
W tej  zakładce będą publikowane recenzje nowości 

wydawniczych tak,  aby każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. 

Zachęcam do lektury. 
Opisy wydawcy. 

 
Gorąco polecam! Teresa Cieczko 

 

Trudne emocje 

Historia Zuzi, tytułowej przyjaciółki Basi, to dobra okazja do zrozumienia przez 

dziecko trudnych emocji, które mogą stać się jego udziałem. A także do ich 

zaakceptowania oraz do trenowania sztuki poskramiania ich. Emocje potrafią bowiem 

być niszczycielskie - zwłaszcza jeśli spowodowane są wydarzeniami, które nie są dla 

dziecka do końca zrozumiałe. 

 

Zuzia popchnęła w przedszkolu kolegę... Dlaczego? Usłyszała bowiem w domu, że 

mama wyjeżdża - i nie wie kiedy wróci... Dziewczynka była święcie przekonana, że 

mama opuszcza ją już na zawsze. Czy rzeczywiście tak było? Nie ;) Ale fakt stał się 

faktem - zachowanie Zuzi było wynikiem frustracji, strachu i niezrozumienia sytuacji. 

Wszystko wyjaśniło się dopiero wówczas, gdy porozmawiał z nią tata. 

 

Bardzo mądra, prosta książeczka, która w przystępny sposób tłumaczy rzeczy trudne. 

Takimi są z całą pewnością emocje jakie mogą się brać ze strachu, z niezrozumienia, 

czy też z dziecięcego przeinaczenia faktów. A wszystko powyższe może wynikać z 

tego, że czegoś się dziecku nie wytłumaczyło - w tym przypadku mama Zuzi pojechała 

do spa po kłótni z przyjaciółką i w efekcie zmęczenia użyła w rozmowie z tatą Zuzi 

stwierdzenia, że "nie wie kiedy wróci". Zuzia to podsłuchała i była pewna, że nie 

zobaczy już mamy - stąd jej zachowanie w przedszkolu. Czy trzeba wobec tego 

przykładu jeszcze dobitniej podkreślić jak ważne są rozmowy z własnymi dziećmi? 

 

 
 

 

 



Dziewczynka, która wypiła księżyc 

Bestseller „New York Timesa”, nagrodzony prestiżowym Medalem Johna 

Nebery’ego za wybitny wkład w amerykańską literaturę dziecięcą 

Od wieków mieszkańcy Protektoratu wierzą, że pobliski las zamieszkuje 

okrutna wiedźma, której gniew obłaskawić może tylko najmłodszy mieszkaniec 

osady złożony w ofierze złej czarownicy. Co roku pozostawiają więc w lesie 

niemowlę, licząc na to, że danina z niewinnego życia powstrzyma wiedźmę 

przed terroryzowaniem ich miasta. 

Ale Xan jest dobra. Dom w leśnym zaciszu dzieli z mądrym potworem 

Glerkiem i maleńkim smokiem Fyrianem o wielobarwnych skrzydłach. Ratuje 

ona porzucone dzieci i oddaje w opiekę rodzinom po drugiej stronie lasu, 

karmiąc niemowlęta blaskiem gwiazd. Jednemu z nich przypadkowo daje jednak 

do wypicia blask księżyca, napełniając je magią o niewyobrażalnej mocy. Xan 

postanawia sama wychować tę niezwykłą dziewczynkę. Kiedy zbliżają się 

trzynaste urodziny Luny, jej moc przybiera na sile... 

Mnożące się dokoła złowrogie znaki wzmagają strach mieszkańców 

Protektoratu. Jeden z nich postanawia zabić wiedźmę, by uwolnić swój lud od 

trwającego od lat terroru. Do czego doprowadzić może wiara w zabobony? Jak 

niebezpieczna jest moc, którą posiadła Luna i jak potoczą się losy Xan, Glerka 

oraz Fyriana, którzy stali się rodziną dziewczynki? 

