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Nie śmiej się! 
- Wersja Familijna

Mały konstruktor 
- Maszyny Budowlane - Bob

Puzzle dla Maluszków
- Królewna Puzzle dla Maluszków

- Lokomotywa
Puzzle magnetyczne
- Literki

Puzzle magnetyczne
- Cyferki

Mały konstruktor 
- Kosmos - Neon Mały konstruktor 

- Kosmos - Argon

Mały konstruktor - 
- Maszyny Budowlane
- Atlas

Nie śmiej się! 
- Wersja Junior

Mały konstruktor
- Straż Pożarna

Mały konstruktor
- Policja

35zł35zł

54     zł54     zł
5050

46  zł46  zł
3030

54     zł54     zł
5050

46  zł46  zł
3030

19     zł19     zł
3030

16  zł16  zł
4040

19     zł19     zł
3030

16  zł16  zł
4040

17     zł17     zł
9090

15  zł15  zł
2020 17     zł17     zł

9090

15  zł15  zł
2020 25     zł25     zł

8080

21  zł21  zł
9090

25     zł25     zł
8080

21  zł21  zł
9090

29  zł29  zł
8080

35zł35zł

28  zł28  zł
8080

23  zł23  zł
8080

28zł28zł

23  zł23  zł
8080

28zł28zł

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ
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Granie
w nawlekanie

Kto szybszy? Maxi

Quiz Sport - średni

Scriba Travel

Biznes po polsku
- średni

Gorący Ziemniak
Familijny

Wygibajtus

Duża Poczta 25 Gier

Kalambury
z tablicą

Gorący Ziemniak 
Junior

Quiz Zwierzęta
- średni

22     zł22     zł
9090 22     zł22     zł

9090

19  zł19  zł
5050

19  zł19  zł
5050

28     zł28     zł
6060

24  zł24  zł
3030 29     zł29     zł

6060

25  zł25  zł
4040

49     zł49     zł
9090

42  zł42  zł
4040

41     zł41     zł
5050

35  zł35  zł
3030

35     zł35     zł
9090

35  zł35  zł
3535

48  zł48  zł
4040

34     zł34     zł
9090

29 zł29 zł

57     zł57     zł
9090

55     zł55     zł
9090

49 zł49 zł
49 zł49 zł

57 zł57 zł

47  zł47  zł
5050

57     zł57     zł
9090

NOWOŚĆNOWOŚĆ NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ



PĘDZĄCE ŻÓŁWIE 
64,90 PLN

PAN TU NIE STAŁ!
59,90 PLN

MALI DETEKTYWI
59,90 PLN

KOTEK PSOTEK
59,90 PLN

ZAGINIONA KSIĘGA BAŚNI
99,99 PLN  
NOWA CENA 89,99 PLN
99,999 PLN9 PLN 999 999

DUUUSZKI 
69,90 PLN

REKLAMA GRY 144x209.indd   1 2016-09-13   13:45:10 REKLAMA KSIAZKI 144x209.indd   1 2016-09-13   13:38:03
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kreatywne 
kolorowanie

kraina lodu

dla ksiezniczki

4999

4250
torba 

z markerami

3999

3390
filcowa torebka

5999

4990
drewniana 
toaletka

4999

4250
komplet etui na tablet 
i telefon z markerami

4999

4290
filcowa korona

z warkoczem

2999

2550
kostium

ksiezniczki

2499

2190
markery do tekstyliów

12 sztuk

2699

2290
pudeleczko
na skarby

4999

4290
drzewko

na bizuterie

supersiódemka-modul-15-09-2016_144x209.indd   1 2016-09-26   15:23:29
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Gry, które pokocha cała rodzina!

Akapit Press poleca siążki polskich autorów

IdolTajemnica  
trzynastego piętra

Wesoły kaszkiecik
Marta FoxJoanna KmiećBohdan Butenko

18,00 zł
14,40 zł 15,90 zł 21,50 zł

19,90 zł 26,90 zł
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cena det.
24,90 zł
cena nowa
19,90 zł

cena det.
39,90 zł
cena nowa

34,90 zł

cena det.
39,90 zł
cena nowa

34,90 zł

cena det.
24,90 zł
cena nowa
19,90 zł

WYDAWNICTWO SONIA DRAGA POLECA:

cena det.
44,90 zł
cena nowa

39,00 zł

cena det.
44,90 zł
cena nowa

39,00 zł

cena det.
39,00 zł
cena nowa
33,90 zł

cena det.
39,00 zł
cena nowa
33,90 zł

cena det.
39,00 zł
cena nowa
33,90 zł

cena det.
39,00 zł
cena nowa
33,90 zł

cena det.
39,90 zł
cena nowa

24,90 zł

cena det.
29,90 zł
cena nowa
14,90 zł

WYDAWNICTWO DEBIT NA ŚWIĘTA:
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7900
99,00

2990
39,90

3900
59,00
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książkowe prezenty 

...i młodziaka!

Polscy pisarze dzieciom to 
ciepłe, pogodne, ale jednocześnie 

energiczne i pełne fantazji 
opowiadania i wiersze, doskonale 

pasujące do prostego świata 
dziecięcych marzeń i emocji.  

Przezabawna i pełna ciepła seria 
o Winterze, któremu właściciele 

wciąż powtarzają, że ma być 
grzeczny. A on przecież robi tylko 

to, co do psich obowiązków 
należy: tapla się w błocie, kradnie 

smakołyki ze stołu i biega jak 
szalony!

Powieści z serii Plus minus 16 
to skok na głęboką wodę – 

w codzienne problemy młodzieży, 
ich pierwsze poważne związki 

i decyzje.

Wydawnictwo Literatura

Wydawnictwo Literatura poleca

21,90
21,90

21,90

19,90
19,90

19,90

17,90 17,90 17,90

dla dzieciaka…

29,90
29,90

29,90

24,90
24,90

24,90

22,90 22,90 22,90



PREZENTY DLA RODZINY!

