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Alfabet

André Stern, Erwin 
Wagenhofer i inni...

Autorzy książki poprzez opisane historie ludzi 
zwracają uwagę, dlaczego miłość i zaufanie 
powinny być podstawą dzisiejszego rodzicielstwa. 
Proponują zmianę "alfabetu" - postawy względem 
dziecka. Książka oprócz różnych historii zawiera 
niepublikowane wcześniej materiały i wywiady, 
relacje z kręcenia filmu oraz fragmenty dziennika 
Andre Sterna. 

To jest książka, którą powinien przeczytać każdy 
rodzic i nauczyciel, aby pomóc rozwinąć się 
każdemu dziecku. 
http://lubimyczytac.pl/ 

2
Co robi Pucio?

Marta Galewska-Kustra

Na kartach tej małej książeczki znajdziecie 
ulubionego bohatera dzieci w codziennych 
sytuacjach. Każda z nich to okazja do zapoznania 
się z najbardziej podstawowymi rzeczownikami i 
czasownikami. Korzystajcie z książki tak, jak 
pozwalają na to rozwój i potrzeby waszego 
malucha. Możecie posadzić sobie dziecko na 
kolanach, położyć na brzuszku i postawić książkę 
przed nim czy w końcu oglądać ją, leżąc razem na 
plecach na podłodze. Ważne, byście wskazywali 
palcem obiekty, powtarzali zastosowane słowa 
(także w życiu codziennym), wyraźnie intonowali i 
zabarwiali emocjonalnie swoje wypowiedzi. 
http://lubimyczytac.pl/ 

3
Cudowne Boże Narodzenie i 
inne świąteczne opowieści

Louisa May Alcott

Świąteczne opowieści o przyjemności czynienia 
dobra.
Pełne ciepła i miłości świąteczne opowiadania 
amerykańskiej pisarki Louisy May Alcott – pionierki 
literatury kobieciej i powieści dla dziewcząt – to 
zabawne i poruszające historie, które urzekają 
swoją prostotą i uczą ponadczasowych wartości.
Losy biednej rodziny, samotnej babci czy 
dziewczyny z sierocińca pokazują, że prawdziwy 
duch świąt Bożego Narodzenia objawia się w 
postaci dobroczynności, a niesienie pomocy tym, 
którzy jej potrzebują, jest najcudowniejszym 
przeżyciem na świecie. 
http://lubimyczytac.pl/ 

http://lubimyczytac.pl/autor/126838/andre-stern
http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/23020/louisa-may-alcott
http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/103632/marta-galewska-kustra
http://lubimyczytac.pl/


4
Dinozaurium

Lily Murray, Chris Wormell

Znajdziecie tu niezwykłą kolekcję mezozoicznych 
bestii, od niewielkich troodonów, przez 
straszliwego tyranozaura, po 25-metrowego 
brachiozaura. Zobaczycie, jak żyły te zwierzęta. 
Dowiecie się, dlaczego jedne miały łuski, a inne 
pióra, do czego używały swoich buław i grzebieni –
i czy rzeczywiście wyginęły...
Oszałamiające wielkoformatowe cyfrowe ryciny 
Chrisa Wormella przeniosą was w czasie o miliony 
lat. 
Książka została uzupełniona o informacje 
dotyczące odkryć dokonanych na terenie Polski.
 http://lubimyczytac.pl 

5
W promieniach szczęścia

Agata Przybyłek

Chwytająca za serce opowieść o poświęceniu, 
prawdziwej miłości i szczęściu. I o tym, że czasem 
rezygnując z siebie można zyskać najwięcej.
Kiedy Łucja znajduje porzucone dziecko, jej życie 
diametralnie się zmienia. Ponieważ dziewczynka 
jest chora i żadna rodzina nie decyduje się na 
adopcję, Łucja postanawia wziąć za nią 
odpowiedzialność. Niestety, otwierając się na 
miłość, musi porzucić swoje marzenia i plany. Czy 
będzie gotowa na tyle poświęceń? 
http://lubimyczytac.pl 