„Nie sposób się od niej oderwać... Jest równie ekscytująca i wielowarstwowa, 

jak klasyki –Piotruś Pan czy Czarnoksiężnik z Krainy Oz” –„New York Times”. 

 
 

 



       Afryka Kazika    

 Opowiadania zostały napisane na podstawie reportaży Kazimierza Nowaka, który w 

latach trzydziestych XX wieku przemierzył Afrykę na rowerze. Barwne spotkania 

z mieszkańcami Afryki, mrożące krew w żyłach, a niekiedy zabawne przygody, 

które zdarzyły się naprawdę, pozwolą poznać młodemu czytelnikowi tego 

niezwykłego podróżnika. Nowe poprawione wydanie zostało uzupełnione o dwa 

dodatkowe opowiadania i kilka nowych ilustracji. 

Do książki dołączona jest mapa Afryki z zaznaczoną trasą podróży Nowaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hulajnogą przez smoczą wyspę  

Chciałbym Wam opowiedzieć, jak spełniłem swoje marzenie i hulałem po 

Smoczej Wyspie, czyli należącej do Jemenu niezwykłej wyspie Archipelagu 

Sokotra. Z powodu otaczających ją wojennych konfliktów jest ona obecnie 

trudno dostępna dla turystów. Widziałem drzewa smocze, butelkowe… 

spotkałem piratów, poznałem wspaniałych ludzi! 

Zapraszam do wspólnej podróży w poszukiwaniu smoków, Feniksa i 

jednorożców. 

Książka przeznaczona dla dzieci od 7 roku życia. 

 

 

 

 

 



 

Chłopiec w pasiastej piżamie– John Boyne 

Wstrząsająca historia pięknej przyjaźni na przekór złu szalejącej wojny. 

Dwóch chłopców i dwa światy... Obaj urodzili się w tym samym dniu, miesiącu i roku, ale los 

traktował ich do pewnego czasu zupełnie inaczej. 

Bruno, syn niemieckiego oficera, żyje podczas wojny, prawie w ogóle jej nie doświadczając, 

nie mając świadomości, że ona trwa tuż obok, pochłania ofiary. 

Szmul, syn żydowskiego zegarmistrza, zna wojnę od tej najgorszej, najbardziej nieludzkiej 

strony. To ona odebrała mu spokojne dzieciństwo, bezpieczeństwo, przyszłość oraz 

członków rodziny. 

Spotkanie chłopców ma wymiar symboliczny. Odbywa się na granicy dwóch światów. 

Okazuje się, że przekroczenie jednego z nich powoduje, że stają się równi, ale                        

na pewno nie szczęśliwsi. A może jednak... 

"Chłopiec w pasiastej piżamie" jest dobrą powieścią dla dziecka (lub młodszego nastolatka), 

który po raz pierwszy styka się z tematyką drugiej wojny światowej oraz Holocaustu i może 

utożsamić się z głównym bohaterem. To dobra lektura, która może skłonić do rozmów na 

temat tego trudnego okresu w historii Europy. Powieść Boyne’a obnaża okrucieństwo i 

bezsens totalitaryzmu oraz uprzedzeń na tle rasowym. "Chłopiec w pasiastej piżamie" to 

historia o przyjaźni, która nie miała prawa zaistnieć, a jednak zaistniała, wbrew wszelkim 

przeciwnościom. Chociaż w wielu aspektach jest dość sztampowa i momentami jest jej nie po 

drodze z wiarygodnością, to jednak urzeka jednym – przypomina, że dzieci są wolne                   

od uprzedzeń, nienawiści, pogardy. 

 

 

 

 

 



 

Mądre bajki Agnieszki Antosiewicz – to zbiór ciekawych opowiadań, które przekazują 

ważne prawdy i mówią o wartościach. 

