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1

ENGLISH SAMPLE AVAILABLE

WRITTEN BY MAŁGORZATA STRZAŁKOWSKA

ILLUSTRATED BY JUSTYNA HOŁUBOWSKA-CHRZĄSZCZAK

This lovely rhyming story about ten cats helps
children learn how to count from one to ten. Adorable
illustrations make it easy to memorise the story and
learn the numbers.

AGE: 1+
HARDCOVER

PAGES: 48
215x250 mm

2

CAPTAIN

KIWI

WRITTEN BY BARBARA SUPEŁ

ILLUSTRATED BY AGATA DOBKOWSKA

Captain Kiwi knows different kinds of fear extremely well – he
experienced all of them himself! That is why one day he decides
to become an unstoppable fear buster. Only he can tame
a frightening bathtub drain, placate an escalator and help little
ducklings cross the street. When fears do not let you fall asleep,
call Captain Kiwi and he will certainly hold you by your hand!

3

AGE: 4+
HARDCOVER

PAGES: 64
128x198 mm

GOOD LITTLE TOWN
THE BEST CAKE IN THE WORLD

WRITTEN BY JUSTYNA BEDNAREK

ILLUSTRATED BY AGATA DOBKOWSKA

Behind each door there is a story. All you need to do is knock!
Madleine and Chris move into a tenement house on the
main square of Good Little Town. The children soon make
friends with Alfred Doughnut – the owner of a bakery where
the best buns in the town are made. Mr Doughnut tell the
siblings about a baking contest organised by the town
mayor. Do the kids have a chance to win the main prize or
will some naggy neighbour get in their way?
A new series by Justyna Bednarek, a bestselling and
critically acclaimed author of children’s book..

AGE: 6+
HARDCOVER

PAGES: 64
128x198 mm
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CATALOGUE
BOLOGNA 2020
page 16

ENGLISH SAMPLE AVAILABLE

WRITTEN BY BARBARA SUPEŁ

ILLUSTRATED BY AGATA ŁUKSZA

Jenny loves gingerbread cookies so she offers her mum to help
bake them. It can’t be that complicated... or can it?
Jenny’s parents are going out so their neighbour Nora is going
to babysit her. Jenny is a little scared at first, but it turns out that
Nora knows many fun games!

5

AGE: 1+
PADDED COVER

PAGES: 24
190x190 mm

S WITH
ACTIVITIE

ENGLISH SAMPLE AVAILABLE

ILLUSTRATED BY AGATA ŁUKSZA

This set of activity books, set in a park, at home and in the
countryside, is dedicated to the fans of the Jenny Knotty series.
Each book contains a story about Jenny and some easy and fun
activities.

AGE: 1+
PAPERBACK

PAGES: 24
190x190 mm

6

CATALOGUE
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page 14

RIGHTS SOLD: GERMAN,
FINNISH, UKRAINIAN
LITHUANIAN

WRITTEN BY AGNIESZKA STELMASZYK

ILLUSTRATED BY MARTA KURCZEWSKA

The group of seven cats is still trying to make a fortune. Is there a better way than to
establish a photographic studio? Or maybe a detective agency would be more profitable?
In the end, they can also consider opening a restaurant for cats and dogs...
– To jest blenda – wyjaśniła Pusia. – Ona odbija światło. Można nią
doświetlić portretowaną osobę. Widzisz? Ładnie rozjaśnia cienie pod
oczami.
Hm, nie widziałem żadnych cieni, ale faktycznie, chyba futerko
portretowanego kota na jego pyszczku jakby się rozświetliło.
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AGE: 4+
HARDCOVER

PAGES: 48
195x240 mm

13:18:10

ENGLISH SAMPLE AVAILABLE

The Ants Walking
on the Belly
WRITTEN BY ELŻBIETA I WITOLD SZWAJKOWSCY

ILLUSTRATED BY AGNIESZKA ULATOWSKA

Discover this unique collection of poems which can be used as
sensory and motoric activities for children. The parent reads
aloud the story and follows the instructions, interacting with
the child.

