIE

Za sprawą naszej książeczki
udzielisz swojemu maluszkowi
niezwykle przyjemnej lekcji
o zwierzątkach. Podczas niej
Twoje dziecko pozna nazwy
poszczególnych stworzeń oraz
odgłosy, jakie wydają. Najmłodszych zaciekawią również
informacje, gdzie mieszka i co
je dane zwierzątko oraz wiele
innych.

W stadzie jest ich wiele, mają
białe paski na czarnym ciele...
Czy już wiesz, jaki to zwierz?
Ta wspaniała książeczka zabierze Twoje dziecko do egzotycznej krainy, gdzie spotka
się z lwem, słoniem, tygrysem
i jeszcze wieloma innymi zwierzętami. Piękne ilustracje sprawią, że podczas wycieczki do
zoo Twój maluszek bezbłędnie
rozpozna poszczególne gatunki
zwierząt.

Czy wiesz, które zwierzę ma
najlepszy słuch, a które potrafi
obracać głową niemalże dookoła? Jeśli chcesz przekonać się,
jakimi fascynującymi cechami
odznaczają się leśne zwierzęta, wybierz się na spotkanie
z żubrem, wilkiem, jeżem i wieloma innymi. Kolorowe ilustracje i przejrzysty tekst sprawią,
że Twoje dziecko przyswoi
wiele interesujących faktów
dotyczących codziennego życia
mieszkańców lasu.

W krainie kuców i jednorożców
każdy z mieszkańców ma niepowtarzalny charakter. Za sprawą
tej książeczki dowiesz się, jakimi
mocami i zdolnościami dysponują te sympatyczne stworzenia.

Zbiór ponadczasowych wierszyków i kołysanek, które pokocha
każde dziecko. Pięknie ilustrowane książeczki stanowią doskonałą
rozrywkę oraz pożyteczną naukę.
Wesołe, szybko zapadające w pamięć teksty. Zaskoczy Cię, jak
szybko Twoje dziecko będzie je
samodzielnie recytować!

Chcesz poznać zwierzęta mieszkające na wsi? Nasza książeczka
przedstawi ci najważniejsze
z nich. Wybierz się w podróż na
spotkanie psa, kota, królika, owieczek i wielu innych mieszkańców
wsi. Dowiedz się, co najbardziej
lubią jeść i jak spędzają czas twoje
ulubione zwierzątka? Piękne,
kolorowe ilustracje sprawią, że
poczujesz się, jakbyś bawił razem
z nimi.

ISBN 978-83-7932-317-3



ISBN 978-83-7932-326-5



Poznaj historię dzielnego rodzeństwa, które, choć trafiło do
niezwykle słodkiej chatki, musiało
zmagać się z okrutną wiedźmą
i niełatwymi sytuacjami. Za sprawą tej bajeczki, przekonasz się, że
wspólnie można pokonać nawet
największe przeciwności losu oraz
że dobro wygrywa ze złem.

ISBN 978-83-7932-325-8

ZWIERZĘTA NA WSI

Oprawa całokartonowa,
lakierowana, zaokrąglone rogi
Format 190 x 190 mm, ilość stron 10
Cena brutto 14,99 zł, 9,99 zł
Waga 0,15 kg

JAŚ I MAŁGOSIA



RYMOWANKI

SAMOCHÓD
I MOTOCYKL
Wyrusz razem z samochodem
Przemkiem i motocyklem Kamilem
w podróż po ruchliwych ulicach
miasta. Sprawdź, co przytrafiło
się zaprzyjaźnionym pojazdom
podczas wspólnej przejażdżki.
Przekonaj się, dlaczego ciuchcia
Basia była smutna i jak rozwiązano
jej problem. Zobacz, co na stacji
kolejowej robiły dzieci i dowiedz się,
kto pomógł Basi.

ISBN 978-83-7932-316-6

KUCYKI
I JEDNOROŻCE







ISBN 978-83-7932-324-1

ISBN 978-83-7932-318-0
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HELIKOPTER JACEK
Z pomocą tej książeczki macie
szansę wyruszyć w podniebną podróż razem z Darkiem i Jackiem.
Jednak czy złe zachowanie Jacka
zostanie mu wybaczone przez
inne samoloty? Przemierzcie również wieś i wielkie miasto wspólnie z dwójką przyjaciół – Jarkiem
i Martą. Odkryjcie wraz z bohaterami bajki, jakie niebezpieczeństwa czyhają na ulicach miast.
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ISBN 978-83-63687-95-3

ISBN 978-83-63687-92-2

ISBN 978-83-63687-93-9

ISBN 978-83-63687-94-6

PRZYJACIELE Z ZAGRODY
Przyjaciele z zagrody to seria czterech książeczek o wesołych zwierzątkach.
W każdej z nich czytelnicy poznają zabawne, lecz pouczające przygody
bohaterów, takich jak: kotek, piesek, konik oraz świnki. Poszczególne wydania ukazują inne historie i choć dotyczą one różnych spraw, wszystkie
rozbawiają, a przede wszystkim kształtują i wskazują prawidłowe postępowanie. Zawarte morały pozwolą dziecku zrozumieć, jakie wartości są
w życiu ważne. Rymowany tekst przyczyni się do jeszcze łatwiejszego,
przyjemniejszego przekazu i zrozumienia, a niezwykle barwne strony
sprawią, że dziecko nie będzie mogło rozstać się z naszymi Przyjaciółmi
z zagrody.

Oprawa całokartonowa, lakierowana
Format 190 x 190 mm
Ilość stron 10
Cena brutto 14,99 zł, 9,99 zł
Waga 0,16 kg; Standard 20

ISBN 978-83-63687-90-8

Seria książeczek o czterech porach roku dedykowana jest najmłodszym.
Niezwykle barwne obrazki odzwierciedlają rzeczywistość, dzięki czemu
dzieci jeszcze łatwiej i szybciej poznają otaczający ich świat. Dowiedzą
się, czym charakteryzuje się dana pora roku, jaka jest wtedy pogoda,
co można robić zimą, jak spędzać czas latem, w co się ubrać wiosną
czy jesienią oraz wiele innych rzeczy. Za sprawą tego wydania dziecko
w przyjemny sposób pozna oblicze czterech pór roku. Wierszowany tekst
ułatwi zrozumienie przekazywanych informacji oraz umili wspólny czas
dziecka i rodzica.

ISBN 978-83-63687-87-8

ISBN 978-83-63687-88-5

ISBN 978-83-63687-89-2

PORY ROKU
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ŁAMIGŁÓWKI DLA TWOJEJ GŁÓWKI



ISBN 978-83-7932-415-6

Dzieci uwielbiają rozwiązywać zagadki! Łamigłówki są nie tylko świetnym
sposobem na nudę, to również niesamowity trening mózgu. Ta książeczka
zagwarantuje wspaniałą zabawę nie tylko najmłodszym, ale również całym rodzinom. Już dziś zamiast bezowocnie spędzać czas przed ekranem, Ty i Twoje
dziecko z ciekawością będziecie rozwiązywać logiczne zadania. Możesz być
pewny, że zaprocentuje to w przyszłości.

Oprawa kartonowa, lakierowana
Format 196 x 276 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 14,99 zł, 9,99 zł
Waga 0,15 kg; Standard 20

CZARODZIEJ Z KRAINY MATEMATYKI
ISBN 978-83-7932-022-6

Niniejsze wydanie to wspaniała pozycja dla rozpoczynających przygodę z liczbowymi rebusami, jak i dla tych, którzy chcą utrwalić zdobytą już wiedzę.
Przez labirynty matematycznych łamigłówek czytelników poprowadzi sympatyczny czarodziej, który zawsze służy pomocą i dobrą radą. Bogato ilustrowane, barwne strony, czytelne i zrozumiałe zadania sprawią, że nauka będzie
kojarzyć się wyłącznie z przyjemnością, a matematyka stanie się dla dzieci
ulubionym przedmiotem.
Oprawa kartonowa
Format 196 x 276 mm
Ilość stron 48
Cena brutto 11,99 zł, 6,99 zł
Waga 0,16 kg; Standard 20

SERIA CZYTAJ I KOLORUJ
Oprawa kartonowa, lakierowana
Format 196 x 276 mm
Ilość stron 48
Cena brutto 11,99 zł, 6,99 zł
Waga 0,12 kg; Standard 20

ISBN 978-83-7932-045-5

ISBN 978-83-7932-042-4

ISBN 978-83-7932-044-8

ISBN 978-83-7932-043-1

Bajki są nieocenionym źródłem mądrości. Opowiedziane pięknym językiem
historie przeniosą nasze pociechy do magicznej krainy oraz zapewnią rozrywkę, trwale zapisując w pamięci chwile spędzone z książką. Seria Czytaj
i koloruj ma dodatkowy walor dydaktyczny. Nasze pociechy oprócz sztuki
czytania będą mogły ćwiczyć umiejętność kolorowania.
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POZNAJEMY POJAZDY

ISBN 978-83-7932-150-6
ISBN 978-83-7932-152-0
ISBN 978-83-7932-151-3

ISBN 978-83-7932-155-1
ISBN 978-83-7932-156-8
ISBN 978-83-7932-157-5

ISBN 978-83-7932-158-2

ISBN 978-83-7932-149-0
ISBN 978-83-7932-153-7

ISBN 978-83-7932-147-6

ISBN 978-83-7932-154-4

Oprawa całokartonowa, lakierowana
Format 190 x 190 mm
Ilość stron 10
Cena brutto 14,99 zł, 9,99 zł
Waga 0,13 kg; Standard 20

ISBN 978-83-7932-148-3

Seria Poznajemy pojazdy to zbiór książek dla dzieci przedstawiający historie
małych bohaterów poznających pojazdy. Rymowane wierszyki pozwolą najmłodszym przeżyć niesamowite przygody, m.in. z koparką, pociągiem czy
śmieciarką. Ta edukacyjna seria nie tylko przekaże niezbędne informacje
o każdym pojeździe, ale także pozwoli spędzić dzieciom i rodzicom radosne
chwile z książką. Niezwykłe historie i barwne ilustracje ułatwią najmłodszym poznawanie świata.
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ISBN 978-83-7932-322-7







ISBN 978-83-7932-319-7

ISBN 978-83-7932-320-3

POZNAJEMY POJAZDY

LATAJĄCE

PŁYWAJĄCE

WOJSKOWE
Oprawa całokartonowa,
lakierowana, zaokrąglone rogi
Format 190 x 190 mm
Ilość stron 10
Cena brutto 14,99 zł, 9,99 zł
Waga 0,15 kg; Standard 20

DOBRE RADY LISKA

SERIA 3 TYTUŁÓW
Seria 3 tytułów dla dzieci, dzięki której najmłodsi będą mogli zobaczyć, co
dzieje się na placu budowy, poznać sekrety życia księżniczki, a także przenieść
się na wieś oraz na pokłady pirackich statków. Kolorowe i bogate ilustracje
oraz rymowane wierszyki przyciągną uwagę naszych milusińskich.

ISBN 978-83-7932-221-3

Lisek Exlibrisek to bohater, którego pokocha każde dziecko. Za sprawą naszego leśnego przyjaciela najmłodsi poznają bardzo ważne życiowe wartości oraz
zasady postępowania w pewnych sytuacjach. Kolorowo zilustrowane przygody
sympatycznego Liska umilą dzieciom kontakt z książką. Dzięki rymowanym
wierszykom przekonasz się, że lekcja wychowania jeszcze nigdy nie była tak łatwa Oprawa całokartonowa, lakierowana
i przyjemna. Będziesz niezwykle szczęśli- Format 190 x 190 mm
wy, kiedy, podczas wspólnego czytania, Ilość stron 10
Twoja pociecha wraz z Tobą będzie po- Cena brutto 14,99 zł, 9,99 zł
Waga 0,16 kg; Standard 20
wtarzać rady uroczego Liska Exlibriska.

ISBN 978-83-7932-220-6

ISBN 978-83-7932-219-0

ISBN 978-83-7932-003-5

To już kolejne książeczki z serii Poznajemy pojazdy. Za sprawą rymowanych wierszyków najmłodsi poznają najważniejsze funkcje czołgów,
statków, samolotów i wielu, wielu innych, nierzadko przeżyją z nimi też
niesamowite przygody. Ta edukacyjna seria nie tylko przekaże niezbędne informacje o każdym pojeździe, ale także pozwoli spędzić dzieciom
i rodzicom radosne chwile z książką. Niezwykłe historie i barwne ilustracje ułatwia najmłodszym poznawanie świata.

Oprawa całokartonowa,
zaokrąglone rogi
Format 160 x 240 mm
Ilość stron 14
Cena brutto 19,99 zł, 9,99 zł
Waga 0,22 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-182-7

ISBN 978-83-7932-205-3
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KOLOROWANKI Z NAKLEJKAMI

ISBN 978-83-7932-188-9

ISBN 978-83-7932-196-4

ISBN 978-83-7932-203-9

ISBN 978-83-7932-183-4

ISBN 978-83-7932-199-5

ISBN 978-83-7932-184-1

ISBN 978-83-7932-187-2
ISBN 978-83-7932-193-3

Oprawa kartonowa
Format 165 x 235 mm
Ilość stron 16
Cena brutto 4,99 zł, 3,99 zł
Waga 0,06 kg; Standard 20

ISBN 978-83-7932-195-7

Seria edukacyjnych kolorowanek z naklejkami to nauka i zabawa jednocześnie. Książeczki o różnorodnej tematyce, dzięki ciekawym rysunkom i naklejkom, umożliwią dzieciom ćwiczenie umiejętności przyklejania i kolorowania, pisania liter i cyfr oraz czytania. Zamieszczona na końcu układanka
to świetny sposób na naukę wycinania.
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ISBN 978-83-63687-73-1

CUDOWNE BAJKI PERRAULTA
Dzieci kochają bajki i baśnie. Wszystkie marzą, aby stać się jedną z bajkowych postaci, przeżyć pełne ciekawych przygód chwile, a za przyjaciół mieć odważnych bohaterów, którzy uchronią nas przed wszelkim
niebezpieczeństwem. W tym wydaniu każde dziecko znajdzie nowych
przyjaciół i pozna ich cudowne historie, które z pewnością pobudzą
wyobraźnię, skłonią do refleksji.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 245 mm
Ilość stron 64
Cena brutto 17,99 zł, 11,99 zł
Waga 0,27 kg; Standard 10

Dawno, dawno temu, w małym miasteczku w Danii żył wspaniały,
wrażliwy pisarz, uwielbiany przez dzieci i dorosłych – Hans Christian
Andersen. Dzięki baśniom pisarz ten żyje do dziś, nie tylko niezapomniany, ale coraz mocniej rozsławiany przez całe pokolenia czytelników. Dziś nazwisko Andersen jest jednym z najlepiej znanych na
świecie. Jego opowieści przetłumaczone zostały na ponad 80 języków.
W tym wydaniu mali czytelnicy znajdą nie tylko historie należące do
kanonu baśni, ale także te mniej znane – a równie mądre i piękne.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 48
Cena brutto 19,99 zł, 12,99 zł
Waga 0,35 kg; Standard 10

SERIA ULUBIONE BAJECZKI

ISBN 978-83-7932-066-0

ISBN 978-83-7932-063-9

Dzięki temu wydaniu każde dziecko pozna historie opowiedziane
w piękny sposób. Każda z publikacji zawiera dwie znane od pokoleń,
ciekawie zilustrowane i opowiedziane bajki. Seria ta pobudzi wyobraźnię niejednego małego czytelnika.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 48
Cena brutto 14,99 zł, 11,99 zł
Waga 0,32 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-065-3

ISBN 978-83-63687-36-6

H. CH. ANDERSEN
MAŁA SYRENKA I INNE BAŚNIE

12

ISBN 978-83-63687-66-3
ISBN 978-83-63687-69-4

ISBN 978-83-63687-68-7

ISBN 978-83-63687-61-8
ISBN 978-83-63687-63-2

ISBN 978-83-63687-62-5

ISBN 978-83-63687-64-9
ISBN 978-83-63687-67-0

ISBN 978-83-63687-65-6

Prezentowana seria to zbiór najciekawszych bajek, znanych od pokoleń.
Opowiedziane pięknym językiem historie przeniosą dorosłych czytelników
do błogiej krainy lat dziecięcych, a najmłodszym zapewnią rozrywkę, trwale zapisując w pamięci chwile spędzone z książką. Bajki są nieocenionym
źródłem mądrości. Za sprawą przygód barwnych bohaterów dzieci poznają
wartość prawdziwej przyjaźni, jak ważna jest rodzinna miłość, szczerość,
jakie zachowania zasługują na pochwałę, a których należy się wystrzegać. Ukazane historie niewątpliwie rozwiną wyobraźnię najmłodszych,
a przepiękne ilustracje sprawią, że
kontakt z książką będzie wielką
Oprawa twarda, lakierowana
przyjemnością. Dydaktyczny i wyFormat 202 x 285 mm
chowawczy wymiar bajek powinien Ilość stron 24
skłonić każdego rodzica, by sięgnąć Cena brutto 14,99 zł, 11,99 zł
po niniejsze wydanie, a barwne ilu- Waga 0,3 kg; Standard 10
stracje zainteresują niejedno dziecko.

