


Wszystkie dzieci na całej ulicy miały babcię.
Niektóre nawet dwie. Tylko Andi nie miał babci –
i bardzo się z tego powodu martwił.Babcia to
najlepszy sposób na smutki i kłopoty. A że
mieszka na drzewie, poluje na tygrysy i ujeżdża
dzikie konie...? Cóż, jest może trochę
zwariowana, ale za to bardzo mądra i
dowcipna.Pełna wdzięku opowieść o chłopcu i
bardzo nietypowej babci.

Babcia na jabłoni
Mira Lobe



W poszukiwaniu światła. Opowieść o Marii

Skłodowskiej-Curie

Maria Skłodowska-Curie była fascynującą
osobą.
Zawsze miała swoje zdanie i wiele
niekonwencjonalnych pomysłów. Była
dociekliwa i pracowita. Oryginalna,
nietuzinkowa. Poznajcie jej niezwykłe
życie!

Anna Czerwińska-Rydel



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. Nie jest łatwo poradzić sobie z
cierpieniem, ale Andzi pomaga pamięć o pewnej
tajemnicy powierzonej przez tatę. 

Dziewczynka z parku
Barbara Kosmowska



Baśnie, których nie czytano dziewczynkom to zbiór
piętnastu baśni ludowych z całego świata, które
możemy znaleźć u Braci Grimm, Aleksandra
Afanasjeww czy choćby w Baśniach tysiąca i
jednej nocy.

Baśnie, których nie czytano dziewczynkom

Myriam Sayalero



Adelka byłaby zwykłą, uroczą dziewczynką z rudymi
włosami i wielką głową, gdyby nie fakt, że szkoli się w byciu
dyktatorem i świetnie udaje jej się wprowadzać terror w
domu i w szkole. Bezskutecznie, ale nie poddając się,
próbuje pozbyć się kota, który okazał się nie być lwem (co
za rozczarowanie!). Nie interesują jej amory… no chyba że
dzięki nim zyska kogoś na kształt niewolnika. Kusząca
perspektywa…
Jeśli wydawało wam się, że to dorośli rządzą światem -
byliście w błędzie! Witajcie w świecie Adelki - dziewczynki,
której nie da się polubić, ale też nie można jej nie pokochać!

Mordercza Adelka. To się wszystko źle skończy

Mr Tan, Miss Prickly



Spora dawka czarnego humoru i szczypta czułości - oto
przepis Adelki na to, jak przeżyć w świecie, w którym
nikt nie traktuje dzieci poważnie!

Adelka próbuje przejąć kontrolę nad chłopakami!
Obrywają tata, wymyślony przyjaciel, a najboleśniej -
zakochany w Adelce Gotfryd. Jaki dziewczynka ma plan
na ich wytresowanie? Chłopcy są dziwni, ale okazuje
się, że bywają też użyteczni!

Mordercza Adelka. Piekło to inni

Miss Prickly, Mr Tan



Życie Muminków i ich przyjaciół z Doliny skupia się
wokół domu Mamy i Tatusia Muminka, gdzie każdy
może liczyć na pomoc i przyjaźń. Panna Migotka,
Paszczak, Mała Mi, Włóczykij, Ryjek, czy straszna

Buka tworzą galerię postaci, które na zawsze
pozostaną w pamięci czytelników.

Zima Muminków

Tove Jansson



Oto opowieść o dziesięcioletniej dziewczynce i mamucie,
który miał dziesięć tysięcy lat…Do Londynu przybywa
tajemniczy zwierz uwięziony w bryle lodu. Muzeum Historii
Naturalnej szykuje się na przyjęcie tego niezwykłego
eksponatu.Elcia, sierota żyjąca na ulicach miasta, jest tak
samo zainteresowana mamutem włochatym jak angielscy
naukowcy. Ta ciekawość zawiedzie ją przez morza i oceny 
aż na biegun północny.

Potwór z Arktyki

David Walliams



Rodzina Bielskich niespodziewanie powiększyła się o
nowego członka. Przygarnęła zabłąkanego pod ich
drzwi psa, przysłanego do nich przez – a kogóż by
innego – błazenka Spytka. Tą niecodzienną drogą
strażnik wrót czasu wysłał prośbę o ponowne
zawieszenie magicznych drzwi.

Puk, Puk! Chcecie psa?

Marcin Przewoźniak



W domu Bielskich pojawia się dziwaczny posłaniec z
jeszcze dziwniejszym listem! To oznacza tylko jedno –
historia świata znowu zaczęła przyspieszać!