6
Dlatego od ciebie odeszłam 
Agata Przybyłek

W „Dlatego od ciebie odeszłam” splatają się losy 
dwóch różnych kobiet, stojących przed 
uniwersalnym dylematem: rozum czy serce?
Poznajcie dramatyczną historię Marianny, której 
wojna pokrzyżowała życiowe ścieżki oraz 
współczesną historię miłosnego trójkąta – 
pomiędzy młodą, pełną życia studentką z 
Gdańska, jej byłym chłopakiem zmagającym się z 
problemami oraz pozornie wymarzonym 
partnerem.
http://lubimyczytac.pl/ 

7
Historia naszych pożegnań

Agata Przybyłek

„Historia naszych pożegnań” to przejmująca 
opowieść o miłości, która zawsze jest pięknym 
uczuciem, bez względu na okoliczności, w jakich 
się zdarza.
Basia pracuje jako kucharka i mieszka z bratem. 
Rodzeństwu nie powodzi się najlepiej, dlatego 
kobieta podejmuje dodatkową pracę – ma 
zaopiekować się pewną staruszką, swoją 
imienniczką. Niewidoma Barbara opowiada jej 
historię wielkiej i romantycznej miłości…
 http://lubimyczytac.pl 

http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/111380/agata-przybylek
http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/111380/agata-przybylek
http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/111380/agata-przybylek
http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/169174/chris-wormell
http://lubimyczytac.pl/autor/169173/lily-murray


8
Obie

Justyna Bargielska, Iwona 
Chmielewska

"Obie" to książka powstała w wyniku spotkania 
dwóch znakomitych i wyjątkowych autorek – poetki
Justyny Bargielskiej i twórczyni książek 
obrazowych Iwony Chmielewskiej. To niezwykła 
opowieść o różnych obliczach macierzyństwa, 
często przemilczanych i pomijanych. Opowieść o 
szczęściu i lękach bycia matką, kalejdoskopie 
emocji, o tajemnicy „dawania życia”, rozstawaniu 
się z dzieckiem, o uśmiechu przez łzy. To książka 
pełna symboli, która nie tylko prowokuje do 
zadawania wielu pytań, ale także pozwala za 
każdym razem odnajdywać w niej nowe znaczenia.

 http://lubimyczytac.pl 

9
Dwoje ludzi

Iwona Chmielewska

„Gdy dwoje ludzi żyje razem, to jest im łatwiej, bo 
są razem, i jest im trudniej, bo są razem” – tak 
zaczyna się autorska książka Iwony 
Chmielewskiej. Książka, którą od lat delektują się 
zagraniczni wielbiciele autorki, i której wydanie w 
Polsce było od dawna wyczekiwane. To typowy 
picturebook, w którym za pomocą prostych metafor
opisane są i pokazane zależności w związkach. 
Dla dzieci i dla dorosłych. Do podarowania w dniu 
ślubu, w rocznicę związku, do refleksji po 
rozstaniu… 
http://lubimyczytac.pl 

10
W kieszonce

Iwona Chmielewska

Niebieski haft na okładce i aplikacje jak z dawnych 
babcinych makatek zapowiadają pełną uroku i 
ciepła książkę do wielokrotnego oglądania i 
czytania. Na kolejnych kartach swojej nowej książki
Iwona Chmielewska jak magik z cylindra wyjmuje z
dziecięcych kieszonek coraz to bardziej 
zdumiewające rzeczy. 
http://lubimyczytac.pl 

http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/58217/iwona-chmielewska
http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/58217/iwona-chmielewska
http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/58217/iwona-chmielewska
http://lubimyczytac.pl/autor/58217/iwona-chmielewska
http://lubimyczytac.pl/autor/37355/justyna-bargielska
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Enklawa

Ove  Løgmansbø (Remigiusz 
Mróz)

Wyspy Owcze. Jedno z najbezpieczniejszych 
miejsc na świecie. Od 1988 roku zdarzyło się tutaj 
tylko jedno morderstwo, a mieszkańcom pojęcie 
przestępstwa jest właściwie nieznane. Farerzy żyją
spokojnie, zajmując się swoimi sprawami i 
przejmując jedynie tym, by liczba turystów w 
sezonie nie spadła.
Pewnej nocy wszystko się zmienia.
http://lubimyczytac.pl/ 

12
Połów

Ove  Løgmansbø (Remigiusz 
Mróz)

