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PRZEZ ZABAWĘ!
W ofercie wydawnictwa KROPKA znajdziecie Państwo książki, które
idealnie sprawdzą się jako nagrody na koniec roku szkolnego.
Są to przede wszystkim książki popularnonaukowe rozbudzające ciekawość
uczniów i zachęcające do szukania odpowiedzi na nurtujące ich pytania
z dziedzin takich jak matematyka, biologia, geografia, czyli - uogólniając - wiedza o świecie.
Oprócz tego oferujemy wyjątkowe powieści, które nie tylko pobudzają wyobraź-

-45%
-45%

nię, porywając w fantastyczne krainy będące odskocznią od niełatwej rzeczywistości, ale także rozwijają słownictwo i pomagają kształtować nawyk czytania, a do
tego stanowią świetną lekturę na wakacje!
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Z okazji zakończenia roku szkolnego przygotowaliśmy dla Państwa 45% RABAT
NA CAŁĄ OFERTĘ NASZEJ GRUPY WYDAWNICZEJ (Wydawnictwo Kropka, Wydawnictwo Marginesy, Wydawnictwo Luna)!
Książki w obniżonej cenie można zakupić w naszym sklepie internetowym w
dniach od 9 maja do końca czerwca, wpisując przy zakupie hasło: PRZERWA22
Przy zakupach powyżej 129 zł wysyłka GRATIS!
Niniejszy katalog to nasza propozycja książek-nagród na zakończenie roku szkolnego.
http://printpaper.us

KSIĄŻKI
POPULARNONAUKOWE
dzieci lubiĄ wiedzieć!

1,828 kg wiedzy na 424 stronach!
Ta encyklopedia jest jak wyprawa w dalekie zakątki świata, w kosmos, a nawet do wnętrza Ziemi. Każdemu, kto weźmie ją do ręki, pozwoli poczuć się jak na spotkaniu z supernauczycielem
lub podczas wizyty w nowoczesnym muzeum czy galerii…
Britannica to znak jakości od 1768 roku. A jednak to NOWA encyklopedia, inna niż te z naszego dzieciństwa, bo choć analogowa, formą i pomysłem przypomina innowacyjne publikacje
multimedialne. Zawiera zdjęcia, ilustracje, quizy, diagramy, odnośniki, wykresy i nieprzebraną
ilość ciekawostek, zaś wszystkie tematy przedstawione są w niej w wyjątkowo atrakcyjny oraz
przystępny dla młodych czytelników sposób.
Wiadomo nie od dziś, że apetyt rośnie w miarę czytania… Im więcej znajdujemy odpowiedzi
na pytania, które nas nurtują, tym więcej pojawia się ich później. Britannica pozwoli dzieciom
zagłębić się w najciekawsze zagadnienia astronomii, zoologii, archeologii, historii i wielu innych
dziedzin oraz da im ogromną satysfakcję z lektury, do której będą chciały wracać.9-12

KLIKNIJ!

grupa wiekowa: 9-12 lat
Tłumacz: Anna Bereś
Data wydania: 10.11.2021
ISBN: 978-83-67157-36-0
Oprawa: twarda
Format: 210x280
Stron: 424
Cena: 129,90 zł
Cena po rabacie:

71,45 zł

Liczby są wszędzie! Potęga liczb wprowadzi dzieci w fascynujący świat liczb i wyjaśni, jak pomagają nam w codziennym życiu.
Czy potraficie sobie wyobrazić świat bez liczb?
Jak moglibyśmy bez nich prosić o trzy gałki lodów? Albo skąd wiedzielibyśmy, że zostało nam
60 minut na zabawę z naszymi przyjaciółmi, a nie 60 sekund? Dlaczego w ogóle minuta ma
60 sekund, a nie 100? Skąd się wzięło zero i jaki język rozumieją komputery?
Przez wieki ludzie wymyślali sprytne sposoby używania liczb, żebyśmy mogli lepiej zrozumieć
otaczający nas świat, budować miasta czy znajdować drogę do domu. Potęga liczb opowiada
historię tego przełomowego wynalazku.

