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Czerwone krzesło 

Andrzej Maleszka 

Na podstawie "Magicznego drzewa" Andrzej Maleszka wyreżyserował oglądany na całym świecie cykl 

filmowy, nagrodzony EMMY AWARD i dziesiątkami innych nagród. 

Burza powaliła olbrzymi stary dąb. Było to Magiczne Drzewo. Ludzie zrobili z niego setki przedmiotów, a 

każdy zachował cząstkę magicznej siły. Wśród nich było czerwone krzesło. Niesamowite przygody, 

niebezpieczeństwa, humor i magia... Autobus, który zwariował, most ze światła i wielka fala tsunami. 

Latający dom, olbrzymi lew i sto wyczarowanych psów! Fantastyczna opowieść o trójce dzieci, które 

znalazły krzesło spełniające życzenia.  

Te dobre i te złe... 
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Cień smoka 

Andrzej Maleszka  

 

Nieostrożny czar wywołuje z głębin morskiego smoka wraz z armią groźnych stworów.  

By je pokonać, Kuki musi zdobyć figurkę z Magicznego Drzewa. Przedmiot jest nagrodą  

w konkursie tańca, ale Kuki nie umie tańczyć. Figurka przeistacza się w żywą istotę obdarzoną niezwykłymi 

cechami. Dzięki niej Kuki, Gabi i gadający pies zwyciężą przybysza z podwodnego świata.  

 

Smok i potężne stwory! Zamek na dnie morza i „cudowne dziecko”… Przygodowa powieść w tempie gry 

komputerowej, a jednocześnie mądra książka mówiąca  

o ważnych sprawach dzieci. 

 

Na podstawie „Magicznego Drzewa” Andrzej Maleszka stworzył znany na całym świecie cykl filmowy 

nagrodzony telewizyjnym Oscarem – Emmy Award. 

 

Gra 
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Andrzej Maleszka 

Klon Kukiego powrócił i szuka tajemniczej kostki do gry. Wraz ze służącymi mu robotami włamuje się do 

Galerii Globo. O włamanie zostaje oskarżony Kuki i musi uciekać z domu. Odnajduje kostkę, która ma 

potężną moc, lecz wciąga posiadacza do niebezpiecznej gry. Kuki, Gabi i Blubek wyruszają na 

poszukiwanie klona. Prowadzi ich skorpion zdrajca.  

Kuki i przyjaciele zostają porwani do podziemnej twierdzy klona. Muszą pokonać olbrzymie roboty, 

sterowane nietoperze i pułapki skorpiona. Ta wyprawa okaże się grą,  

którą nie jest łatwo wygrać. 

Przygodowa powieść o szybkim tempie i zaskakujących pomysłach.  

A także o pechu, szczęściu i przyjaźni… 
 

 

Inwazja 

Andrzej Maleszka 

Idalia, Alik, Kuki i inni muszą stawić czoła wielkim niebezpieczeństwom.  

Naprawdę wielkim! 

Na Ziemię przybywają Ogromni. 

Jak walczyć z olbrzymami? Jak ukryć przed ludźmi giganta większego niż dom?  

Co robić, by ogromne stworzenia zniknęły z ziemskiego świata? 
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Pojedynek 

Andrzej Maleszka 

Kuki wyjeżdża na obóz szachowy. Wyczarowuje tam sobowtóra, który ma go zastąpić  

na nudnych zajęciach, a potem zniknąć. Jednak klon okazuje się złą istotą  

i nie tak łatwo się go pozbyć.  

 

Kuki, Gabi i Blubek muszą stoczyć z nim bardzo niebezpieczny pojedynek.  

Przed nimi walki olbrzymich robotów, żywe labirynty, pływająca wyspa i drapieżne ryby... Przyjaźń i 

zdrada, groza i humor, niesamowite tempo i wierny pies Budyń,  

który gada ludzkim głosem. 
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Świat Ogromnych 

Andrzej Maleszka 

Książka nominowana w Plebiscycie Książka Roku 2015 lubimyczytać.pl w kategorii Literatura 

młodzieżowa.  