AGE: 1+
HARDCOVER

PAGES: 96
165x235 mm

8

ENGLISH SAMPLE AVAILABLE

S uno

WRITTEN BY LIDIA WECHTEROWICZ

ILLUSTRATED BY MARTYNA WILNER

Holidays have just started. Nino is at home alone on this
really hot day. Suddenly he notices sunbeams on the wall and
then out of nowhere... a jaguar Suno appears! They spend a
wonderful and emotional day together. A truly magical story
for the younger readers with a theme of a friendship, species
near threatened with extinction and global warming.

9

AGE: 6+
HARDCOVER

PAGES: 48
215x250 mm

ELVES

ENGLISH SAMPLE AVAILABLE

FROM UNDER MICHAEL’S BED
WRITTEN BY MARCIN MORTKA

ILLUSTRATED BY EWA KOWNACKA

Once upon a time elves lived in each and every house. They
had a lot of work to do. When people went to beds, they
came out from their shelters and cleaned the house, then
they sat on the children’s beds and whispered into their
ears the most beautiful stories. But then people created
their own helpers: vacuum cleaners, washing machines,
irons, etc.
Two elves still live in Michael’s house. When he falls asleep,
the elves, along with all the boy’s toys, wake up and have
amazing adventures.

AGE: 4+
HARDCOVER

PAGES: 176
165x210 mm

10

ENGLISH SAMPLE AVAILABLE
CATALOGUE
BOLOGNA 2020
page 2

WRITTEN BY BARBARA SUPEŁ

ILLUSTRATED BY SARA OLSZEWSKA

Heartwarming stories about family members. The two upcoming titles with enchanting
illustrations do not only teach about the value of having siblings and the importance of
family bonds, but also are a perfect gift for both young and older readers.

11

AGE: 4+
HARDCOVER

PAGES: 24
190x190 mm

CATALOGUE BOLOGNA 2020, page 12

WRITTEN BY MARCIN PRZEWOŹNIAK

ILLUSTRATED BY NIKOLA KUCHARSKA

The Bielski family has grown - they have a new member. It
is an astray dog that was sent to them by Spytko the jester.
Thanks to him we get to meet the first St. Bernard that rescued
the climbers in the Alps, the Józef Piłsudski’s best friend, the
Elvis Presley’s shepherd and many more!
other. The door handle was covered in patina and some other

Saying that, very excited and proud of himself, Dad stepped

disgusting stuff, including rust. There were absolutely not pretty.

towards the door frame leading to the larder. He took the curtain

I am sure Mum will say the same when she wakes up.

off and put the door in.

Dad put the door by the wall, kissed the top of my head and
announced happily:

He said being even more suprised than I was. „And they almost don’t make a sound,” he added proudly. „And they close!”
he said, as he shut the door, with a small click of a spring which
was hidden in the door handle.
„The handle works...” I whispered, stunned. „Lucky! I really did
not think that we’ll find something like this,
ever...”
Just then Mum entered the room.

Dad was as proud as a peacock. Mum approached him, kissed him, checked if the door
worked, and then she shut it with a swing.
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AGE: 9+
PAPERBACK

PAGES: 184
145x205 mm

12

ENGLISH SAMPLE AVAILABLE

THE ROW WITH THE FRIGHTER
WRITTEN BY MARCIN MORTKA

ILLUSTRATED BY AGNIESZKA SOZAŃSKA

There is a fluffy creature called Brull that lives in Mark’s garden.
Although the boy is a little scared of him at first , Brull turns out
to be gentle and nice. Unfortunately, his species is in threat of
extinction because of the terrifying frighters, serpent-like monsters.
Mark and his friends do their best to save the poor Brull and catch
the monster.
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AGE: 9+
PAPERBACK

PAGES: 208
128x198 mm

Aniela Cholewińska-Szkolik

Birt hday

Suprise
Urodzinowa niespodzianka

Illustrated by
Agnieszka
Filipowska

Aniela Cholewińska-Szkolik

Encounter
in t he

Spotkanie w górach

mountains

Illustrated by
Agnieszka Filipowska

CATALOGUE BOLOGNA 2020, page 24

ANIMAL
Doctor

THE

WRITTEN BY ANIELA CHOLEWIŃSKA-SZKOLIK

RIGHTS SOLD: CZECH,
SLOVAK, ROMANIAN,
RUSSIAN, BULGARIAN

ILLUSTRATED BY AGNIESZKA FILIPOWSKA

Misia, Poppy and Eva return to the lakeside to meet their
old friends: Julia and John. Misia decides to visit her former
patients and see how they are doing.
The children stay at a household where many animals live.
Misia will have an opportunity to help the ones in need, but
she will also try to solve the mystery of disappearing honey.
Who is from Mr Adam’s apiary?
This special edition is dedicated to older fans of Misia –
the bigger font is supposed to encourage children to start
reading the stories on their own.