ISBN 978-83-63687-70-0

SERIA 10 TYTUŁÓW

13

ISBN 978-83-7932-177-3

MOJE ULUBIONE POJAZDY
Są takie pojazdy, które wywołują u dzieci wiele pozytywnych emocji.
Jedni zachwycają się pojazdami budowlanymi, innym z wrażenia brakuje tchu na widok śmieciarki, jeszcze inni marzą o przejażdżce wozem
strażackim. W wydaniu tym zebraliśmy najciekawsze pojazdy poruszające się po ulicach, torach czy placach budowy, aby każdy maluch znalazł swój wymarzony i ulubiony. Rymowane wierszyki dostarczą wielu
ciekawych informacji na ich temat.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 14,99 zł, 9,99 zł
Waga 0,32 kg; Standard 10

SERIA SPOTKANIE Z BAJKĄ

ISBN 978-83-7932-163-6

ISBN 978-83-7932-165-0

ISBN 978-83-7932-162-9

ISBN 978-83-7932-166-7

ISBN 978-83-7932-167-4

Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 245 mm
Ilość stron 48
Cena brutto 14,99 zł, 9,99 zł
Waga 0,23 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-164-3

Wszystkich spragnionych przygód i niesłychanych zdarzeń zapraszamy na
SPOTKANIE Z BAJKĄ. Seria sześciu wspaniałych książek zabierze Cię daleko
stąd i pokaże zupełnie inny świat… Przecież Po drugiej stronie tęczy, W rajskim
ogrodzie, W magicznej krainie czas płynie wspaniale, jest tu wiele tajemnic,
mieszkają tu również niespotykani bohaterowie. Na pewno będziesz wracać
tam bardzo często, bo SPOTKANIE Z BAJKĄ to ciekawie spędzony czas, gwarantujący mnóstwo pozytywnych wrażeń.

14

Marzysz o przygodzie na wsi, z dala od zgiełku, nieopodal gór, rzek
i lasów? To wydanie w mgnieniu oka przeniesie Cię do sielskiej zagrody,
gdzie swoje życie wiodą trzy zabawne zwierzątka – piesek, kotek i konik.
Wspaniali mieszkańcy wesołej farmy nie tylko pozwolą wkroczyć Ci
do ciekawego świata zwierzątek, wraz z nimi przeżyjesz niezapomniane
przygody, ale także odbędziesz niezwykle pożyteczną lekcję wartości.

ISBN 978-83-7932-364-7



ISBN 978-83-7932-366-1

ISBN 978-83-7932-368-5






ISBN 978-83-7932-367-8

ISBN 978-83-7932-365-4



 

Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 14,99 zł, 9,99 zł
Waga 0,32 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-363-0

ISBN 978-83-7932-178-0

NA WESOŁEJ FARMIE

POWIASTKI Z MORAŁEM
Seria Powiastki z morałem to zbiór sześciu książek, w których przedstawiliśmy najpiękniejsze historie – nie tylko dawne, ale także współczesne. Ukazane opowieści niewątpliwie rozwiną wyobraźnię najmłodszych, a przepiękne ilustracje sprawią, że kontakt z książką będzie
wielką przyjemnością.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,35 kg; Standard 10
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ISBN 978-83-7932-261-9

PRZYGODY Z ZAGRODY

Historie zebrane w niniejszej książce przedstawiają przeróżne przygody zwierząt i ludzi mieszkających na wsi. Najmłodsi znajdą tu
mnóstwo wspaniałych bohaterów, wśród nich: konie, krowy, króliki,
świnki, kury, owieczki i inne. Każda z opowiastek ukazuje odmienne
sytuacje, problemy i mądre sposoby ich rozwiązywania.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 19,99 zł, 11,99 zł
Waga 0,32 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-260-2

WESOŁE POJAZDY
Opowieści zawarte w niniejszej książce przedstawiają szereg interesujących historii o różnych pojazdach. Mali kierowcy znajdą w niej bohaterów takich jak: rozsądny samochód, uparte pociągi, odważny wóz
strażacki, leniwa karetka i wielu innych. Wszyscy przeżywają ciekawe
i często pouczające przygody. Każdy dzień z Wesołymi pojazdami
zagwarantuje ogrom niespodzianek oraz niezapomnianych wrażeń.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 19,99 zł, 11,99 zł
Waga 0,32 kg; Standard 10



ISBN 978-83-63687-43-4

LISEK EXLIBRISEK.
DOBRE WYCHOWANIE WIERSZEM
Prezentowana książeczka to lekcja wychowania w pigułce. W lekki
i zabawny sposób nauczy najmłodszych, jak powinni zachować się
w wielu sytuacjach, z którymi spotykają się na co dzień. Nauczą się
uprzejmości, higieny, dobroci, szacunku, przyjaźni, tolerancji i wielu
innych wartości. Wszystko wytłumaczone i opowiedziane zostało za
pomocą rymowanych wierszyków.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 19,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,3 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932421-7

ZNAJDYWANKI.
ZAGADKI DLA OKA

ZWIERZAKI.
ZAGADKI DLA OKA





ISBN 978-83-7932-422-4
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Nie od dziś wiadomo, że należy ćwiczyć spostrzegawczość u dzieci i trenować ich mózg. Jeżeli chcesz, by Twoja pociecha poszerzała horyzonty,
rozwijała wyobraźnię, kreatywność czy zdolność abstrakcyjnego myślenia, ta kolorowa książeczka jest właśnie dla was. Dzięki znajdującym się
w niej zagadkom z pewnością nie będziecie narzekać na nudę.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,34 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-139-1

WYLICZANKI I WIERSZYKI
Wyliczanki i wierszyki to publikacja przeznaczona dla najmłodszych
odbiorców. Treść książki niejednokrotnie rozbawi i urozmaici zabawę
każdego dziecka. Dzięki temu wydaniu wesołe wyliczanki i wierszyki
pozna kolejne pokolenie, a rodzice razem z dziećmi przypomną sobie
najwspanialsze momenty beztroskich lat.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 19,99 zł, 11,99 zł
Waga 0,33 kg; Standard 10

ISBN 978-83-63203-68-9

ŻYCIE NA WSI
Życie na wsi to zbiór dwunastu bajek, które bez wątpienia umilą czas
każdego dziecka i rodzica. Historie zebrane w niniejszej książce przedstawiają przeróżne przygody zwierząt i ludzi. Opowieści nauczą dzieci
m.in. tego, czym jest prawdziwa przyjaźń, ile znaczy matczyna miłość
czy sumienna praca. Wzbogacają ją przepiękne ilustracje, które sprawią, że dziecko będzie sięgać po nią codziennie.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 48
Cena brutto 19,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,33 kg; Standard 10
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ISBN 978-83-7932-250-3

BAJKI DLA KAŻDEJ DZIEWCZYNKI
Przypomnijmy sobie bajkową rzeczywistość – jakże sprawiedliwą –
w której nie ma winy bez kary, a dobro zawsze zwycięża zło. Przecież
nic tak dobrze nie wpływa na rozwój i kształtowanie charakteru dziecka, jak czytanie bajek. Wspólna lektura może stać się miłym rytuałem
powtarzanym o różnych porach dnia, a także pretekstem do rozmowy
z dzieckiem, o tym, co jest w życiu najważniejsze.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 19,99 zł, 11,99 zł
Waga 0,33 kg; Standard 10

Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 19,99 zł, 11,99 zł
Waga 0,33 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-251-0

BAJKI DLA KAŻDEGO CHŁOPCA

Wielu z nas dzieciństwo kojarzy się z beztroską, radosną zabawą, szalonymi przygodami, ale także z ciepłem domu rodzinnego, wspólnie
spędzonym czasem przy ulubionej lekturze. Jeśli chcesz, aby i Twoje
dziecko mogło mieć takie wspomnienia, zapraszamy do krainy niezwykłych opowiastek i niesamowitych przygód.

ISBN
978-83-7932-005-9
 

SMOK WAWELSKI. LEGENDA POLSKA
Pragniemy zaprezentować Państwu niezwykłą legendę o smoku wawelskim. W zwięzłej, a zarazem wyczerpującej formie poznacie historię,
która według kronikarzy miała miejsce kilkanaście wieków temu
w dawnej stolicy naszego kraju, Krakowie. Dzięki tej książce najmłodsi
zrozumieją, dlaczego pod Wawelem znajduje się ziejący ogniem smok,
dowiedzą się, kim był Szewczyk Dratewka oraz Krak. Za sprawą niniejszego wydania tę niezwykle ważną dla naszej kultury legendę poznają
kolejne pokolenia, dzięki czemu nigdy ona nie zaginie, lecz będzie
wciąż żywa.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 200 x 276 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 24,99 zł, 17,99 zł
Waga 0,28 kg; Standard 10
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ISBN 978-83-7932-407-1

GDY ZA OKNEM ŚNIEG
Ta wspaniała książeczka umili długie zimowe wieczory dzieciom
i rodzicom. Zbiór bajek i opowiastek nawiązujących do tej białej
pory roku zachęci do czytania nie tylko wtedy, gdy za oknem śnieg,
ale również, kiedy go nie ma. Stęsknione za śnieżnym puchem maluszki będą mogły przenieść się w zimową scenerię o każdej porze
roku. Związane z Bożym Narodzeniem utwory uprzyjemnią wszystkim wyczekiwanie na pierwszą gwiazdkę.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,35 kg; Standard 10



ISBN 978-83-7932-371-5

CZYTAM I ZGADUJĘ.
WESOŁA BUDOWA I SKARB PIRATÓW
Ta kolorowa książeczka składa się z dwóch rymowanych historyjek.
Pierwsza zabierze Was na plac budowy, gdzie poznacie pracowitych
budowlańców i dowiecie się, jakie narzędzia oraz pojazdy wykorzystują
podczas stawiania nowych budynków. Następnie wsiądziecie na pokład
pirackiego statku i spróbujecie odnaleźć skrzynię pełną skarbów. Na
końcu tych opowieści znajdują się zgadywanki, które pozwolą Wam
wciągnąć do dalszej zabawy rodzinę i znajomych.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,35 kg; Standard 10

 

ISBN 978-83-7932-401-9

JULKA. MOJA PRZYJACIÓŁKA
Julka. Moja przyjaciółka to zbiór trzech historyjek pisanych wierszem.
Wraz z sympatyczną bohaterką najmłodsi przeżyją pierwsze kulinarne
przygody, piekąc z Julką babeczki, odwiedzą salon fryzjerski, gdzie
odkryją tajnik pięknych fryzur, a także wezmą udział w pełnym niespodzianek urodzinowym przyjęciu. Każda historia została barwnie
zilustrowana.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,36 kg; Standard 10
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ISBN 978-83-7932-369-2

MARIA KONOPNICKA
POJEDZIEMY W CUDNY KRAJ
Maria Konopnicka to pisarka, która na stałe zapisała się w kanonie
polskich twórców. Wiersze Marii Konopnickiej są doskonałe do czytania i słuchania, rozbudzają wrażliwość estetyczną dzieci. W naszej
publikacji znajdą Państwo zarówno te bardziej, jak i mniej znane
utwory poetki. Należą do nich: Stefek Burczymucha, Wielkie pranie,
Zamiary Stasia, Czytanie, tytułowy Pojedziemy w cudny kraj oraz
wiele innych.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,34 kg; Standard 10



ISBN 978-83-7932-398-2

KSIĘŻNICZKA TOSIA

Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 48
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,37 kg; Standard 10

Ta magiczna książeczka nie tylko pozwoli oddać się uroczej lekturze
o przygodach Tosi, ale urozmaici wolny czas najmłodszym. Druga
część publikacji to ciekawy zbór zadań i łamigłówek. Rozwiązując zagadki umieszczone na kolejnych stronach, sprawdzisz jak dobrze znasz
Tosię, ale również dowiesz się o niej wiele nowych rzeczy. Nie zabraknie tu również kreatywnych zadań, w których liczyć się będzie tylko
Twoja pomysłowość. Za sprawą zamieszczonych na końcu odpowiedzi,
będziesz mógł zweryfikować, czy poprawnie rozwiązałeś zagadki.
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ISBN 978-83-7932-392-0

BAJKI ZNANE I LUBIANE
Są takie bajki, które znamy i lubimy wszyscy. Niewątpliwie każdy pamięta z dzieciństwa historie o cesarzu, pragnącym nowych pięknych
szat czy rybaku, któremu udało się złowić złotą rybkę spełniającą
życzenia. Z pomocą tej książki odświeżycie Wasze wspomnienia oraz
z łatwością wprowadzicie swoje pociechy do wspaniałego świata bajek.
Z pewnością będziecie dobrze się przy tym bawić, spędzając wiele niezapomnianych chwil.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 245 mm
Ilość stron 96
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,36 kg; Standard 10



ISBN 978-83-7932-394-4

BAŚNIE NIM DZIECKO ZAŚNIE
Każda pora jest dobra na czytanie bajek. Z pewnością pamiętasz historie
o Czerwonym Kapturku, Małej Syrence, Roszpunce czy Pięknej i Bestii.
To klasyczne, piękne baśnie, które powinno poznać także Twoje dziecko.
Dzięki tej książce wprowadzisz swoją pociechę do magicznego świata
i spędzisz z nią wiele cudownych chwil.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 245 mm
Ilość stron 96
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,36 kg; Standard 10



ISBN 978-83-7932-396-8

NA DOBRE SNY POCZYTAJ MI
Wszystkie dzieci uwielbiają, gdy rodzice czytają im bajki na dobranoc.
To doskonały sposób na zacieśnienie więzi z pociechami, a także dobra
zabawa połączona z nauką. Historie zawarte w tej książce idealnie się do
tego nadają. Dzięki nim spędzicie wiele niezapomnianych wieczorów,
po których dzieci spokojnie zasną i będą mieć piękne sny.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 245 mm
Ilość stron 96
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,36 kg; Standard 10



ISBN 978-83-7932-397-5

ZNAJDŹ CHWILECZKĘ NA BAJECZKĘ
Każdego dnia warto znaleźć choć chwilę na to, aby poczytać. Ten zbiór
bajek pozwoli dziecku ciekawie spędzić wolny czas, a także przyniesie
mu mnóstwo korzyści. W końcu nie od dziś wiadomo, że czytanie rozwija umysł i pobudza wyobraźnie. Z przyjemnością zapraszamy do bajkowego świata, w którym Twoja pociecha nauczy się pokory, uczciwości
i przekona się o wartości ciężkiej pracy.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 245 mm
Ilość stron 96
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,36 kg; Standard 10
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ISBN 978-83-7932-328-9

BAJKI EZOPA
Bajki Ezopa to zbiór krótkich opowiadań z morałem. Zabawne
historyjki przedstawiają sytuacje z życia codziennego, które mogą
przytrafić się każdemu z nas. Ciekawe teksty skłonią do refleksji, natomiast kolorowe ilustracje pomogą rozbudzić wyobraźnię Twojego
dziecka. Ta niezwykła książeczka będzie nie tylko świetną lekturą,
ale i wyjątkowym prezentem dla najbliższych.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 215 x 305 mm
Ilość stron 64
Cena brutto 29,99 zł, 17,99 zł
Waga 0,56 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE



ISBN 978-83-7932-338-8

BAJKI PERRAULTA
Witamy w świecie niezwykłych bajek Perraulta. Tutaj każdy może
zamienić się w piękną królewnę, bądź roztropnego księcia. Barwne
ilustracje, jakie zawiera każda ze stron książki, pobudzą wyobraźnię
Twojego dziecka, a dydaktyczne teksty nauczą je, jak radzić sobie
z niełatwymi sytuacjami w życiu codziennym. Gwarantujemy, że
ciężko będzie Ci się rozstać z tak ciekawą lekturą.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 215 x 305 mm
Ilość stron 64
Cena brutto 34,99 zł, 19,99 zł
Waga 0,56 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE



ISBN 978-83-7932-305-0

BAŚNIE ANDERSENA
Baśnie Andersena to zbiór dziewięciu najbardziej znanych baśni
duńskiego powieściopisarza Hansa Christiana Andersena. Lektura
każdej z nich wprowadzi młodego czytelnika w tajemniczy i magiczny świat, którego nie będzie chciał opuścić, gdzie zaprzyjaźni się
z Małą Syrenką bądź Brzydkim Kaczątkiem. Niesamowite opowiadania skłonią do refleksji, a liczne kolorowe ilustracje uatrakcyjnią
odbiór oraz pobudzą wyobraźnię dziecka.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 215 x 305 mm
Ilość stron 64
Cena brutto 34,99 zł, 19,99 zł
Waga 0,56 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE
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ISBN 978-83-7932-304-3

CUDOWNE BAŚNIE BRACI GRIMM
Niniejsze wydanie zawiera pięknie ilustrowane, przetłumaczone z oryginalnych wersji baśnie niemieckich pisarzy. Autorka przekładu, zachowując literacką wrażliwość oryginału, stworzyła współczesne i zrozumiałe
dla każdego dziecka teksty. W środku znajdziesz takie utwory jak: Królewna Śnieżka, Pani Zima czy Czerwony Kapturek, zaliczane do najpiękniejszych baśni świata.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 215 x 305 mm
Ilość stron 64
Cena brutto 34,99 zł, 19,99 zł
Waga 0,55 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE


ISBN
978-83-7932-332-6

POJAZDY. NIE TYLKO NA CZTERECH KOŁACH
Gdziekolwiek się nie obejrzymy, zewsząd otaczają nas pojazdy. Najczęściej widzimy je na ulicy w postaci radiowozu czy śmieciarki lub na placu
budowy, gdzie prace człowieka wspomagają koparki i spychacze. Jednak
wystarczy tylko spojrzeć w niebo, by dostrzec samoloty i helikoptery.
Jeszcze wyżej, poza zasięgiem naszego wzroku, poruszają się promy kosmiczne. Tafle mórz i oceanów także przecinają różne środki transportu, np. statki pasażerskie czy skrywające się pod powierzchnią okręty
podwodne. Każdy z tych pojazdów pełni ważną rolę, z pewnością warto
poznać je wszystkie.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 215 x 305 mm
Ilość stron 64
Cena brutto 29,99 zł, 17,99 zł
Waga 0,56 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE



ISBN 978-83-7932-419-4

RYMOWANKI MOJEGO DZIECIŃSTWA
Rymowanki mojego dzieciństwa to zbiór wesołych wyliczanek, wierszyków i piosenek, które każdy z nas pamięta ze swojego dzieciństwa. Są one
przekazywane z pokolenia na pokolenie i rozpowszechniane od wieków.
Ene, due, rabe…; Mam chusteczkę haftowaną czy Baloniku mój malutki to
ponadczasowe teksty znane z zabaw na podwórku, usłyszane od starszych
kolegów, rodziców i dziadków. Dzięki tej bogato ilustrowanej książce
najmłodsi czytelnicy mogą ćwiczyć pamięć, poznając wesołe rymowanki,
a ich rodzice przypomną sobie czasy młodości. To wspaniała okazja do
wspólnych zabaw, gier i śpiewu, które każdy będzie później wspominać
z sentymentem.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 215 x 305 mm
Ilość stron 64
Cena brutto 34,99 zł, 19,99 zł
Waga 0,56 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE
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SERIA BŁYSZCZĄCA

ISBN 978-83-7932-214-5

ISBN 978-83-7932-215-2

ISBN 978-83-7932-217-6

Oprawa twarda z gąbką, lakierowana
Format 180 x 252 mm
Ilość stron 160
Cena brutto 29,99 zł, 19,99 zł
Waga 0,55 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-216-9

Niniejsza seria to zbiór czterech stusześćdziesięciostronicowych książek o różnej tematyce. Podarowując najmłodszym prezentowane tytuły, zagwarantujesz im wspaniałe chwile z bajkowymi bohaterami. Każde z wydań
zabierze Twoją pociechę w inny świat, za sprawą jednego z nich przeżyją niesamowite przygody ze zwierzątkami na wsi, kolejne zabierze najmłodszych na przejażdżkę z fantastycznymi
pojazdami. Pozostałe dwa tytuły to bajki i baśnie, które pokochają dziewczynki
oraz chłopcy. Jedna seria, a tyle wrażeń!