Raz do roku wody wokół Wysp Owczych 
przybierają krwawy odcień. Mieszkańcy 
urządzają grindadráp, czyli tradycyjny połów 
grindwali. Jedno z upolowanych zwierząt budzi
w Farerach grozę – podczas patroszenia 
rybacy odkrywają w żołądku ssaka 
makabryczne znalezisko… Na wyspę zostaje 
wezwana z Danii policjantka Katrine Ellegaard,
która ma poprowadzić śledztwo w sprawie 
niepokojącego odkrycia.... 

http://lubimyczytac.pl 

13
Grzesiuk. Król życia

Bartosz Janiszewski

Mówił, że nie jest pisarzem, a napisał trzy książki, 
które przeczytało kilka milionów Polaków. Mówił, że
nie jest muzykiem, a nagrał dziesiątki piosenek, w 
których ocalił od zapomnienia przedwojenną 
Warszawę.
Stanisław Grzesiuk był legendarnym bardem 
stolicy, jego charakterystyczny głos, którym 
wyśpiewywał szemrane ballady warszawskich 
przedmieść, zna kilka pokoleń Polaków. W swojej 
najsłynniejszej książce Boso, ale w ostrogach ocalił
od zapomnienia świat przedwojennej Warszawy i 
jej charakternych dzieci. Za życia był kochającym 
swoje miasto dzieckiem Warszawy, po śmierci 
został jej symbolem.  
http://lubimyczytac.pl 

http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/83734/bartosz-janiszewski
http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/
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Ja, królowa. Bona Sforza 
d'Aragona

Renata Czarnecka

Kraków, pierwsza połowa XVI wieku. Król Zygmunt 
poślubia młodą włoską księżniczkę Bonę. Łączą 
się dynastie Jagiellonów i Sforzów.
Wiosną 1518 roku Bona Sforza zostaje 
koronowana na królową Polski. 
Dwudziestoczterolatka szybko zdobywa serce 
dwukrotnie od niej starszego Zygmunta. Wkrótce 
na świecie pojawiają się dzieci. To one, w zamyśle 
królowej, w przyszłości mają umocnić pozycję 
Jagiellonów w Europie. Jednak Bona, 
wykształcona i piękna, nie ogranicza się do roli 
potulnej małżonki i opiekuńczej matki. Przejmuje 
ster rządów w królestwie, a to przysparza jej 
wrogów. Na szczęście chroni ją miłość króla... 
http://lubimyczytac.pl 

15
Księżna Mediolanu. Dzieje 
Izabeli Aragońskiej, matki 
królowej Bony

Renata Czarnecka

Dzieje Izabeli Aragońskiej, matki królowej Bony.
Gdy w 1489 roku dziewiętnastoletni książę 
Mediolanu Gian Galeazzo Sforza spotyka po raz 
pierwszy swą poślubioną per procura małżonkę, z 
trudem kryje rozczarowanie. Izabela Aragońska 
nieświadoma jeszcze niechęci męża pragnie 
kochać i rządzić Mediolanem. Tymczasem 
Lodovico Sforza Moro, wuj Izabeli i stryj Gian 
Galeazza, sprawuje faktyczną władzę w 
Mediolanie, usuwając w cień młodego bratanka. 
 http://lubimyczytac.pl 

16
Jeszcze będzie przepięknie

Sabina Czupryńska

Opowieść o miłości, której końca z pozoru nic nie 
zapowiadało, o związku, któremu z pozoru nic nie 
zagrażało, o życiu, które z pozoru było lekkie, łatwe
i przyjemne, ale koniec się zbliżał. I nadszedł. I 
wtedy dopiero się zaczęło…
Jaśmina ma 39 lat i rozstała się z mężem. Została 
sama, jak setki kobiet każdego dnia, i musiała 
sobie z tym poradzić. 
http://lubimyczytac.pl 

http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/25547/sabina-czuprynska
http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/36891/renata-czarnecka
http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/36891/renata-czarnecka
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Kolorowy potwór

Anna Llenas

Kolorowy potwór nie wie, co się z nim dzieje. 
Wszystkie jego emocje się poplątały, sam już nie 
wie, co właściwie czuje! Trzeba to szybko 
naprawić. Czy ktoś mu pomoże?
Prosta i zabawna historia, która wprowadzi dzieci 
w fascynujący język uczuć. Nauczcie się razem z 
kolorowym potworem, jak rozpoznawać i nazywać 
emocje. 
http://lubimyczytac.pl/ 

