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Pierdomenico Baccalario seria Ulysses Moore
„Wrota Czasu”
Troje dzieci, Jason, Julia i Rick, rozkochanych w przygodzie.
Willa Argo nad urwiskiem, wysoko nad morzem,
z tajemniczymi pokojami. Drzwi ukryte za szafą,
zamknięte na cztery spusty, niedające się otworzyć.
Ale dzieci za wszelką cenę chcą je otworzyć...

„Antykwariat ze starymi mapami”
Starożytny Egipt i pobliska Kraina Puntu. Jason, Julia i Rick przekroczyli
Wrota Czasu i weszli do Domu Życia, potężnej, pełnej labiryntów, bibliotekiarchiwum, gdzie zgromadzone są papirusy, pergaminy i gliniane tabliczki z wielu
zakątków świata. Tym razem poszukują tajemniczej mapy, ukrytej w legendarnej
Nieistniejącej Komnacie. Niestety, tylko perfidny właściciel "Antykwariatu ze starymi
mapami” posiada informację, która mogłaby ich naprowadzić na właściwy trop...

„Dom luster”
Dziwne rzeczy dzieją się w Kilmore Cove. Jest tam pomnik króla, który nigdy nie panował i tory, które
nigdzie nie prowadzą. Nie można się połączyć z Internetem, a komórki nie mają zasięgu. Wygląda na to,
że miasto zostało oczyszczone z wszelkich map, aby ochronić jakąś tajemnicę. Śledztwo Jasona, Julii
i Ricka rozpocznie się w Domu Luster. Tu, w tajemniczym domu Petera Sedalusa, nic nie jest tym,
czym się wydaje...
oraz kolejne:

„Wyspa Masek”, „Kamienni strażnicy”, „Pierwszy klucz”, „Ukryte miasto”, „Mistrz piorunów”, „Labirynt
cienia”, „Lodowa kraina”, „Ogród popiołu,” „Klub Podróżników w Wyobraźni”

Małgorzata Musierowicz„Feblik”
"Feblik" to już 21. tom cieszącej się niesłabnącą popularnością poznańskiej sagi. Poznaj
Jeżycjadę i przygody rodziny Borejków!
Najnowsza książka Małgorzaty Musierowicz to kontynuacja bestsellerowej "Wnuczki do
orzechów". Akcja powieści rozgrywa się w tym samym czasie, a dotyczy przełomu w życiu
Ignacego Grzegorza.
Jak zawsze czytelnicy mogą liczyć na zaskakujące wydarzenia, wspaniały humor oraz
mnóstwo pozytywnej energii i ciepła.

Małgorzata Musierowicz „Ciotka Zgryzotka”
Wielbiciele twórczości Małgorzaty Musierowicz z niecierpliwością czekają na kolejną część
Jeżycjady. A Ty? Znasz przygody rodziny Borejków?
"Ciotka Zgryzotka" to już 22 tom poznańskiej sagi. Poznaj Jeżycjadę i daj się wciągnąć w
fabułę o wyjątkowym klimacie!

Janina Porazińska „Pamiętnik Czarnego Noska”
Miś zwany Czarnym Noskiem bardzo nudził się na sklepowej witrynie, marzył, żeby jakieś
miłe i grzeczne dziecko zabrało go do domu. Życzenie misia spełniło się, jego opiekunką
została mała dziewczynka. I tak zaczynają się niezwykłe przygody Czarnego Noska, który
co rusz trafia w nowe tarapaty.
Klasyczna, przedwojenna opowieść Janiny Porazińskiej, która wzruszy i rozbawi
współczesne dzieci.

Marcin Pałasz „Sposób na Elfa”
Nigdy nie miałem psa, nie wiedziałem więc, jak to jest. Kiedy jednak zobaczyłem
wesoły pysk Elfa na zdjęciu – zakochałem się w nim od pierwszej chwili! Okazało
się, że pies to mnóstwo czułości, przezabawnych sytuacji i miłość na całe życie!
Oraz kilka niezłych przygód. Zresztą, sami przeczytajcie!

Grzegorz Kasdepke „Detektyw Pozytywka”
Sympatycznego Detektywa Pozytywkę lubią wszystkie dzieci z kamienicy, gdzie mieści się jego
agencja „Różowe Okulary”. Bo Detektyw Pozytywka potrafi rozwiązać każdą, najtrudniejszą
nawet zagadkę, a mali czytelnicy, podążając tropem jego rozumowania, uczą się logicznego
myślenia i wyciągania wniosków.