Pragniemy Państwu zaprezentować wyjątkowy zbiór, Bajki dla najmłodszych. Nasi milusińscy na kartach książki spotkają bohaterów, z którymi
przeniosą się w magiczny świat pełen przygód i niespodzianek. W podróż zabiorą ich ze sobą: Calineczka, Czerwony Kapturek, Kopciuszek,
Królewna Śnieżka, Mała Syrenka, Piękna i Bestia, Roszpunka, Śpiąca
Królewna, Żabi Król oraz Złotowłosa. Kolorowo zilustrowane niecodzienne historie zachęcą małego czytelnika do samodzielnych wypraw
w bajkowy świat. Prezentowany zbiór to również świetna okazja dla
rodziców chcących miło spędzić czas ze swymi pociechami i przekazać im wartości, którymi powinny się kierować. Ciekawe wydarzenia
z życia postaci sprawią, że dzieci będę chętnie sięgały po tę książkę. To
wydanie powinno znaleźć się w Twojej domowej biblioteczce.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 240
Cena brutto 49,99 zł, 29,99 zł
Waga 0,68 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-006-6

BAJKI DLA NAJMŁODSZYCH
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ISBN
978-83-7932-382-1



BAJKI NASZEGO DZIECIŃSTWA
Ten zbiór bajek to wspaniały prezent dla każdego dziecka. Może stać
się lekturą do poduszki, dzięki której poznacie fascynujące historie
o dobrych wróżkach rozdających piękno, mądrość, wdzięk oraz pozytywne wartości, oraz o złych czarownicach, które chcą wyrządzić
człowiekowi krzywdę.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 245 mm
Ilość stron 128
Cena brutto 34,99 zł, 19,99 zł
Waga 0,42 kg; Standard 10

ISBN
978-83-7932-387-6



KRAINA WESOŁYCH POJAZDÓW
Już dziś wkrocz do wyjątkowej krainy. Opowieści zawarte w niniejszej
książce przedstawiają szereg interesujących historii o różnych pojazdach. Mali kierowcy znajdą w niej bohaterów takich jak: rozsądny samochód, uparte pociągi, odważny wóz strażacki, leniwa karetka i wielu
innych. Wszyscy przeżywają ciekawe i często pouczające przygody.
Każdy dzień z Krainą zagwarantuje ogrom niespodzianek oraz niezapomnianych wrażeń.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 245 mm
Ilość stron 128
Cena brutto 34,99 zł, 19,99 zł
Waga 0,43 kg; Standard 10

ISBN
978-83-7932-388-3



WESOŁE RANCZO
Historie zebrane w niniejszej książce przedstawiają przeróżne przygody zwierząt i ludzi mieszkających na wsi. Każda z opowiastek ukazuje
odmienne sytuacje, problemy i mądre sposoby ich rozwiązywania. Za
sprawą barwnych ilustracji najmłodsi poznają, czym charakteryzuje się
życie w zagrodzie oraz jak wyglądają dane zwierzątka.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 245 mm
Ilość stron 128
Cena brutto 34,99 zł, 19,99 zł
Waga 0,44 kg; Standard 10

25
MOJE ULUBIONE RYMOWANKI

ISBN 978-83-7932-117-9

Moje ulubione rymowanki to wyjątkowy zbiór, dzięki któremu najmłodsi wraz z naszymi bohaterami przeniosą się do krainy pór roku,
spędzą wesołe chwile w gospodarstwie, spróbują przechytrzyć wawelskiego smoka, z Julką wyprawią urodziny, a Lisek Exlibrisek udzieli
im cennej lekcji wychowania. Dzieci poznają również najpiękniejsze
utwory nawet sprzed kilkuset lat, wyliczanki, wierszyki lub piosenki,
które niejednokrotnie rozbawiały i uczyły.

ISBN 978-83-7932-287-9

ISBN 978-83-7932-288-6

Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 240
Cena brutto 39,99 zł, 29,99 zł
Waga 0,83 kg; Standard 10

BAJKI I BAŚNIE
DLA DZIEWCZYNEK

BAJKI I BAŚNIE
DLA CHŁOPCÓW

Za sprawą niniejszych książek zagwarantujesz najmłodszym lekcje wrażliwości, uczciwości i dobroci.
Historie wspaniałych bohaterów pozwolą rozwinąć wyobraźnie naszych pociech, nierzadko pokażą, jak
należy postępować w życiu, jakich dokonywać wyborów. Piękne ilustracje przyciągną uwagę małych dam
i dżentelmenów i z każdą przewracaną stroną będą cieszyć jeszcze bardziej. Dzięki niezwykle opisanym
przygodom Królewny Śnieżki, Kopciuszka, Aladyna, Piotrusia Pana i innych postaci dziewczynki i chłopcy z odwagą wkroczą w świat, wiedząc, co jest dobrem, a co złem. Jeśli chcesz wręczyć dziecku upominek,
który będzie wspominało przez lata, wręcz mu prezentowaną książkę.
Oprawa karton z gąbką, lakierowana
Format 180 x 252 mm
Ilość stron 144
Cena brutto 39,90 zł, 29,99 zł
Waga 0,63 kg; Standard 10
ZŁOCONE/POSREBRZANE LITERY W TYTULE
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ISBN 978-83-7932-346-3

BIBLIA DLA DZIECI
Biblia to jedna z najważniejszych ksiąg w historii ludzkości. Dzięki temu
pięknie ilustrowanemu wydaniu Twoje dziecko pozna najciekawsze przypowieści ze Starego i Nowego Testamentu oraz najsłynniejsze biblijne
postaci takie jak Kain i Abel czy Jan Chrzciciel. Zrozumiałym dla dziecka
językiem opisano tu m.in. historię stworzenia świata; wydarzenia związane
z narodzinami Pana Jezusa, a także liczne cuda, które czynił. Ta publikacja
stanowi idealny wstęp do zapoznawania dzieci z chrześcijańskimi wartościami.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 250 mm
Ilość stron 192
Cena brutto 39,99 zł, 24,99 zł
Waga 0,62 kg; Standard 10

ISBN
978-83-7932-418-7


ISBN
978-83-7932-417-0



ZŁOCONE LITERY W TYTULE

W KRAINIE MAGII.
BAŚNIE DLA CHŁOPCÓW

W KRAINIE MAGII.
BAŚNIE DLA DZIEWCZYNEK

Są bajki, które wybrzmiewają swoją oryginalną treścią pomimo upływu lat. Zna je każdy z nas, dlaczego więc nie miałyby poznać je także nasze dzieci. W krainie magii to seria niezapomnianych baśni dla
dziewczynek i chłopców. Zachęcając najmłodszych do spędzania wspólnych chwil z książką, zaprosisz
je do świata przepełnionego zadziwiających zdarzeń i niesamowitych bohaterów. Za sprawą uniwersalnych przesłań, trafnych puent i historii mających wychowawczy wymiar dzieci łatwiej zrozumieją otaczających ich świat. Te bogato zilustrowane księgi pozwolą najmłodszym zapamiętać swoje dzieciństwo
jako niezwykle magiczny i radosny czas.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 245 mm
Ilość stron 400
Cena brutto 99,99 zł, 49,99 zł
Waga 1,03 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE
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ISBN 978-83-7932-145-2

BIBLIA POLSKO-ANGIELSKA DLA DZIECI
Wspaniałe wydanie w wersji polskiej i angielskiej dla dzieci i młodzieży
przedstawiające 12 najbardziej znanych historii z Pisma Świętego m.in.:
o Kainie i Ablu, Jonaszu, Mojżeszu, narodzinach Jezusa, ostatniej wieczerzy. Prezentowe wydanie łączy w sobie bajkowe ilustracje i zrozumiałe opisy przypowieści. To wspaniały prezent komunijny i nie tylko.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 192
Cena brutto 49,99 zł, 29,99 zł
Waga 0,77 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE



ISBN 978-83-7932-342-5

BAJKI DLA POKOLEŃ
Istnieją utwory, które, choć liczą już setki lat, wciąż wybrzmiewają
uniwersalnymi treściami. Takie są właśnie bajki. To one umilały dzieciństwo naszym dziadkom, rozweselały wieczory wielu rodzicom,
również dla nas były ulubioną dobranocką. Dziś to my czytamy bajki
pociechom, by zagwarantować im pełne magii dziecięce lata oraz odbyć
z nimi lekcję wrażliwości, uczuciowości i odwagi. Spraw najmłodszym
radość, jaką sam miałeś przed laty i przekaż im tradycyjne wartości.
Pamiętaj, dobre rzeczy nie zmieniają się od pokoleń.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 215 x 305 mm
Ilość stron 224
Cena brutto 99,99 zł, 49,99 zł
Waga 1,3 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE



ISBN 978-83-7932-343-2

KOLEKCJA NIEZAPOMNIANYCH BAJEK
Kolekcja niezapomnianych bajek to zbiór opowieści, które każdy dorosły
doskonale pamięta z czasów swojego dzieciństwa. Ta publikacja stanowi doskonałą okazję, by te niesamowite historie poznało także Twoje
dziecko. Z pewnością zainteresują je przygody Guliwera, Czerwonego
Kapturka czy Piotrusia Pana. Dzięki bajkom nauczy się, jak należy postępować i dowie się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Barwne
ilustracje sprawią, że nie będzie chciało się oderwać od lektury. Wspólne czytanie tej książki przyczyni się do wzmocnienia więzi pomiędzy
wami i zapewni Twojemu dziecku niezapomniane wrażenia.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 215 x 305 mm
Ilość stron 224
Cena brutto 99,99 zł, 49,99 zł
Waga 1,28 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

28

Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 245 mm
Ilość stron 400
Cena brutto 49,99 zł, 29,99 zł
Waga 0,96 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE



ISBN 978-83-7932-411-8

NAJPIĘKNIEJSZE BAŚNIOWE PRZYGODY
Ta książka sprawi, że wraz z dziećmi wkroczycie do niezwykłego
świata baśni. Poznacie losy Czerwonego Kapturka, Calineczki, Piotrusia Pana i wielu innych wspaniałych bohaterów. Wspólne przeżywanie baśniowych przygód, zacieśni więzi między wami, a pociechy
nauczą się, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach. Ten wypełniony magicznymi historiami tom umili każdy wieczór i zapewni
piękne wspomnienia na lata.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 215 x 305 mm
Ilość stron 400
Cena brutto 129,99 zł, 69,99 zł
Waga 1,59 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE



To wydanie pozwoli zabrać najmłodszych do świata pełnego skrzatów, czarodziei, wróżek, dzielnych rycerzy i pięknych księżniczek.
Znajdziesz w nim nie tylko doskonale znane ze swojego dzieciństwa
historie, ale także współczesne bajki o zwierzętach i pojazdach. Za
sprawą tych wzruszających i pouczających opowieści, a także trafnych puent, nauczymy dzieci, jak przezwyciężać codzienne troski.
Właśnie dlatego w życiu naszych pociech nie powinno zabraknąć
chwil spędzonych z książką. Czytając najmłodszym, wypełnimy ich
dzieciństwo fantazją i magią.

ISBN 978-83-7932-296-1

MAGICZNY ŚWIAT BAŚNI DLA DZIEWCZYNEK
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ISBN 978-83-7932-360-9

DYKTANDO NA 6.
ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA
Dzięki tej książce poznasz najważniejsze zasady polskiej ortografii i interpunkcji. Dowiesz się z niej, kiedy należy stosować małą lub wielką literę, a także które
wyrażenia pisać łącznie, a które rozdzielnie. W przystępny sposób wytłumaczono tu również reguły dotyczące pisowni liter, których użycie może sprawiać
trudności. Po przeczytaniu tej książki już nigdy nie będziesz miał z tym problemów. Wiedząc, kiedy napisać „rz”, a kiedy „ż”, z pewnością napiszesz każde
dyktando na szóstkę.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,32 kg; Standard 10



ISBN 978-83-7932-379-1

SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI DLA DZIECI
Za sprawą tego słownika nauka języka obcego stanie się czystą przyjemnością,
a Twoje dziecko w łatwy i szybki sposób pozna najważniejsze angielskie wyrazy. Do każdego słowa dołączona została wymowa najbliższa oryginalnemu
brzmieniu, co w znakomity sposób ułatwi i przyspieszy naukę. Zapamiętywanie
nowych słówek uprzyjemnią barwne, pełne humoru ilustracje.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,34 kg; Standard 10



ISBN 978-83-7932-377-7

SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY DLA DZIECI
Język polski nie należy do najłatwiejszych. Żeby uprzyjemnić dziecku poznanie
go, warto podsunąć mu właśnie ten słownik. Znajdzie w nim najpopularniejsze
wyrazy, z których korzysta na co dzień, a także będzie mogło sprawdzić w nim
każde słowo, do którego ma jakieś wątpliwości. Wszystkie trudne literki w poszczególnych wyrażeniach zostały wyróżnione innym kolorem, dzięki czemu
Twoja pociecha szybko zapamięta, kiedy należy pisać „ch”, a kiedy „h” i pokona
jeszcze wiele innych pułapek językowych.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,35 kg; Standard 10



ISBN 978-83-7932-378-4

SŁOWNIK MATEMATYCZNY DLA DZIECI
Poznawanie i utrwalanie najważniejszych zagadnień z matematyki nie musi być
wcale trudne i nużące. Z naszym ułożonym tematycznie słownikiem lekcje arytmetyki czy geometrii będą świetną zabawą. Najmłodsi już nie muszą się martwić
opuszczoną lekcją w szkole, gdyż z tą książką szybko nadrobią zaległy materiał.
Ważne definicje i reguły zostały przełożone na dziecięcy język, wyróżnione dużą
i kolorową czcionką, a wszelkie zadania i przykłady barwnie zobrazowano.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,33 kg; Standard 10
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ISBN 978-83-7932-002-8

ILUSTROWANY SŁOWNIK
ANGIELSKO-POLSKI DLA DZIECI
Książka przeznaczona jest do nauki języka angielskiego dla dzieci i młodzieży. Zawiera około 1500 wyrazów. Głównie tych, z którymi dzieci
i młodzież spotykają się w pierwszych latach nauki. Każde hasło zostało
zilustrowane zabawnym rysunkiem, co w znakomity sposób ułatwia
zapamiętywanie słówek. Z uwagi na duże kłopoty dzieci z „czytaniem”
klasycznego zapisu fonetycznego zastosowaliśmy jego uproszczoną postać, coraz bardziej popularną.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 245 mm
Ilość stron 128
Cena brutto 14,99 zł, 11,99 zł
Waga 0,3 kg; Standard 10



ISBN 978-83-7932-372-2

ILUSTROWANY SŁOWNIK
MATEMATYCZNY DLA DZIECI
Słownik matematyczny podzielony został na dwie części: pierwsza –
teoretyczna wprowadza w świat matematycznych tajemnic i je wyjaśnia,
a druga – praktyczna umożliwia sprawdzenie zdobytej już wiedzy. Dzięki
przejrzystemu układowi i kolorowym ilustracjom poznanie nowego materiału oraz utrwalenie wiadomości będzie przyjemne i niezwykle łatwe.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 245 mm
Ilość stron 128
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,32 kg; Standard 10



ISBN 978-83-7932-361-6

ILUSTROWANY SŁOWNIK
ORTOGRAFICZNY DLA DZIECI
Słownik ortograficzny powinien znaleźć się na półce każdego dziecka.
Niniejsza publikacja została podzielona na dwie części: w pierwszej znajdziecie zasady ortograficzne z licznymi przykładami utrwalającymi pisownię. Druga część to słowniczek, w którym hasła zostały podane wraz
z całą odmianą. Innymi kolorami zaznaczone są te cząstki wyrazów, których pisownia sprawia trudność. Każda strona zawiera zabawne ilustracje
ułatwiające zapamiętywanie nietypowych słów.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 245 mm
Ilość stron 128
Cena brutto 19,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,3 kg; Standard 10
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ISBN 978-83-7932-348-7

WIELKI ILUSTROWANY SŁOWNIK
ANGIELSKO-POLSKI
Książka przeznaczona jest do nauki języka angielskiego dla dzieci i młodzieży. Zawiera około 1500 wyrazów. Głównie tych, z którymi dzieci i młodzież spotykają się w pierwszych latach nauki języka. Każde hasło zostało
zilustrowane zabawnym rysunkiem, co w znakomity sposób ułatwia zapamiętywanie słówek. Z uwagi na duże kłopoty dzieci z „czytaniem” klasycznego zapisu fonetycznego zastosowaliśmy jego uproszczoną postać, coraz
bardziej popularną.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 210 x 305 mm
Ilość stron 160
Cena brutto 59,99 zł, 34,99 zł
Waga 0,99 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN 978-83-7932-169-8

WIELKI ILUSTROWANY SŁOWNIK
MATEMATYCZNY DLA DZIECI
Matematyka to obszerna nauka, której poznawanie może sprawiać trudności.
Z myślą o najmłodszych duży zakres materiałów wzbogacono mnóstwem kolorowych obrazków, ramek czy pomocniczych chmurek. Dzięki temu dzieci
łatwiej wkroczą w świat matematycznych tajemnic.
Cześć, dzieci!
Mam dla was
zadanie.
Policzcie wszystkie
baloniki, jabłka
i róże, a otrzymane
wyniki wpiszcie
w okienka!