 

                     Dzieci dowiedzą się z tej książeczki o prawdziwej przyjaźni, sile miłości, tolerancji, 

akceptacji, o zrozumieniu dla innych i wierze w siebie, o wartości rodziny, ale także                                                

o niełatwych sprawach. Teksty napisane są przystępnym, zrozumiałym językiem, pięknie 

zilustrowane. Lektura będzie idealnym wstępem do ciekawej i rozwijającej rozmowy                       

z dzieckiem. 

                       Wydanie w trwałej, niezwykle estetycznej oprawie będzie idealnym prezentem dla 

każdego malucha i z pewnością zajmie najważniejsze miejsce w dziecięcej biblioteczce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Okruchy dobra                                                                                                                             
 

CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI POTRZEBNY DO SZCZĘŚCIA 

Nie ma tutaj kolorowanych bohaterów, których autorki na siłę dekorują trafiającą w gusta 

czytelników sympatią. Nie o to chodzi, by polubić każdego z osobna, ale o to, by uwierzyć. 

Bohaterowie powieści „Okruchy dobra” to przedstawiciele bardzo ludzkiego wymiaru życia, 

osoby jakby wyjęte z autentycznej codzienności. Bo przecież podobne rzeczy działy się i 

dzieją wokół nas. Rozpad małżeństwa, cierpiące na tym dzieci, utrata bliskich osób, a co za 

tym idzie, unaocznione osamotnienie, brak zrozumienia, brak czasu. To wszystko staje się 

blokadą szczęścia, bo przecież podstawą naszych potrzeb jest szacunek innych, rozmowa, 

poczucie akceptacji i przynależności. Czy bohaterom przyjdzie to zrozumieć? Tak. Ale 

każdemu w nieco inny sposób. 

 

 

 



 

 

Magiczne drzewo - krzesło 

 

Nad Doliną Warty w roku 2000 rozpętała się straszna burza, która trwała przez trzy dni i noce. 

Trzeciego dnia piorun uderzył w stary dąb, łamiąc go. Jednak było to Magiczne Drzewo i 

dlatego, gdy przerobiono go w tartaku na deski a finalnie na różne przedmioty, które 

rozjechały się po świecie, wszędzie dało się odczuć magiczną moc. 

 

W tomie pierwszym śledzimy losy czerwonego krzesła, które jak gdyby było żywe, uciekło z 

ciężarówki stojącej w korku i wskoczyło do rzeki. Wyłowił ją dziewięcioletni Kuki, którego 

rodzice stracili pracę i martwią się o przyszłość rodziny. Początkowo chcą pożyczyć pieniądze 

od siostry mamy - ciotki Maryli - ale ona odmawia. Znajduje pracę dla rodziców na statku 

Queen Victoria, ale oznaczałoby to ich rozstanie z dziećmi, którymi Maryla obiecuje się zająć. 

Jednak kontrakt trwałby rok! Tym razem rodzice i dzieci odmawiają. 

 

Jednak w międzyczasie Kuki i jego rodzeństwo Tosia i Filip odkrywają, że krzesło spełnia 

życzenia tego, kto na nim siedzi. To dlatego rodzice zgodzili się na roczną rozłąkę a oni 

wylądowali w domu ciotki, gdzie panują żelazne zasady. Dlatego dzieciaki wymyśliły, jak 

sprowadzić ich z powrotem... I tu tutaj zaczyna się najciekawsza część tej opowieści - 

najwięcej przygód rodzeństwo przeżywa bowiem w podróży. Wtedy również poznają 

możliwości czerwonego krzesła. Na dodatek mają nietypowego pasażera na gapę. 

 

"Magiczne drzewo. Czerwone krzesło" to wyśmienita lektura nie tylko dla młodych 

czytelników, ale i dla dorosłych wielbicieli lekkich historii. Zawiera nie tylko elementy 

magiczne jak latający dom, niebieskie konie czy wielki lew, ale również uniwersalne 

przesłania jakimi są tęsknota za rodzicami, odwaga w dążeniu do celu i pokonywaniu 

trudności. Opowieść niezwykle intrygująca, pełna zaskakujących przygód i niebezpieczeństw. 