18
Mali bogowie. O znieczulicy 
polskich lekarzy

Paweł Reszka

Dlaczego lekarze nie widzą w tobie człowieka? 
Paweł Reszka, wybitny dziennikarz, autor świetnie 
przyjętej książki „Chciwość“, opowieści o tym jak 
nas naciągają banki, tym razem wszedł za kulisy 
szpitali. Zatrudnił się jako sanitariusz. To, co tam 
usłyszał i to, co zobaczył przeraziło nawet jego. 
Obojętność wobec cierpienia jest 
wszechogarniająca. 
http://lubimyczytac.pl 

19
Mali bogowie 2. Jak umierają 
Polacy

Paweł Reszka

W poprzedniej, głośnej książce „Mali bogowie” 
(nominacja do nagrody Bestseller Empiku) autor 
zatrudnił się w szpitalu jako sanitariusz. Tym razem
jeździł z pogotowiem do dramatycznych 
przypadków i brał udział w dyżurze na SOR. Po 
rozmowach z dziesiątkami lekarzy i ratowników 
medycznych nie można mieć wątpliwości: polski 
system opieki medycznej to katastrofa. 
http://lubimyczytac.pl/ 

20
Wymarzony dom

Magdalena Kordel

Każdy ma swój wymarzony dom. Miejsce, w 
którym może znaleźć ukojenie, szczęście i miłość. 
Kiedy Magda podejmuje szaloną decyzję i kupuje 
stary dom w Malowniczem, miasteczku u podnóża 
Sudetów, nie wie jeszcze, jak bardzo zmieni się jej 
życie. W pierwszym odruchu chce się go pozbyć, 
ale dom nie chce wcale pozbyć się jej. Siła kryjąca 
się w jego wnętrzu pozwala Magdzie nie tylko 
odnaleźć swoje miejsce na ziemi, ale też pomóc 
innym...                                         
http://lubimyczytac.pl 

http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/23834/magdalena-kordel
http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/16357/pawel-reszka
http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/16357/pawel-reszka
http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/155569/anna-llenas
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Wymarzony czas

Magdalena Kordel

Każdy ma swój wymarzony czas. To czas na 
miłość i na szczęście. Czas radości, ale i zmian. 
Magda ma już swój wymarzony dom i cieszy się na
myśl o tym, że już wkrótce stworzy prawdziwą 
rodzinę dla Marcysi i Asi. Wie jednak, ile przeszkód
musi jeszcze pokonać, zanim nadejdzie ten długo 
oczekiwany moment. Niełatwe zadanie czeka też 
Michała: czy jego miłość do Magdy wystarczy, by ją
przekonać, żeby zaczęli myśleć o wspólnej 
przyszłości? 
http://lubimyczytac.pl/ 

22
Tajemnica bzów

Magdalena Kordel

Malownicze, ciche miasteczko ukryte w Sudetach. 
Miejsce, gdzie czas i miłość leczą rany. Pewnego 
dnia pani Leontynie ginie pierścionek 
przekazywany z pokolenia na pokolenie, a przed 
jej sklepem ze starociami zatrzymuje się 
tajemniczy mężczyzna. Czy to przeszłość zaczyna 
się o nią upominać? Leontyna wyrusza więc w 
pełną nostalgicznego uroku podróż do krainy 
pachnącej bzami. Do czasów radosnego 
dzieciństwa na Kresach, wielkiej miłości i wojny, 
która wszystko zmieniła. 
Jaką tajemnicę kryje rodowy pierścionek?
Kim jest zagadkowy mężczyzna?
Czy przeszłość można zmienić? 
Poruszająca historia silnej i mądrej kobiety, której 
przyszło żyć, kochać i marzyć w niezwykłych 
czasach. 
http://lubimyczytac.pl/ 
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Mały atlas motyli Ewy i Pawła 
Pawlaków