AGE: 6+
HARDCOVER

PAGES: 16
165x215 mm
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ENGLISH SAMPLE AVAILABLE

WRITTEN BY BARBARA GAWRYLUK

ILLUSTRATED BY AGNIESZKA DYMEK

Limba is a smart and persistent Polish Tatra Sheepdog.
Along with a few other dogs, it guards the livestock of
around two hundred sheep. The sheepdogs have lots of
duties: in the spring they herd the flock of sheep, while
in the autumn they lead them back to the farm. They
protect the livestock and the shepherd from the predators.
Whenever a sheep gets lost, they lead it back to the flock.
The dog owners can always count on the vigilance and the
loyalty of their pets.
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AGE: 6+
PAPERBACK

PAGES: 48
145x205 mm

CATALOGUE
BOLOGNA 2020

page 13

WRITTEN BY MONIKA KRAUZE

ILLUSTRATED BY JERZY KOZIEŃ

Emil and Jonas are visited by their grandmother. Who tells
them a story about a lost locket which could fulfill wishes of the
person who owned it. The boys decide to find it. However, there
are more people that want to possess it. What is more there are
some weird things happening in their building again. Who is
screaming in the basement?

AGE: 9+
HARDCOVER

PAGES: 192
142x205 mm
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CATALOGUE
BOLOGNA 2020
page 27

RIGHTS SOLD: ESTONIAN,
BULGARIAM

VARIOUS AUTHORS

VARIOUS ILLUSTRATORS

Why does the new neighbour wear a long coat
and sunglasses on a cloudy day? Is he a spy?
Where is the most expensive necklace and do
ghosts live in the basement? Lila and Nina want
to find it all out!
Sue and Mark will check if chocolate muffins
always cheer people up, how to make an Indian
rain dance and what can go wrong if you try to
build a shelter on a rainy day.
The new I can read stories are perfect for first
reading – the words are divided into syllables
with different font colors.
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AGE: 6+
PAPERBACK

PAGES: 48
145x205 mm

CATALOGUE
BOLOGNA 2020

RIGHTS SOLD: CZECH,
RUSSIAN, ESTONIAN

page 29

the viking
WRITTEN BY MARCIN MORTKA

ILLUSTRATED BY MARTA KURCZEWSKA

Viking Tappi and Giggle the reindeer embark on another
adventure! The wicked wizard Karolus Majesticus arrives
in the Whispering Forest along with his servants, the
mean gnomes. He sets Tappi and Giggle on a balloon trip
so that he could have the forest for himself. He forces the
inhabitants of the forest to serve him and build a great
castle which would lead to destroying the Whispering
Forest. In the order to escape the magic balloon, Tappi
needs to fight with Wild Wind and Lazy Clouds. Will he
manage to do so? Who will be the unexpected guest of
the balloon?

AGE: 6+
HARDCOVER

PAGES: 160
165x215 mm
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Elf

for special tasking
WRITTEN BY KATARZYNA WIERZBICKA

ILLUSTRATED BY ULYANA NIKITINA

The Christmas count down has officially started! Everyone
at Santa’s village is busy. They collect letters, pack presents,
equip the sleigh and… verify whether the children have
been good this year. The hard-working elves are doing
their best so that Christmas will be perfect. But one night
some unexpected guests appear in the village and it seems
that the upcoming Christmas might be a great failure! Will
the guests and the elves learn empathy and cooperation?
Delightful 24 festive stories to be read daily from the 1st of
December until the Christmas Eve.
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AGE: 6+
HARDCOVER

PAGES: 192
170x240 mm

ENGLISH SAMPLE AVAILABLE

Christmas.
Do not disturb!