KLIKNIJ!

grupa wiekowa: 6-8 lat
Tłumacz: Adam Pluszka
Data wydania: 27.01.2021
ISBN: 978-83-67157-19-3
Oprawa: twarda
Format: 240x280
Stron: 64
Cena: 49,90 zł
Cena po rabacie:

27,45 zł

Warzywa lub zioła samodzielnie wyhodowane w domu? Własnoręcznie wykonana doniczka?
Hotelik dla pszczół? Ogród w słoiku? Ogrodnictwo może być dla dzieci świetną zabawą, a w
dodatku to pestka!
Wystarczy mieć ogródek, balkon lub po prostu parapet i odrobinę cierpliwości, a owoce własnej pracy na pewno przyniosą dzieciakom wiele satysfakcji. To prawdziwa frajda obserwować
dzień po dniu, jak rośnie zasadzony przez nas samych kwiat, jeść kanapki z warzywami lub
ziołami wyhodowanymi w domu czy przydomowym ogródku, karmić ptaki i poznawać tajemnice przyrody! Każdy, bez względu na wiek, może stać się świadkiem cudów natury, trzeba tylko
zakasać rękawy, wsadzić dłonie w ziemię i zacząć odkrywać przebogaty świat wokół nas!

KLIKNIJ!

grupa wiekowa: 6-8 lat
Tłumacz: Adam Pluszka
Data wydania: 24.03.2021
ISBN: 978-83-66671-55-3
Oprawa: twarda
Format: 240x280
Stron: 56
Cena: 44,90 zł
Cena po rabacie:

24,70 zł

To książka, która zachęca dzieci do zabawy na świeżym powietrzu i odkrywania tego, co w trawie piszczy…
Chodźcie na dwór! To fascynujące miejsce, które tylko czeka na podbój przez maluchy i ich
ciekawskie umysły, dłonie i stopy. Czy to w ogrodzie, parku, czy okolicznym lesie, bliższe spojrzenie na przyrodę wydobędzie z dzieciaków początkujących architektów, zoolożki, dendrologów czy botaniczki, a także astronomki i detektywów.
Dzięki zaproponowanym w książce aktywnościom dzieci przekonają się, czyje tropy można
znaleźć w lesie i jak je rozpoznać, zrobią dowód osobisty drzewa, drzewne odbitki, leśne grzechotki i bazę. Zagrają w podchody, rozpalą ognisko, nauczą się czytać mapę oraz identyfikować
insekty i gwiazdozbiory. A to tylko niewielka część aktywności, które ma do zaproponowania ta
książka!

KLIKNIJ!

grupa wiekowa: 6-8 lat
Tłumacz: P. Błaszczykiewicz
Data wydania: 23.03.2022
ISBN: 978-83-67022-45-3 Oprawa: twarda
Format: 210x260
Stron: 56
Cena: 44,90 zł
Cena po rabacie:

24,70 zł

Odkryj mrożące krew w żyłach jadowite zwierzęta i ich trucicielskie sztuczki!
Niektóre zwierzęta mają w zanadrzu tajną broń, która pozwala im przeżyć – jad. To unikatowa
mikstura, odmierzana z precyzją, aby rzucić wyzwanie drapieżnikom lub podporządkować sobie
ofiary.
Futrzaste zwierzątka o wielkich oczach i jadowitej ślinie, migoczące ośmiorniczki o zabójczych
zdolnościach, groźne pająki, węże i skorpiony…
Sprawdź, w jakich okolicznościach i w jaki sposób korzystają z toksycznych substancji i jak
sygnalizują otoczeniu do czego są zdolne!

KLIKNIJ!

grupa wiekowa: 6-8 lat
Tłumacz: K. Górska
Data wydania: 09.03.2022
ISBN: 978-83-67022-47-7
Oprawa: twarda
Format: 240x320 mm
Stron: 48
Cena: 44,90 zł
Cena po rabacie:

24,70 zł

Uwaga, wstrząsające fakty o potędze natury!
Poznajcie fascynujące procesy stojące za trzęsieniami ziemi, tsunami, wybuchami wulkanów,
lawinami, cyklonami tropikalnymi, tornadami, zamieciami, gradobiciem i pożarami.
Autorzy w prosty sposób rozprawiają się z mitami na temat tych zjawisk, a także podpowiadają,
jak się zachować, kiedy znajdziecie się w ich zasięgu…
Natura co chwilę przypomina nam, że nasza dominacja nad Ziemią to tylko iluzja. Ruchy skorupy ziemskiej rozdzierają ziemię, ogromne fale zmiatają nadmorskie miasta, a erupcje lawy z
wulkanów i huragany niszczą ogromne połacie lądu.
Ta książka jest dla wszystkich tych, których ciekawi, dlaczego i jak to się dzieje!