Paweł Pawlak, Ewa Kozyra-
Pawlak

„Mały atlas motyli” to już drugi po „Małym atlasie 
ptaków” ogrodowy pamiętnik pary znakomitych 
ilustratorów. Znajdziemy tu przedstawicieli ponad 
dwudziestu polskich gatunków sportretowanych w 
niezwykłych technikach plastycznych – od kolażu z
tkanin przez fotografie, akwarele i dziecięce 
rysunki aż po modele z liści i patyków. Dzięki tej 
pięknej i mądrej książce mały czytelnik dowie się, 
kim są modraszek wieszczek, zorzynek 
rzeżuchowiec, mieniak tęczowiec, a nawet 
zmrocznik przytuliak. To uroczy i inspirujący 
elementarz dla każdego początkującego 
motyloznawcy! 
http://lubimyczytac.pl 

http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/66041/ewa-kozyra-pawlak
http://lubimyczytac.pl/autor/66041/ewa-kozyra-pawlak
http://lubimyczytac.pl/autor/31913/pawel-pawlak
http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/23834/magdalena-kordel
http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/23834/magdalena-kordel
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Mały atlas ptaków Ewy i Pawła 
Pawlaków

Paweł Pawlak, Ewa Kozyra-
Pawlak

W tym niezwykłym "ptaszniku" para znanych 
ilustratorów – w zachwycających akwarelach i 
obrazkach z kolorowych szmatek – opowiada o 
skrzydlatych mieszkańcach swojego ogrodu. Czyli 
o mazurkach, kosach, srokach, raniuszkach, 
szczygłach, sójkach, dzięciołach, szpakach, 
dzwońcach, kowalikach… Pełen poezji i humoru 
świat, który wyczarowują Ewa i Paweł Pawlakowie,
zachęca i małych, i dużych czytelników do 
stworzenia własnej księgi spotykanych codziennie 
ptaków. Do tego, byśmy je pokochali i opowiadali o
nich własnym głosem: rysując, wycinając, 
wklejając, kolekcjonując ptasie pióra, przygody i 
anegdoty… 
http://lubimyczytac.pl 

25 Mamo, nie mogę zasnąć
Inês Castel-Branco

– Mamo, nie mogę zasnąć!
– Dlaczego?
– Nie wiem… Jestem zdenerwowany i przez głowę
wciąż przebiegają mi myśli, myśli, myśli…
– Chcesz, żebym wyjaśniła ci, jak oddychać?
– ODDYCHAĆ? Ale ja już umiem oddychać!
– A poświęciłeś kiedyś chwilę, żeby się zastanowić,
jak właściwie to robisz? 
„Mamo, nie mogę zasnąć” to książka o tym, w jaki 
sposób za pomocą ćwiczeń wyciszyć dziecko 
przed snem. Zawiera opisy różnych technik 
oddechowych i lekkich ćwiczeń fizycznych 
sprzyjających uspokojeniu. 
http://lubimyczytac.pl 

26 Mapa przyszłości
Tomasz Minkiewicz

To najbardziej postrzelona historia, o jakiej 
słyszeliście!
Brysia i Albek podczas szkolnego eksperymentu 
przypadkowo otwierają portal do podróży w czasie,
który wsysa wszystko – całą 3a oraz przedmioty z 
klasy. Na mapie przyszłości trzeba będzie 
odnaleźć nie tylko wszystkich uczniów, lecz także 
części statku kosmicznego, zasuszonego rogala i 
miotełkę do kurzu. I parę innych rzeczy… (Za 
dziennikiem 3a nie będzie tęsknić!). 
http://lubimyczytac.pl 

http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/36404/tomasz-minkiewicz
http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/150017/ines-castel-branco
http://lubimyczytac.pl/
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27 Moje książeczki. Księga druga
Adam Bahdaj, Maria Krüger i 
inni...

W drugim tomie znalazły się następujące 
książeczki:
Adam Bahdaj „Pilot i ja” z ilustracjami Danuty 
Konwickiej
Czesław Janczarski „Tygrys o złotym sercu” z 
ilustracjami Józefa Wilkonia
Hanna Januszewska „Kot w butach” z ilustracjami 
Janusza Grabiańskiego
Lucyna Krzemieniecka „O Jasiu Kapeluszniku” z 
ilustracjami Antoniego Boratyńskiego
Maria Krüger „Apolejka i jej osiołek” z ilustracjami 
Zdzisława Witwickiego
Jan Edward Kucharski „Wawa i jej pan” z 
ilustracjami Hanny Krajnik
Irena Tuwim „Pampilio” z ilustracjami Ignacego 
Witza
 http://lubimyczytac.pl 