 

Wyrusz z ekipą ratunkową do Świata Ogromnych. Nowe przygody czekają! 

 

Alik i Idalia zostają przeniesieni do Świata Ogromnych. Muszą mieszkać w domu olbrzymów i chodzić do 

szkoły z pięciometrowymi dziećmi. Są jedynymi małymi istotami w świecie, gdzie wszystko jest ogromne, a 

każdy chce być jeszcze większy...  

By ich uratować, Kuki, Gabi i mówiący pies Budyń wyruszają do Świata Ogromnych.  

Muszą znaleźć i ułożyć tajemnicze puzzle, na których jest mapa z drogą do świata ludzi. Walczą z 

olbrzymimi stworami, potężnym Gigunem i pokusą,  

by sami zmienić się w Ogromnych… 
 

 

Tajemnica mostu 

Andrzej Maleszka 

Kuki, Wiki i Melania muszą odnaleźć Most Zapomnienia. Czeka na nich gigantyczny pająk, podziemna 

rzeka i groźna Greta o trojgu oczach. A oni muszą ocalić Filipa, któremu magia kazała zakochać się w 

niewłaściwej dziewczynie... Na szczęście po ich stronie stoi najlepszy robot świata, pies geniusz i cudowna 

kotka Latte! 

 

Opowieści Magicznego Drzewa są podstawą znanego na całym świecie cyklu filmów, nagrodzonego 

EMMY - telewizyjnym Oskarem. 
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Olbrzym 

Andrzej Maleszka 

Kuki zostaje obdarzony nadludzką siłą, by pokonać olbrzyma o siedmiu wcieleniach. Wędrują z nim mądra 

Gabi, gracz komputerowy Blubek i gadający pies. Walczą ze zwierzomaszynami, stalowym ptakiem i 

pożeraczem światła.  

W dalekiej Azji szukają tajemniczego domu pilnowanego przez złotego tygrysa.  

Powieść w tempie gry komputerowej, pełna przygód i humoru.  

Nie można się od niej oderwać! 
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Wiedźmy 

Autor: Dahl Roald 

Książka autora "Charliego i fabryki czekolady". 

Wiedźmy z bajek noszą zawsze głupawe czarne kapelusze, czarne peleryny i latają na miotłach. Ta historia 

nie jest jednak bajeczką. Opowie wam o prawdziwych wiedźmach. Ubierają się całkiem normalnie i 

wyglądem przypominają zwykłe kobiety.  

Mieszkają w zwyczajnych domach i jak wszyscy chodzą do pracy. Dlatego tak trudno je przyłapać. 

Strzeżcie się! Wiedźmy są bardzo niebezpieczne – chcą wszystkie dzieci zamienić w myszy. Przekona się o 

tym bohater książki, który będzie musiał się zmierzyć z  

Arcy-Wiedźmą. Najgorszą czarownicą na świecie! 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=dahl+roald


 

Danny. Mistrz świata 

Autor: Dahl Roald 

W 2016 roku Roald Dahl obchodziłby setną rocznicę urodzin. Charlie i fabryka czekolady oraz Matylda 

należą do kanonu ulubionych lektur szkolnych. Można je też zobaczyć  

w wersjach filmowych. Z okazji jubileuszu Steven Spielberg wyreżyserował inną jego książkę . BFG, czyli 

opowieść o Bardzo Fajnym Gigancie.  

Danny ma najlepszego tatę na świecie. Wyobraźcie sobie jednak jego zdziwienie,  

kiedy okazuje się, że ojciec łamie prawo! Każdej nocy wymyka się z domu, by polować na bażanty 

bogatego sąsiada, pana Hazella.  