18

84,00 zł
CENA PROMOCYJNA

64,90 zł
oprawa twarda

Wydawca: Burda KsiążKi

70,00 zł
CENA PROMOCYJNA

60,00 zł
oprawa twarda

70,00 zł
CENA PROMOCYJNA

60,00 zł
oprawa twarda

104,70 zł
CENA PROMOCYJNA

79,90 zł
oprawa miękka

Wydawca: NatioNal GeoGraphic

104,70 zł
CENA PROMOCYJNA

79,90 zł
oprawa miękka

Wydawca: NatioNal GeoGraphic

39,90 zł
CENA PROMOCYJNA

33,90 zł
oprawa miiękka

Wydawca: WielKa litera

Cześć! Nazywam się Nela. Gdy miałam 
pięć lat, zaczęłam podróżować po świecie 
i nagrywać filmy. Moim idolem jest Steve 
Irwin i tak jak on jestem reporterem-po-
dróżnikiem. W moich filmach i książkach 
pokazuję dzieciom świat, zwierzęta i dale-
kie kultury! Byłam w wielu ciekawych kra-
jach na różnych kontynentach:  Afryce,Azji 
i Ameryce Południowej. Zapraszam Ciebie 
w niezapomnianą podróż.

NOWOŚĆ

Góry polski parki Narodowe  
polski

Nela na 3 kontynentach
Nela i tajemnice świata
10 niesamowitych 
przygód Neli
Nela Mała Reporterka

Nela na kole podbiegunowym
Nela na tropie przygód
Śladami Neli
Nela Mała Reporterka

srzedawca 
arbuzów
Marcin Meller

Ujmująco szczerze opisuje świat swój i swoich naj-
bliższych i nie ma dla niego tematów tabu. Niegdyś 
wicekról świata na dworze supertaty, dziś sam jest 
ojcem dwójki dzieci. Rozczula, gdy rzuca groźby 
karalne pod adresem wyobrażonych przyszłych 
adoratorów swojej córeczki Basi. Bawi w wizji roz-
ruchów wywołanych przez bibliotekarki, księgarzy 
i radykałów z Dyskusyjnych Klubów Książki po 
ogłoszeniu raportu o stanie czytelnictwa. Wzrusza, 
gdy opowiada jak rozkleił się w kuchni znajomych 
lub gdy zastanawia się, czy każde dziecko kocha 
się tak samo.

Jesteś tym, co jesz...Chcesz wyglądać 
olśniewająco? Chcesz czuć się lekko 
i wspaniale każdego dnia? Skorzystaj 
z doświadczenia osoby, która wie jak 
to osiągnąć. 170 autorskich przepisów 
Anny Lewandowskiej na pyszne i zdro-
we potrawy to prosta droga do sukce-
su. Znajdziesz tu zarówno propozycje 
na codzienne śniadania i obiady, lekkie 
koktajle i desery, jak i przepisy na spe-
cjalne okazje i świąteczne potrawy.

W albumie  uwieczniono panoramy rozta-
czające się z widokowych polan, najpięk-
niejsze wierzchołki gór, rozległe doliny, 
malownicze przełomy rzek, dzikie ostępy, 
niezwykłe formacje skalne, górskie jeziora 
oraz najcenniejsze zabytki. Całość uzupeł-
niają szczegółowe opisy dotyczące geologii, 
fauny, i flory oraz walorów krajoznawczo--
-turystycznych wszystkich polskich pasm 
górskich.

Album ten  to najbardziej obszerne wydanie 
prezentujące 23 Polskie Parki Narodowe. 
Przedstawia m.in. nietknięte ludzką ręką 
ostępy, rozległe bagna, wędrujące wydmy, 
malownicze połoniny, czy zapierające dech 
w piersiach panoramy. Całość uzupełniają 
szczegółowe opisy dotyczące geologii, fauny 
i flory oraz walorów krajoznawczo-tury-
stycznych wszystkich Parków Narodowych 
Polski.

Trzy książki o przygodach Neli Małej 
Reporterki w wyjątkowym pakiecie 
i wyjątkowej cenie.

żyj zdrowo i aktywnie  
z anną lewandowską
Zdrowe gotowanie  
by ann
Anna Lewandowska
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Święta
z książką

Wydawnictwo
Siedmioróg

polecaleca

31,99 zł
39,99 zł

12,79 zł
15,99 zł

Sto bajek
978-83-7791-149-5
oprawa: twarda

Opowieść wigilijna
+ CD
978-83-7791-012-2
oprawa: twarda

Sekretne symbole w sztuce
978-83-7791-355-0
oprawa: twarda

23,99 zł
29,99 zł

Złota księga bajek
978-83-7791-394-9

Wielki skarbiec bajek
978-83-7791-392-5

Księga 365 bajek
978-83-7791-393-2

oprawy: twarde

Ozdoby choinkowe
978-83-6030-796-0
oprawa: zeszytowa

Szopka betlejemska
978-83-7820-063-5
oprawa: zeszytowa

31,99 zł
39,99 zł

10,39 zł
12,99 zł

10,39 zł
12,99 zł

Masz prawo  
do bogactwa
Napoleon Hill

39,30 zł
CENA PROMOCYJNA

36,16 zł
oprawa miiękka

Wydawca: studio astropsYcholoGii

Poznaj nauki prekursora literatury osobiste-
go sukcesu, które wywarły ogromny wpływ 
na całe pokolenia ludzi poszukujących 
spełnienia. W tej książce udowadnia on, że 
bogactwo nie ogranicza się jedynie do stanu 
posiadania czy sławy. Obejmuje ono zarówno 
kwestie finansowe, jak osobiste i duchowe. 
Co więcej, każdy człowiek ma prawo do 
dobrobytu w dowolnej sferze życia. Podaruj 
sobie i najbliższym prawdziwe bogactwo!
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Bestsellery
2016

Osobliwy dom 
Pani Peregrine 
Ransom Riggs

ilość stron: 416
format: 143 x 205 mm
oprawa: twarda

ilość stron: 408
format: 143 x 205 mm
oprawa: twarda

ilość stron: 400
format: 135 x 205 mm
oprawa: miękka

ilość stron: 400
format: 135 x 205 mm
oprawa: twarda

ilość stron: 368
format: 135 x 205 mm
oprawa: miękka

Osobliwy dom 
Pani Peregrine 
Ransom Riggs

Harry Potter 
i przeklęte dziecko 
Joanne K. Rowling

Silver. 
Pierwsza księga 
snów 
Kerstin Gier

Silver. 
Druga księga 
snów 
Kerstin Gier

39zł39zł

35zł 35zł 39zł
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Bestsellery
2016

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć
MAGICZNY PRZEWODNIK PO FILMIE 

ilość stron: 96
format: 152 x 229 mm
ISBN: 978-83-8008-246-5

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o magicznym świecie filmu 
FantastFantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. Oto zbiór niesamowitych 
zdjęć i filmowych detali. Ten przewodnik przybliży Wam ulubione 
postacie, miejsca, przedmioty, zaklęcia i magiczne chwile!