28 Poczytaj ze mną. Przypowieść. 
O srebrnej łyżce
 Justyna Bednarek  

Z chwilą gdy do domu państwa Lahmanów trafia 
rezolutna srebrna łyżka, życie rodziny zaczyna 
nabierać nowych barw. Łyżka pomaga 
gospodarzom, a z ich małym synem Dawidem 
nawiązuje szczególną więź. Dzięki tej znajomości 
chłopiec staje się bohaterem wielu niezwykłych 
przygód.
Opowieść o srebrnej łyżce w poetycki sposób 
pokazuje, co jest w życiu najważniejsze. 
http://lubimyczytac.pl 

29 Oblężone. 
Olga Bergholc,  i inni... 

Blokada Leningradu od września 1941 do stycznia 
1944 roku to najdłuższe oblężenie w nowożytnej 
historii świata. Największą ofiarę złożyli jego 
mieszkańcy, z których szacunkowo blisko milion 
nie przeżyło.
Dzienniki mieszkanek Leningradu dokumentują 
dzień po dniu umieranie miasta i jego 
społeczeństwa. To trzy poruszające świadectwa 
konsekwencji sowieckiej propagandy, strachu 
przed śmiercią, wszechobecnego głodu, walki o 
przetrwanie i o resztki człowieczeństwa w 
nieludzkich okolicznościach. 
http://lubimyczytac.pl 
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30 Ochotnik.
Stanisław Bohdanowicz 

O polskiej V Dywizji Syberyjskiej wiadomo 
niewiele. Utworzona we wschodniej Rosji, która w 
1918 roku była areną zmagań militarnych 
bolszewików, wojsk białych, oddziałów czeskich, 
polskich... zgromadziła 11 tysięcy żołnierzy. 
Tytułowy ochotnik – Stanisław Bohdanowicz daje 
wyjątkowo cenne świadectwo działalności tej 
formacji. Autor, choć jako szeregowiec nie mógł 
wnikliwie obserwować działań dowództwa, 
przekazał prawdziwy obraz warunków, w jakich 
powstawała Dywizja, losy żołnierzy, a także czas, 
kiedy w Rosji rodził się bolszewizm. 
http://lubimyczytac.pl 

31 Ostatnie dziecko lasu
Richard Louv

W przeciągu ostatnich kilku dziesięcioleci 
radykalnie zmienił się sposób rozumienia i 
doświadczaniaprzyrody przez dzieci.
Dzieciaki są dziś świadome globalnych zagrożeń 
dla środowiska naturalnego, ale ich fizyczny
kontakt i intymna relacja z przyrodą powoli 
odchodzą w zapomnienie.
„Ostatnie dziecko lasu” to książka, która radykalnie
zmienia sposób myślenia o przyszłości – naszej i
naszych dzieci. Richard Louv nie zachęca do 
powrotu do leśnej chaty, ale pokazuje, jak pogodzić
wyzwania współczesnego świata i jego 
nowoczesnych technologii z nienadążającymi za 
nimi potrzebami ludzkiego organizmu. 
http://lubimyczytac.pl/ 

32 Poczytaj ze mną. Epos. Pieśń o
Sowie
Jarosław Górski

Pewnego razu w lesie zamieszkanym przez wiele 
ptasich rodzin zapanowało poruszenie. Rządzący 
krainą Bury Miś wydał rozporządzenie, zgodnie z 
którym zabronił ptakom… spać!
"Pieśń o Sowie" to wierszowana historia o mądrych
i walecznych ptakach, które nie poddały się w 
walce o swoje prawa. 
http://lubimyczytac.pl 

33 Pikotek chce być odkryty
Tomasz Samojlik

Książka opowiada historię nieistniejącego 
zwierzęcia - Pikotka, którego marzeniem jest 
zostać odkrytym. Pikotek wędruje przez las, 
spotyka mnóstwo zwierzaków i każdego pyta, czy 
wiedzą kim jest. W międzyczasie w tle rozgrywa 
się życie lasu i 12 innych historii (związanych z 
konkretnymi zwierzętami, np. lisem, rysiem, 
niedźwiedziem, dzikami czy zajęczą mamą), które 
można śledzić równolegle.
Pikotek to leporello (harmonijka) o długości prawie 
7 metrów, które jest jednym ciągłym obrazkiem. 
http://lubimyczytac.pl 
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34 Płomień pod lodem
Luz Gabás