W Puk, puk! Otwórzcie drzwi! nie zabraknie
zaskakujących zwrotów akcji, świetnych przygód i dużej
dawki humoru. Poznajcie historię z zupełnie innej
strony!

Puk, puk! Otwórzcie drzwi!

Marcin Przewoźniak



Rodzina Bielskich mieszka w stuletniej kamienicy.
Pewnego dnia w futrynę prowadzącą do spiżarni
wstawiają zabytkowe drzwi kupione na targu staroci. Jak
się okazuje, drzwi te działają jak wehikuł czasu i od tego
momentu zaczynają się dziać niestworzone rzeczy!

„Puk, puk! Przepraszam, zastałem króla?” – słyszy główny
bohater, kiedy drzwi do spiżarni uchylają się i wchodzi
przez nie królewski błazenek. Dwunastoletni Stanisław
Bielski jest zarówno zafascynowany, jak i przestraszony
tym, co się zaczyna dziać w ich domu.

Puk, puk! Zastałem króla?
Marcin Przewoźniak, Nikola Kucharska



Dawno nic dziwnego nie działo się w domu Bielskich, ale
stan taki nie mógł trwać wiecznie, skoro we framudze
spiżarni nadal osadzone były magiczne drzwi.

I tak spokojne rodzinne śniadanie pewnej niedzieli zostaje
przerwane wtargnięciem gdańskich piratów z XVII w., którzy
byli właśnie w trakcie bitwy morskiej.

A to dopiero początek.

Puk, puk! Widzieliście kometę?

Marcin Przewoźniak



Komiks dla wielbicieli Minecrafta

Tyler to chłopiec, jakich wielu, jego życie zmienia się
jednak, gdy wraz z rodziną przeprowadza się do nowego
miasta. Na szczęście ma grupę zaufanych przyjaciół, którzy
zawsze czekają na niego w świecie Minecrafta! Wspólnie z
Evanem, Candace, Tobim i Grace przeżywają niezliczone
przygody w Świecie Podstawowym. Tym razem
postanawiają sprawdzić swoje siły w ostatecznym
wyzwaniu, jakim jest… stawienie czoła straszliwemu
Smokowi Kresu!

Minecraft. Tom 1

Sfé R. Monster, Sarah Graley



Kolejna emocjonująca przygoda w świecie Minecrafta!

Witajcie ponownie w EverRealm – w świecie gry, w którym zgrana
paczka przyjaciół zamierza zdobyć podwodną świątynię! Gdy ich
plany krzyżują rówieśnicy lubiący znęcać się nad innymi (zarówno
w grze, jak i w świecie rzeczywistym), Evan, Tyler, Tobi, Candace i
Grace są zmuszeni znaleźć sposób, by poradzić sobie w trudnej
sytuacji. Zaatakowani przez piratów nieoczekiwanie stają w obliczu
jeszcze poważniejszego zagrożenia, wszyscy zdają sobie jednak
sprawę z tego, że aby osiągnąć swój cel, muszą sobie zaufać i
nauczyć się współpracować.

Minecraft. Tom 2
Sfé R. Monster, Sarah Graley



Peter Brown jest samotnym chłopcem, którego
rodziców nigdy nie ma w domu. Od lat marzy o
tym, żeby mieć do towarzystwa chociaż kota,
niestety jego rodzice nie chcą o tym słyszeć.
Pewnego dnia Peter widzi pręgatego kociaka w
parku, nieostrożnie wybiega za nim na ulicę i...
wpada pod koła samochodu. Kiedy otwiera oczy,
wszystko wydaje mu się inne. Zszokowany
orientuje się, że ciało porasta mu futro, ma długie
wąsy i pazurki! Peter stał się kotem.

O chłopcu, który był kotem
Paul Gallico



Daphne wyjeżdża do ekskluzywnej szkoły z internatem im. Świętej
Rity. Kocha książki, więc oprócz nauki pragnie zostać również
asystentką biblioteczną. Okazuje się jednak, że wszystko wygląda
inaczej niż się tego spodziewała. W szkolnej podłodze są dziury po
kulach, w jadalni czuć niewyobrażalny odór, a co najgorsze - w
bibliotece nie pracuje... żaden bibliotekarz!Jeśli dołożyć do tego
serię przestępstw – napad na pobliski bank, włamanie do szkoły
oraz fakt, że sprawca jest cały czas na wolności – sprawa
przedstawia się naprawdę kiepsko. Ale okazuje się, że w bibliotece
pracuje Emily Lime – asystentka i to z nie lada zdolnościami
detektywistycznymi. Czy Emily i Daphne poradzą sobie ze
znalezieniem przestępcy?