Copyright © 2016 Warner Bros. Entertainment Inc. 
FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM characters,
 names and related Indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. 
WB SHIELD: TM & © WBEI. J.K. ROWLING’S WIZARDING 
WORLD ™ WORLD ™ J.K. Rowling and Warner Bros. Entertainment Inc. 
Publishing Rights © JKR. (s16)

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. 
GALERIA POSTACI

ilość stron: 144
format: 178 x 229 mm
ISBN 978-83-8008-247-2

Oto Newt, Tina, Queenie, Jacob i wielu, wielu innych bohaterów bogatej 
galerii postaci z filmu Fantastgalerii postaci z filmu Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć!
W wyniku magicznego zamieszania brytyjski magizoolog Newt Skamander 
angażuje się w pogoń za fantastycznymi stworzeniami po całym Nowym 
Jorku. Newt musi odnaleźć uciekające zwierzęta, żeby wszystko wróciło 
do normy. Pomogą mu początkujący piekarz Jacob Kowalski oraz Tina 
i Queenie Goldstein, dwie czarownice pracujące dla Magicznego Kongresu 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spotkanie tak różnorodnych charakterów 
to początek przygody pełnej niespodziewato początek przygody pełnej niespodziewanych z wrotów akcji, którą Newt 
zapamięta na bardzo długo.

Copyright © 2016 Warner Bros. Entertainment Inc. 
FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM 
characters, names and related Indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. 
WB SHIELD: TM & © WBEI. J.K. ROWLING’S WIZARDING WORLD ™ 
J.K. Rowling and Warner Bros. Entertainment Inc. 
Publishing Rights © JKR. (s16)Publishing Rights © JKR. (s16)

Dostępne od 18.11.2016 

Dostępne od 18.11.2016 

19zł

35zł
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Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/edipresseksiazki

HityHity

PREZENTY ksiazki_Edipresse.indd   1 22/9/16   9:08 AM
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35,90
39,90

35,90
39,90

35,90
39,90

-10%

35,90
39,90

62,90
69,90

34,20
38,00
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39,99
33,99

44,99
38,99

39,99
33,99

39,99
33,99

39,99
33,99

39,99
33,99

39,99
33,99

34,99
29,99

39,99
33,99

44,99
37,99

39,99
33,99

reklama_sw_s7_144x209.indd   1 2016-09-15   11:43:34
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29,90 zł
32,90 zł

59,90 zł
39,90 zł

29,90 zł

Wydawnictwo Marginesy poleca pod choinkę
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09.11

WYDAWNICTWO SQN
poleca się na prezent



       XVI XV XIV XIII XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I NA OSI  CZASU 
Nowa seria beletrystyczna, przybliżająca czytelnikom świat biblijny oraz początki 
chrześcijaństwa. Jej główne atuty to wiarygodne portrety psychologiczne, 
wielowymiarowi i wyjątkowi bohaterowie, dbałość o realia epoki, a przede 
wszystkim dynamiczna narracja. To książki, które czyta się jednym tchem. 

Judasz
Tosca Lee
Judasz to powieść wizjonerska,  
a zarazem historycznie dokładna, 
aż po najdrobniejsze szczegóły. 
Mistrzowska narracja, która 
wyszła spod pióra jednej z naj-
bardziej utalentowanych pisarek 
naszych czasów.

Adwokat
Randy Singer
Teofil, błyskotliwy młody 
asesor pochodzący z wyż-
szych sfer Rzymu, uczestni-
czy w procesie Jezusa z 
Nazaretu. To doświad-
czenie jest początkiem 
jego głębokiej przemiany 
duchowej. 

Królowa Saby
Tosca Lee
BILKIS, CÓRA KSIĘZYCA,  
MAKEDA, KOBIETA OGNIA
Pełna życia, ale samotna. Nieza-
leżna, poszukująca mądrości. Aby 
zapewnić dalszy dobrobyt swoje-
mu ludowi, dumna Bilkis, królowa 
ociekającej bogactwami Saby, jest 
gotowa wybrać się  
w wielomiesięczną podróż do 
nieznanego kraju Izraelitów.

150 x 225 mm
350 stron
oprawa zintegr.
cena 35,00 zł
        28,00 zł
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CZYTA KRZYSZTOF GOSZTYŁA

TOSCA LEEJUDASZ

            XXIII XXII XXI XX XIX XVIII XVII XVI XV XIV XIII XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I NA OSI CZASU I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

NA OSI CZASU

138 x 210 mm
480 stron
oprawa zintegr.
cena 39,90 zł
        31,90 zł

cena 35,00 zł

CZYTA KRZYSZTOF GOSZTYŁA

Audiobook
cena 35,00 zł
        28,00 zł

Na ostatni guzik
Rok z księdzem  
Janem Twardowskim
Wybór i opracowanie:  
Aleksandra Iwanowska
Co szczególnego i ważnego dzieje 
się od stycznia do grudnia? Jak lepiej 
rozumieć znaczenie obchodzonych 
świąt, okazji, rocznic? Co zrobić, by 
się do nich przygotować? Jak pełniej 
je przeżyć? Na te pytania pomaga 
odpowiadać ks. Jan Twardowski.

BESTSELLER

Święta dobrych życzeń
Ks. Jan Twardowski
Wybór i opracowanie:  
Aleksandra Iwanowska

Nowe wydanie znanej i popularnej książki 
ks. Twardowskiego, poszerzone o szes-
naście dotąd niepublikowanych tekstów 
oraz o nowe ilustracje. 