WRITTEN BY BARBARA SUPEŁ

ILLUSTRATED BY BEATA ŻURAWSKA

Anthony and Anna would really like to help with Christmas
preparations. But as it is with kids, even though they
do their best, not everything turns out perfect. There is
someone watching them - it’s a mouse, which is afraid that
Santa might think that they are being naughty and won’t
receive the Christmas gifts. This is why the mouse tries to
make up for their mistakes...

AGE: 4+
HARDCOVER

PAGES: 32
250x290 mm
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IT DOESN’T
MATTER ANYMORE
WRITTEN BY JOANNA JAGIEŁŁO

This is a story of four friends. Each girl is different, but
they have one thing in common - their passion for ballet.
They are preparing for the great final show. But during the
camp, while they are rehearsing for the show, one of them
disappears. Nobody knows what happened - whether she
ran away, was kidnapped or maybe committed suicide. Her
friends go to any lengths to find the truth. They keep on
reflecting upon what she said before she disappeared:
“It doesn’t matter anymore”.
A rich novel that explores sexual harassment, self-discovery,
alcohol addiction and meaning of the true friendship written
by a critically acclaimed, IBBY-awarded author.
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AGE: 15+
PAPERBACK

PAGES: 352
128x198 mm

IT DOESN’T
MATTER ANYMORE

Seven Shades of Love
WRITTEN BY

Seven authors, seven stories, and one thing in common the theme of love. Each part tells a story of a young girl
who is on the verge of reaching the adulthood. However,
to each of the protagonists love means something
different. This book might move you to tears, make you
feel upsed or angry, but it certainly won’t leave you
feeling indifferent.
This book brings up the themes of girl power and
different aspects of love.

AGE: 15+
PAPERBACK

PAGES: 250
128x198 mm
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ENGLISH SAMPLE AVAILABLE

the Forest
VARIOUS AUTHORS

VARIOUS ILLUSTRATORS

Welcome to the incredible primeval forest! This is the place
where can live its life, undisturbed by humans. Here you can
find marvelous plants and animals that can be rarely found
in other forests. Listen to the sounds of the trees, learn about
the fascinating of small and big inhabitants of the forest
and uncover their secrets.
Głębiej, pod leśną ściółką, rozciągają się nieskończone labirynty korytarzy. Zbudowały je nornice
rude, które choć przypominają myszy leśne, są spokrewnione z chomikami i tak jak one gromadzą
zapasy. Wciągają żołędzie jeden po drugim do specjalnych komór, gdzie przechowują pożywienie na
zimę. Są tam już nasiona traw i ziół zbierane przez całe lato.
Niedaleko spiżarni znajduje się gniazdo nornic. Podziemną komnatę pod korzeniami drzewa
wypełnia kula zbudowana z suchej trawy i liści. Tu nawet w czasie rzęsistej ulewy jest przytulnie
i bezpiecznie. Czasami tylko ziemia nad gniazdem nornic zaczyna drżeć, a w korytarzach echo niesie basowe sapanie.
To żubry przyszły na ucztę.
Są największymi mieszkańcami Puszczy. Latem żywią się trawą, ziołami i drobnymi gałązkami.
Jesienią stają się amatorami żołędzi. Muszą zgromadzić jak największy zapas tłuszczu pod skórą. Będzie on nie tylko rezerwą na czas niedostatku, lecz także dodatkową izolacją przed chłodem (dzięki
tkance tłuszczowej zwierzę nie marznie nawet w najzimniejsze dni). Żubry jedzą bardzo szybko, ale
po napełnieniu żołądka, kładą się, żeby przerzuć i strawić pokarm. Odpoczywają w promieniach
jesiennego słońca. Są spokojne, bo w prastarym lesie nikt im nie zagraża.
Jesienią apetyt dopisuje także borsukom i niedźwiedziom. Te spokrewnione ze sobą zwierzęta
na zmianę jedzą i śpią, śpią i jedzą. Też muszą zgromadzić odpowiednie zapasy tłuszczu. W końcu, gdy są tak grube, że chodzenie jest dla nich sporym wysiłkiem (borsuki wręcz ciągną opasłe
brzuchy po ziemi), ruszają na poszukiwanie schronienia.
Niedźwiedzie wybierają stare drzewa z wielkimi dziuplami. Pazurami wydrapują próchno, powiększając dziuplę na zimową sypialnię – gawrę. Gdy uznają, że jest już dostatecznie dużo miejsca,
nagarniają do środka suche liście. Robią sobie z nich gruby, miękki materac i kołderkę jednocześnie.
Kiedy spadnie śnieg i zasypie wejście do gawry, wewnątrz niedźwiedziowi będzie
ciepło, sucho i przytulnie. Będzie miał też towarzystwo małych gryzoni i nietoperzy, a one pod bokiem olbrzyma będą bezpieczne.