KLIKNIJ!

grupa wiekowa: 6-8 lat
Tłumacz: A. Pluszka
Data wydania: 12.01.2022
ISBN: 978-83-67022-42-2
Oprawa: twarda
Format: 230x295
Stron: 96
Cena: 54,90 zł
Cena po rabacie:

30,20 zł

Jaki kawałek świata można znaleźć w konsoli do gier? Czy rowerzysta w Warszawie pomaga
ocalić niedźwiedzie polarne? Jak filmik z Internetu podróżuje po dnie morskim? Czy złota
rybka byłaby szczęśliwsza w rzece? Dlaczego pomidory wolałyby, żebyśmy nie spuszczali wody
w toalecie, a orangutany nie lubią pasty do zębów?
Pytania, które stawia ta książka, są mniej zwariowane, niż mogłoby się z pozoru wydawać.
Odpowiedzi na nie pomogą czytelniczkom i czytelnikom zrozumieć wpływ naszych małych,
codziennych czynności na przyrodę – i tę blisko nas, i tę po drugiej stronie kuli ziemskiej.
Bez pesymizmu i moralizatorstwa ta pięknie ilustrowana książka autorstwa Emanuelle Figueras
i Tristana Giona rozbudza ciekawość, zwiększa świadomość i sprawia mnóstwo frajdy zarówno młodszym czytelnikom, jak i dorosłym, ucząc jednocześnie uważności, empatii i patrzenia
znacznie dalej niż czubek własnego nosa!

KLIKNIJ!

grupa wiekowa: 6-8 lat
Tłumacz: P. Błaszczykiewicz
Data wydania: 13.04.2022
ISBN: 978-83-67022-43-9
Oprawa: twarda
Format: 210x275
Stron: 32
Cena: 44,90 zł
Cena po rabacie:

24,70 zł

„Zapaszki” to zabawne, zaskakujące i naukowe spojrzenie na zmysł węchu.
Wszyscy mają jakiś zapach! Zmysł węchu odgrywa ważną rolę w przetrwaniu i komunikacji.
Dzięki niemu czujemy też smak. Mało tego – jest podstawą przemysłu wartego miliardy dolarów. Ale mimo to o węchu często wiemy zaskakująco mało.
Zmieni to na szczęście ta przezabawna i pełna ciekawostek książka. Dowiecie się wszystkiego
o smrodach, zapachach i zapaszkach. O owocach tak cuchnących, że nie można ich wozić w
autobusach ani jeść w hotelach i o ściśle tajnym programie wojskowym, którego celem było
stworzenie najohydniejszej bomby śmierdzącej. Dowiecie się, jak zapachy przyczyniały się do
rozkwitu imperiów i niszczenia całych miast, a także jak superśmierdzące wynalazki wciąż zmieniają nasz świat.

KLIKNIJ!

grupa wiekowa: 6-8 lat
Tłumacz: A. Pluszka
Data wydania: 16.09.2020
ISBN: 978-83-66500-39-6
Oprawa: twarda
Format: 225x290
Stron: 48
Cena: 39,90 zł
Cena po rabacie:

21,95 zł

Zajrzyj do świata sześcionożnych robali!
W książce Owady od a do z przedstawiono niemal 300 gatunków owadów, które szczegółowo
opisał przyrodnik i autor książek popularnonaukowych Jules Howard, a namalowała biolożka
ewolucyjna Miranda Zimmerman.
Znajdziesz tu zarówno urocze, piękne i majestatyczne, jak i najbardziej zabójcze i podstępne
owady i zrozumiesz, jak ogromne mają znaczenie w świecie przyrody, także dla nas – ludzi.
Dowiesz się także, co to właściwie są owady, a jakie inne „robale”, mimo że podobne, do nich
nie należą.
Zostań młodym entomologiem!