Bogu się mówi - TAK
[książka z płytą CD]
ks. Jan Twardowski
Wydanie drugie poszerzone, 
zmienione

Wybór i opracowanie:  
Aleksandra Iwanowska 

Nadzieja i smutek, miłość i samotność, 
śmiech i płacz, wiara i zwątpienie – 
wszystkie one są stale obecne w życiu 
człowieka. Te paradoksalną prawdę 
pokazują zebrane na płycie w towa-
rzyszącym jej tomie wiersze ks. Jana 
Twardowskiego. 

JAN TWARDOWSKI

Bogu
się mówi
TAK

Słowa najważniejsze 

Wybór myśli  
z lat 2001-2003
ks. Jan Twardowski
Wybór i opracowanie:  
Aleksandra Iwanowska 

Lata 2001-2003 w życiu ks. Jana  
Twardowskiego zamknęły długi 
okres czynnej pracy. W latach tych 
ks. Twardowski nie tyle mówił 
rzeczy nowe, ile powtarzał i przy-
pominał to, co dla niego samego 
było najważniejsze.

125 x 195 mm
168 stron
oprawa twarda
cena 29,90 zł
        20,00 zł

UTWORY KS. TWARDOWSKIEGO  
CZYTA ANNA DYMNA
ŚPIEWA EWA BŁOCH-DZIEDZIC

210 x 270 mm
216 stron
oprawa twarda
cena 34,90 zł
        27,90 zł

205 x 270 mm 
80 stron 
oprawa twarda 
cena 27,00 zł
        21,60 zł

KS. JAN TWARDOWSKI 
„(…) ułożyłem modlitwę do Anioła Stróża  

moich wierszy. Modliłem się, żeby albo  
umarły, albo trafiły do człowieka.”

125 x 195 mm
168 stron
oprawa twarda
cena 29,90 zł
        23,90 zł

NOWOŚĆ

BESTSELLERY O.  JAMESA MARTINA

Opactwo
James Martin SJ
Opactwo to książka – pełna 
duchowej mądrości i humoru, 
które znamy już z Jezusa, wcze-
śniejszego bestsellera Jamesa 
Martina – jest opowieścią o tym, 
jak Bóg prowadzi człowieka  
w jego wątpliwościach, oba-
wach, modlitwach i pragnie-
niach; jak pomaga mu odnaleźć 
siebie i poczuć się naprawdę 
kochanym.

125 x 280 mm
240 stron

oprawa zintegr.
cena 26,90 zł

21,50 zł

Siedem ostatnich
słów Jezusa
James Martin SJ
Autor przedstawia portret Jezusa 
opierając się na Jego ostatnich 
słowach na krzyżu i ukazuje, jak 
głęboko Jezus rozumie nasze 
niedole, co to znaczy być w pełni 
człowiekiem i dlaczego możemy 
zawierzyć Chrystusowi całko-
wicie, całym umysłem, sercem 
i duszą. 

   
   

   
   

   

   
   

 

CZYTA ALEKSANDER MACHALICA

Audiobook
cena 39,90 zł
        31,90 zł

NOWOŚĆ

Jezus
James Martin SJ
Dlaczego Ziemia Święta jest 
często nazywana Piątą Ewan-
gelią? W którym mieście Jezus 
dokonał wielu cudów? Dla-
czego Gehenna jest prześlicz-
na? James Martin SJ zaprasza 
czytelników, by w zupełnie 
nowy, inspirujący i poruszający 
sposób dotknęli tego, o czym 
mówią Ewangelie – i lepiej 
zrozumieli Jezusa. 

FENIKS
 

2016

150 x 225 mm
550 stron
oprawa zintegr.
cena 39,90 zł
       31,90 zł

NOWOŚĆ

Anioł nie człowiek
Przygody nie tylko 
językowe 

Ines Krawczyk MChR
Barwnie zilustrowana książeczka 
zawiera 11 opowiadań z życia 
czworga przyjaciół - uczniów 
szkoły podstawowej. Autorka 
pokazuje, do jakich nieporozu-
mień lub humorystycznych sytuacji 
może prowadzić nieznajomość 
polskiej frazeologii.

200 x 200 mm
72 strony
oprawa twarda
cena 22,00 zł  

       17,60 zł

Przyjaciele dzieci
Filip Neri -  
Urszula Ledóchowska - Jan Bosko

Eliza Piotrowska
Poznaj troje świętych, którzy byli przyja-
ciółmi dzieci. Choć żyli w różnym czasie  
i w różnych miejscach, łączyło ich to, że 
nie zrażali się trudnościami i we wszyst-
kim znajdowali powód do uśmiechu.

195 x 195 mm
144 strony
oprawa twarda
cena 29,90 zł
        23,90 zł

NOWOŚĆ

Stefano Gorla
jest księdzem i członkiem zakonu barnabitów. Jego wielką pasją są komiksy, 
ale uwielbia też czytać, słuchać muzyki i pisać. Jako dziennikarz i eseista 
pisywał do licznych czasopism i współpracował z wieloma wydawnictwami. 
Dziś jest redaktorem tygodnika „Il Giornalino”, miesięczników „G Baby” 
i „Super G”, a także skierowanych do dzieci i młodzieży periodyków 
Wydawnictwa Świętego Pawła.

Ivano Ceriani
w 1993 roku ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych Brera 
w Mediolanie. Interesuje się ilustracją książkową oraz jest miłośnikiem 
malarstwa, zwłaszcza ściennego. Przez kilka lat współpracował 
z czasopismami „Grazia Casa” i „Elle Decor”. Jego zabawne ilustracje 
pojawiły się w niejednej reklamie. Od 1998 roku pracuje jako nauczyciel.

 „Mam dziewięciu braci i trzy siostry, a na imię mi Jorge. Jak na
 mieszkańca Rzymu to bardzo, bardzo dziwne imię”.

 Tak przedstawia się mały myszorek – „rzymianin z krwi i kości” –
 który pewnego dnia zaprzyjaźnia się z papieżem Franciszkiem i z dumą
 odkrywa, że nosi to samo imię co on. Odtąd myszorek Jorge i papież
 spotykają się w różnych miejscach Watykanu, dużo ze sobą rozmawiają
i dzień po dniu coraz lepiej się poznają.

