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Z serii Poszukiwacze: ”Ptaki”- zilustrowana pięknymi zdjęciami
odkrywcza wyprawa po świecie ptaków

Z serii Matematyczne śledztwo: „Zamek zagadek”- rozwiązując
zadania matematyczne decydujesz o przebiegu akcji!

Grzegorz Kasdepke, „Co to znaczy…”- ponad 200 śmiesznych
historyjek, które pomagają zrozumieć znaczenie niektórych
powiedzeń

Ewa Nowacka, „Ursa z krainy Urartu”- dla miłośników historycznych
opowieści, tym razem o młodym Asyryjczyku, który żył prawie trzy
tysiące lat temu i został wybrany władcą Asyrii…

Adam Bahdaj, „Dan Drewer i Indianie” - Dan Drewer, jeden z
najlepszych łowców dzikich mustangów, decyduje się na
podjęcie pracy kuriera w Pony Expressie. Praca okazuje się
niebezpieczna i czy nasz bohater wyjdzie cało z opresji?

Longin Jan Okoń, „Śladami Tecumseha” – to ostatnia z trylogii
(„Tecumseh”, „Czerwonoskóry generał”to dwie wcześniejsze
części tej historyczno-przygodowej opowieści). W tle zbrojny
zryw Indian i powstanie murzyńskich niewolników i porywająca
akcja

Sari Peltoniemi, „Groszka. Piesek, który chciał mieć
dziewczynkę” – piękna opowieść o przyjaźni psa i dziecka
(inna niż podobne historie)
DiTerlizzi Tony, Holly Black,” Kroniki Spiderwick”, księga
pierwsza. Dla miłośników przenikania w świat magii,
nierzeczywistych stworów, niewiarygodnych zdarzeń…
Marcin Pałasz, „Straszyć nie jest łatwo”. Tym razem o tym, jak
sobie poradzić w sytuacji, gdy jesteś duchem, pragniesz
straszyć, ale twoje magiczne moce nie chcą działać. Humor i
zaskakujący przebieg zdarzeń

Małgorzata Mycielska, A.i D. Mizielińscy, „Ale patent!. Księga
niewiarygodnych wynalazków”. W niezwykle ciekawej formie
graficznej podróż po wynalazkach, które nie zawsze mogły być
zrealizowane, ale z pewnością świadczą o ludzkiej fantazji i
determinacji
Chris Columbus, Ned Vizzini, “Dom Tajemnic”. Wichrowa
Wiedźma, Król Burz, piraci, olbrzymy to postaci, które spotkasz
w niezwykle fascynującej, pełnej zagadek I niezwyklych zdarzń
z świata nierealnego historii

Michael Marshall, „Za drzwiami” To nie jest to kolejna
opowieść o wróżkach, dziwnych fantastycznych
stworach. Za tytułowymi drzwiami kryje się historia o
zmianach, o próbach przyzwyczajenia się do nowej
sytuacji i zaakceptowania jej.

Maeve Friel Friel, „Czarownica na Praktyce. Sztuka
latania”. Jak to być młodą, pelną uroku osobistego
czarownicą? Można spróbować wcielić się w jej postać i
dobrze się przy tym bawić

Ewa i Łukasz Świerżewscy, „Wszystko dla Klary, czyli
historia pewnego pomysłu”. Problem, burza
mózgów, plan, budżet, harmonogram, formalności,
reklama, sukces to hasła, które towarzyszyć muszą
tym, którzy chcą poznać drogę do realizacji własnego
pomysłu czy marzenia

Edmund Niziurski, „Awantura w Niekłaju”.
Podobno w starym ogrodzie w Niekłaju zakopane
zostały skrzynie pełne skarbów! Koniecznie trzeba
dowiedzieć się od Bosmana, gdzie dokładnie się
znajdują! Poszukiwania ukrytego złota trwają i z
pewnością mogą poróżnić wielu...
Jednak okazuje się, że jest coś ważniejszego od tych
sporów - niebezpieczni osobnicy planują wysadzić w
powietrze fabrykę! Itd., itd
To dzieło jednego z najbardziej znanych i kochanych od
pokoleń, autora literatury młodzieżowej, Edmunda
Niziurskiego
Anna Onichimowska, „Prawie się nie boję”. Świat
dziecięcych lęków, marzeń i uczuć. Jak uporać się z
lękiem, który jest w nas? Historia Olafa zwanego
Bulbesem i Hani Papierek mogą pokazać drogę…

Nika Jaworowska-Duchlińska Nika,”Z duchem teatru”.
Wszystko o teatrze. W sposób ciekawy, poszerzający o
nim wiedzę, ale także zachęcający, aby do niego się
wybrać