Biblioteka. Śledztwo Emily Lime
Dave Shelton



Obdarzony niezwykłym kulinarnym
talentem chłopiec, dziwna grupa gości,
otrucie i hotel na odludziu, w którym
właśnie budzi się magia…

Hotel ostatniej szansy

Nicki Thornton



Oczy Michaliny

Rzeczy, które widuje Michalina, bywają
niebezpieczne, zabawne, ciekawe, dziwne,
piękne, brzydkie, niekiedy straszne, ale
nigdy, przenigdy nie są zwyczajne.
Oczywiście mowa tu o rzeczach, których
inni poza nią nie dostrzegają.

Marcin Szczygielski



Viv jest przekonana, że Noah uciekł, by zwrócić na
siebie uwagę rodziców. Ale na zewnątrz się ściemnia,
a zimny deszcz nie przestaje padać. Dziewczyna
wyrusza na poszukiwanie brata, nie dowierzając, że
mógł zachować się tak egoistycznie. Woda zalewa
całe miasto, gdy Viv odnajduje chłopca i uświadamia
sobie, że wydarzyło się coś znacznie bardziej
tragicznego, niż się spodziewała...

Morderstwo o zmierzchu

Fleur Hitchcock



Dwunastoletni Igor i jego rówieśniczka Hanka
przypadkiem spotykają się na wakacjach nad
jeziorem Gopło. Nie wiedzą, że lato w cichym
zakątku koło Kruszwicy przyniesie im
nieoczekiwane przygody. Któż by się bowiem
spodziewał w takim miejscu gadających
myszy, duchów pradawnych królów,
hologramu czarodzieja i jak najbardziej
żywych wieszczek i guślarzy?

Dzieci dwóch światów. Tom 1. Mysia Wieża

Agnieszka Fulińska, Aleksandra Klęczar

Jeśli podoba ci się seria „Percy Jackson i Bogowie
Olimpijscy”, to polubisz też Igora, Hankę i ich przyjaciół.



Anglia, XIX w., początek ery przemysłowej.
Spełnienie ludzkich marzeń o lataniu jest na wyciągnięcie ręki,
wynalazcy ścigają się, kto pierwszy skonstruuje latającą
maszynę.

Szybkie tempo opowieści, sprawnie opowiedziana fabuła,
kryminalna zagadka i wyraziści bohaterowie składają się na
atrakcyjność tej książki, która trzyma w napięciu do
ostatniego rozdziału.

Chłopiec, który latał

Fleur Hitchcock



Autorka przenosi czytelnika w przeddzień rewolucji, w zaśnieżone
lasy Rosji, gdzie w maleńkiej chatce mieszkają Fieodora i jej matka.
Fieodora uczy się, jak sprawiać, by oswojone wilki mogły powrócić
do swojej dzikiej natury. To ważne zadanie: ludzie tutaj mówią, że
ten, kto zabije wilka, zabija siebie samego, a w domach
arystokratów pełno jest oswojonych zwierząt, które gdy stają się
niebezpieczne, są odsyłane do lasu.Pewnego dnia wojska carskie
pod dowództwem generała Rakowa palą dom Fieo, a jej matkę
zabierają do niewoli. Dziewczynka będzie musiała znaleźć sposób,
by uwolnić matkę z petersburskiego więzienia… Jej jedyną pomocą
jest młody chłopak Aleksiej i wierne wilki.

Wilczerka
Katherine Rundell



Opowiada o kotach, żyjących w
czterech Klanach: Pioruna, Rzeki,
Wiatru i Cienia. Zwierzęta te
wierzą w życie po śmierci – Klan
Gwiazdy, gdzie idą wszyscy zmarli
przodkowie. Zdrajcy, źli
wojownicy wędrują do miejsca
zwanego Miejscem Gdzie Brak
Gwiazd, bądź Ciemnym Lasem
(odpowiednik piekła).

seria: Wojownicy

Erin Hunter



Rozpoczyna się czas najwspanialszych przygód –
wakacje! I to przygód nie byle jakich, bo tym
razem Licho nie daje się zostawić w domu i
wspólnie z Bożkiem, świeżo upieczonym
absolwentem klasy trzeciej, wyrusza z namiotem
na znajomą polanę pośrodku lasu, w którym czają
się tajemnice, zarówno bardzo stare, jak i te
zupełnie nowe...