23

AGE: 6+
HARDCOVER

Nie wszystkie niedźwiedzie mają szczęście znaleźć odpowiednio duże, spróchniałe drzewo. Niektóre muszą same wykopać sobie schronienie. Szukają miejsc, w których wichury poprzewracały
stare drzewa. Skrzyżowane pnie tworzą coś w rodzaju dachu. Wystarczy wcisnąć się pod nie, nieco
rozkopać ziemię i gawra gotowa.
Borsuki kopią niekończące się nory. Niektóre z tych podziemnych budowli są tak stare jak sama
Puszcza. Nikt nie wie, kiedy powstały. Co roku są powiększane i remontowane, tworząc prawdziwy podziemny labirynt, w którym tylko borsuk potrafi się odnaleźć. W tym roku borsucza
rodzina przygotowuje od dawna nieużywaną część podziemnego kompleksu. Komory, w których
spędziła lato, są już tak zapchlone, że nie da się w nich dłużej mieszkać. Zamiast spać, zwierzęta
tylko by się drapały, dlatego muszą zmienić lokum. Nie ma czasu do stracenia, trzeba zgromadzić
liście i suchą trawę na nowy materac. Borsuki wymyśliły sprytny sposób transportu materiału:
zagarniają go pod brzuch, ile tylko się da, a później, idąc tyłem, wciągają ładunek do nory. Wyściełają nim wygodną sypialnię, gdzie pod koniec zimy urodzą się młode. Pozostaje jeszcze wykopać
latrynę i upewnić się, że korytarze ucieczkowe, szykowane na wypadek nagłego niebezpieczeństwa, są drożne. I gotowe.
Dni są coraz krótsze, więc trzeba się śpieszyć, choć dla borsuków to akurat dobrze, bo są to
typowo nocne zwierzęta.

PAGES: 48
250x290 mm

CATALOGUE
BOLOGNA 2020

ENGLISH SAMPLE AVAILABLE

Nicolaus Copernicus

page 7

GENIUS THAT STOPPED THE SUN

WRITTEN BY MARCIN PRZEWOŹNIAK

ILLUSTRATED BY KAMIL PRUSZYŃSKI

This book tells a story of one of the greatest astronomers
in the history in a really easy and entertaining way. The
reader gets to know the biography and the achievements
of Copernicus, but also many interesting things, such as
what he ate, who he fought with or where he travelled.
A richly illustrated title perfect for curious children.
WOJNA O

Torun’ I KOPERNIKA

Kłótnia naukowców

To nie wszystko, o co dwa narody kłócą się od stuleci. Niemcy uważają, że Mikołaj urodził się w niemieckiej rodzinie, skoro jego ojciec pochodził z Krakowa, gdzie mieszkało mnóstwo Niemców. Sugerują, że naprawdę jego nazwisko brzmiało:
Koppernick. Nie mają jednak racji. W Krakowie mieszkało mnóstwo Polaków, a końcówka -nik występuje w wielu polskich
wyrazach. Skoro może być piernik i cukiernik, to dlaczego nie Kopernik? Poza
brama
tym nasz bohater wszystkie prace naukowe dedykował królowi polskieMostowa
zamek krzyżacki
mu. Także uczeni w Europie, z którymi się kontaktował, uważali go
za astronoma polskiego.