Owego fatalnego dnia, gdy Attua po śmierci ojca 
musiał zająć jego miejsce, pojął, że obiecująca 
przyszłość legła w gruzach. Spadło na niego 
zarządzanie termami, które stanowiły utrzymanie 
całej rodziny, w odległym, przygranicznym regionie,
do którego nie zamierzał powracać. Wraz z jego 
marzeniami przepadły marzenia Cristeli, 
spragnionej wyrwać się z nieznośnej rutyny i 
nieprzyjaznego otoczenia. Miłość, jaka 
nierozerwalnie łączy dwoje bohaterów, zostaje 
wystawiona na ciężką próbę. Z nieporozumień i 
codziennych obowiązków, postanowień i obsesji, 
zdrad i lojalnych wyborów Luz Gabás splata piękną
opowieść o miłości, honorze i przezwyciężaniu 
losu. 
http://lubimyczytac.pl 

35 Przypadki Pantareja. Wiersze 
dla małych i dużych
Karol Maliszewski

Karol Maliszewski – uznany pisarz i krytyk literacki,
ceniony zwłaszcza za propagowanie młodej 
rodzimej poezji, oraz Karol Banach – utalentowany 
grafik, mający w dorobku ilustracje do książek, ale i
projekty graficzne realizowane na zlecenie wielkich
międzynarodowych marek, połączyli swoje siły. 
Efektem tej współpracy jest niezwykła, błyskotliwie 
napisana, przepięknie zilustrowana i wydana w 
niecodziennej formie książka poetycka dla 
najmłodszych – „Przypadki Pantareja. Wiersze dla 
małych i dużych”. 
http://lubimyczytac.pl 

36 Pucio mówi pierwsze słowa
Marta Galewska-Kustra

Poznajcie Pucia i jego wesołą rodzinkę, spędzając 
z nimi cały dzień! Ten sympatyczny maluch stanie 
się ulubionym towarzyszem Waszego dziecka w 
stawianiu pierwszych kroków w nauce mowy!
Druga część przygód Pucia skoncentrowana jest 
na pierwszych słowach typowych dla rozwoju 
mowy dziecka. Ich rozumienia i używania dziecko 
uczy się już w pierwszym i drugim roku życia. 
Dwulatek zaczyna łączyć słowa, a zatem posługuje
się już prostymi zdaniami. Zabawa z Puciem ma w 
tej nauce pomagać. Dla starszych dzieci książka 
będzie doskonałym materiałem do pierwszych prób
samodzielnego czytania.
Celowo prosta w formie i wzbogacona pięknymi 
ilustracjami książka w naturalny sposób wspiera 
rozwój mowy dziecka. 
http://lubimyczytac.pl 
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37 Pucio. Zabawy gestem i 
dźwiękiem
Marta Galewska-Kustra

Pucio wprowadza dzieci w świat mowy!
Na kartach tej małej książeczki znajdziecie 
swojego ulubionego bohatera wykonującego 
czynności, które cieszą każdego malucha, a 
wszystko to w połączeniu z dźwiękami ważnymi dla
początków rozwoju mowy: samogłoskami, prostymi
sylabami i onomatopejami. 

http://lubimyczytac.pl 

38 Rany kamieni
Simon Beckett

„Tonący w deszczu krajobraz pozbawiony zarówno 
życia, jak i konkretnych kształtów. Płaskie 
wrzosowiska, upstrzone kępami drzew, mokradła” 
– to pejzaż Chemii śmierci, pierwszego bestsellera 
Simona Becketta z genialnym antropologiem 
sądowym doktorem Davidem Hunterem.
„Wszędzie wokoło leżały ludzkie ciała w różnym 
stanie rozkładu” – to Trupia Farma, sceneria 
Szeptów zmarłych.
„Targana sztormem, odcięta od świata i 
sparaliżowana śmiertelnym strachem wysepka” – 
to Zapisane w kościach.
I znowu W wołaniu z grobu: ponure torfowiska i 
wrzosowiska, i mgła… 
http://lubimyczytac.pl 