KLIKNIJ!

grupa wiekowa: 9-12 lat
Tłumacz: G. Winiarska
Data wydania: 15.09.2021
ISBN: 978-83-66863-40-8
Oprawa: twarda
Format: 190x246
Stron: 168
Cena: 54,90 zł
Cena po rabacie:

30,20 zł

PONAD 300 DINOZAURÓW!
Przeczytajcie, kiedy i gdzie żyły dinozaury, jak wyglądały, co jadły, jakie osiągały rozmiary i
wiele więcej!
Informacje zebrane w książce pochodzą od najlepszych specjalistów z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.
W tej obszernej i bogato ilustrowanej przez Dietera Brauna książce znajdziecie opisy większości
dotychczas odkrytych dinozaurów. Dla ułatwienia zostały one opisane w porządku alfabetycznym – od ardonyksa do zuniceratopsa.
Tę książkę powinien mieć każdy młody miłośnik prehistorycznych gadów!

KLIKNIJ!

grupa wiekowa: 9-12 lat
Tłumacz: G. Winiarska
Data wydania: 30.09.2022
ISBN: 978-83-67157-20-9
Oprawa: twarda
Format: 190x246
Stron: 184
Cena: 54,90 zł
Cena po rabacie:

30,20 zł

Woda daje życie naszej błękitnej planecie. Ale czy zastanawialiście się nad tym, co żyje w
wodzie?
Dieter Braun, autor bestsellerowych „Dinozaurów od a do z”, tym razem bierze pod lupę
podwodny świat i jego mieszkańców. Świat stworzeń, których jest nieprzebrana mnogość – w
końcu ich dom, czyli morza i oceany, zajmuje największą powierzchnię na Ziemi.
Fantastyczne ilustracje autora zabiorą was w podróż przez morską toń, w której można spotkać
przerażające rekiny, imponujące wieloryby, przyjazne delfiny, gigantyczne ośmiornice, żółwie,
kraby, koniki morskie i wiele innych niesamowitych stworzeń.
Dowiecie się też, dlaczego morza i oceany są ważne dla ludzi. Poznacie zawody, które nierozerwalnie wiążą się z wodą, a także przekonacie się, jakie sporty można uprawiać na wodzie, oraz
co można robić na plaży. Odkryjecie słynne latarnie morskie, a także dowiecie się o zjawiskach
pogodowych charakterystycznych dla morskich terenów.
Zanurzcie się w lekturze i zgłębiajcie tajemnice mórz, oceanów i ich niesamowitych mieszkańców!

KLIKNIJ!

grupa wiekowa: 9-12 lat
Tłumacz: A. Hofmann
Data wydania: 10.11.2021
ISBN: 978-83-67022-14-9
Oprawa: twarda
Format: 245x280
Stron: 96
Cena: 54,90 zł
Cena po rabacie:

30,20 zł

Zabawne, zwariowane, utrzymane w komiksowej stylistyce kompendia
wiedzy, poruszające tematy, które zdają się fascynować dzieci od zawsze!
Takich książek jeszcze nie było!
Odkryjcie wszystko, czego tylko można się dowiedzieć o dinozaurach,
prehistorycznych bestiach, rekinach i innych podwodnych stworach oraz o
kosmosie i innych galaktycznych faktach.
Znajdziecie tu:
- świetne osie czasu
- mnóstwo faktów o dinozaurach, rekinach i kosmosie
- obłędne żarciiki
- krótki kurs rysowania
- obszerny przewodnik terenowy
i znacznie więcej…
a wszystko to w zwariowanym, kolorowym, komiksowym wydaniu!

grupa wiekowa: 6-8 lat
Tłumacz: A. Pluszka
Data wydania: 13.10.2021
ISBN: 978-83-67022-14-9 Oprawa:
zintegrowana
Format: 216x254
Stron: 123
Cena: 44,90 zł
Cena po rabacie:

24,70 zł

KLIKNIJ!

POWIEŚCI i FIKCJA
historie dla których warto
zarwać noc!