 Papież Franciszek opowiada myszorkowi niezwykłe historie, a Jorge
 dzieli się nimi z rodziną i przyjaciółmi.

 Ostatnia z tych historii kryje w sobie pewną tajemnicę…

Cena: 20,00 zł

PRZYJAŹŃ W SERCU WATYKANU
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Stefano Gorla 
Ilustrował: Ivano CerianiPapież Franciszek – Jorge Mario Bergoglio – 

spotyka myszorka o imieniu Jorge!

oklejka

oklejka

Myszorek Jorge  
i papież Franciszek 
Przyjaźń w sercu Watykanu
Stefano Gorla

215 x 225 mm
56 stron
oprawa twarda
cena 24,90 zł
       19,90 zł

 MYSZOREK JORGE
i PAPIEŻ FRANCISZEK

TAJEMNICA JEROZOLIMY

Stefano Gorla 
Ilustrował: Ivano CerianiS. G
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 „Hej! Pamiętacie mnie jeszcze? To ja, myszorek Jorge!
 Mieszkam w Rzymie z moją liczną rodziną i mam wyjątkowego
 przyjaciela: papieża Franciszka! Zdradzić wam pewien sekret?
 Kiedy mój przyjaciel udał się do Ziemi Świętej, wyruszyłem
 razem z nim, ukryty w jego czarnej torbie. Leciałem hen,
 wysoko, wyżej niż mewy. Nie wierzycie?!
Więc sami przeczytajcie!”.

 Po opowieści o Przyjaźni w sercu Watykanu czekają nas
 kolejne sympatyczne przygody najbardziej niezwykłej
 myszy w całym Rzymie. Tym razem papież Franciszek
 zabiera myszorka do miejsc, w których żył Pan Jezus.
Tam przyjaciele dowiadują się o sobie nowych rzeczy.

Cena: 20,00 zł

Papież Franciszek – Jorge Mario Bergoglio – 
spotyka myszorka o imieniu Jorge!

oklejka

oklejka

Myszorek Jorge  
i papież Franciszek 
Tajemnica Jerozolimy
Stefano Gorla

215 x 225 mm
56 stron
oprawa twarda
cena 24,90 zł
        19,90 zł

Bajkomat
czyli bajki-plasterki na dziecięce rozterki

s. Ines Krawczyk MChR
Bajki adresowane do dzieci od 4 lat do 
100. Pomagają rozpoznawać  
i poskramiać lęki oraz negatywne emocje. 
Uspokajają i leczą małe i duże smutki. 
Doskonała pomoc dla rodziców i wycho-
wawców w procesie mądrego i pełnego 
fantazji wychowywania dziecka.

195 x 195 mm
56 stron
oprawa twarda
cena 19,90 zł
        15,90 zł

NOWOŚĆ

DLA DZIECI
NOWOŚĆ

Audiobook
cena 39,90 zł
        31,90 zł

150 x 225 mm
368 stron
oprawa zintegr.
cena 39,90 zł
        31,90 zł

130 x 185 mm
140 stron

oprawa zintegr.
cena 20,00 zł  

16,00 zł



       XVI XV XIV XIII XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I NA OSI  CZASU 
Nowa seria beletrystyczna, przybliżająca czytelnikom świat biblijny oraz początki 
chrześcijaństwa. Jej główne atuty to wiarygodne portrety psychologiczne, 
wielowymiarowi i wyjątkowi bohaterowie, dbałość o realia epoki, a przede 
wszystkim dynamiczna narracja. To książki, które czyta się jednym tchem. 

Judasz
Tosca Lee
Judasz to powieść wizjonerska,  
a zarazem historycznie dokładna, 
aż po najdrobniejsze szczegóły. 
Mistrzowska narracja, która 
wyszła spod pióra jednej z naj-
bardziej utalentowanych pisarek 
naszych czasów.

Adwokat
Randy Singer
Teofil, błyskotliwy młody 
asesor pochodzący z wyż-
szych sfer Rzymu, uczestni-
czy w procesie Jezusa z 
Nazaretu. To doświad-
czenie jest początkiem 
jego głębokiej przemiany 
duchowej. 

Królowa Saby
Tosca Lee
BILKIS, CÓRA KSIĘZYCA,  
MAKEDA, KOBIETA OGNIA
Pełna życia, ale samotna. Nieza-
leżna, poszukująca mądrości. Aby 
zapewnić dalszy dobrobyt swoje-
mu ludowi, dumna Bilkis, królowa 
ociekającej bogactwami Saby, jest 
gotowa wybrać się  
w wielomiesięczną podróż do 
nieznanego kraju Izraelitów.

150 x 225 mm
350 stron
oprawa zintegr.
cena 35,00 zł
        28,00 zł
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138 x 210 mm
480 stron
oprawa zintegr.
cena 39,90 zł
        31,90 zł

cena 35,00 zł

CZYTA KRZYSZTOF GOSZTYŁA

Audiobook
cena 35,00 zł
        28,00 zł

Na ostatni guzik
Rok z księdzem  
Janem Twardowskim
Wybór i opracowanie:  
Aleksandra Iwanowska
Co szczególnego i ważnego dzieje 
się od stycznia do grudnia? Jak lepiej 
rozumieć znaczenie obchodzonych 
świąt, okazji, rocznic? Co zrobić, by 
się do nich przygotować? Jak pełniej 
je przeżyć? Na te pytania pomaga 
odpowiadać ks. Jan Twardowski.

BESTSELLER

Święta dobrych życzeń
Ks. Jan Twardowski
Wybór i opracowanie:  
Aleksandra Iwanowska

Nowe wydanie znanej i popularnej książki 
ks. Twardowskiego, poszerzone o szes-
naście dotąd niepublikowanych tekstów 
oraz o nowe ilustracje. 

Bogu się mówi - TAK
[książka z płytą CD]
ks. Jan Twardowski
Wydanie drugie poszerzone, 
zmienione

Wybór i opracowanie:  
Aleksandra Iwanowska 

Nadzieja i smutek, miłość i samotność, 
śmiech i płacz, wiara i zwątpienie – 
wszystkie one są stale obecne w życiu 
człowieka. Te paradoksalną prawdę 
pokazują zebrane na płycie w towa-
rzyszącym jej tomie wiersze ks. Jana 
Twardowskiego. 