Maria Terlikowska „Drzewo do samego nieba”
Tytułowe drzewo rośnie wśród starych brzydkich kamienic okalających jeszcze brzydsze
podwórko. Lubi je wielu lokatorów, ale przede wszystkim lubią je dzieci, a zwłaszcza chłopcy,
którzy spędzają na nim każą wolną chwilę. Z tej perspektywy – kolejnych konarów rosłego drzewa
– poznają sąsiadów, zaprzyjaźniają z nimi, uczą się rozumienia ich problemów, które są czasami
bardzo trudne (np. samotność bardzo sympatycznej i życzliwej dzieciakom starszej pani, która
podczas wojny straciła własne dzieci). Stare kamienice są przeznaczone do rozbiórki, a drzewo do wycięcia.
A jednak to ono właśnie przetrwa – dzięki dzieciom i niektórym dorosłym. Piękna, pełna poezji opowieść o
wydźwięku ekologicznym. Bardzo pomysłowe, przemyślane ilustracje, obecnie w zbiorach Muzeum w Zamościu.

Barbara Kosmowska „Dziewczynka z parku”
Ta zima jest dla Andzi zupełnie inna niż wszystkie poprzednie. Pół roku temu zdarzyło się coś strasznego
-umarł jej tata. Dziewczynka tęskni za wszystkim, co dawniej składało się na życie rodziny: za grą
w chińczyka, rozmowami przy stole i za brzoskwiniowym sernikiem leczącym smutek. Przede
wszystkim jednak brakuje jej wypraw do parku, w którym tata, zapalony ornitolog, uczył ją dostrzegać
piękno przyrody.
Nie jest łatwo poradzić sobie z cierpieniem, ale Andzi pomaga pamięć o pewnej tajemnicy powierzonej
przez tatę. Może również liczyć na kolegę, Jeremiasza, który przywraca uśmiech na jej twarzy.
Czy dziewczynka zdradzi chłopcu swój sekret?
Opowieść o wspomnieniach, które bolą, ale też są tym, co posiadamy najcenniejszego. Autorka mówi o śmierci i
stracie w sposób prosty, a jednocześnie pełen szacunku dla swoich bohaterów i czytelników.

Danuta Parlak „Kapelusz pani Wrony”
Dowcipne i mądre opowiadania, których akcja dzieje się w lesie, ogrodzie i na łące.
Poczytamy o tym, w jaki sposób odnalazł się zaginiony kapelusz pani Wrony, jakiego
bohaterskiego czynu dokonał bojaźliwy Wystraszek, poznamy historię niezwykłego małżeństwa
bociana Mikołaja z piękna żabką i zobaczymy ogród, w którym zamieszkało nic.

Janusz Christa „Kajko i Kokosz. Woje Mirmiła część 1”
Żyjący w Mirmiłowie zbój Łamignat ma problem – nie wyrobił kwartalnej
normy rabowania bogaczy i rozdawania łupu ubogim, bo w okolicy brakuje bogaczy. Jednak
rozliczający go z wyników pracy książę Mirmił sam ma podobny problem – on z kolei nie
wyrobił kwartalnej normy potyczek i bitew z wrogim plemieniem Omsów. A tu, jak na złość,
ze stolicy przyjechał królewski kanclerz, by rozliczyć poddanych Mirmiła ze stanu prac. Oj,
wszyscy będą musieli się natrudzić, aby osiągnąć zaplanowaną normę. Kajko i Kokosz też
nie będą mogli się obijać, bo wykryją aferę, mającą doprowadzić do detronizacji swego
ukochanego księcia.

Janusz Christa „Kajko i Kokosz. Woje Mirmiła część 2”
Królewski kanclerz przyjechał ze stolicy do Mirmiłowa, by rozliczyć poszczególnych mieszkańców
z wykonywanej pracy. Zero ulg dla najwyżej postawionych. Żadnych przywilejów. Każdy musi się
rozliczyć. Tymczasem zbój Łamignat ma z tym kłopot: jak wyrobić normę rabowania bogaczy
i obdarowywania biednych, skoro w okolicy brakuje bogatych? Podobny problem ma książę Mirmił

Janusz Christa „Kajko i Kokosz. Woje Mirmiła część 3”
Kolejny tom prześmiesznej serii fantasy. Dajmiech twardą ręką rządzi Mirmiłowem. Kajko i Kokosz sabotują
jego rządy. Dowiadują się, że Zbój Łamignat posiada list, w którym opisane są wszystkie machlojki Dajmiecha.
Niestety, okazuje się, że list został... zjedzony przez myszy! Dzielni wojowie muszą znaleźć inny sposób na
obalenie tyrana. Okazją jest przyjazd do Mirmiłowa księcia, który osobiście chce się przekonać jak nowy
kasztelan sprawuje rządy. Kajko i Kokosz, z pomocą czarownicy Jagi zdobywają eliksir prawdomówności i
podają go wojskiemu Dajmiecha...

John Flanagan „Zwiadowcy” – do biblioteki dokupione zostały kolejne księgi: 7,8, 9,10,11, 12 i 13
Fantastyczna seria Johna Flanagana, która sprzedała się na świecie w wielomilionowym nakładzie i od czasu
premiery nie schodzi z listy bestsellerów "New York Timesa".