Danny postanawia pomóc tacie w bardzo sprytny sposób... 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=dahl+roald


 

Akta Gordona Archera. Kroniki Archeo 

 

 

„Akta Gordona Archera” to pozycja zawierające całkiem nowe opowiadania oraz porady  

dla młodych detektywów. Tym razem Gordon Archer, znany wszystkim fanom serii angielski detektyw, 

opowiada o trzech śledztwach, które prowadził. Dzieli się swoimi spostrzeżeniami  

i doświadczeniami detektywa, zaprasza też czytelników do wspólnego rozwiązywania zagadki. 

Opowiadaniom towarzyszą porady i wskazówki, jak zostać detektywem.  

A także gry i zabawy na spostrzegawczość. 

 

Książka jest idealna dla każdego prawdziwego fana Kronik Archeo  

oraz detektywistycznych łamigłówek!  

Udanej lektury! 

 

 



 

Kroniki Archeo. Tom 7. Przepowiednia Synów Słońca 

Autor: Stelmaszyk Agnieszka 

Tym razem akcja powieści rozgrywać się będzie w Ameryce Południowej. 
Niezwykłe wakacje w posiadłości lady Ginevry Carnarvon przerywa dramatyczne wezwanie o pomoc. Młodzi 

Ostrowscy oraz ich przyjaciele Gardnerowie wyruszają do serca peruwiańskiej dżungli, 
 aby zmierzyć się z Przepowiednią Synów Słońca. Czy mityczne miasto, którego na próżno szukali hiszpańscy 

konkwistadorzy istnieje naprawdę? A gdzie podziała się panna Ofelia?  
Czy i tym razem pomoc detektywa Gordona Archera i jego drogiego Watsona wystarczy,  

aby rozwiązać zagadkę? 
Jadowite węże, krwiożercze mrówki i groźni strażnicy skarbu zrobią wszystko,  

aby nikt nie poznał ich tajemnicy. 

 

Kroniki Archeo. Tom 8. Szyfr Jazona 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=stelmaszyk+agnieszka


Autor: Stelmaszyk Agnieszka 

Dramatyczne wypadki w Ameryce Południowej na szczęście przyniosły też wiele dobrego. Panna Ofelia 

odnalazła dawno zaginionego ojca, a Kasztelan wreszcie się jej… oświadczył. Jednak oświadczyny po szyję 

w błocie trudno uznać za odpowiednie. 

Wujek Ryszard, pod pozorem wyjazdu naukowego do Paryża, planuje kolejne, tym razem romantyczne. 

Ostrowscy i Gardnerowie dołączają do wyprawy i tylko panna Ofelia pozostaje nieświadoma prawdziwego 

celu podróży. Jednak archeologiczne zagadki nie są w stanie pozostawić Ani, Bartka, Mary Jane, Jima i 

Martina na długo w spokoju  

i kiedy samolot ląduje we Francji…    

 

"Szyfr Jazona" to ósmy tom bestsellerowej serii "Kroniki Archeo"! 

Celtowie, zmurszałe kurhany i śpiące w nich księżniczki kuszą młodych odkrywców.  

A kiedy na ich drodze staje prawdziwy druid… nie sposób oprzeć się kolejnej przygodzie! 

 

Tajemnica klejnotu Nefertiti. Tom 1. Kroniki Archeo 

Autor: Stelmaszyk Agnieszka 

Przygoda. Odkrycie. Zagadka. 

 

Zaczęło się zupełnie niewinnie – od artykułu w gazecie: w Egipcie odkryto nowy grobowiec. Dalej wypadki 

potoczyły się już lawinowo. Każdy, kto choć trochę interesuje się archeologią, rusza do Kairu. I oto 

zatłoczone uliczki miasta i bezkresne piaski pustyni stają się świadkami szaleńczego wyścigu. 

 

Kto pozna tajemnicę Nefertiti? Kto wyniósł sarkofag z grobowca? Kim jest tajemnicza Cressida Finch? No i 

najważniejsze – kto pierwszy dotrze do klejnotu?  

Pytań jest coraz więcej, a czas upływa szybciej niż przesypujący się piasek w klepsydrze. 