JAN TWARDOWSKI

Bogu
się mówi
TAK

Słowa najważniejsze 

Wybór myśli  
z lat 2001-2003
ks. Jan Twardowski
Wybór i opracowanie:  
Aleksandra Iwanowska 

Lata 2001-2003 w życiu ks. Jana  
Twardowskiego zamknęły długi 
okres czynnej pracy. W latach tych 
ks. Twardowski nie tyle mówił 
rzeczy nowe, ile powtarzał i przy-
pominał to, co dla niego samego 
było najważniejsze.

125 x 195 mm
168 stron
oprawa twarda
cena 29,90 zł
        20,00 zł

UTWORY KS. TWARDOWSKIEGO  
CZYTA ANNA DYMNA
ŚPIEWA EWA BŁOCH-DZIEDZIC

210 x 270 mm
216 stron
oprawa twarda
cena 34,90 zł
        27,90 zł

205 x 270 mm 
80 stron 
oprawa twarda 
cena 27,00 zł
        21,60 zł

KS. JAN TWARDOWSKI 
„(…) ułożyłem modlitwę do Anioła Stróża  

moich wierszy. Modliłem się, żeby albo  
umarły, albo trafiły do człowieka.”

125 x 195 mm
168 stron
oprawa twarda
cena 29,90 zł
        23,90 zł

NOWOŚĆ

BESTSELLERY O.  JAMESA MARTINA

Opactwo
James Martin SJ
Opactwo to książka – pełna 
duchowej mądrości i humoru, 
które znamy już z Jezusa, wcze-
śniejszego bestsellera Jamesa 
Martina – jest opowieścią o tym, 
jak Bóg prowadzi człowieka  
w jego wątpliwościach, oba-
wach, modlitwach i pragnie-
niach; jak pomaga mu odnaleźć 
siebie i poczuć się naprawdę 
kochanym.

125 x 280 mm
240 stron

oprawa zintegr.
cena 26,90 zł

21,50 zł

Siedem ostatnich
słów Jezusa
James Martin SJ
Autor przedstawia portret Jezusa 
opierając się na Jego ostatnich 
słowach na krzyżu i ukazuje, jak 
głęboko Jezus rozumie nasze 
niedole, co to znaczy być w pełni 
człowiekiem i dlaczego możemy 
zawierzyć Chrystusowi całko-
wicie, całym umysłem, sercem 
i duszą. 

   
   

   
   

   

   
   

 

CZYTA ALEKSANDER MACHALICA

Audiobook
cena 39,90 zł
        31,90 zł

NOWOŚĆ

Jezus
James Martin SJ
Dlaczego Ziemia Święta jest 
często nazywana Piątą Ewan-
gelią? W którym mieście Jezus 
dokonał wielu cudów? Dla-
czego Gehenna jest prześlicz-
na? James Martin SJ zaprasza 
czytelników, by w zupełnie 
nowy, inspirujący i poruszający 
sposób dotknęli tego, o czym 
mówią Ewangelie – i lepiej 
zrozumieli Jezusa. 

FENIKS
 

2016

150 x 225 mm
550 stron
oprawa zintegr.
cena 39,90 zł
       31,90 zł

NOWOŚĆ

Anioł nie człowiek
Przygody nie tylko 
językowe 

Ines Krawczyk MChR
Barwnie zilustrowana książeczka 
zawiera 11 opowiadań z życia 
czworga przyjaciół - uczniów 
szkoły podstawowej. Autorka 
pokazuje, do jakich nieporozu-
mień lub humorystycznych sytuacji 
może prowadzić nieznajomość 
polskiej frazeologii.

200 x 200 mm
72 strony
oprawa twarda
cena 22,00 zł  

       17,60 zł

Przyjaciele dzieci
Filip Neri -  
Urszula Ledóchowska - Jan Bosko

Eliza Piotrowska
Poznaj troje świętych, którzy byli przyja-
ciółmi dzieci. Choć żyli w różnym czasie  
i w różnych miejscach, łączyło ich to, że 
nie zrażali się trudnościami i we wszyst-
kim znajdowali powód do uśmiechu.

195 x 195 mm
144 strony
oprawa twarda
cena 29,90 zł
        23,90 zł

NOWOŚĆ

Stefano Gorla
jest księdzem i członkiem zakonu barnabitów. Jego wielką pasją są komiksy, 
ale uwielbia też czytać, słuchać muzyki i pisać. Jako dziennikarz i eseista 
pisywał do licznych czasopism i współpracował z wieloma wydawnictwami. 
Dziś jest redaktorem tygodnika „Il Giornalino”, miesięczników „G Baby” 
i „Super G”, a także skierowanych do dzieci i młodzieży periodyków 
Wydawnictwa Świętego Pawła.

Ivano Ceriani
w 1993 roku ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych Brera 
w Mediolanie. Interesuje się ilustracją książkową oraz jest miłośnikiem 
malarstwa, zwłaszcza ściennego. Przez kilka lat współpracował 
z czasopismami „Grazia Casa” i „Elle Decor”. Jego zabawne ilustracje 
pojawiły się w niejednej reklamie. Od 1998 roku pracuje jako nauczyciel.

 „Mam dziewięciu braci i trzy siostry, a na imię mi Jorge. Jak na
 mieszkańca Rzymu to bardzo, bardzo dziwne imię”.

 Tak przedstawia się mały myszorek – „rzymianin z krwi i kości” –
 który pewnego dnia zaprzyjaźnia się z papieżem Franciszkiem i z dumą
 odkrywa, że nosi to samo imię co on. Odtąd myszorek Jorge i papież
 spotykają się w różnych miejscach Watykanu, dużo ze sobą rozmawiają
i dzień po dniu coraz lepiej się poznają.

 Papież Franciszek opowiada myszorkowi niezwykłe historie, a Jorge
 dzieli się nimi z rodziną i przyjaciółmi.