39 Rzeczy, których nie wyrzuciłem
Marcin Wicha

Co zostaje po śmierci bliskiej osoby? Przedmioty, 
wspomnienia, urywki zdań? Narrator porządkuje 
książki i rzeczy pozostawione przez zmarłą matkę. 
Jednocześnie rekonstruuje jej obraz – mocnej 
kobiety, która w peerelowskiej, a potem 
kapitalistycznej rzeczywistości umiała żyć wedle 
własnych zasad. Wyczulona na słowa, nie 
pozwalała sobą manipulować, w codziennej walce 
o szacunek – nie poddawała się. Była trudna. Była 
odważna. 
http://lubimyczytac.pl 

40 Tato, zdobądź dla mnie księżyc
Eric Carle

Monika prosi Tatę o Księżyc. Przecież Tata 
wszystko potrafi! I rzeczywiście, Tata stara się 
sprostać zadaniu...

Poetycka opowieść o miłości ojcowskiej, którą 
napisał i zilustrował niezrównany Eric Carle. 
http://lubimyczytac.pl 
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41 Uczucia. Co to takiego?
Serge Bloch, Oscar Brenifier

Dzieci często zadają pytania mające naturę pytań 
filozoficznych. Dlaczego ludzie umierają? Dlaczego
muszę słuchać rodziców? Dlaczego na świecie są 
wojny? Wobec takich pytań dorośli niejednokrotnie 
czują się postawieni pod ścianą. Nie wiedzą, w jaki
sposób rozmawiać z dziećmi na trudne tematy, 
jakich udzielić odpowiedzi. Bo też czy istnieją 
jednoznaczne odpowiedzi? Seria DZIECI 
FILOZOFUJĄ skonstruowana jest w formie 
rozmowy dzieci i dorosłych. Wykorzystując 
naturalną prostotę dziecięcych pytań i odpowiedzi, 
otwiera drzwi do odwiecznych filozoficznych 
problemów, takich jak znaczenie życia, etyka, 
emocje, tożsamość czy świadomość. 
http://lubimyczytac.pl 

42 W cudzych butach
Elżbieta Krzyżaniak-Smolińska

Niezwykła powieść napisana kobiecą dłonią i 
sercem Eli Krzyżaniak-Smolińskiej. Opowieść o 
wewnętrznej przemianie, o poszukiwaniu 
odpowiedzi na najtrudniejsze życiowe pytania i 
odnajdywaniu nowej perspektywy postrzegania 
siebie, sensu istnienia i wszystkiego, co nas 
otacza. Historia kobiety, która wychodząc z 
przestrzeni starych, głęboko zakorzenionych 
wzorców, umie odnaleźć NOWE we wszystkich 
jego najpiękniejszych przejawieniach; kobiety, 
która z roli ofiary przeistacza się w pełną radości 
twórczynię własnego szczęścia; kobiety, która umie
dzielić się tą perspektywą otwartego serca z 
innymi, zarażając ich swym entuzjazmem, radością
i nowym spojrzeniem. 
http://lubimyczytac.pl 

43 Żmijowisko
Wojciech Chmielarz

Mistrzowski thriller Wojciecha Chmielarza. Ostatnie
wspólne wakacje... Tragedia, która niszczy. Czas, 
który nie przynosi pocieszenia.
Grupa trzydziestolatków, przyjaciół ze studiów, co 
roku wyjeżdża wspólnie ze swoimi rodzinami na 
wakacje. Tym razem trafiają do zagubionej wśród 
jezior i lasów agroturystyki w niewielkiej wsi 
Żmijowisko. Bawią się jak zwykle – odreagowując 
stres szybkiego wielkomiejskiego życia. Jest 
alkohol, są narkotyki. A także skrywane od lat 
urazy, dawne uczucia i wzajemne pretensje.
Podczas jednej z mocno zakrapianych imprez ktoś 
kogoś prawie topi. Wywiązuje się kłótnia, podczas 
której otwierają się dawne rany. Następnego dnia 
córka jednej z par, piętnastoletnia Ada, znika. 
Pomimo poszukiwań nikomu nie udaje się jej 
odnaleźć. Rozpływa się w powietrzu. 
http://lubimyczytac.pl
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