 

"Tajemnica klejnotu Nefertiti" to nie tylko zapierające dech w piersiach przygody piątki przyjaciół. To 

odkrywanie tajemnic, legend i zapomnianych historii, zaglądanie  

do zakurzonych ksiąg, tajemniczych komnat i nikomu nieznanych grobowców. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=stelmaszyk+agnieszka
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=stelmaszyk+agnieszka


 

Kroniki Archeo. Tom 4. Klątwa złotego smoka 

Autor: Stelmaszyk Agnieszka 

Dlaczego w Londynie giną japońskie dzieła sztuki? Jakie tajemnice kryje statek widmo?  

Kim jest starzec sączący kufel grogu w zadymionej tawernie? I co ma wspólnego z piratem Blackiem 

Willem? Czy ostatni ronin zdoła ocalić cudowny wachlarz?  

I czy klątwa złotego smoka dosięgnie każdego, kto odnajdzie skarb?  

A co jeśli Natoka Matsuzawa nie jest przyjacielem, za jakiego uważa go Bartek?  

 

Kraj Kwitnącej Wiśni i japońskie baśnie, które stają się prawdą, okrutni wojownicy ninja  

i tajemniczy ronin, a w tle nieustraszeni piraci. To tylko część przygód, jakie tym razem czekają na 

Ostrowskich i Gardnerów. Wszystko bowiem dzieje się w zawrotnym tempie,  

a stawka jest bardzo wysoka! Tym razem gra toczy się o… nieśmiertelność! 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=stelmaszyk+agnieszka


 

Kroniki Archeo. Tom 3. Sekret wielkiego Mistrza 

Autor: Stelmaszyk Agnieszka 

Sekrety! Tajne organizacje! Akcja! Lato w Polsce zapowiadało się cudownie! Lasy, łąki, pyszne czereśnie 

prosto z drzewa! Do tego turniej rycerski i niezapomniane pojedynki.  

Tak, wakacje upłynęłyby na błogim lenistwie, gdyby… ktoś nie zamknął Bartka, Ani i ich przyjaciół w 

tajemnej komnacie! Nie obrabowano sejfu w zamku wujka Ryszarda!  

I nie próbowano schwytać go w Wiedniu! Co się dzieje?! Czas rozwikłać zagadkę!  

Ostrowscy i Gardnerowie ruszają tropem legendarnego relikwiarza. Czy zaprowadzi ich do zaginionego 

skarbca Zakonu Krzyżackiego? Czy sekret Wielkiego Mistrza okaże się pułapką? Pytanie, kto jest zdrajcą, a 

kto przyjacielem, skoro nawet panna Ofelia skrywa tajemnicę,  

o której nikomu się nie śniło… 

 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=stelmaszyk+agnieszka


Kroniki Archeo. Tom 6. Zaginiony klucz do Asgardu 

Autor: Stelmaszyk Agnieszka 

Nowa książka Agnieszki Stelmaszyk pt. "Zagubiony klucz Asgardu" przenosi nas na wyspę Wolin.  

Dla biorących udział w wykopaliskach archeologicznych Ani i Bartkowi to istny raj! Pewnego dnia przypadkiem 

poznają Helenkę i sprawy przybierają zaskakujący obrót. Podejrzani ludzie wyciągający w środku nocy z głębin rzeki 

tajemnicze skrzynie rozbudzają ich wyobraźnię wizją ogromnego skarbu. 

 

Gdy spotykają się z Gardnerami na Bornholmie dodatkowo zaostrzają sobie apetyt na nowe przygody. Zaginięcie 

profesora Ragnara Storma oraz widok nieznajomego mężczyzny rzucającego się z klifu wprost we wzburzone morze 

wywołuje w nich strach i grozę. Czy ten skarb aby na pewno wart jest takiego ryzyka? Przekonaj się sam, co odkryli 

młodzi poszukiwacze przygód. 

 

„Zaginiony klucz do Asgardu” to szósty tom bestsellerowej serii "Kroniki Archeo". 