Na podstawie zachowania bohaterów można dowiedzieć się, czym różni się dobro od zła oraz 

rozwinąć wyobraźnię. Książka wciąga czytelnika w swój świat i puszcza dopiero w chwili, 

gdy kończy się tekst. 

 

 

    

 



Cukierku, Ty łobuzie! 

Cukierek, pręgowany dachowiec z plamką na nosie, jest najbardziej 

wyjątkowym kotem na świecie: skacze weterynarzom po głowie, jeździ na 

mecze hokejowe ze swoim małoletnim właścicielem, walczy ze swetrami 

udającymi potwory, pomaga w odrabianiu zadań domowych (oraz przystrajaniu 

choinki na Święta), i robi wiele innych rzeczy, których koty zazwyczaj nie 

potrafią. Słodkie imię jest mylące: niezwykły czworonóg zajmuje się głównie 

jedzeniem, spaniem i rozrabianiem. Ceni dobrą zabawę oraz niezależność, i 

oczywiście niechcący nieustannie przysparza kłopotów mieszkającej z nim 

rodzinie. 

Bestsellerowa, rozpoczynająca serię książka Cukierku, ty łobuzie! została 

wpisana w 2017 roku na listę lektur szkolnych Ministerstwa Edukacji 

Narodowej (klasy I-III). 

 

 



Kajtek i Koko w Kosmosie. Tom 5.  

 

Pierwsza pełna kolorowa edycja kosmicznych przygód Kajtka i Koka! 

    Najdłuższy polski komiks stworzony przez Janusza Christę pierwotnie ukazywał się na 

łamach „Wieczoru Wybrzeża” w latach 1968–1972 i składa się z ponad tysiąca dwustu 

pasków komiksowych. Po latach wydawnictwo Egmont odtworzyło z pierwodruków 

prasowych i uporządkowało wszystkie galaktyczne perypetie Kajtka i Koka. Komiks Janusza 

Christy w fascynujący sposób opowiada o przygodach tytułowych bohaterów uczestniczących 

w eksperymencie profesora Kosmosika. 

    Zwariowany naukowiec wysyła ich do gwiazdozbioru Oriona. W trakcie ekspedycji 

przyjaciele poznają mieszkańców odległych planet i ich zadziwiające zwyczaje, przeżywają 

niezwykłe i ryzykowne przygody, popadają w liczne tarapaty, ale zawsze pozostają pełnymi 

humoru i optymizmu chłopakami z Ziemi. „Obce świadomości” to piąty album nowej, 

kolorowej edycji, która będzie się składać z siedmiu tomów o objętości 96 stron każdy. 

 

 

 
 

 



Mądre bajki. Pozytywne myślenie  

Dzisiaj prezentuję coś dla młodszych dzieci. 

Gdzie się podziała piłka Jasia? Na co zachorował pan Kumek z Kryształowego Jeziora? 

Dlaczego Klementynka postanowiła wyjechać na wakacje i jakie były tego konsekwencje? 

Mądre bajki. Pozytywne myślenie to barwne opowieści dla dzieci o ludziach oraz zwierzętach 

przeżywających przygody, które wymagają... pozytywnego myślenia! Bohaterowie zmagają 

się z sytuacjami i przeszkodami, które mogą spotkać każdego z nas. Mądre bajki... 

podszeptują najlepsze z możliwych rozwiązań. 

Przyjaźń, samodzielność, wybaczanie, szacunek dla innych, nauka, rozmowa, rodzina – oto 

klucze do szczęśliwego życia! 