brama
Żeglarska

kościół
św. Janów

Stare Miasto
brama
Klasztorna
dom
Kopernika

RWUJEMY

JAK DZIŚ OBSE

baszta
Krzywa

Toruń, czyli gdzie?
Dziś wiemy, że Toruń to polskie miasto. Od stuleci leży na ziemiach
polskich i zamieszkują go przede wszystkim nasi rodacy. Jednak
w czasach narodzin Mikołaja Kopernika nie było to takie
oczywiste. Toruń był wówczas dość młodym miastem, wybudowanym przez zakon krzyżacki ledwie 240 lat wcześniej. Mieszkali tam ludzie
wielu różnych narodowości. Najpierw
należał do Krzyżaków i był jednym z najważniejszych miast
w ich państwie. Dopiero
brama
św. Jakuba
20 lat przed narodzeniem Mikołaja mieszkańcy zbuntowali się
przeciw nim, wypędzikościół
li Krzyżaków za mury
i zburzyli im zamek. Król św. Jakuba
polski pospieszył miastu
z pomocą i tak zaczęła się
wojna Polski z zakonem. Trwała
13 lat. Dopiero w 1466 r., a więc na
brama
7 lat przed urodzeniem Kopernika, Tośw. Katarzyny
ruń oficjalnie stał się miastem należącym
do Polski. Kiedy Kopernik przyszedł na świat,
wielu ludzi nadal uważało, że Toruń w Polsce jest
tylko na kilka lat, do następnej wojny, którą na pewno
wygrają Krzyżacy. Jednak miasto pozostało polskie. Już
200 lat później Toruń był jednym z największych i najbogatszych miast Polski oraz trudną do zdobycia twierdzą.

rynek
staromiejski
brama
Kotlarska
rynek
nowomiejski

ratusz

kościół
Wniebowzięcia
NMP

brama
Paulińska

brama
Chełmińska
baszta
Koci Łeb
brama
Prosta

PLAN ŚREDNIOWIECZNEGO
TORUNIA
Nowe Miasto

pokrywa
apertury

Kto ma rację? Oceńcie sami. Oto argumenty Niemców i Polaków,
którzy zjechali na wielką konferencję o Mikołaju Koperniku.

baszta
Żuraw

Kosmos?

dużych i wielkich
NIEMCY: Donnerwetter! Kopernik był Niemcem!
się tysiące małych,
Pisał tylko po łacinie i po niemiecku. Nie znamy
e – w niebo kierują wielu miejscach świata działają
astronomiczn
w
pomocą
obserwatoria
żadnego jego dokumentu
po polsku. się patrzy. Prócz tego
z Kosmosu za
niezliczonenapisanego
które
Na Ziemi mamy
takich, przez
h do Ziemi dźwięków go w Arecibo
– czyli
POLACY: Kogo chcecie
nabrać? W tamtych
badanie docierającyc
305 m i zbudowano
teleskopów optycznych
czasach dokumenty
w umożliwiają
naszej części Europy
y. Te z kolei
na Ziemi ma średnicęo średnicy 100 m, a największy
radioteleskop
czaszę
sporządzano
po łacinieradioteleskop
lub po niemiecku.
Katedra
Największy
w Europie ma
i użytkuje go
fal radiowych.
radioteleskop
Tak samo
robili Czesi,
Pomorzanie,
Węgrzy
niedaleko Torunia
Największy
w Portoryko.
go w Piwnicach
Zbudowano
i Ślązacy.
co, wszyscy byli Niemcami?
m. To
w Polsce – 32
Mikołaja Kopernika.
mii Uniwersytetu
iej krąży teleskop
NIEMCY:
Ja, Ja! Niemcy ponad wszystko!
Radioastrono
orbicie okołoziemsk eń ziemskiej
Kopernik urodziłtakże
się wwniemieckim
Kosmosie – na
od zanieczyszcz
umieściliśmy
pozwoliły
zdjęcia – wolne
Teleskopymieście!
Hubble’a
brama
z
rewelacyjne
który wykonuje emitowanego z Ziemi. Zdjęcia Kosmosie.
Starotoruńska
Hubble’a, POLACY:
Hola, hola! Kiedy Kopernik niebieskich w
zbędnego światła
i ciał
zjawisk
atmosfery iprzyszedł
nowych
na świat,
Toruń
leżał już w tym celu musieli wychodzić
wiele
którzy
naukowcomwodkryć
astronauci,
granicach
Polski,
bo
dwadzieścia
go
naprawiali
przestrzeń.
Kilkukrotnie lat wcześniej
jego mieszkańcy
w otwartą
z promu kosmicznego
mieli waszych rządów po dziurki
lecą w najdalsze
a.
w nosie.
Dlatego sondy,
prosili które
króla
też w Kosmos
setki zdjęć Wszechświat
Ludzie wysyłająpolskiego owykonując
da Vinci,
Galaktyki, wyzwolenie.
Leonardo
jakkto
zakątki naszej Zapomnieliście
już,
obronił
myśliciele, tacy
Gdy renesansowiOlsztyn
zastanawiali się
przed krzyżackim
Kopernik,
czy właśnie Mikołaj
człowieka
atakiem?
Kopernik!
To co,
wystrzelenia
nad możliwością nadal twierdzicie,
aż takich rozwiązań że był
ponad Ziemię, Niemcem?
nie mogli przewidzieć…
technologicznych
NIEMCY: Jego mama nosiła
niemieckie nazwisko Watzenrode!