Małe Licho i lato z diabłem

Marta Kisiel



Turet wymachuje rękami i zaczyna każde zdanie od: „Uh-duh-
duh”. Porszak nie lubi się przytulać i układa kamienie od
największego do najmniejszego. Został tak nazwany przez
Tureta, który kiedyś usłyszał, że jego przyjaciel „ma auto”. Ale
to jeszcze nie wszyscy mieszkańcy RODOS, czyli Rodzinnych
Ogródków Działkowych (Ogrodzonych Siatką). W Dziczy, czyli
w najbardziej niedostępnym i zarośniętym zakątku ogródków,
chłopcy spędzają lato w towarzystwie Gabaryta, Pandy,
Szmirabelli oraz pracującego nad eliksirem szczęścia Wuja
Kukułki. To dzięki nim mogą wreszcie poczuć się „normalnie”.
Chociaż czy normalność w ogóle istnieje?

Lato na Rodos

Katarzyna Ryrych

Nagroda główna w 5. Konkursie Literackim

im. Astrid Lindgren na współczesną

książkę dla dzieci i młodzieży.



W pierwszym tomie przygód w dniu swoich urodzin
Enola Holmes odkrywa, że jej matka nagle znika,
pozostawiając córce zestaw dziwacznych fantów i serię
zagadek. Beztroskie dzieciństwo dorastającej dziewczyny
nagle się kończy, a obowiązek opieki nad nią spada na
dwóch starszych braci – Sherlocka i Mycrofta, którzy za
wszelką cenę chcą niesforną siostrę wpakować 
w gorset i wysłać na pensję z internatem. 
I tu się zaczyna…

seria: Enola Holmes

Nancy Springer



Enola znów musi

wykazać się sprytem,

odwagą i empatią.

seria: Enola Holmes

Nancy Springer



Nastoletnia Billie nie wierzy w duchy. Ale z jej domem
naprawdę jest coś nie tak! Czasem słychać dziwne
odgłosy, stukanie w okno, a lampa w salonie buja się tam
i z powrotem bez żadnego powodu… Billie, szukając wraz
z przyjaciółmi poprzednich lokatorów domu, wpada na
trop niewiarygodnych wydarzeń sprzed lat.

Szklane dzieci

Kristina Ohlsson

"Szklane dzieci" to pierwszy tom serii o tajemniczych

i niesamowitych przygodach trójki nastolatków

ze szwedzkiego miasteczka.



Dwunastoletni Aladdin wraz z rodzicami przeprowadza
się do wieży ciśnień, w której znajduje się ich rodzinna
restauracja. Interes idzie słabo. W dodatku z kuchni
zaczyna znikać jedzenie, a Aladdin w różnych miejscach
zauważa dziwnego chłopca ubranego mimo mroźnej
pogody w szorty. Co łączy te dwie sprawy z legendarnym
skarbem, skradzionym niegdyś z okolic wieży?

Srebrny chłopiec

Kristina Ohlsson



Niedługo Wielkanoc i Simona nie może się
doczekać, żeby spędzić tydzień z babcią w Ahus.
Jednak dzieje się coś niepokojącego. Babcia jest
ciągle zmęczona i zamyślona, a w ogrodzie ktoś
po kryjomu przesuwa z miejsca na miejsce
kamienne figury.

Kamienne anioły

Kristina Ohlsson



Był sobie szczeniak to seria dla
dzieci o losach psiaków znanych

z bestsellerowych książek Był
sobie pies i Był sobie pies 2.

Był sobie szczeniak

W. Bruce Cameron



„Masz trzynaście lat, a za sobą kilka potyczek przy
rodzinnym stole? To może znasz Mundka, który chce
rysować komiksy, ale jego ojciec nie widzi w tym ani
trochę przyszłości? Może jest w twojej klasie jakaś
Inga, która trzyma marzenia w tekturowym pudle na
dnie szafy? Albo łysi bliźniacy o wielkich imionach,
którzy chcą robić małe rzeczy? Oddaję Ci Świat
Mundka, bo pewnie trochę przypomina twój”.–
Autorka

Świat Mundka

Katarzyna Wasilkowska, Robert Konrad



Zanurz się w najbardziej fascynujących
okresach w historii ludzkości, a przy okazji
potrenuj trochę swój umysł i baw się dobrze! 
W jaki sposób? Pomagając rozwiązać rożnego
rodzaju zagadki neandertalskiemu myśliwemu,
starożytnemu faraonowi, celtyckiemu druidowi,
Krzysztofowi Kolumbowi, osadnikom na Dzikim
Zachodzie... czy samemu Sherlockowi
Holmesowi.