 Ostatnia z tych historii kryje w sobie pewną tajemnicę…

Cena: 20,00 zł
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Stefano Gorla 
Ilustrował: Ivano CerianiPapież Franciszek – Jorge Mario Bergoglio – 

spotyka myszorka o imieniu Jorge!

oklejka

oklejka

Myszorek Jorge  
i papież Franciszek 
Przyjaźń w sercu Watykanu
Stefano Gorla

215 x 225 mm
56 stron
oprawa twarda
cena 24,90 zł
       19,90 zł
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 „Hej! Pamiętacie mnie jeszcze? To ja, myszorek Jorge!
 Mieszkam w Rzymie z moją liczną rodziną i mam wyjątkowego
 przyjaciela: papieża Franciszka! Zdradzić wam pewien sekret?
 Kiedy mój przyjaciel udał się do Ziemi Świętej, wyruszyłem
 razem z nim, ukryty w jego czarnej torbie. Leciałem hen,
 wysoko, wyżej niż mewy. Nie wierzycie?!
Więc sami przeczytajcie!”.

 Po opowieści o Przyjaźni w sercu Watykanu czekają nas
 kolejne sympatyczne przygody najbardziej niezwykłej
 myszy w całym Rzymie. Tym razem papież Franciszek
 zabiera myszorka do miejsc, w których żył Pan Jezus.
Tam przyjaciele dowiadują się o sobie nowych rzeczy.

Cena: 20,00 zł

Papież Franciszek – Jorge Mario Bergoglio – 
spotyka myszorka o imieniu Jorge!

oklejka

oklejka

Myszorek Jorge  
i papież Franciszek 
Tajemnica Jerozolimy
Stefano Gorla

215 x 225 mm
56 stron
oprawa twarda
cena 24,90 zł
        19,90 zł

Bajkomat
czyli bajki-plasterki na dziecięce rozterki

s. Ines Krawczyk MChR
Bajki adresowane do dzieci od 4 lat do 
100. Pomagają rozpoznawać  
i poskramiać lęki oraz negatywne emocje. 
Uspokajają i leczą małe i duże smutki. 
Doskonała pomoc dla rodziców i wycho-
wawców w procesie mądrego i pełnego 
fantazji wychowywania dziecka.

195 x 195 mm
56 stron
oprawa twarda
cena 19,90 zł
        15,90 zł

NOWOŚĆ

DLA DZIECI
NOWOŚĆ

Audiobook
cena 39,90 zł
        31,90 zł

150 x 225 mm
368 stron
oprawa zintegr.
cena 39,90 zł
        31,90 zł

130 x 185 mm
140 stron

oprawa zintegr.
cena 20,00 zł  

16,00 zł
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Białe Kruki pod choinkę
Fotografie: A. Bujak.
Tekst: ks. prof. W. Chro-
stowski
144 str., 23 x 28 cm, papier 
matowy 140 g, twarda  
oprawa, obwoluta

Album Białego Kruka 
poświęcony obchodom 
jubileuszu Chrztu Polski 
– tym z 1966 r. i tym 
tegorocznym, z kwietnia 
2016 r. Pięknie wydana 
książka łączy przeszłość 
z teraźniejszością i pokazu-
je, jak ważne było i jest dla 
Polaków przywiązanie do 
wiary, tradycji i Ojczyzny.

Andrzej Nowak
384 str., 19,5 x 24 cm, twarda lakierowana  
oprawa, złocenia

Pierwszy tom monumentalnych „Dziejów Polski” 
autorstwa wybitnego historyka z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Porywająco napisana panorama początków 
państwa polskiego. Bestseller wydawniczy!

„Drugi tom to gawęda (a raczej początek gawędy) 
o pochodzeniu i tożsamości Polaków, w której autor 
z wielką erudycją potrafił budować mosty między epo-
kami: swobodnie przechodząc od zaczątków ekspansji 
na wschód księcia Kazimierza Sprawiedliwego do poli-
tyki Józefa Piłsudskiego po I wojnie światowej.(…)”

Piotr Zaremba „WSieci”

87 zdjęć, 432 str.,
20,5 x 25 cm, papier 
błyszczący 150 g, twarda 
oprawa

Niektórzy z autorów tej 
publikacji sprawują dziś 
bardzo wysokie funkcje 
w państwie, a zaczynali 
swoją działalność społecz-
ną i pisarską w kraju znaj-
dującym się w sowieckich 
okowach. Już wtedy 
rozważali sposoby wybi-
cia się na niepodległość 

oraz metody rządzenia, gdy 
Ojczyzna odzyska wolność. Chcąc 
lepiej poznać dzisiejszy obóz rządzący, 
powinno się przeczytać tę książkę. 

Tekst: Andrzej Nowak
400 str., 19,5 x 24 cm,
papier matowy 140 g,
twarda lakierowana 
oprawa

Polska polityka histo-
ryczna była ostatnimi 
laty sterowana przez 
zewnętrzne ośrodki ze 
wschodu albo z zacho-
du, co doprowadziło 
w końcu do niebywałego 
umocnienia się nad Wisłą 
tzw. polityki wstydu; 

wstydu z bycia Polakiem, wstydu z na-
szych jakoby podłych dziejów, wstydu 
z braku poważniejszych dokąćonań; 
Z tymi poglądami walczy prof. Andrzej 
Nowak w swej książce.

Tekst: Jolanta Sosnowska,
ks. prof. Jan Machniak.

Fotografie: Adam  Bujak
Format albumowy. 168 str., 

20,5 x 25 cm, papier kredowy 
matowy 150 g, twarda 

oprawa. Najwyższa jakość 
edytorska i poligraficzna!