zwierciadło
wtórne

obudowa

POLACY: A rycerze z rodu
układ
Watzenrode dawali Krzyżakom
niezłego
precyzyjnegoia
łupnia na polach bitew.naprowadzan

baterie słoneczne

NIEMCY: Mikołaj, gdy studiował w Bolonii,
zapisał się do wspólnoty studentów niemieckich.

POLACY: Bo wspólnoty studentów polskich tam nie
było, a trzeba przecież nawiązywać nowe znajomości.
Kopernik mówił biegle po niemiecku, to z kim się tam miał
przyjaźnić? Z Hiszpanami? Nie zapominajcie, że Kopernik
złożył przysięgę wierności królowi polskiemu, a więc stał
instrumenty
się jego poddanym!

moduł
wyposażenia

naukowe

zwierciadło główne

czujnik
gwiazdowy

10
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TELESKOP HUBBLE’A
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wymiennik
ciepła

antena
kamera
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AGE: 9+
HARDCOVER

PAGES: 64
250x290 mm

24

THAT'S INTERESTING
VARIOUS AUTHORS

VARIOUS ILLUSTRATORS

Children are curious about everything: Why do we have belly buttons? Why do farts smell?
Who paints the rainbow in the sky? Why is the snow white? The answers to those questions
and many other can be found in our lovely boardbooks with registers. Each of them focuses
on one of the following topics: body, nature and animals.

25

AGE: 1+
BOARDBOOK

PAGES: 14
200x200 mm

Rhyming stories
ILLUSTRATED BY MAŁGORZATA DETNER

The lovely rhyming stories can be read in so
many ways! Make your own version choosing the
appropriate lines and create a funny creature
mixing the elements. This is a wonderful title for
children to read, look at and play with.

AGE: 4+
BOARDBOOK

PAGES: 18
190x300 mm
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I CAN DO THAT!
ILLUSTRATED BY ROKSANA ROBOK

Maths is actually great! The colourful and funny illustrations along with the interesting
activites and stickers make learning mathematics fun. See for yourself that learning can be
an exciting adventure!
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AGE: 6+
PAPERBACK

PAGES: 24
200x288 mm

Sticker Dress-ups

Unicorns

Sticker Dress-ups

CATALOGUE
BOLOGNA 2020

page 56

ENGLISH SAMPLE AVAILABLE

Princesses

Sticker Dress-ups
ILLUSTRATED BY MONIKA GIEŁŻECKA

Welcome to the colourful world of llamas from South America. Decorate them with stickers
with clothes and accessories of your choice.
Dress the friends and their pets in any way that you want. Become a real fashion designer!