=

=

Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 128
Cena brutto 49,99 zł, 24,99 zł
Waga 0,55 kg; Standard 10
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Jeżeli z każdego
kwiatka
zabierzesz
dwa płatki,
to ile płatków
zostanie?

=

=

=

=

-

Oj!
Zapomniałem,
jak się odejmuje.
Pomożesz mi?
Policz, ile zostanie
kwiatków,
różdżek,
kanarków
i sówek.

=

=
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Pogubiłem się!
Czy pomożesz
mi policzyć, ile
ptaków z każdego
gatunku siedzi na
drzewie?

W zbiór liści
z nieparzystymi
numerami
wkradły się liczby
parzyste. Mógłbyś
je odnaleźć?
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Jestem głodny!
Czy możesz zakreślić
kółkiem wszystkie
cyfry 5 i połączyć je
linią? Ścieżka, która
powstanie, zaprowadzi
mnie do owoców!
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WIELKI ILUSTROWANY SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY DLA DZIECI

ISBN 978-83-7932-168-1

Słownik ortograficzny powinien znaleźć się na półce każdego dziecka. Dzięki niemu najmłodsi z łatwością rozwiążą zagadki pisowni skomplikowanych wyrazów, nie zrażą się do pierwszych prób pisania i bez najmniejszego
problemu ominą ortograficzne pułapki naszego języka.
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ISBN
978-83-7932-291-6

ATLAS EUROPY DLA DZIECI
Ten wspaniały atlas pozwoli poznać dzieciom wszystkie zakątki naszego
kontynentu. Najmłodsi znajdą w nim podstawowe informacje o europejskich
krajach i ich mieszkańcach. Przystępne opisy, wzbogacone kolorowymi mapami i pięknymi zdjęciami, sprawią, że twoje dziecko z chęcią będzie przeglądać
kolejne strony. Z pewnością jego uwagę przykują liczne ciekawostki, dotyczące
tradycyjnych potraw, najciekawszych miejsc i wybitnych postaci pochodzących z poszczególnych państw Europy. Czas spędzony przy tej książce to idealne połączenie zabawy i nauki.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 19,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,33 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-174-2

ATLAS POLSKI DLA DZIECI
Dzięki temu wspaniałemu atlasowi najmłodsi wybiorą się na pierwszą w swoim życiu samodzielną podróż po Polsce. Z każdą stroną książki będą bogatsi
o wiedzę o coraz to innych rejonach naszego kraju. Oprócz tego przepłyną
się wielkimi rzekami, zdobędą górskie szczyty i odwiedzą polskie miasta.
Czytelne i kolorowe mapy oraz ilustracje sprawią, że Twoje dziecko stanie się
ekspertem z geografii Polski.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 19,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,33 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-175-9

ATLAS ŚWIATA DLA DZIECI
Dzięki temu wspaniałemu atlasowi najmłodsi wybiorą się na pierwszą w swoim życiu samodzielną podróż po świecie. Z każdą stroną książki będą bogatsi
o wiedzę o coraz to innych rejonach naszego globu. Zwiedzą wszystkie kontynenty, poznają państwa i ich mieszkańców, roślinność oraz zwierzęta różnych
zakątków świata. Czytelne i kolorowe mapy oraz ilustracje sprawią, że twoje
dziecko stanie się ekspertem z geografii.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 19,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,35 kg; Standard 10
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ELEMENTARZ MOJEGO DZIECIŃSTWA

ISBN 978-83-7932-176-6

Ta książka przygotuje najmłodszych na spotkanie z fascynującą wiedzą z różnych dziedzin, a tym, którzy już wkroczyli w szkolny świat, pozwoli utrwalić
zdobyte informacje. To na stronach tego elementarza dzieci poznają alfabet
oraz cyfry, nauczą się słów Mazurka Dąbrowskiego, odkryją różne rejony
świata i Polski. Elementarna wiedza opatrzona pięknymi i barwnymi ilustracjami to idealny pierwszy krok w stronę nauki.

ISBN 978-83-7932-055-4

ISBN 978-83-7932-053-0
ISBN 978-83-7932-048-6

ISBN 978-83-7932-052-3

ISBN 978-83-7932-046-2

Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 19,99 zł, 9,99 zł
Waga 0,33 kg; Standard 10

SERIA 5 TYTUŁÓW
Seria książek popularnonaukowych skierowana do czytelnika pragnącego odkrywać świat. Prezentujemy obszerny wachlarz tematyczny:
ekologia, przyroda, sport, historia, motoryzacja. Rzetelne informacje,
wiele ciekawostek, przepiękne zdjęcia, niezwykły układ graficzny to
cechy wyróżniające tę serię.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 19,99 zł, 11,99 zł
Waga 0,28 kg; Standard 10
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ISBN 978-83-7932-427-9

POLSKA. FASCYNUJĄCE GÓRY
Otwierając tę książkę, udasz się w fascynującą wędrówkę po polskich
szlakach. Przemierzysz Tatry, Beskidy, Pieniny, Karkonosze, Góry Świętokrzyskie i wiele innych. Przeczytasz o najwyższych szczytach naszego
kraju, ujrzysz imponujące pasma górskie oraz urokliwe miasteczka, które
zachwycają malowniczymi krajobrazami i licznymi atrakcjami turystycznymi. Już teraz przekonaj się, że polskie góry są najpiękniejsze.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,33 kg; Standard 10



ISBN 978-83-7932-429-3

POLSKA. FASCYNUJĄCE KRAJOBRAZY
W naszym pięknym kraju można podziwiać wiele zachwycających krajobrazów. Są one na tyle różnorodne, że nie sposób się nimi znudzić.
Znajdziesz tu malownicze góry, mazurskie jeziora, a także nadmorskie
tereny z piaszczystymi plażami. Dzięki tej książce poznasz również świat
kaszubskich miejscowości oraz spokojnych podlaskich i suwalskich wsi.
Obszerne opisy, uwzględniające najciekawsze atrakcje turystyczne, zostały
wzbogacone zatykającymi dech w piersiach fotografiami.



ISBN 978-83-7932-428-6

POLSKA. FASCYNUJĄCE MIASTA
Polskie miasta są niezwykle fascynujące ze względu na ciekawą historię
i liczne zabytki. W tej książce przedstawiliśmy najpiękniejsze z nich. Dzięki rzetelnym opisom i licznym fotografiom nie ruszając się z domu, będziesz mógł przespacerować się ulicami Warszawy, Krakowa czy Poznania,
zwiedzić zamek krzyżacki w Malborku, zobaczyć wieżowiec Sky Tower we
Wrocławiu i wiele, wiele innych czarujących miejsc.



ISBN 978-83-7932-423-1

POLSKA. FASCYNUJĄCE ZABYTKI
Polska to kraj pełen wspaniałych zabytków. Niemal w każdym mieście
znajdują się obiekty, które warto zobaczyć. Specjalnie dla Ciebie wybraliśmy najważniejsze z nich i opatrzyliśmy je ciekawymi opisami oraz zdjęciami. Zobaczysz tu m.in.: zamki i pałace, kościoły i katedry, piękne rynki
największych polskich miast, a także tak unikatowe obiekty jak Jasna Góra,
kopalnia soli w Wieliczce czy prehistoryczna osada w Biskupinie.
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Architekci z całego świata prześcigają się w coraz to bardziej nowatorskich pomysłach. Dzięki ich kreatywności powstają fascynujące budowle,
które imponują nieszablonowymi rozwiązaniami, zachwycają nietypową
konstrukcją i grą świateł. W tej publikacji zebraliśmy najciekawsze z nich.
Zobaczysz tu najwyższe budynki na świecie, a także sale koncertowe,
najnowocześniejsze obiekty sportowe oraz muzealne i wiele, wiele innych.

ISBN 978-83-7932-424-8

ŚWIAT. FASCYNUJĄCA ARCHITEKTURA



Świat natury jest niezwykle fascynujący. Na każdym kontynencie można podziwiać malownicze zakątki, także takie, które dotąd nie zostały
zmodyfikowane przez człowieka. Na kartach tej książki przedstawiliśmy
najpiękniejsze z nich. Zwiedzisz z nią amazoński las deszczowy, Wielką
Rafę Koralową, imponujące góry, wyspy, parki narodowe i wiele innych
wspaniałych miejsc.

ISBN 978-83-7932-425-5

ŚWIAT. FASCYNUJĄCA NATURA

Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,33 kg; Standard 10



Na świecie jest mnóstwo pięknych zakątków, które warto zobaczyć. Nie
sposób wymienić wszystkich, dlatego w tej książce wybraliśmy najciekawsze z nich. Znajdziesz tu malownicze wyspy i wodospady, parki narodowe
chroniące dziką przyrodę, wspaniałe miasta, imponujące budowle (takie
jak Wielki Mur Chiński czy Koloseum) i wiele, wiele innych. Rzetelne
opisy w połączeniu z fascynującymi fotografiami z pewnością sprawią, że
zechcesz poznać te niezwykłe miejsca.

ISBN 978-83-7932-426-2

ŚWIAT. FASCYNUJĄCE MIEJSCA
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Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,33 kg; Standard 10



W tej publikacji znajdziesz informacje o najważniejszych wydarzeniach
z historii naszego kraju, poczynając od powstania państwa polskiego aż
do czasów współczesnych. Poznasz władców rządzących Polską, w tym
królów i prezydentów, a także wszystkie miasta, które pełniły funkcje stolicy. Ta ilustrowana książka zawiera również przydatne kalendarium, które
z pewnością przyda się do usystematyzowania Twojej wiedzy.

ISBN 978-83-7932-370-8

HISTORIA POLSKI DLA DZIECI



Patrząc w niebo, pewnie nieraz zastanawialiście się nad układem gwiazd
i ogromem przestrzeni otaczającej Ziemię. Rozmyślaliście o tym, jak duży
jest wszechświat i w jakich okolicznościach powstał. Sięgając po tę książkę,
znajdziecie odpowiedzi na te jak i inne pytania. Dowiecie się, czym był
Wielki Wybuch, jak długo świeci gwiazda, co to Droga Mleczna oraz poznacie wiele ciekawostek związanych z naszą galaktyką.

ISBN 978-83-7932-344-9

KOSMOS

ISBN 978-83-7932-431-6

 


Ludzie zawsze byli ciekawi świata. Już w najdawniejszych czasach starali
się zrozumieć, jakie prawa nim rządzą, a gdy poznali te zależności, sami
zaczęli go zmieniać. Najpierw zadawali sobie pytania, a potem szukali na
nie odpowiedzi. Właśnie w ten sposób dokonano wielu przełomowych
odkryć. Ta książka zawiera najbardziej zadziwiające wiadomości dotyczące człowieka i nauki. Zarówno dorośli, jak i dzieci znajdą w niej przystępne informacje na temat tego, dlaczego kichamy, kiedy powstał komputer,
kto wynalazł plastik, skąd pochodzi najstarszy ser i wiele innych. Dzięki
tej publikacji zabłyśniesz ciekawostkami podczas towarzyskich spotkań
oraz zaspokoisz głód wiedzy swoich pociech.

ISBN 978-83-7932-435-4

PYTANIA I ODPOWIEDZI

NAUKA I TECHNIKA
Współczesny świat zmienia się z prędkością niespotykaną dotąd w dziejach ludzkości. Rozpoczęty w XIX wieku dynamiczny rozwój nauki
i techniki zaprowadził nas w miejsce, w którym nowinki technologiczne
stały się nieodłącznym elementem codzienności każdego z nas. Dziś nie
wyobrażamy już sobie życia bez telefonu, komputera, samochodu, a coraz
częściej robotów opartych o sztuczną inteligencję, które wyręczają człowieka w wielu uciążliwych czynnościach. Niniejsza książeczka przybliża
podstawowe informacje na temat najważniejszych dokonań i odkryć naukowych oraz technicznych.
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ISBN 978-83-7932-349-4

CZY WIESZ, ŻE...? CIEKAWIE O PRZYRODZIE
Na lekcji biologii, w licznych publikacjach poznajemy informacje o świecie
fauny i flory, dowiadujemy się, jak sklasyfikowane są zwierzęta i rośliny,
gdzie występują, czym się charakteryzują itp. To wydanie pozwoli poszerzyć wiedzę o zdumiewające i nieznane dotąd informacje o gatunkach
z wielkich królestw zwierząt i roślin. Dzięki tej książce poznasz niesłychane naukowe nowinki, przeczytasz ciekawostki, dzięki którym jeszcze lepiej
zrozumiesz świat przyrody i zaimponujesz niejednej osobie.



ISBN 978-83-7932-430-9

POZNAJEMY LAS
Las pełen jest niespodzianek i przygód, dlatego chcemy zabrać Cię w podróż po jego zakamarkach. Mamy nadzieję, że ta wędrówka dostarczy Ci
wielu możliwości obserwacji lasu oraz życia jego mieszkańców. Z książki
tej dowiesz się między innymi: kogo określa się lekarzem drzew, jak nazywa się mąż sarny, które zwierzę nie musi myć zębów. Przystępny język,
barwne ilustracje oraz wiele ciekawostek dodatkowo zachęcą do lektury.
Korzystaj z publikacji najlepiej, jak potrafisz, a zostaniesz włączony do
grona Znawców Przyrody.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,33 kg; Standard 10

 

ISBN 978-83-7932-416-3

PTAKI POLSKI
Czy Twoja pociecha też z radością i zaciekawieniem przygląda się każdemu skrzydlatemu przyjacielowi, na którego natknie się podczas codziennych spacerów? Zachwyca się jego barwnymi piórkami? Przysłuchuje się
śpiewom i trelom? Jeśli tak, to ta książka będzie dla niej idealna. Dzięki
pięknym fotografiom dziecko pozna wiele ptaków występujących w Polsce, a także nauczy się rozpoznawać poszczególne gatunki, czym na pewno
wzbudzi podziw wśród rówieśników.

38
W niniejszym wydaniu zamieściliśmy najbardziej zadziwiające wiadomości z różnych gałęzi nauki. Dzięki tej książce staniesz się posiadaczem
wiedzy o świecie wokół nas, poznasz odpowiedzi na pytania z dziedzin
takich jak: wszechświat, pogoda i klimat, fauna i flora, człowiek, nauka
i technika, ludzie i osiągnięcia, państwa, miasta, budynki.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 19,99 zł, 11,99 zł
Waga 0,33 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-243-5

PYTANIA I ODPOWIEDZI. ŚWIAT WOKÓŁ NAS

ISBN 978-83-7932-244-2

AUTA MARZEŃ
Ta książka zabierze cię w malowniczą podróż do świata samochodów.
Z pewnością stanie się małą, obrazkową encyklopedią dla osób szukających informacji o autach z całego świata. Pojazdy w niej zawarte to
samochody naszych marzeń, ujmujące nas niezwykłymi walorami. Każdy
z opisanych modeli posiada cechy, które czynią go wyjątkowym. Znajdź
swojego faworyta wśród czterech kółek i poznaj go jeszcze lepiej.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 19,99 zł, 11,99 zł
Waga 0,32 kg; Standard 10

Zainspiruj się i wyrusz w podróż szlakami wyznaczonymi przez miejsca
wyróżnione przez UNESCO. Zachwyć się najcudowniejszymi zabytkami,
arcydziełami architektury stanowiącymi bezcenny skarb dla ludzkości.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 19,99 zł, 9,99 zł
Waga 0,32 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-211-4

SKARBY UNESCO
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ISBN 978-83-7932-258-9

DINOZAURY
Prehistoryczne zwierzęta w zdecydowanej większości to zwierzęta wymarłe.
Od kilkudziesięciu lat, dzięki badaniom paleontologicznym i obserwacji
skamielin, naukowcy zapoznają nas z ogromną liczbą stworzeń, które żyły na
długo przed pojawieniem się człowieka. Ta książka to opowieść o stworzeniach żyjących w erze mezozoicznej, która zainteresuje niejednego nastolatka.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 19,99 zł, 11,99 zł
Waga 0,33 kg; Standard 10

Naukowcy od dawien dawna interesowali się dinozaurami i powoli odkrywali
ich fascynujące życie. Trzymany w ręce album zabierze Cię w tajemniczy
świat tych wymarłych gadów, które żyły dużo wcześniej przed pojawieniem
się człowieka. Z kart niniejszej książki dowiesz się, czym charakteryzują się
poszczególne stworzenia: poznasz ich wygląd, sposób odżywiania, poruszania
się i walki, przybliżony czas wyginięcia oraz wiele innych ciekawostek.