Znakomite kompendium 
wiedzy o Bożym Miło-

sierdziu, a także o Polsce 
i Krakowie. Jak żadna inna 
publikacja przybliża życie 
i działalność dwojga Apo-

stołów Bożego Miłosierdzia 
podkreślając ich polskie ko-
rzenie. Ksiązka jest wydana 
w 6 wersjach językowym. 50  

zł
59
zł  

58  
zł

69  
zł  43  

zł
51,45 
zł  

59  
zł

69 
zł  

70  
zł/szt

82,95
zł/szt  
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Wydawnictwo Esprit poleca

24,90 z³

29,90 z³

24,90 z³

19,90 z³ 22,90 z³

29,90 z³

19,90 z³

24,90 z³ 21,90 z³

29,90 z³

34,90 z³

29,90 z³

29,90 z³ 29,90 z³

34,90 z³

24,90 z³

29,90 z³ 27,90 z³

Praktyczny i pomocny terminarz, zawierający 
najpiękniejsze myśli zaczerpnięte z bestselle-
rowych książek Sarah Young, dające inspiracje 
na każdy dzień roku. To wyjątkowe słowa Jezusa 
kierowane codziennie właśnie do Ciebie.

Słynny francuski patolog sądowy, autor best-
sellera Czego uczą nas umarli, proponuje odczy-
tanie historii na nowo z perspektywy naukowca 
i detektywa. Poznaj prawdziwe przyczyny 
zgonów królów, papieży i wielkich ludzi epoki. 
Czy umierali tak, jak zapisano w podręcznikach 
do historii? Poleca: Rafał Otoka-Frąckiewicz, 
„Uważam Rze. Historia”

Ta książka pomoże Ci przygotować siebie 
i najbliższych na okres, w którym przezię-
bienia i choroby wydają się prawdziwą plagą. 
Znajdziesz w niej proste i tradycyjne przepisy na 
wolne od chemicznych dodatków ziołowe napary 
i wywary.

Najnowsza książka autorki bestsellera 
Jezus mówi do Ciebie. Słowa Pana, zapisa-
ne w tej książce, pomogą Ci doświadczyć 
żywej obecności Jezusa w Twoim życiu.

Książka Jamesa Stuarta Bella zabiera nas 
do świata niezwykłych anielskich interwen-
cji, pokazuje mocne dowody na działanie 
Boga i Jego pomocników w każdej chwili 
naszego życia. Przede wszystkim jednak 
daje pewność, że Bóg jest zawsze obecny, 
troszczy się o nas i o nasze szczęście. 

Dzięki tej książce nawet trudności, które 
wydają się nam nie do pokonania, przestają 
być problemami, a wychowanie dziecka sta-
je się pasmem powodzeń i wielką radością!

Katarzyna Krajewska, 
redaktor portalu Polki.pl

Skosztuj znakomitych zup, deserów, 
sosów, chleba i wielu innych potraw 
według cenionych współcześnie receptur 
Świętej Mniszki oraz odzyskaj zdrowie 
i dobre samopoczucie. Dzięki tej książce 
przekonasz się także, że to, co smaczne, 
może również prowadzić do zdrowia.

Wojna w niebie to najgłośniejszy thriller 
metafi zyczny Charlesa Williamsa, jednego 
z najwybitniejszych Inklingów – obok 
C.S. Lewisa oraz J.R.R. Tolkiena. W swojej 
powieści Williams sugestywnie przed-
stawia walkę między dobrem a pozornie 
niezwyciężonymi siłami zła. 
Poleca: Marek Zając, TVP

Wstrząsające archiwum Warrenów, 
wybitnych amerykańskich demonologów, 
tropicieli zjawisk mrożących krew w żyłach. 
Książka ta pokazuje, jak niewiele wiemy 
o świecie duchowym. Opisane tu wyda-
rzenia stały się inspiracją dla twórców 
fi lmów Obecność i Obecność 2. Bestseller 
„New York Timesa”. 

Oprawa 
zintegrowana

Twarda 
oprawa

Oprawa 
miękka ze 
skrzydełkami

Oprawa 
miękka ze 
skrzydełkami

Oprawa 
miękka ze 
skrzydełkami

Kolorowe
ilustracje

Oprawa 
zintegrowana



  
 

OFERTĘ ZNAJDZIESZ W SWOJEJ KSIĘGARNI

37



PREZENTY DLA RODZINY!

38



  
 

OFERTĘ ZNAJDZIESZ W SWOJEJ KSIĘGARNI

39

ZESTAW PODARUNKOWY
PIÓRO WIECZNE + DŁUGOPIS
PARKER IM BRUSHED METAL GT

ZESTAW PODARUNKOWY
DŁUGOPIS URBAN PREMIUM
MATTE BLACK + ETUI

259 zł brutto
219 zł brutto

249 zł brutto
199 zł brutto

Autorskie zabawki Funiversity to mini eksperymenty, które dzieci powinny wykonać 
wspólnie z rodzicami, starszym rodzeństwem, dziadkami. Wspólne przeprowadzanie 
eksperymentu wzmacnia relacje, a zagadnienie, które porusza mini eksperyment jest 
tylko punktem wyjścia do rozmowy, pytań, uruchomienia kreatywności dzieci. Zobacz 
jak mądrze można się bawić! Zabawki przeznaczone są dla dzieci w wieku 6+. Zabawki 
posiadają certyfikat CE.

21,90 zł
CENA PROMOCYJNA

17,90 zł
Cena za sztukę. 

Producent: FuNiversitY



ciało człowieka

dinozaury

Zwierzęta domowe

planeta Ziemia

Niezwykłe zwierzęta

technika

Wielkie maszyny

Zwierzęta  
w gospodarstwie

Niezwykłe rośliny

Krótkie bajeczki na dobranoc

Najpiękniejsze święta
Bożonarodzeniowe opowiadania 
z kolędami

Świąteczny prezent
Najpiękniejsze bajki świata

encyklopedia zwierząt 
dla najmłodszych

Najpiękniejsze bajki świata
Świąteczny prezent

polskie baśnie i legendy

W lesie

Pierwsza encyklopedia 
dla najmłodszych

17,90 zł 14,90 zł

9,90 zł 7,90 zł

34,90 zł 27,90 zł

12,90 zł 10,90 zł

12,90 zł 10,90 zł

12,90 zł 10,90 zł

12,90 zł 10,90 zł

12,90 zł 10,90 zł

12,90 zł 10,90 zł

12,90 zł 10,90 zł

12,90 zł 10,90 zł

12,90 zł 10,90 zł

12,90 zł 10,90 zł

19,90 zł 15,90 zł

34,90 zł 27,90 zł

34,90 zł 27,90 zł