Wydanie w trwałej, niezwykle estetycznej oprawie będzie idealnym prezentem dla każdego 

dziecka i z pewnością zajmie najważniejsze miejsce w dziecięcej biblioteczce. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



„Nela na 3 kontynentach” 
W obecnej sytuacji każdy z nas tęskni już za wyjściem z domu. Ta książka przeniesie was do 

odległych miejsc. 3 kontynenty 

Myślę, że Nela to osoba, która widziała więcej na własne oczy niż niejeden dorosły.                      

W każdym razie – zdecydowanie więcej niż ja sama. Tym razem dziewczynka opowiada                 

o swoich podróżach do Ameryki Południowej, Afryki oraz Indonezji. 

 

Nela ma obecnie 9 lat. Już w wieku 5 lat, jak sama pisze, zaczęła podróżować i nagrywać 

filmy, w których relacjonuje swoje przygody. Dziewczynka opowiada o miejscach, które 

stosunkowo niewiele osób miało okazję zobaczyć w swoim życiu i stosunkowo niewiele 

planuje. W końcu wątpię, żeby każdy z nas miał odpowiedni budżet, czas i odwagę, by 

wybrać się do Boliwii, Etiopii, Tanzanii czy Zanzibaru. W sumie szczerze powiem, że w jakiś 

sposób zazdroszczę Neli – ale w taki pozytywny sposób! Jestem pewna, że zna nie tylko 

geografię świata, ale i jego faunę i florę o wiele lepiej niż przeciętny student (czyli o wiele 

lepiej niż ja sama). W końcu sucha nauka na pewne tematy nigdy nie może dorównać 

doświadczeniu otoczenia na własnej skórze. 

 

Nela opowiadając o swoich podróżach w przystępny i prosty sposób jednocześnie zachęca                 

do poznawania świata. Do bycia ciekawym i chętnym do próbowania nowych rzeczy 

samodzielnie czy też spotykania nowych ludzi z zupełnie odmiennych kultur. Jej książki 

przypominają mi historie z podróży Martyny Wojciechowskiej, tyle że w wersji dla 

najmłodszych. 

 

„Nela na 3 kontynentach” to książka przeznaczona głównie dla najmłodszych czytelników, 

która w prosty i raczej nieskomplikowany sposób opowiada o podróżniczych przygodach               

9-letniej Neli. 

 

www.carolinelivre.pl 
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„Chłopiec, który latał”  to książka, która idealnie pasuje do sytuacji, w której 

się teraz znajdujemy. 

Anglia, XIX w., początek ery przemysłowej 

Spełnienie ludzkich marzeń o lataniu jest na wyciągnięcie ręki, wynalazcy 

ścigają się, kto pierwszy skonstruuje latającą maszynę. 

Athan, spragniony przygód chłopiec z biednej rodziny, także śni o lataniu. Jest 

pomocnikiem pana Chena, wynalazcy i naukowca, z którym w sekrecie buduje 

latającą maszynę. Kiedy pan Chen zostaje zamordowany, Athan postanawia, że 

nie może dopuścić, by bezcenne projekty i elementy maszyny wpadły                       

w niepowołane ręce. Tym samym jednak Athan sprowadza na swych bliskich i 

przyjaciół ogromne niebezpieczeństwo. Staje przed wyborem: marzenia                     

o lataniu czy rodzina? Co wybierze? Kto zamordował pana Chena? Komu 

pierwszemu uda się wznieść w przestworza? 

Szybkie tempo opowieści, sprawnie opowiedziana fabuła, kryminalna zagadka i 

wyraziści bohaterowie składają się na atrakcyjność tej książki, która trzyma                

w napięciu do ostatniego rozdziału. 

 

 
 

 

 

 



„Wielka księga uczuć”– opis wydawcy 

Wielka księga uczuć składa się z czterech wcześniej wydanych tytułów: 

• Tylko bez całowania! czyli jak sobie radzić z niektórymi emocjami, 

• Kocha, lubi, szanuje... czyli jeszcze o uczuciach, 

• Horror! czyli skąd się biorą dzieci, 

• Drużyna pani Miłki, czyli o szacunku, odwadze i innych wartościach. 