ISBN 978-83-7932-239-8

Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,34 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-233-6

ISBN 978-83-7932-234-3


ISBN
978-83-7932-381-4

DINOZAURY

ISBN 978-83-63687-52-6

SERIA Z LUPĄ
Ta edukacyjna seria przeznaczona jest
szczególnie dla młodego czytelnika, który
chce poszerzyć wiedzę na temat otaczającego go świata. Bogaty wachlarz tematów
pozwoli zdobyć podstawowe wiadomości
z wielu dziedzin. Duża czcionka, liczne
fotografie, wszystko to ułatwi poznawanie
świata.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 19,99 zł, 11,99 zł
Waga 0,32 kg; Standard 10

ZWIERZĘTA
Ta książka powstała z myślą o osobach, które dopiero odkrywają niezwykły
świat fauny, a także, by zaspokoić ciekawość wszystkich pasjonatów zwierząt.
Wydanie to w przystępny sposób dostarczy podstawowych informacji o wielu
gatunkach, tych powszechnie rozpoznawanych, jak i mniej znanych. Wśród
najważniejszych danych znajdziesz te dotyczące wyglądu, występowania, odżywiania się oraz trybu życia poszczególnych zwierząt.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 19,99 zł, 11,99 zł
Waga 0,34 kg; Standard 10

Sięgnij po to wydanie i poznaj wiele odkryć i wynalazków, które szczególnie wpłynęły na obecny kształt świata i zmieniły bieg historii. Za sprawą
kolejnych innowacji codzienność staje się łatwiejsza, życie nowocześniejsze
i przyjemniejsze.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 48
Cena brutto 19,99 zł, 11,99 zł
Waga 0,35 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-060-8

ODKRYCIA I WYNALAZKI



Na tle innych krajów Polska wyróżnia się dużą różnorodnością i bogactwem
zwierząt. Na obraz polskiej fauny składają się gatunki zarówno będące pod
ochroną, ale nie tylko. Album ten ułatwi poznanie osobliwości przyrodniczych Polski. Każdy prezentowany gatunek zawiera piękną fotografię oraz
dokładny opis uwzględniający cechy wyglądu, ciekawostki dotyczące życia
i występowania zwierząt.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,34 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-437-8

ZWIERZĘTA POLSKI

ISBN 978-83-7932-286-2
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ISBN
978-83-7932-406-4

ZABAWY Z NAUKĄ
Chcesz zorganizować najmłodszym pasjonującą zabawę? Za
sprawą tej książeczki i kilku przedmiotów codziennego użytku
wejdziecie do świata pełnego doświadczeń i naukowych ciekawostek. Dzięki Zabawom z nauką Wasze mieszkanie stanie się
małym domowym laboratorium, a Wy przekonacie się, jak zwykłe
rzeczy zamieniają się w niezwykłe oraz jak funkcjonują prawa
fizyki i chemii. Pozwól również dziecku wykonać eksperymenty
samemu, z pewnością zaimponuje rówieśnikom, a także zaskoczy
niejednego dorosłego.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 48
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,41 kg; Standard 10

ISBN 978-83-63687-33-5

NAJCIEKAWSZE QUADY ŚWIATA
Publikacja ta prezentuje najciekawsze pojazdy ATV i side
by side. Każdy model opatrzony jest bogatym opisem dotyczącym wyglądu, budowy, osiągów, a także przeznaczenia
pojazdu. Wyjątkowe fotografie prezentują pojazdy w całej
okazałości. Książka ta z pewnością będzie cenną skarbnicą
wiedzy podczas wyboru wymarzonego quada, który zawiezie
nas wszędzie, gdzie poniesie wyobraźnia.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 48
Cena brutto 19,99 zł, 12,99 zł
Waga 0,35 kg; Standard 10
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ISBN 978-83-63687-15-1

ENCYKLOPEDIA ILUSTROWANA
MOTORYZACJA
Obecnie na rynku istnieje wiele pojazdów, w zależności od naszych upodobań możemy poruszać się luksusowym samochodem, szybkim motocyklem
lub terenowym quadem. Ta książka pomoże dokonać Ci wyboru.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 64
Cena brutto 19,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,41 kg; Standard 10

ISBN 978-83-63687-11-3

ENCYKLOPEDIA ILUSTROWANA
ŚWIATOWE MALARSTWO
Prezentowana książka jest zbiorem największych i najbardziej znanych
dzieł światowego malarstwa. Album ten oprócz pięknych fotografii pozwala
poznać najważniejsze informacje dotyczące danego obrazu czy jego twórcy.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 64
Cena brutto 19,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,41 kg; Standard 10

ISBN 978-83-63687-44-1

ZAMKI I PAŁACE W POLSCE
Album zawiera nie tylko dokładne opisy, ale także ciekawe zdjęcia, które pozwolą czytelnikowi wyobrazić sobie dawne życie książąt i królów.
Książka może stać się inspiracją do zaplanowania wakacyjnych podróży
bądź odkrycia kolejnej pasji, jaką może być poznawanie historii tych tajemniczych miejsc.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 64
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,41 kg; Standard 10
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ISBN
978-83-7932-308-1

KSIĘGA ZAGADEK. ZIEMIA I WSZECHŚWIAT
Już najstarsze cywilizacje starały się poznać reguły rządzące naszą planetą.
Przez kilka tysięcy lat wiele się zmieniło – ludzie zdobyli ogromną wiedzę,
znają prawie każdy zakątek ziemi, latają w kosmos – ale rzeczywistość
wciąż skrywa mnóstwo tajemnic. W niniejszym wydaniu zamieściliśmy
najciekawsze informacje na temat kosmosu, Ziemi oraz żyjących na niej
zwierzętach i roślinach. Znajdują się tu ciekawostki na temat tego, ile waży
Słońce, dlaczego niebo jest niebieskie, który ocean jest najmniejszy, czym
są błyskawice, ile żołądków ma mrówka, jakie rośliny mogą przetrwać na
pustyni i wiele, wiele innych.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 215 x 305 mm
Ilość stron 64
Cena brutto 34,99 zł, 19,99 zł
Waga 0,56 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE


ISBN
978-83-7932-333-3

LEKSYKON. WIEDZA WOKÓŁ NAS
Ten Leksykon to strzał w dziesiątkę. Niniejsza pozycja wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom młodzieży chcącej lepiej przygotować się do zajęć w szkole.
Praktyczny i konkretny dobór zawartych w niej treści zachęca do częstej
lektury. Zwięźle opracowana tematyka z zakresu aż kilku dziedzin pozwala
zdobyć najistotniejsze informacje o człowieku oraz otaczającym go świecie.
Liczne ciekawostki oraz ilustracje wzbogacają przekaz i ułatwiają zapamiętywanie wiadomości.


ISBN
978-83-7932-307-4

PYTANIA I ODPOWIEDZI. CZŁOWIEK I NAUKA
Ludzie zawsze byli ciekawi świata. Już w najdawniejszych czasach starali
się zrozumieć, jakie prawa nim rządzą, a gdy poznali te zależności, sami
zaczęli go zmieniać. Najpierw zadawali sobie pytania, a potem szukali na
nie odpowiedzi. Właśnie w ten sposób dokonano wielu przełomowych
odkryć. Ta książka zawiera najbardziej zadziwiające wiadomości dotyczące
człowieka i nauki. Zarówno dorośli, jak i dzieci znajdą w niej przystępne
informacje na temat tego, dlaczego kichamy, kiedy powstał komputer, kto
wynalazł plastik, skąd pochodzi najstarszy ser i wiele innych. Dzięki tej
publikacji zabłyśniesz ciekawostkami podczas towarzyskich spotkań oraz
zaspokoisz głód wiedzy swoich pociech.
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ISBN
978-83-7932-301-2

MIASTA MARZEŃ
Gdzie najdłużej świeci słońce, a gdzie panuje wieczna noc? Które miasto
jest największym placem zabaw, a które stanowi centrum światowego handlu i mody? Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź sięgając do
niniejszej publikacji. W tym wydaniu prezentujemy 60 miast, które naszym
zdaniem urzekną niejednego turystę i podróżnika, dostarczą wielu niezapomnianych wrażeń i zapewnią piękne wspomnienia na lata. Ta książka
dostarczy wskazówek: dokąd powinni udać się smakosze kawy, miłośnicy
czekolady, zakochane pary, a także sympatycy poszukiwania śladów przeszłości czy dobrej zabawy.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 215 x 305 mm
Ilość stron 64
Cena brutto 34,99 zł, 19,99 zł
Waga 0,56 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE



ISBN 978-83-7932-302-9

NOWOCZESNA ARCHITEKTURA
Architektura nowoczesna to fascynująca sztuka, która przyczynia się do
kreowania otaczającej nas rzeczywistości. Dzięki genialnym pomysłom
współczesnych projektantów powstają budynki nie tylko funkcjonalne,
ale także i piękne. Zakrzywione wieże, powyginane dachy i pofałdowane
elewacje sprawiają wrażenie, jakby niektóre obiekty przeczyły prawom
grawitacji. Budowle te stanowią niezbity dowód na to, że wyobraźnia
człowieka jest niczym nieograniczona. Ta książka jest świetnym przewodnikiem po niezwykłych obiektach z całego świata. Znajdziecie tu
najwspanialsze drapacze chmur, największe mosty, ekskluzywne hotele,
muzea, teatry, opery, sale koncertowe, a także wielkie stadiony. Dzięki tej
publikacji poznacie historię tych wspaniałych budowli, a także nacieszycie oczy pięknymi fotografiami.



ISBN 978-83-7932-300-5

POLSKA KRAJOBRAZY
Polska to niezwykle malowniczy kraj. Bogactwo występujących tu form
przyrodniczych sprawia, że każdy zakątek naszej ojczystej ziemi prezentuje
inne oblicze, zdumiewa i wprawia w zachwyt. Za sprawą tego wydania
odbędziesz wycieczkę przez niemal wszystkie typy krajobrazu Polski,
przejdziesz się szlakami polskich gór, zaczerpniesz świeżego powietrza na
Podlasiu, wsłuchasz się w szum Bałtyku, poczujesz zew natury w rezerwatach przyrody, zaznasz sielskości w urokliwych wsiach i miasteczkach.
Ta książka okaże się pomocna również podczas planowania podróży po
Polsce, zainspiruje do lepszego poznania naszego kraju, a być może wywoła
sentymentalne wspomnienia o dawnych wojażach. Nie zwlekaj więc i już
dziś naciesz oczy spektakularnymi plenerami kraju nad Wisłą.

ISBN 978-83-7932-265-7

Książka, którą trzymasz w rękach, jest zbiorem najurokliwszych miejsc w Polsce. Może stać się Twoim podręcznym przewodnikiem po sztandarowych
zakątkach kraju nad Wisłą. Naszym zadaniem było ukazanie miejsc stanowiących wizytówkę Polski, dobitnie świadczących o tym, iż mamy się czym
pochwalić. Skrywamy głęboką nadzieję, że prezentowany album stanie się dla
każdego Czytelnika nieocenioną pomocą w odkrywaniu Polski najpiękniejszej.
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POLSKA NAJPIĘKNIEJSZA

Oprawa twarda, lakierowana
Format 215 x 305 mm
Ilość stron 64
Cena brutto 34,99 zł, 19,99 zł
Waga 0,56 kg; Standard 10




Przyroda to nieodzowny element otaczającego świata. Na obraz polskiej
fauny i flory składają się gatunki będące pod ochroną, ale nie tylko. Na tle
innych krajów Polska wyróżnia się dużą różnorodnością i bogactwem roślin
oraz zwierząt. Album ten z pewnością ułatwi poznanie osobliwości przyrodniczych naszego kraju.

ISBN 978-83-7932-314-2

ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN 978-83-7932-303-6

PRZYRODA POLSKI



Polska to kraj, w którym możliwość obcowania z przyrodą jest niezwykle
cennym atutem spędzania wolnego czasu. Poznanie różnorodnych siedlisk
roślin, grzybów, zwierząt może stanowić ciekawą formę wypoczynku na
łonie natury. Album ten prezentuje polskie parki narodowe. Dokładne opisy,
ciekawe informacje i różnobarwne ilustracje z pewnością będą zachętą do
odwiedzenia tych wspaniałych miejsc.

ISBN 978-83-7932-313-5

POLSKIE PARKI NARODOWE

WYBITNI POLACY
Publikacja ta zawiera opisy dotyczące życia najwybitniejszych rodaków, np.
Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Jana Pawła II czy Marii Skłodowskiej-Curie. Ten wyjątkowy album pozwoli Wam utrwalić dotychczasową wiedzę
na temat tych wybitnych Polaków, a także poznać nieznane wcześniej fakty
z ich życia. Poza przedstawieniem ich sylwetek znajdziecie tu też wiele ciekawostek, których próżno szukać w szkolnych podręcznikach. Publikacja łączy
w sobie prostotę i przystępność leksykonu oraz walory biografii wzbogaconej
licznymi ciekawostkami i fotografiami.
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ISBN
978-83-7932-384-5

ILUSTROWANY ATLAS DLA DZIECI.
POLSKA, EUROPA, ŚWIAT
Ten niezwykle obszerny atlas zabierze dzieci na pierwszą w ich życiu wyprawę po świecie. Z każdą stroną książki staną się bogatsi o wiedzę o coraz
to innych rejonach naszego globu. Zwiedzą wszystkie kontynenty, poznają
państwa, ich mieszkańców i kulturę. Na dłużej zagoszczą w Europie, gdzie
dowiedzą się wiele o tamtejszych krajach oraz zabytkach. Bardzo dokładna wycieczka po Polsce pozwoli odkryć wszystkie regiony naszego kraju,
elementy jego krajobrazu, miasta, faunę, florę oraz folklor. Czytelne i kolorowe mapy, mnóstwo ilustracji, wiele informacji i ciekawostek sprawią,
że czas spędzony z tą książką to niezwykła lekcja geografii oraz wspaniała
zabawa.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 96
Cena brutto 49,99 zł, 29,99 zł
Waga 0,61 kg; Standard 10



Moja pierwsza encyklopedia to pozycja, która zadowoli wszystkich spragnionych wiedzy o świecie. Znajdują się w niej interesujące informacje
z wielu dziedzin. Nie brakuje tu również pięknych zdjęć, ilustracji, map
i wykresów. Dzięki tej wspaniałej publikacji poznasz tajemnice kosmosu,
poczytasz o zwierzętach i roślinach, a także dowiesz się, jak funkcjonuje
ciało człowieka.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 250 mm
Ilość stron 128
Cena brutto 34,99 zł, 19,99 zł
Waga 0,39 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-374-6

MOJA PIERWSZA ENCYKLOPEDIA

ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN 978-83-7932-000-4

ENCYKLOPEDIA ILUSTROWANA.
ŚWIAT WIEDZY W TWOICH RĘKACH
Encyklopedia ilustrowana to idealny przewodnik po świecie wiedzy.
Znajdziecie w niej wiadomości dotyczące wszechświata, ciała człowieka, świata zwierząt oraz kontynentów na naszym globie. Zawiera
interesujące i aktualne informacje, które zobrazowano zdjęciami,
ilustracjami, mapami i wykresami. Encyklopedia jest idealna dla młodych czytelników, którzy są ciekawi świata i chcą dowiedzieć się więcej
o otaczającej nas rzeczywistości.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 245 mm
Ilość stron 128
Cena brutto 29,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,34 kg; Standard 10
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ISBN
978-83-7932-383-8

ENCYKLOPEDIA ILUSTROWANA
Encyklopedia ilustrowana to wspaniała publikacja, która zaspokoi głód wiedzy każdego czytelnika. Dzięki niej poznasz informacje z wielu dziedzin,
poczytasz m.in. o wszechświecie, naszej planecie, ekologii, historii i ciele
człowieka, a także o kulturalnych oraz naukowych zdobyczach ludzkości.
Nie brakuje tu również ciekawostek ze świata roślin i zwierząt, a wszystko
to zostało wzbogacone kolorowymi zdjęciami, mapami i wykresami, które
z pewnością uprzyjemnią przyswojenie ogromu wiedzy zgromadzonej w tej
książce.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 250 mm
Ilość stron 224
Cena brutto 49,99 zł, 29,99 zł
Waga 0,63 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 245 mm
Ilość stron 224
Cena brutto 39,99 zł, 24,99 zł
Waga 0,62 kg; Standard 10



Nasza encyklopedia to niezwykła księga przeznaczona dla młodych poszukiwaczy wiedzy. Zawiera mnóstwo wiadomości z przeróżnych dziedzin.
Dzięki niej poznasz fascynujące fakty na temat Wszechświata i naszej
planety, odbędziesz niezapomnianą podróż przez kontynenty, przyjrzysz
się z bliska roślinom i zwierzętom, dowiesz się, jak zbudowane jest ludzkie
ciało, odkryjesz zdumiewające tajemnice historii, świata nauki i wiele, wiele
innych. Ten ogrom wiedzy pozwoli Ci znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, a barwne zdjęcia i ilustracje z pewnością ułatwią zrozumienie
i zapamiętanie przeczytanych treści.