AGE: 4+
PAPERBACK

PAGES: 24
200x288 mm 28

Colouring with...
ILLUSTRATED BY AGATA DOBKOWSKA

Enjoy these four wonderful colouring books with stickers. Go on a adventure to South
America with Adela the llama, visit Albert the hamster’s friend, enjoy the holidays with
Andrew the sloth and travel to Mexico with Philip the toucan. The children will surely have
lots of fun decorating these cute animals.
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AGE: 4+
PAPERBACK

PAGES: 16
200x288 mm

CARTOON RIDDLES
ILLUSTRATED BY TOMASZ KOPKA

Accept the challenge of Mr. Doodle! Try to solve his puzzles: retrieve the treasure from the
octopus’s tentacles, try to match identical mummies, get to the sunken ship, and do many
more things! Read the comic book, adhere the stickers and see what Mr. Doodle and his
team are up to!
Odstresuj się

.

ie osoby na obrazku

i policz wszystk

Witam.
Pan Tofelek
jestem. Mogę
prosić o pomoc?
Umówiony jestem
z kolegą.

Mam dość
bazgrołów! Wolałbym
siedzieć w kaligrafii.
Gryzmoło, poproszę
notes i lupę!

PRZYGODY
PROFESORA
BAZGROŁA

Tak, słucham? Och, to
interesujące… Przekażę
sprawę profesorowi.

Oczywiście, panie
profesorze!

Profesorze, mamy
problem! W zeszycie
Milenki znikają ogonki!

Ogonki?
Ciekawe… Musimy
zebrać dane.

Połącz kropki.

:
ię i dorysuj potworom
oczy,
Uwolnij wyobraźn
ogon, ręce, nogi,
uszy, wąsy, macki, fryzurę.
nawet
zęby, rogi czy

Podobno
ołówek coś wie.

Ruszamy na
poszukiwania!

Spinacz!
Chodź, piesku!

AGE: 6+
HARDCOVER

PAGES: 48
210x250 mm
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SURPRISING
STICKERS
ILLUSTRATED BY NATALIA BERLIK

In this unique activity book you can change everyday objects by adhering stickers and
creating brand new things! See for yourself how a tomato can become a bird or how to
turn the sun into a girl. Then you can decorate the picture with crayons or felt-tip pens.
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AGE: 4+
PAPERBACK

PAGES: 12
235x220 mm

LETTER MON STERS
AUTHOR: ANNA SOBICH-KAMIŃSKA

ILLUSTRATED BY KATARZYNA URBANIAK

Can you name a city starting with “W”? Or an animal
with “E” in the middle? Which word ends with “T”? Prove
your reflex and find the word before the other players do!
Play with your family and develop your vocabulary in an
entertaining way.

AGE: 7+
10-30 min

1-5 PLAYERS
32
BOX: 130x200x35 mm

WOOL BALLS
AUTHOR: ANNA SOBICH-KAMIŃSKA

ILLUSTRATED BY JUSTYNA KARASZEWSKA

Mr. Lucrecia’s cats are watching her as she is turning
the balls of wool into colourful hats, long scarves and
comfy sweaters. She can create true masterpieces
with her crochet hooks. But oh, Greg the cat knocked
over a basket full of wool balls! The cats need to help
her because she has so much work to do. Which cat
will be first? Who will turn out to be the best helper?
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AGE: 6+
40-60 min

2-4 PLAYERS
BOX: 260x260x70 mm

TICKETS, PLEASE!
AUTHOR: RADOMSKI, WERONIKA PLEWIŃSKA

ILLUSTRATED BY KATARZYNA RUP

You are a passenger of a bus and you need to
reach a certain destination. However, other players
may try to disrupt your plans… Many unpredictable
things can happen throughout the course of the
game - a bus breakdown, missing the stop or a
ticket inspection. The first person to get to three
given stops wins!

AGE: 9+
45-90 min

2-6 PLAYERS
34
BOX: 260x260x70 mm

The Nutcracker
AUTHOR: JAN MADEJSKI

ILLUSTRATED BY AGATA ZARZYCKA

Who doesn’t know the story of Clara who received a
nutcracker from her godfather? Imagine that you are a
toy constructor, just like Drosselmeyer. Create beautiful
nutcrackers out of colourful elements in order to win. The
player who manages to create the biggest amount of
nutcrackers in one colour wins!
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AGE: 6+
15-25 min

2-4 PLAYERS
BOX: 130x200x35 mm

ANNA

PIASECKA
anna.piasecka@zielonasowa.pl

wydawnictwo@zielonasowa.pl

Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o.
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