 
 

 

 

Amelia i Kuba. Godzina Duchów 

Rafał Kosik 

Nowa książka Rafała Kosika (jego cyklu „Felix, Net i Nika” dotychczas sprzedano ok. 600 tys. egzemplarzy). Książka 

adresowana jest do odbiorców w wieku 7-11 lat.  

Niecodzienną jej cechą jest to, że ma dwie wersje - opowiadana jest bowiem z punktu widzenia dwójki bohaterów. 

Dlatego też i tytuły ma dwa: „Kuba i Amelia. Godzina duchów”  

oraz „Amelia i Kuba. Godzina duchów”. Aby poznać wszystkie szczegóły i motywy działania bohaterów najlepiej 

przeczytać obie wersje. Różni ludzie mogą zupełnie inaczej oceniać,  

czy interpretować te same zdarzenia. Jednak każda z wersji osobno również jest ciekawą lekturą. Rzecz dzieje się w 
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nawiedzonym domu - ale, jak na dzisiejsze czasy przystało, ów dom to nie stary pałac, lecz nowo wybudowany 

apartamentowiec na warszawskim osiedlu dla klasy średniej. Podobnie jak seria „Felix, Net i Nika”, opowieść o Kubie 

i Amelii jest mocno osadzona w polskich realiach, a przygody dzieciaków związane są z niezwykłymi wynalazkami i 

nowoczesnymi technologiami. Dzieci muszą wykazać się naprawdę sporym sprytem,  

by ponaprawiać to, co zepsują dorośli… 

 

 

Amelia i Kuba. Kuba i Amelia. Nowa szkoła 

Jedenastolatkowie Amelia i Kuba oraz ich rodzeństwo – superinteligentny dziesięcioletni Albert i 

zwariowana sześciolatka Mi – idą do nowej szkoły. Jak się odnajdą w nowym miejscu wśród nieznanych 

rówieśników? 

 

„Nowa szkoła” opowiada o ważnych sprawach małych ludzi w sposób zabawny i wciągający. Powieść dla 

dzieci od lat siedmiu do dwunastu,  

ale i starsi czytelnicy znajdą w niej coś dla siebie. 

 

http://s.lubimyczytac.pl/upload/books/256000/256044/577787-352x500.jpg


 

Amelia i Kuba. Stuoki Potwór 

Rafał Kosik 

 

Zabawna i niezwykle dynamiczna akcja pokazuje dzieciom zagrożenia wynikające  

z korzystania z mediów społecznościowych i braku prywatności. Amelia wrzuca do internetu śmieszne 

zdjęcie koleżanki, nie zastanawiając się, ile złego może z tego wyniknąć.  

Kuba konstruuje NPK (Niepodsłuchiwalne Połączenie Kablowe), Albert uważnie obserwuje świat i doradza 

dopiero, kiedy ktoś go o to poprosi, a Mi kontynuuje poszukiwania futrzastego zwierzątka i w wyniku 

chytrego planu ma dostać merynosa.  

Tylko co to jest, ten merynos? 

 
 

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/3568/rafal-kosik
http://s.lubimyczytac.pl/upload/books/306000/306709/483324-352x500.jpg


Pakiet: 

Minecraft. Poradnik dla początkujących / Poradnik dla 

budowniczych / Poradnik dla wojowników / Poradnik 

użytkowników czerwonego kamienia 

Autor: Mojang 

Cztery bestsellerowe poradniki Minecrafta w pięknie wydanym zestawie to gratka dla fanów tej kultowej 

gry i doskonały pomysł na prezent! 

W zestawie: 

"Poradnik dla początkujących" 

"Poradnik dla budowniczych" 

"Poradnik dla wojowników" 

"Poradnik użytkowników czerwonego kamienia" 

Książki te napisane są we współpracy z twórcami gry i najbardziej doświadczonymi graczami. 

Zamieszczone tu rady, wskazówki i ostrzeżenia pozwolą przetrwać  

w nieprzyjaznym świecie Minecrafta, opanować jego reguły  

i dzień po dniu umacniać swą pozycję. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=mojang