ISBN 978-83-7932-306-7

POZNAJĘ ŚWIAT. ENCYKLOPEDIA

ZŁOCONE LITERY W TYTULE



ISBN 978-83-7932-335-7

ENCYKLOPEDIA. NAUKA I ŚWIAT
Przedstawiamy Encyklopedię. Nauka i świat, książkę, która zawiera informacje z przeróżnych dyscyplin, takich jak: świat natury, ciało człowieka,
wszechświat, nasza planeta, historia, sport, kontynenty, kultura i sztuka,
religia i filozofia, nauka i technika oraz wybitni ludzie. Bezlik informacji
zawartych w Encyklopedii pozwoli znaleźć Ci odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, a także wesprze w rozwiązywaniu zadań domowych. Dzięki
temu wydaniu nie tylko poszerzysz swoją wiedzę, ale także zabłyśniesz
w towarzystwie. Publikacja ta otworzy drzwi do zadziwiającego świata
nauki, a każdy jej kolejny dział to zbiór najważniejszych faktów i nowinek.
Dodatkowo barwna szata graficzna, urozmaicona efektownymi ilustracjami, pomoże zapamiętać i lepiej zrozumieć czytaną treść.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 215 x 305 mm
Ilość stron 400
Cena brutto 99 zł, 49,99 zł
Waga 1,73 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE
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ISBN 978-83-63203-99-3

QUADY ŚWIATA
Quady świata to publikacja, która prezentuje wszystkie najlepsze pojazdy typu ATV oraz side by side. W książce opisanych jest 89 najciekawszych modeli. Przy każdym z nich znajdziecie niezbędne informacje
dotyczące wyglądu, budowy, osiągów, a także przeznaczenia pojazdów.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 236 x 316 mm
Ilość stron 96
Cena brutto 39,99 zł, 24,99 zł
Waga 0,62 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-024-0

SKARBY NATURY
W naszej książce prezentujemy Państwu wspaniałe i niezwykłe kaniony, wodospady, jeziora, góry, lasy czy inne obszary przyrody. Każde
z tych miejsc zadziwia czymś odmiennym i uczy doceniać piękno
świata. Mamy nadzieję, że wybrane przez nas skarby natury olśnią
swoją cudownością i zachęcą do podziwiania ich na żywo.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 96
Cena brutto 39,99 zł, 24,99 zł
Waga 0,78 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE


ISBN
978-83-7932-341-8

SPORTY ŚWIATA
Ludzie od wieków uprawiają sport. Jedni traktują go jako hobby,
drudzy ćwiczą dla zdrowia lub poprawy nastroju, kolejni robią to
w celach zarobkowych, jeszcze inni z myślą o osiąganiu jak najlepszych wyników i ustanawianiu nowych rekordów. W tej książce
przedstawiono najpopularniejsze dyscypliny sportu, zarówno te indywidualne, jak i drużynowe. Każda z nich została dokładnie opisana,
dzięki czemu poznacie jej historię, zasady oraz masę ciekawostek. To
wydanie z pewnością zachęci do kibicowania oraz do przekonania się
w praktyce, że sport to zdrowie.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 96
Cena brutto 49,99 zł, 29,99 zł
Waga 0,8 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE
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ISBN 978-83-7932-264-0

ILUSTROWANY ATLAS PRZYRODY
Za sprawą wiedzy zawartej w naszym Ilustrowanym atlasie przyrody
dokładnie zrozumiesz procesy i prawa zachodzące w świecie organizmów żywych. Od dziś nauka biologii nie będzie dla ciebie trudnością. Dzięki niniejszemu wydaniu w przyjemny sposób przyswoisz
wiedzę z tak szerokiej dziedziny. Opracowana tematyka pozwoli
poznać świat roślin i zwierząt. Ogrom faktów i specjalistycznych terminów zastąpiliśmy skondensowanymi informacjami, wzbogaconymi
licznymi zdjęciami, schematami i ilustracjami. Dzięki takiej prezentacji treści nauka biologii stanie się przyjemna i łatwa.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 96
Cena brutto 39,99 zł, 24,99 zł
Waga 0,78 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN 978-83-7705-875-6

POLSKIE KRAINY GEOGRAFICZNE
Autorzy Polskich krain geograficznych podzielili kraj na 15 regionów.
Wyodrębnili obszary jak najbardziej spójne pod względem historycznym, etnograficznym, geograficznym, pokazując w ten sposób
zróżnicowanie krajobrazowe i gospodarcze niektórych regionów (oraz
podobieństwo innych), specyfikę każdego z nich na tle burzliwych
dziejów Polski, a także wspólne korzenie wielu krain.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 96
Cena brutto 39,99 zł, 24,99 zł
Waga 0,79 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN 978-83-7705-876-3

POLSKA. ZABYTKI TECHNIKI
Zabytki techniki mogą pozornie wydawać się nieciekawe dla turystów podróżujących po Polsce, jednak niniejszy album przekonuje,
że dziedzictwo przemysłowe jest niezwykle intrygujące. Imponujące zakłady przemysłowe, budowle budzące podziw wielowiekową
historią i niezwykłymi rozwiązaniami technicznymi, stare śląskie
kopalnie, wciąż urokliwe wąskotorówki, statki jeżdżące po trawie,
solne kaplice – to obiekty, które doskonale wpisują się w nurt tzw.
turystyki przemysłowej.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 96
Cena brutto 39,99 zł, 24,99 zł
Waga 0,78 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE
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SERIA WIELCY POLACY

ISBN 978-83-7705-854-1

ISBN 978-83-7705-853-4

ISBN 978-83-7705-852-7

Seria Wielcy Polacy to galeria intrygujących postaci wzbogacona licznymi
anegdotami, ciekawostkami oraz zdjęciami. Książki z tej serii przedstawiają:
- sylwetki malarzy, rzeźbiarzy i grafików, dla których sztuka była pasją, zawodem, ucieczką od rzeczywistości albo jej ucieleśnieniem,
- prozaików, poetów, dramatopisarzy czy reportażystów działających na
przestrzeni wieków: od Jana Kochanowskiego po Olgę Tokarczuk,
- sylwetki polskich władców – królów i książąt, najważniejsze fakty z ich
życia, dzieje walk o władzę i przyczyny prowadzonych wojen.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 96
Cena brutto 39,99 zł, 24,99 zł
Waga 0,83 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE
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SERIA POLSKA
ENCYKLOPEDIA ILUSTROWANA. LEKSYKON

ISBN 978-83-7705-847-3

ISBN 978-83-7705-848-0

ISBN 978-83-7705-850-3

Niniejsze publikacje to przede wszystkim doskonałe źródła wiedzy, solidne
kompendia o takich grupach zwierząt jak: ssaki, ptaki, gady, płazy, ryby.
W albumach przedstawiono charakterystyczne gatunki występujące w Polsce. Rzadko publikowane informacje, interesujące fakty naukowe i ciekawostki to atuty tych albumów.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 96
Cena brutto 39,99 zł, 24,99 zł
Waga 0,79 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE
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ISBN 978-83-7932-257-2

KOTY. RASY Z CAŁEGO ŚWIATA
Ten album to znakomity poradnik poświęcony kotom, czworonogom
udomowionym już ok. 4500 lat temu. Dzięki temu wydaniu poznasz
ponad 40 najpopularniejszych ras kotów. Dowiesz się, jaka jest historia powstania danej rasy, poznasz jej temperament, sposoby pielęgnacji zwierzęcia. Duże zdjęcia pozwolą wybrać ulubionego czworonoga.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 96
Cena brutto 39,99 zł, 24,99 zł
Waga 0,83 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-266-4

PTAKI ŚWIATA
Prezentowane wydanie zabierze Cię do fascynującego świata ptaków,
pełnego barw, dźwięków i zachowań typowych jedynie dla danych
osobników. Spośród ok. 10 000 gatunków ptaków na świecie, my
wybraliśmy ponad 230, starając się pokazać przedstawicieli z każdego zakątka ziemi. Wśród nich są małe, ale jakże barwne stworzenia,
a także gatunki duże, charakteryzujące się drapieżnością czy pięknym
śpiewem. Ciekawe opisy pozwolą zgłębić niezbędną wiedzę na temat
danego ptaka i porównać go z innymi.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 128
Cena brutto 39,99, cena 24,99 zł
Waga waga 0,92 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN 978-83-7932-206-0

ZWIERZĘTA ŚWIATA
Ta książka powstała z myślą o osobach, które dopiero odkrywają
niezwykły świat fauny, a także, by zaspokoić ciekawość wszystkich
pasjonatów zwierząt. Wydanie to w przystępny sposób dostarczy
podstawowych informacji o wielu gatunkach, tych powszechnie rozpoznawanych, jak i mniej znanych. Za sprawą pięknych fotografii
i niezwykłych faktów lektura naszej książki może przypominać pasjonującą wycieczką po zoo z osobistym przewodnikiem.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 96
Cena brutto 39,99 zł, 24,99 zł
Waga 0,78 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE
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ISBN 978-83-7932-037-0

PIES. RASY Z CAŁEGO ŚWIATA
Zakres pełnionych przez psy funkcji znacznie się poszerzył, pozwalając stać się im towarzyszami i przyjaciółmi ludzi. Prezentowana książka pozwoli usystematyzować fachową wiedzę na temat wybranych
ras. Zachwycające zdjęcia sylwetek zwierząt, obszerne opisy, mnóstwo
ciekawostek to tylko kilka z wielu atutów tego niezwykłego wydania.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 128
Cena brutto 39,99 zł, 24,99 zł
Waga 0,99 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-262-6

CO? KTO? KIEDY?
ODKRYCIA I WYNALAZKI
Ta książka pomoże Wam poznać wiele odkryć i wynalazków, które
miały duży wpływ na kształtowanie się obecnego świata. Do najważniejszych odkryć ludzkości możemy zaliczyć: ogień, koło, papier, zegar słoneczny, druk, szczepionki czy antybiotyki. Obecnie naukowcy
zachwycają się takimi pomysłami jak: eksploracja kosmosu, energia
odnawialna, tak więc epoka wielkich odkryć jeszcze się nie skończyła.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 96
Cena brutto 39,99 zł, 24,99 zł
Waga 0,77 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN 978-83-7932-033-2

JAK? GDZIE? KIEDY?
PYTANIA I ODPOWIEDZI
W niniejszym wydaniu zamieściliśmy najbardziej zadziwiające wiadomości z różnych gałęzi nauki. Proste pytania i klarowne odpowiedzi
powodują, że książka jest łatwa w odbiorze. Zarówno dorośli, jak
i dzieci, które ciągle odkrywają świat, znajdą w niej wiele ciekawostek.
Dzięki tej książce każdy zdobędzie cenne dla siebie informacje.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 128
Cena brutto 39,99 zł, 24,99 zł
Waga 0,83 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE
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ISBN 978-83-7932-312-8

POLSKA JEST PIĘKNA
POLAND IS BEAUTIFUL
Najpiękniejsze zakątki Polski to nie tylko miejsca powszechnie znane
i podziwiane, skaliste szczyty Tatr, dzikie ostępy Puszczy Białowieskiej,
malownicza sylwetka wawelskiego wzgórza czy kolorowe kamieniczki
na rynku w Zamościu. To zaskakująco wiele miejsc mogących zadziwić
nawet tych, którzy Polskę znają dobrze. W naszym albumie zapraszamy
do wędrówki przez malowniczy kraj, pełen wspaniałej przyrody i dziedzictwa stuleci ludzkiej pracy i życia. Wędrówki, która pokazuje wspaniałe oblicze kraju nad Wisłą.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 96
Cena brutto 49,99 zł, 29,99 zł
Waga 0,84 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN 978-83-7932-035-6

PARKI NARODOWE I KRAJOBRAZOWE
W POLSCE
Za sprawą tego wydania dostrzeż piękno i niepowtarzalność parków
narodowych i krajobrazowych Polski. Poznaj obszary podlegające
ochronie ze względu na swoje wartości krajobrazowe, kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Odkryj miejsca, które powstały, by zachować
różnorodność biologiczną oraz odtworzyć zmienione przez człowieka
siedliska fauny i flory.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 128
Cena brutto 39,99 zł, 24,99 zł
Waga 0,81 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-263-3

PIĘKNE MIASTA ŚWIATA
Za sprawą tej książki poznasz bogactwo kulturowe miast z całego świata, poczujesz niepowtarzalny klimat miejscowości uwielbioanych przez
turystów. Przeczytaj o architektonicznych i kulturalnych walorach stolic
świata, daj się urzec niezwykłej atmosferze małych miasteczek i znajdź
swoje ulubione miejsce w wielkich metropoliach. Przygotuj się do podróży, która na zawsze zostanie w pamięci.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 128
Cena brutto 39,99 zł, 24,99 zł
Waga 0,92 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE
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ISBN 978-83-7932-029-5

ODKRYWANIE EUROPY
Europa to miejsce pełne kontrastów, tu ścierają się tradycje, kultury
i idee, które od zarania dziejów kształtowały świat. Za sprawą niniejszego wydania poznasz najpiękniejsze zakątki europejskiego kontynentu, miejsca stworzone przez matkę naturę, jak również te, których
istnienie związane jest z działalnością człowieka, wciąż zachwycające
obiekty istniejące od tysiącleci, a także rzeczy wielkie, powstałe zaledwie kilka wieków lub kilkadziesiąt lat temu.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 128
Cena brutto 39,99 zł, 24,99 zł
Waga 0,86 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-032-5

ODKRYWANIE ŚWIATA
ARCHITEKTURA
Światowe dzieła architektury stały się wizytówką wielu miejsc na ziemi. Jedne zachwycają formą, skrywają ciekawą historię, inne szokują
ogromem lub urzekają kruchością. Budowle znakomitych architektów
bardzo często zmieniają panoramę danego miejsca, nadają mu charakter, są odzwierciedleniem uczuć artysty lub echem ważnych wydarzeń.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 128
Cena brutto 39,99 zł, 24,99 zł
Waga 0,85 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-039-4

ODKRYWANIE ŚWIATA
ZABYTKI
Album ten to wspaniała propozycja zarówno dla miłośników historii,
sztuki, architektury, jak i przyrody. Przedstawiamy wam najbardziej
znane zabytki z całego świata, wytwory ludzkiej działalności, będące
świadectwem minionych epok, wśród nich: Akropol, Koloseum, Wielki Mur Chiński, ruiny Majów czy egipskie piramidy. Książka zawiera
interesujące historie i opisy wymienionych obiektów, uzupełnione
przepięknymi zdjęciami.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 128
Cena brutto 39,99 zł, 24,99 zł
Waga 0,81 kg; Standard 10
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ISBN
978-83-7932-432-3



CUDOWNE PODRÓŻE
Ten wyjątkowy album powstał z myślą o ludziach pragnących lepiej zgłębić przyrodnicze rejony świata. Dzięki niemu odbędziesz niezapomnianą
podróż po niemal wszystkich kontynentach, zwiedzisz tamtejsze państwa,
miasta oraz zachwycisz się cudami stworzonymi przez matkę naturę.
Przekonaj się, jak zdumiewająca i wyjątkowa jest nasza planeta. Cudowna
podróż i niesamowite przygody już dziś czekają na Ciebie.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 215 x 305 mm
Ilość stron 160
Cena brutto 99,99 zł, 49,99 zł
Waga 0,93; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN
978-83-7932-434-7



RAJSKIE WAKACJE
Często zastanawiamy się, gdzie i jak najlepiej spędzić długo oczekiwany
urlop. Rozważamy wiele możliwości. Pobyt w kraju czy poza jego granicami? Nad morzem czy w górach? Postawić na aktywny wypoczynek, słodkie
lenistwo czy zwiedzanie? Ta publikacja pomoże w dokonaniu odpowiedniego wyboru i sprawi, że upragnione wczasy staną się podróżą marzeń.
Ta książka to świetny przewodnik po najpiękniejszych zakątkach ziemi.
Znajdziecie w niej szczegółowe i rzetelne opisy dotyczące najpopularniejszych kierunków turystycznych. Wszystko to wzbogacone wspaniałymi
zdjęciami, które jeszcze bardziej podsycą apetyt na rajskie wakacje.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 215 x 305 mm
Ilość stron 160
Cena brutto 99,99 zł, 49,99 zł
Waga 0,93 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN
978-83-7932-433-0



WIELKIE WYPRAWY
Unikalne i godne podziwu cuda architektury zachwycają nas swoim ogromem, pięknem, niespotykanym stylem czy technologią. Już dziś przekonaj
się, ile pięknych obiektów skrywa świat i przeżyj niezapomnianą przygodę,
odkrywając je. Z tym wydaniem będziesz mógł oglądać i podziwiać różnorodne budowle, zarówno te z czasów najdawniejszych, jak i te współczesne.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 215 x 305 mm
Ilość stron 160
Cena brutto 99,99 zł, 49,99 zł
Waga 0,93 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN
978-83-7932-339-5


PARKI NARODOWE I KRAJOBRAZOWE
W POLSCE
Wraz z niniejszą książką masz okazję wyruszyć w niesamowitą podróż po
najpiękniejszych parkach w Polsce. Przewracając kolejne strony tej publikacji poznasz wszystkie parki narodowe oraz ponad dwadzieścia najbardziej reprezentatywnych parków krajobrazowych naszego kraju. Barwne
fotografie uzupełnione najważniejszymi informacjami oraz ciekawostkami
rozbudzą wyobraźnię i z pewnością sprawią, że zapragniesz zobaczyć na
żywo te piękne tereny, pełne wspaniałej roślinności i zwierząt. Dzięki temu
wydaniu przekonasz się, że Polska ma do zaoferowania znacznie więcej,
niż można się spodziewać.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 215 x 305 mm
Ilość stron 160
Cena brutto 99,99 zł, 49,99 zł
Waga 0,95 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN
978-83-7932-380-7


PARKI NARODOWE NA ŚWIECIE

Oprawa twarda, lakierowana
Format 215 x 305 mm
Ilość stron 160
Cena brutto 99,99 zł, 49,99 zł
Waga 0,95 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

Parki narodowe na świecie to publikacja przedstawiająca obszary chronione rozmieszczone w każdym zakątku kuli ziemskiej. Przedstawiamy
tutaj najpiękniejsze cuda natury i wyjątkowe miejsca ukształtowane przez
człowieka. Część z nich została wpisana na Listę światowego dziedzictwa
kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Przepiękne fotografie pozwalają
na zapoznanie się z unikatowymi i niezwykłymi krajobrazami. Znajdziesz
tu mnóstwo przydatnych informacji. Dowiesz się z niej m.in.: jakie występują tam zwierzęta i rośliny, jaki panuje klimat oraz która pora roku
będzie odpowiednia do zwiedzania tych wyjątkowych terenów. Książkę tę
polecamy wszystkim tym, którzy lubią podróże w zdumiewające, nieznane
miejsca. Będzie ona także wspaniałym prezentem dla miłośników egzotycznej fauny i flory.
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ISBN
978-83-7932-410-1



POLSKA. MALOWNICZE ZAKĄTKI
Dzięki tej książce poznasz najpiękniejsze zakątki naszego kraju. Przypomnisz
sobie te miejsca, które z pewnością już znasz, a także odkryjesz zupełnie nowe,
o których istnieniu być może nawet nie wiedziałeś. Zachwycisz się m.in.:
malowniczymi krajobrazami, urokliwymi wsiami i miasteczkami, a także zabytkami polskiej kultury. Wszystkie z nich zostały tutaj szczegółowo opisane
i opatrzone wspaniałymi fotografiami.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 250 mm
Ilość stron 400
Cena brutto 99,99 zł, 49,99 zł
Waga 1,04 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE



ISBN 978-83-7932-330-2

CZTERY STRONY ŚWIATA
Cztery strony świata to wyjątkowy przewodnik po najpiękniejszych zakątkach
ziemi. Dzięki niemu zwiedzisz najwspanialsze kraje i miasta, poznasz największe
atrakcje turystyczne, zobaczysz perły starożytnej i współczesnej architektury oraz
zachwycisz się naturalnym pięknem przyrody. Wiele przedstawionych tu obiektów
znajduje się na Liście światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Album ten zawiera szczegółowe opisy, które staną się dla Ciebie źródłem rzetelnej wiedzy. Ponadto książka została wzbogacona starannie wyselekcjonowanymi
fotografiami, które udowadniają, że nasz świat jest piękny i wyjątkowy.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 245 mm
Ilość stron 400
Cena brutto 49,99 zł, 34,99 zł
Waga 1,07 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN 978-83-7932-140-7

NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA ŚWIATA
Najpiękniejsze miejsca świata to wspaniały przewodnik dla wszystkich osób
zafascynowanych otaczającym nas światem. Książka zabierze Was w podróż
przez wszystkie kontynenty, wiele państw i miast zachwycających swoim
pięknem. Uwiecznione na fotografiach krajobrazy i zabytki architektury
zatykają dech w piersi i z pewnością zachwycą każdego podróżnika oraz
poszukiwacza przygód.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 400
Cena brutto 79,99 zł, 39,99 zł
Waga 1,36 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE
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ISBN
978-83-7932-412-5

SKARBY ŚWIATA
Publikacja Skarby świata to wspaniały przewodnik turystyczny po
niezwykłych miejscach naszej planety. Za sprawą opisów i barwnych
fotografii przeniesiesz się do egzotycznych krain, których scenerie
zatykają dech w piersi. Będziesz wędrował śladami dawnych cywilizacji, oddasz się zadumie w miejscach kultu, a także poczujesz ogrom
nowoczesnych budowli. Każdy z wybranych kierunków zapewni
niesamowite wrażenia i wspomnienia na długie lata. Zapraszamy na
wyprawę, o jakiej nawet Ci się nie śniło.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 215 x 305 mm
Ilość stron 400
Cena brutto 149,99 zł, 79,99 zł
Waga 1,77 kg; Standard 3
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN 978-83-7705-824-4

POLSKA.
NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA

Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 384
Cena brutto119,99 zł, 59,99 zł
Waga 1,91 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

Polska. Najpiękniejsze miejsca to ekskluzywny album prezentujący dziedzictwo polskiej kultury materialnej i przyrody. W jednym okazałym
tomie zostały zgromadzone i zaprezentowane najcenniejsze, najatrakcyjniejsze i najlepiej zachowane miejsca – stare miasta, zamki, pałace,
dwory, kościoły, cerkwie, zabytki techniki oraz parki narodowe.
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ISBN 978-83-7705-851-0

ZAMKI W POLSCE
Album Zamki w Polsce zaprasza do poznania mrocznych tajemnic warowni krzyżackich, reprezentacyjnych siedzib książęcych
i pełnych przepychu rezydencji królewskich. W książce znajdziecie m.in. tajemnicze tunele z czasów II wojny światowej,
malownicze ruiny na Szlaku Orlich Gniazd, bajkową architekturę zamku Czocha i wiele innych.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 176
Cena brutto 79,99 zł, 39,99 zł
Waga 1,07kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

PAŁACE I DWORY

ISBN 978-83-7705-828-2

W Pałacach i dworach zostały zaprezentowane 152 najciekawsze
obiekty w ujęciu geograficznym. Są wśród nich najwspanialsze
polskie muzea, jak pałac Zamoyskich w Kozłówce czy pałac
królewski w Wilanowie, oraz dawne rezydencje podniesione
z ruin, pełniące dziś funkcje hotelowe i konferencyjne.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 224
Cena brutto 79,99 zł, 39,99 zł
Waga 1,26 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN 978-83-7705-825-1

Magda i Mirek Osip-Pokrywka
KRESY
Album Kresy to wędrówka po wschodnich krainach II Rzeczypospolitej, które dziś znajdują się na terenach trzech sąsiednich
państw: Litwy, Białorusi i Ukrainy. To zaproszenie do sentymentalnej podróży po Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie, Galicji
Wschodniej, Podolu, Wołyniu i Bukowinie.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 304
Cena brutto 99,00 zł, 49,99 zł
Waga 1,59 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE
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ISBN 978-83-7705-849-7

KRZYŻACY. HISTORIA, ZAMKI, BITWY
Album Krzyżacy zaprasza w podróż szlakiem rycerzy w białych płaszczach z czarnym krzyżem. Przedstawia fascynujące dzieje zakonu od
momentu założenia zgromadzenia w Ziemi Świętej po czasy współczesne, stworzenie, a następnie utratę własnego państwa w Prusach,
zasady organizacji życia codziennego, a także ponad 120 zamków
z całego obszaru dawnego państwa krzyżackiego od Polski przez obwód kaliningradzki po Estonię.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 176
Cena brutto 79,99 zł, 39,99 zł
Waga 1,06 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN 978-83-7705-846-6

POLSKA MIĘDZYWOJENNA
Album Polska międzywojenna to podróż w świat, który zniknął wraz
z wybuchem II wojny światowej, a jednak wciąż żyje we wspomnieniach. Ta książka to zaproszenie do świata elit tamtych czasów, spotkanie z politykami, pisarzami i ludźmi kultury. To podglądanie życia
codziennego, zwykłych ludzi z ich marzeniami, nadziejami i obawami. To świat zaklęty w starych fotografiach, ulotne chwile i kamienie
milowe historii.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 224
Cena brutto 79,99 zł, 39,99 zł
Waga 1,13 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN 978-83-7705-664-6

I I II WOJNA ŚWIATOWA. POLSKA I POLACY
Album I i II wojna światowa. Polska i Polacy to fotograficzny esej
stworzony z unikatowych, archiwalnych zdjęć wybranych ze zbiorów
prywatnych i agencyjnych. Przedstawia bohaterskie i tragiczne losy
dwóch pokoleń Polaków - ostatniego urodzonego jeszcze pod zaborami i pierwszego, które przyszło na świat już w wolnym kraju. Ukazuje
ich walkę o odzyskanie niepodległości, nieugiętą obronę młodega
państwa, nadzieje i dramaty zarówno zwykłych ludzi uwikłanych
w wielką historię, jak i wojskowych, polityków, mężów stanu, od których zależał los milionów.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 224
Cena brutto 79,99 zł, 39,99 zł
Waga 1,19 kg; Standard 10
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HISTORIA POLSKI.
TYSIĄC LAT BURZLIWYCH DZIEJÓW

 
ISBN
978-83-65808-15-8

Historia Polski. Tysiąc lat burzliwych dziejów to kompendium wiedzy o państwie i narodzie polskim, obejmujące
okres od X do XXI w. Zajmujące teksty – wzbogacone
o liczne mapy, zdjęcia (także archiwalne), ilustracje
i ciekawostki – w przejrzysty sposób wyjaśniają zawiłe
historyczne procesy, odsłaniają nieznane fakty oraz
przybliżają sylwetki postaci kształtujących od wieków
dzieje Polski.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 184
Cena brutto 139,99 zł, 69,99 zł
Waga 1,44 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE
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ISBN 978-83-01-19908-1

Publikacja przedstawia niezbędną wiedzę o dziejach polskiego malarstwa przez pryzmat sylwetek artystów oraz ich najważniejszych dzieł.
Jednocześnie ukazuje przemiany w naszej kulturze i historii odzwierciedlone na obrazach. Wielu dziełom poświęcono eseistyczne opisy,
którym towarzyszą liczne, efektowne reprodukcje, w tym wyjątkowe
autoportrety. Całość wzbogacają teksty o kierunkach artystycznych,
technikach malarskich, a także ciekawostki, cytaty i noty o osobach
przedstawionych na obrazach.



MALARSTWO POLSKIE

Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 256
Cena brutto 139,99 zł, 69,99 zł
Waga 1,64 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 240
Cena brutto 139,99 zł, 69,99 zł
Waga 1,57 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE



ISBN 978-83-65808-14-1

Każdy miłośnik skalistych szlaków wie, że górom należy okazywać
szacunek i pokorę. Wtedy odsłaniają swoje największe tajemnice. Ich
majestat oczarowuje, piękno oszołamia, cisza uspokaja, niedostępność
stanowi wyzwanie, a ryzyko wyzwala emocje. Góry najlepiej odkrywać, wędrując z plecakiem i zatrzymując się w schroniskach, pasterskich szałasach, bacówkach lub po prostu u górali. Zanim jednak
wyruszymy na szlak, warto otworzyć album Polskie góry prezentujący
ich piękno i różnorodność.



POLSKIE GÓRY
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ISBN 978-83-7705-874-9

TECHNIKA
Album Technika – skierowany zarówno do pasjonatów dawnej techniki, jak i osób poszukujących niestandardowych obiektów atrakcyjnych turystycznie – obala stereotypy na temat zabytków techniki.
Dzięki ponad 400 efektownym zdjęciom udowadnia, że eksponaty
zebrane w unikatowych muzeach mogą być niezwykle ciekawe, a wybitne dzieła inżynierii dostarczają wielu niezapomnianych wrażeń.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 240
Cena brutto 99,00 zł, 49,99 zł
Waga 1,5 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN 978-83-7705-873-2

FORTYFIKACJE
Album Fortyfikacje odsłania bogactwo zabytkowych budowli fortecznych, które znajdują się w Polsce. Warto bliżej przyjrzeć się nie tylko
obiektom znanym i lśniącym pełnym blaskiem. Eksploracja położonych na terenie Polski twierdz, schronów bojowych i podziemnych
fabryk oraz oglądanie ufortyfikowanych mostów, kwater wojskowych
i nadbrzeżnych baterii to źródło niepowtarzalnych emocji.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 224
Cena brutto 99,00 zł, 49,99 zł
Waga 1,34 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN 978-83-7705-663-9

HISTORIA. STATKI I OKRĘTY W POLSCE
Tajemnicze jednostki marynarki wojennej, imponujące statki pasażerskie, pełne towarów statki handlowe, zwinne kutry rybackie – wszystkie w pełnej krasie: z lotu ptaka i z pokładu, podczas rejsu i na redzie.
W publikacji zebrano ponad 450 fotografii, które przybliżają różnorodność świata statków i okrętów pływających pod polską banderą
oraz zawijających do polskich portów.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 224
Cena brutto 79,99 zł, 39,99 zł
Waga 1,19 kg; Standard 10
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ISBN 978-83-65808-01-1

Ten bogato ilustrowany album zachwyci nie tylko miłośników żelaznych dróg i piekielnych maszyn. Na setkach unikatowych fotografii
zaprezentowano polskie kolejnictwo od samych jego początków na
terenach trzech zaborów, poprzez dwudziestolecie międzywojenne, lata
stabilizacji w Polsce Ludowej, aż po częściowy regres oraz modernizację
w czasach współczesnych. Przepiękna Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska, Kolej Górnośląska, najstarsze parowozy, lokomotywy, zespoły
trakcyjne, bogato zdobione wagony czy najcenniejsze i najpiękniejsze
obiekty architektury kolejowej odradzają się w oczach czytelników. Słynni konstruktorzy, wynalazcy i inżynierowie zdradzają swoje tajemnice.
Życie polskich kolei w okazałej, bajeczno kolorowej odsłonie.



Adam Dylewski
HISTORIA KOLEI W POLSCE

Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 272
Cena brutto 99,99 zł, 49,99 zł
Waga 1,6 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

  
ISBN
978-83-65808-13-4

HISTORIA LOTNICTWA W POLSCE

Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 304
Cena brutto 149,99 zł, 79,99 zł
Waga 1,7 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

Blisko sto lat po skonstruowaniu pierwszego w pełni udanego samolotu polskiego autorzy albumu - pasjonaci awiacji - w przystępny i nowatorski sposób opisują najważniejsze wydarzenia z historii lotnictwa
w Polsce. Dodatkową atrakcję tej pasjonującej podróży przez dzieje
polskiego lotnictwa stanowią efektowne zdjęcia (także archiwalne)
przedstawiające słynne samoloty, szybowce i śmigłowce.
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ISBN
978-83-65808-02-8

Stanisław Szelichowski
MOTORYZACJA W POLSCE
Album dla wielbicieli urody polskich samochodów. Dzieje motoryzacji
w Polsce od lat 20. XX w. po czasy współczesne przedstawiono na ponad
350 fotografiach: samochody osobowe, ciężarowe, wojskowe, autobusy,
motocykle, ciekawostki związane z wyposażeniem i sportami samochodowymi. Osobne miejsce zostało poświęcone legendarnym pojazdom.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 224
Cena brutto 99,99 zł, 49,99 zł
Waga 1,38 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE


ISBN
978-83-7932-298-5

FASCYNUJĄCY ŚWIAT MOTORYZACJI

Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 432
Cena brutto 119,99 zł, 59,99 zł
Waga 2,15 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

Książka ta poprowadzi Cię przez fascynujące dzieje motoryzacji.
Wydanie to prezentuje zarówno pojazdy sprzed lat, których nie
ujrzysz już na ulicach, jak i te najnowsze, częściej spotykane na wystawach niż na drogach. Oprócz licznych fotografii aut zapewnimy
Ci również odpowiednią dawkę wiedzy teoretycznej. Opisy poszczególnych modeli dostarczają najważniejszych informacji na ich
temat. Za sprawą obszernego wstępu dowiesz się m.in., jakie były
najwcześniejsze formy transportu, kto wynalazł silnik spalinowy
i kiedy skonstruowano pierwszy motocykl. Przejrzysty układ i piękna szata graficzna sprawią, że każda chwila spędzona z tą publikacją
będzie prawdziwą przyjemnością.
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ISBN 978-83-7705-877-0

ILUSTROWANA ENCYKLOPEDIA
PTAKÓW POLSKI. ATLAS
Wyjątkowy album, znakomite, pięknie ilustrowane źródło informacji
o polskiej awifaunie. Praktyczny przewodnik i skarbnica ciekawostek
dla początkujących obserwatorów ptaków i doświadczonych ornitologów. Autorzy, przyrodnicy i uznani ornitolodzy, klarownie i ciekawie
prezentują niemal 500 gatunków ptaków obserwowanych w naszym
kraju.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 352
Cena brutto 119,99 zł, 59,99 zł
Waga 1,82 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN 978-83-7705-878-7

ILUSTROWANA ENCYKLOPEDIA
ZWIERZĄT POLSKI. ATLAS
Publikacja ujęta w nowoczesną formę, całościowo prezentująca rodzimą faunę. Materiał został podzielony na sześć części w porządku
zgodnym z systematyką zwierząt, zaczynając od ssaków, poprzez ptaki, gady, płazy i ryby, a kończąc na bezkręgowcach. W każdej części
znajdują się rozdziały odpowiadające rzędom z systematyki zwierząt.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 352
Cena brutto 119,99 zł, 59,99 zł
Waga 1,82 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE
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ILUSTROWANA ENCYKLOPEDIA
SSAKÓW POLSKI. ATLAS

ISBN 978-83-7705-871-8

Świat ssaków jest ogromnie zróżnicowany. Należą do niego zarówno
największe zwierzęta morskie czy lądowe, jak i stworzenia bardzo
drobne, ważące zaledwie kilka gramów. Niniejsza książka zawiera
szczegółowe opisy 106 gatunków ssaków występujących na terenie
Polski i w wodach Bałtyku, blisko 500 fotografii, dostarcza także
praktycznych informacji dotyczących obserwacji poszczególnych gatunków w terenie.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 304
Cena brutto 119,99 zł, 59,99 zł
Waga 1,97 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

Anna i Łukasz Przybyłowiczowie
ILUSTROWANA ENCYKLOPEDIA
ROŚLIN POLSKI. ATLAS

ISBN 978-83-7705-826-8

Ilustrowaną encyklopedię roślin Polski można traktować jako znakomite źródło podstawowych informacji o krajowej florze. W Atlasie
znajdziemy: opisy ponad 500 gatunków roślin występujących w Polsce – zarówno w zbiorowiskach naturalnych, jak i miejskich parkach
oraz uprawnych; ok. 600 fotografii roślin wraz ze zbliżeniami ich
kwiatów, liści i owoców.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 288
Cena brutto 99,00 zł, 49,99 zł
Waga 1,53 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE
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ISBN 978-83-7705-872-5

Gerard Gierliński, Joanna Grabowska,
Michał Grabowski, Radomir Jaskuła
ILUSTROWANA ENCYKLOPEDIA
PŁAZÓW I GADÓW POLSKI. ATLAS
Ilustrowana encyklopedia płazów i gadów Polski to znakomite źródło
podstawowych informacji o rodzimej herpetofaunie, ale nie brakuje
w niej także różnego rodzaju ciekawostek. Oprócz przeglądu systematycznego znajdują się tu rozdziały dotyczące różnych aspektów
życia płazów i gadów: od ewolucji, przez anatomię, zachowania i środowisko życia, aż po omówienie najważniejszych ostoi tych zwierząt
w Polsce.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 272
Cena brutto 119,99 zł, 59,99 zł
Waga 1,8 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN 978-83-7705-870-1

Michał Grabowski, Radomir Jaskuła, Krzysztof Pabis
ILUSTROWANA ENCYKLOPEDIA
OWADÓW I PAJĘCZAKÓW POLSKI. ATLAS
Ilustrowaną encyklopedię owadów i pajęczaków Polski można traktować jako znakomite źródło podstawowych informacji o krajowych entomofaunie i arachnofaunie, a także skarbnicę ciekawostek.
W środku znaleźć można opisy wszystkich rzędów, ponad 100 rodzin
oraz ok. 500 rodzajów i gatunków owadów i pajęczaków występujących na terenie Polski, a także ok. 700 fotografii zwierząt, tabele,
mapy i praktyczne informacje.