To zbiór zabawnych opowiadań o pani Miłce, nauczycielce do zadań 

specjalnych, teatralnym pajacyku i grupie przedszkolaków, których nie da się 

nie lubić. W Wielkiej księdze uczuć znalazły się historie między innymi o 

tęsknocie, wstydzie, pogardzie, zazdrości, miłości, nienawiści, uczciwości, 

szacunku, odwadze, współczuciu, strachu, poczuciu winy, a także o tym, skąd 

się biorą dzieci. Na końcu każdego opowiadania znajdują się praktyczne rady 

dla dzieci i dorosłych. 

Dzięki tej książce żadne uczucia i wartości nie będą wam już straszne! 

 

 
 

 

 

 



 
Najbardziej znane na świecie uniwersum Nocnych Łowców doczekało się porywającej serii      

o Magnusie i Alecu. Cassandra Clare powraca z opowieścią o parze shipowanej przez miliony  

czytelników  „Czerwone Zwoje Magii” to pozycja obowiązkowa dla fanów Magnusa i Aleca. 

 

Główni bohaterowie, po stoczeniu ciężkiej walki, postanawiają udać się na zasłużone 

wakacje. Chcą się lepiej poznać i spędzić trochę czasu sam na sam. Niestety, już na samym 

początku podróży sprawy się trochę komplikują. Magnus zostaje oskarżony o to, że jest 

przywódcą sekty, która sprawia coraz więcej problemów. Żeby oczyścić swoje imię Magnus  

z Alecem, muszą znaleźć prawdziwego przywódcę. Czy im się to uda? Podczas tego zadania 

uczucia głównych bohaterów zostaną wystawione na ciężką próbę. 

Jestem bardzo zadowolona po przeczytaniu tej książki. Już czytając serię o Nocnych 

Łowcach, bardzo polubiłam Magnusa i Aleca. Kibicowałam im od pierwszej chwili. Są to 

bohaterowie o kompletnie różnych charakterach. Czarownik jest bardzo ekstrawagancji,                  

w swoim życiu doświadczył wielu rzeczy, natomiast młody Nocny Łowca, dopiero poznaje 

życie i w wielu kwestiach jest jeszcze bardzo niewinny. Jednak coś ich ze sobą połączyło i              

z chęcią czytałam, jak ich relacja się rozwija. Brakowało mi książki, która opowiadałaby 

tylko o ich losach, dlatego tak ucieszyłam się, że „Czerwone Zwoje Magii” zostały u nas 

wydane. Książkę czyta się bardzo szybko. Akcja nie zwalnia nawet na chwilę, cały czas coś 

się dzieje, dlatego, gdy czytelnik dojdzie do ostatniej strony, jest trochę zawiedziony, że to 

już, że to koniec. Po cichu liczę, że kiedyś powstanie jeszcze jakiś tom, opowiadający                    

o przygodach Magnusa i Aleca . 

                                                                                                      (opis wydawcy) 
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Nowości dla dzieci 0+ 

 

 

WYDAJE MI SIĘ, ŻE WIDZIAŁEM… NIEDŹWIEDZIA! 

oraz 

WYDAJE MI SIĘ, ŻE WIDZIAŁEM… LWA! 

 
Szczęścia chodzą parami! Wśród zalewu nieładnych kartonówek miło jest 

odkryć takie cuda ? Czemu moje dzieci już takie duże? Uwielbiam książki z 

ruchomymi elementami dla najmłodszych Genialnie angażują dziecko i skupiają 

na sobie uwagę małego czytelnika. Dzięki możliwości wprawiania ilustracji w 

ruch, rozbudzają ciekawość świata, wspierającą spostrzegawczość i rozwój 

małej motoryki. W końcu żeby przesunąć element, trzeba dość precyzyjnie 

operować niewprawionymi paluszkami . 
 