Zagadki detektywistyczne. Historia

Victor Escandell



10 upiornych historii, które rozgrzeją umysł
do czerwoności!
Zagadki detektywistyczne z dreszczykiem
przybliżą młodym czytelnikom literacki lub
legendarny rodowód istot będących
bohaterami tych opowieści. 
Zmierz się z zagadkami, dzięki którym
rozruszasz szare komórki i staniesz się
prawdziwym detektywem.

Zagadki detektywistyczne z dreszczykiem

Victor Escandell, Ana Gallo



Everest. Edmund Hillary i Tenzing Norgay.

Niesamowita historia

29 maja 1953 roku dwóch zdeterminowanych,
pełnych pasji mężczyzn – Edmund Hillary i
Tenzing Norgay – wspięli się na najwyższą górę
świata – Mount Everest i otworzyli nowy
rozdział w historii himalaizmu. Napisana w
brawurowy, a jednocześnie przystępny dla
dzieci, sposób książka opowiada historię
pierwszego zdobycia dachu świata. To również
opowieść o wszystkich tych, którzy umożliwili
tym dwóm śmiałkom drogę na szczyt.

Alexandra Stewart



Dlaczego bywamy smutni? Skąd biorą się
radość i żal? Jak radzić sobie z gniewem i
zazdrością? Czy ten, kto urodził się optymistą,
zostanie optymistą do końca życia?

Instrukcja obsługi emocji − tak w skrócie
można nazwać nową opowieść o losach Alicji.
Tym razem mała bohaterka prowadzi czytelnika
przez rozmaite stany uczuciowe, których
codziennie doświadczamy.

Uczucia Alicji czyli jak lepiej poznać siebie

Ewa Woydyłło, Maria Mazurek, Marcin Wierzchowski



Szkolne wyzwania wymagają wsparcia.
Szkoła bohaterek i bohaterów to skrzyżowanie powieści
przygodowej z poradnikiem i pamiętnikiem. Bawi, wciąga,
inspiruje do myślenia. A przede wszystkim dostarcza młodym
czytelnikom i czytelniczkom konkretnych narzędzi radzenia
sobie z trudnościami. Zresztą i tym starszym się one
przydadzą.

Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak radzić

sobie z życiem

Przemek Staroń



A gdybyś tak mógł wymiatać, w czym tylko zechcesz? Nie jest to takie
niemożliwe, jak ci się wydaje! Jeśli czasem myślisz, że:
- matematyka naprawdę wymaga wyjątkowych zdolności
- w sporcie albo jest się dobrym, albo nie
- nie jesteś ani trochę muzykalny
to znaczy, że napisałem tę książkę właśnie dla ciebie! Dzięki niej
rzucisz wyzwanie wszystkim uprzedzeniom i stereotypowym
przekonaniom, które cię ograniczają. Przekonasz się, że właściwe
nastawienie to coś, co pomoże ci w realizacji twoich najśmielszych
marzeń.
Wiem, że Ci się uda. A niby skąd? – zapytasz. Z własnego
doświadczenia! Nie jestem urodzonym sportowcem, a mimo to
dwukrotnie zdobyłem mistrzostwo olimpijskie. I wiesz skąd jeszcze?
Bo po prostu… wymiatasz!

Wymiatasz!
Matthew Syed



• Czy po latach niezawodnego działania ostatnio z rodzicami coś
szwankuje?
• Czy czujesz się zestresowany, kłócąc się o irracjonalne kwestie?
• Czy to tak, jakbyś przetwarzał ten sam świat za pomocą zupełnie
innego mózgu?

Istnieją setki poradników dla rodziców. A skąd ty masz wiedzieć, jak
rozwiązać te problemy?

Dean Burnett, autor międzynarodowych bestsellerów, napisał dla ciebie
wyjątkową książkę, dzięki której zrozumiesz, co się właściwie dzieje w
twojej relacji z rodzicami i jak sobie z tym radzić.

Dlaczego rodzice tak cię wkurzają  i co z tym zrobić

Dean Burnett



Zapraszamy do biblioteki