ISBN 978-83-7705-827-5

Joanna Grabowska, Michał Grabowski
ILUSTROWANA ENCYKLOPEDIA
RYB POLSKI. ATLAS
Ilustrowana encyklopedia ryb Polski to idealne źródło informacji
o rodzimej ichtiofaunie. W środku znaleźć można szczegółowe opisy
ponad 100 gatunków ryb występujących w rzekach, jeziorach i stawach na terenie Polski oraz w wodach Bałtyku, informacje dotyczące
m.in. ewolucji, anatomii, zachowania, środowiska życia, ochrony,
a także blisko 400 fotografii, tabele, ilustracje oraz wykaz największych i najważniejszych łowisk.

POLSKA – PERŁY PRZYRODY I ARCHITEKTURY
Najpiękniejsze zakątki Polski to nie tylko miejsca powszechnie znane i podziwiane, skaliste szczyty Tatr, dzikie ostępy
Puszczy Białowieskiej, malownicza sylwetka wawelskiego wzgórza czy kolorowe kamieniczki na rynku w Zamościu. To
zaskakująco wiele miejsc mogących zadziwić nawet tych, którzy Polskę znają dobrze. W naszym albumie zapraszamy
do wędrówki przez malowniczy kraj, pełen wspaniałej przyrody i dziedzictwa stuleci ludzkiej pracy i życia. Wędrówki,
która pokazuje wspaniałe oblicze kraju nad Wisłą.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 608
Cena brutto 249,99 zł, 119,99 zł
Waga 3,24 kg; Standard 3
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN 978-83-7932-283-1
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ŚWIAT – PERŁY PRZYRODY I ARCHITEKTURY

Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 608
Cena brutto 249,99 zł, 119,99 zł
Waga 3,3 kg; Standard 3

ISBN 978-83-7932-290-9

Oddajemy w twoje ręce wyjątkowy album, za sprawą którego poznasz najwspanialsze zakątki naszego globu, nie tylko
te powszechnie znane, reklamowane w folderach biur podróży, ale także miejsca mniej tłoczne, lecz niezwykle urokliwe. Książka Świat – perły przyrody i architektury zabierze cię w podróż po najpiękniejszych krajobrazach ziemi, z nią
odbędziesz wędrówkę szklakiem podziwianych przez wieki majestatycznych zabytków, a także zachwycisz się innowacyjnością współczesnego budownictwa. Zastosowany w środku podział na trzy główne kategorie: zabytki, przyrodę
i architekturę nowoczesną, pozwoli zaplanować idealny plan zwiedzania. Ta wspaniale wydana publikacja spełni rolę
znakomitego przewodnika z mnóstwem przepięknych zdjęć, ale także idealnego prezentu, który sprawi radość nawet
najbardziej wymagającym czytelnikom.

ZŁOCONE LITERY W TYTULE

Ilustrowaną encyklopedię zwierząt i roślin Polski można traktować jako znakomite źródło podstawowych informacji o krajowej
faunie i florze. W środku znajdziemy kilkaset fotografii zwierząt
w najróżniejszych sytuacjach oraz roślin wraz ze zbliżeniami kwiatów, liści lub owoców, nie zabraknie również obszernych opisów
charakteryzujących poszczególne gatunki. Tabele z podstawowymi
danymi o prezentowanych roślinach i zwierzętach pozwolą szybko
przyswoić najważniejsze wiadomości, a zamieszczone mapy zasięgów występowania ułatwią lokalizację poszczególnych przedstawicieli fauny i flory w Polsce.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 608
Cena brutto 249,99 zł, 119,99 zł
Waga 3,3 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN 978-83-7705-971-5

ILUSTROWANA ENCYKLOPEDIA
ZWIERZĄT I ROŚLIN POLSKI
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ISBN 978-83-63203-07-8

KONIE WEDŁUG SIUDYMA
Marek Siudym, popularny aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, jest wspaniałym znawcą koni. Kocha je i rozumie, potrafi o nich opowiadać. Wie
o koniach bardzo dużo i tą wiedzą o pięknych, dostojnych zwierzętach
dzieli się na stronach tej książki. Warto posłuchać tego, co chce przekazać
adeptom sztuki jeździeckiej i wszystkim miłośnikom koni wspaniały aktor
i doskonały trener.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 215 x 300 mm
Ilość stron 128
Cena brutto 49,99 zł, 29,99 zł
Waga 0,85 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-225-1

ILUSTROWANA ENCYKLOPEDIA ZWIERZĄT
O tym, że świat zwierząt jest niezwykle interesujący, nie trzeba nikogo przekonywać. Niniejsze wydanie będzie idealne dla osób chcących bliżej poznać
bogactwo fauny na naszej planecie. To także wspaniała lektura dla tych,
którzy interesują się zoologią i pragną usystematyzować posiadaną wiedzę.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 245 mm
Ilość stron 400
Cena brutto 49,99 zł, 34,99 zł
Waga 0,94 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

Oprawa twarda, lakierowana
Format 215 x 305 mm
Ilość stron 400
Cena brutto 99 zł, 49,99 zł
Waga 1,77 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE



Świat zwierząt jest niezwykle fascynujący i zachwyca swą różnorodnością.
W końcu na naszej planecie żyje niezliczona ilość ssaków, ptaków, płazów, gadów, a także owadów, pajęczaków i skorupiaków. Ta encyklopedia
stanowi idealną lekturę dla wszystkich miłośników przyrody, zarówno
dorosłych, jak i tych trochę młodszych. Dzięki niej zdobędziesz szczegółową wiedzę na temat poszczególnych gatunków, dowiesz się, jakimi cechami charakteryzuje się dane zwierzę, gdzie występuje i czy zostało objęte
ochroną prawną. Znajdziesz tu także wiele ciekawostek. Rzetelne opisy
zostały wzbogacone wspaniałymi fotografiami, dzięki którym z prawdziwą
przyjemnością wkroczysz do zdumiewającego królestwa zwierząt.

ISBN 978-83-7932-334-0

WIELKA ENCYKLOPEDIA ZWIERZĄT



ISBN 978-83-7932-294-7

KOTY RASOWE.
PODRĘCZNA ENCYKLOPEDIA
Koty rasowe. Podręczna encyklopedia pozwoli odkryć tajemnice pochodzenia,
usposobienia i wyglądu kota, a także pomoże usystematyzować dotychczas
zdobytą wiedzę o danej rasie. Książka może być szczególnie pomocna, jeśli
zdecydujemy się na kupno kota. Informacje dotyczące wielkości i wagi zwierzęcia, jego charakteru oraz funkcji, a także wspaniałe fotografie pozwolą
dobrać odpowiedniego czworonoga.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 250 mm
Ilość stron 96
Cena brutto 34,99 zł, 19,99 zł
Waga 0,37 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN 978-83-7932-242-8

PSY RASOWE.
PODRĘCZNA ENCYKLOPEDIA
Prezentowana publikacja stanie się idealnym przewodnikiem pomagającym
poznać najciekawsze rasy psów, ale może służyć również jako piękny album
z sylwetkami zwierząt. Obszerne opisy zadowolą spragnionych wiedzy o tych
wspaniałych zwierzakach, z kolei przepiękne zdjęcia uszczęśliwią najmłodszych. Psy rasowe. Podręczna encyklopedia to idealna książka, której lektura
sprawi przyjemność całej rodzinie.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 245 mm
Ilość stron 128
Cena brutto 34,99 zł, 19,99 zł
Waga 0,47 kg; Standard 10

 
ISBN
978-83-7932-345-6

MÓJ PUPIL

Oprawa twarda, lakierowana
Format 210 x 305 mm
Ilość stron 224
Cena brutto 99,99 zł, 49,99 zł
Waga 1,23 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

Wśród naszych zwierzęcych pupili zdecydowanie dominują psy i koty.
Ogromna ilość ras obydwu tych gatunków sprawia, że to właśnie one najczęściej zajmują ważne miejsce w ludzkich sercach i domach. Są wiernymi
towarzyszami, zawsze cieszą się na widok właściciela, z czasem stają się
naszymi najlepszymi przyjaciółmi. Dzięki tej książce dowiesz się więcej
o swoim pupilu, poznasz historię jego rasy, sposoby pielęgnacji i wiele więcej. Ta publikacja będzie idealna również dla tych, którzy dopiero szukają
wymarzonego zwierzątka.
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ISBN 978-83-7705-906-7

ENCYKLOPEDIA GRZYBÓW W POLSCE
Encyklopedia grzybów w Polsce to unikatowa publikacja na polskim rynku – bogato ilustrowane kompendium wiedzy o grzybach, które występują
w polskich lasach, parkach i na łąkach. To wspaniała prezentacja ponad 300
gatunków grzybów jadalnych, niejadalnych, trujących oraz chronionych.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 250 mm
Ilość stron 240
Cena brutto 49,99 zł, 29,99 zł
Waga 0,68 kg; Standard 10



ISBN 978-83-7705-995-1

Sylwia Kraczkowska
ZIOŁA I ROŚLINY LECZNICZE
Obecnie obserwuje się powrót do ziołolecznictwa. Z jednej strony to moda
na „bycie eko” i życie zgodne z naturą, stosowanie produktów wolnych
od konserwantów, glutenu, metali ciężkich itp., z drugiej strony to wybór
prostych rozwiązań codziennych problemów zdrowotnych z mniejszym ryzykiem wystąpienia różnych działań niepożądanych. Celem tej książki jest
przedstawienie wiarygodnych informacji o wybranych roślinach leczniczych
stosowanych w schorzeniach skóry, błon śluzowych i chorobach naczyń
krwionośnych oraz w chorobach przewodu pokarmowego, m.in. w pobudzaniu apetytu, łagodzeniu niestrawności oraz w zaparciach.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 250 mm
Ilość stron 192
Cena brutto 59,99 zł, 34,99 zł
Waga 0,62 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

ISBN 978-83-7705-919-7

POLSKA KUCHNIA REGIONALNA.
SMAK TRADYCJI
Poszukując przysmaków kuchni z różnych stron Polski, na naszej „mapie kulinarnej” możemy wyróżnić co najmniej kilka regionów: Pomorze i Kaszuby,
Wielkopolskę i Kujawy, Śląsk, Pogórze (Podhale i Podkarpacie), Mazowsze
i Kurpie, Warmię i Mazury, Małopolskę, Podlasie. Dzięki naszemu poradnikowi możesz mieć całą kulinarną Polskę na własnym stole!
Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 250 mm
Ilość stron 160
Cena brutto 39,99 zł, 24,99 zł
Waga 0,54 kg; Standard 10

75
RELAKSACYJNE KOLOROWANKI
Tempo dzisiejszego życia nie pozwala Ci odpocząć, wciąż zaprzątasz sobie głowę niepotrzebnymi myślami, stres odbiera Ci
radość? Z pewnością potrzebujesz wyciszenia i odprężenia. Za
sprawą relaksacyjnej kolorowanki oderwiesz się od problemów
codzienności. Fantazyjne ilustracje rozbudzą Twoją kreatywność, przeniosą do świata marzeń, umilą leniwe wieczory,
przypomną, że szczęście jest na wyciągnięcie ręki.

Oprawa miekka, lakierowana
Format 196 x 276 mm
Ilość stron 48
Cena brutto 19,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,19 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

KRAINA SZCZĘŚLIWOŚCI

ISBN 978-83-7932-267-1

ISBN 978-83-7932-268-8

KRAINA ODPRĘŻENIA

POMALUJ SNY

ISBN 978-83-7932-270-1

ISBN 978-83-7932-269-5

PODRÓŻE WYOBRAŹNI
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Mateusz Gessler
SMAKI DZIECIŃSTWA

 

ISBN 978-83-7932-256-5

To już kolejna książka kucharska wybitnego mistrza kulinariów, wyjątkowego kucharza i restauratora, jurora programu telewizyjnego MasterChef JUNIOR, właściciela kultowej warszawskiej restauracji Warszawa Wschodnia.
Ta publikacja to kulinarna podróż autora do krainy smaków dzieciństwa, do
dań przygotowywanych z sercem przez najbliższych, do posiłków kojarzących się z beztroską, przypominających wspólne gotowanie i ucztowanie,
do potraw pachnących domem we Francji i restauracją babci. Ten kulinarny
album wspomnień stanie się smaczną biografią autora,
a zarazem receptą na pyszne i niezapomniane
dzieciństwo naszych pociech.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 250 mm
Ilość stron 224
Cena brutto 49,99 zł, 29,99 zł
Waga 0,88 kg; Standard 10

77
Mateusz Gessler
MOJA KUCHNIA POLSKA

ISBN 978-83-63687-34-2

Za sprawą tego wydania pragniemy udowodnić, że równie
satysfakcjonujące jak spożywanie jest przyrządzanie posiłków. Daj się przekonać, że polska kuchnia jest niezwykle
smaczna i niebanalna. Już dziś pobierz naukę gotowania
od samego mistrza i zasmakuj tradycji.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 400
Cena brutto 44,99 zł, 39,99 zł
Waga 1,4 kg; Standard 5

ZŁOCONE LITERY W TYTULE

MISTRZOWIE
FUTBOLU

WIELKIE GWIAZDY
FUTBOLU

Futbol to nie tylko bardzo widowiskowy i dochodowy sport, jeden z najstarszych i najpopularniejszych na świecie. To także osobna kultura, na którą składają się rytuały i określone zasady. To przede wszystkim walka o piłkę,
ale czym byłaby bez wybuchowych reakcji publiczności, donośnych śpiewów czy meksykańskiej fali.
Wychodząc naprzeciw pragnieniom prawdziwych kibiców, zapraszamy Cię do zapoznania się z tymi fascynującymi publikacjami, dzięki którym przeniesiesz się na największe światowe stadiony i poznasz mistrzów
futbolu. Będziesz zdumiony informacjami o każdym z nich. Wśród ogromu danych znajdą się m.in. pseudonimy gwiazd, początki ich kariery, kluby, w jakich grali i grają obecnie, a także wiele innych interesujących
szczegółów.



ISBN 978-83-7932-299-2

Te książki wspaniale przygotują Cię na śledzenie różnego rodzaju rozgrywek – od mundiali przez mistrzostwa
Europy po ligę krajową. Aktualne informacje, liczne fotografie oraz rozmaite ciekawostki pomogą Ci lepiej zagłębić się w świat tej pięknej dyscypliny.

MISTRZOWIE PIŁKI NOŻNEJ
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 160
Cena brutto 59,99 zł, 39,99 zł
Waga 1,04 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE





ISBN 978-83-7932-350-0

Oprawa twarda, lakierowana
Format 210 x 305 mm
Ilość stron 64
Cena brutto 29,99 zł, 17,99 zł
Waga 0,53 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-347-0

78

PIŁKARZE

Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 24,99 zł, 14,99 zł
Waga 0,34 kg; Standard 10



Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 32
Cena brutto 19,99 zł, 11,99 zł
Waga 0,34 kg; Standard 10

ISBN 978-83-7932-362-3



ISBN 978-83-7932-249-7
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PIŁKARZE ŚWIATA


ISBN
978-83-7932-331-9

MOTOCYKLE ŚWIATA
Z każdym rokiem rynek motocyklowy staje się coraz bardziej urozmaicony. Producenci prześcigają się w pomysłach dotyczących zarówno kwestii technologicznych, jak i wizualnych. Publikacja zawiera
rzetelne opisy ponad dwustu pojazdów, uwzględniające ich walory
użytkowe, dane techniczne oraz osiągi. Szczególną zaletę książki stanowią zdjęcia, dzięki którym można dostrzec różnice pomiędzy
poszczególnymi modelami i wybrać motocykl w pełni odpowiadający
naszym potrzebom.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 128
Cena brutto 39,99 zł, 24,99 zł
Waga 1,01 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE


ISBN
978-83-7932-385-2

SAMOCHODY ŚWIATA
Specjalnie dla fanów czterech kółek przygotowaliśmy zbiór najciekawszych i najpopularniejszych samochodów, które produkowane
są przez największe światowe koncerny. W tej książce prezentujemy
kilkaset modeli z różnych półek cenowych i odmiennych kategorii. Opisy poszczególnych samochodów dostarczą najważniejszych
i najistotniejszych informacji na ich temat. Dzięki przejrzystej szacie
graficznej bez problemu odnajdziesz dane dotyczące osiągów, pojemności czy maksymalnej prędkości, a profesjonalne fotografie sprawią,
że poczujesz się, jakbyś znalazł się na wielkiej wystawie samochodów.
Oprawa twarda, lakierowana
Format 250 x 340 mm
Ilość stron 128
Cena brutto 69,99 zł, 39,99 zł
Waga 0,98 kg; Standard 5
ZŁOCONE LITERY W TYTULE
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ISBN
978-83-7932-420-0


KAMASUTRA
Przyjemność, jaką daje miłosne zbliżenie, można czerpać na wiele
wyszukanych sposobów. W tej publikacji przedstawiono najciekawsze
pozycje, znajdziesz tu również liczne ciekawostki oraz garść niezawodnych porad, które sprawią, że Twoje życie seksualne stanie się
satysfakcjonujące i pełne emocji. Całości dopełniają tajemnicze i kuszące fotografie, które z pewnością rozpalą wszystkie zmysły, pobudzą
kreatywność oraz zachęcą do łóżkowych zabaw.

Oprawa twarda, lakierowana
Format 175 x 250 mm
Ilość stron 64
Cena brutto 34,99 zł, 24,99 zł
Waga 0,3 kg; Standard 10

 
ISBN
978-83-7932-386-9

KAMASUTRA

Oprawa twarda, lakierowana
Format 202 x 285 mm
Ilość stron 160
Cena brutto 99,99 zł, 49,99 zł
Waga 0,87 kg; Standard 10
ZŁOCONE LITERY W TYTULE

Doznaj seksualnych uniesień, stosując różnorodne techniki zbliżenia,
wprowadź nowe erotyczne obyczaje, a otworzysz drzwi do komnaty
rozkoszy. Odkryj tajniki udanego seksu i wkrocz w fascynujący świat
zmysłowych doznań. Wydanie to zawiera nie tylko opisy klasycznych
indyjskich pozycji, ale także porady dotyczące urozmaicania życia
erotycznego. Śmiałe, pełne namiętności i bardzo podniecające zdjęcia
z pewnością pobudzą wyobraźnię i zachęcą do seksualnych uniesień.