Wspaniała, pełna przygód opowieść o przyjaźni, wytrwałości i marzeniach.
Peter Brown jest samotnym chłopcem, którego rodziców nigdy nie ma w domu. Od lat marzy
o tym, żeby mieć do towarzystwa chociaż kota, niestety ani rodzice, ani jego niania nie chcą
o tym słyszeć. Pewnego dnia Peter widzi pręgatego kociaka w parku, nieostrożnie wybiega za
nim na ulicę i…wpada pod koła samochodu. Kiedy otwiera oczy, wszystko wydaje mu się inne.
Zszokowany orientuje się, że ciało porasta mu futro, ma długie wąsy i pazurki! Peter stał się
kotem.
Rodzina, która nie rozpoznaje chłopca w nowej postaci, wyrzuca go na ziąb i pastwę losu, a on
szybko przekonuje się, że Londyn jest równie nieprzyjazny dla małych chłopców, co dla czworonogów. Na szczęście zagubionemu na ulicach miasta Peterowi przychodzi z pomocą Jennie
– kuta na cztery łapy kotka, dla której Londyn, nawet ten nocny, nie ma żadnych tajemnic.
Nowa przyjaciółka szkoli młodziaka w sztuce ulicznych walk – o teren, pożywienie, kąt odpowiedni do snu, tłumaczy koci świat i uczy, czym jest prawdziwa przyjaźń.
Jennie i Peter muszą zmierzyć się z wieloma wyzwaniami i niebezpieczeństwami, które czyhają
na koty na każdym kroku, w poszukiwaniu swojego miejsca wyprawią się nawet statkiem do
Glasgow!

Pewnego dnia wskutek niecnego spisku włodarzy miasta Lapis, życie Tobiasza – młodego
architekta o złotym sercu – i jego mądrej, dobrej żony, Elżbiety, wywraca się do góry nogami.
Na domiar złego ich ukochane miasto w ciągu jednej nocy zostaje niemal całkowicie zniszczone
przez złowrogą siłę, kryjącą się w podziemiach.
Pięćdziesiąt lat później do odbudowanego Lapis przybywa Irenka. Ta oczytana, ciekawa świata
i nieco zbuntowana dziewczynka postanawia zgłębić tajemnice miasta i dowiedzieć się, dlaczego o pewnych sprawach się tu nie rozmawia. Czy uda jej się rozwikłać wszystkie zagadki? Czy
Poczwara to tylko stara legenda? Co się stało z Elżbietą i Tobiaszem i skąd w Lapis latarnia
morska, skoro nigdy nie leżało nad morzem?
Lapis to pełna przygód i mrocznych tajemnic opowieść o rezolutnej, nieustraszonej dziewczynce, skomplikowanej ludzkiej naturze, samotności, miłości, przyjaźni i odwadze. Przede wszystkim jednak to historia o potędze słowa i o tym, że nie można go lekceważyć, bo bez niego – nic
nie ma znaczenia.

Wszystko po to, żeby znaleźć prawdziwy dom. Czy im się to uda?

KLIKNIJ!

KLIKNIJ!

grupa wiekowa: 9-12 lat

grupa wiekowa: 9-12 lat

Tłumacz: A. Bańkowska
Data wydania: 28.10.2020
ISBN: 978-83-66500-74-7
Oprawa: twarda
Format: 130x180
Stron: 400
Cena: 39,90 zł

Data wydania: 19.05.2021
ISBN: 978-83-66671-84-3
Oprawa: twarda
Format: 130x180
Stron: 408
Cena: 39,90 zł

Cena po rabacie:

Cena po rabacie:

21,95 zł

21,95 zł

Klasyczna, ponadczasowa powieść przygodowa pełna absurdalnego humoru i przewrotnych gier
słownych. Jeśli Wasze dzieci lubią książki Roalda Dahla i „Niekończącą się historię” Michaela
Endego, to na pewno szybko zaprzyjaźnią się z Milem. Ponad 5 milionów egzemplarzy sprzedanych w ciągu 60 lat od pierwszego wydania mówi samo za siebie.
Milo nie wie, co ma ze sobą począć, bez przerwy się nudzi, absolutnie nic go nie interesuje i
wszystko wydaje mu się stratą czasu, szczególnie szkoła!
Kiedy pewnego dnia po powrocie do domu znajduje w swoim pokoju dziwną przesyłkę wraz z
instrukcją użycia jej zawartości, decyduje się postąpić zgodnie z wytycznymi, bo zwyczajnie nie
ma nic ciekawszego do roboty. Wtedy wszystko się zmienia…
Milo trafia do Spodziewanii, na Wyspę Wniosków, do Liczburga, Leksykonii, w której odwiedza
jarmark słów, i w wiele innych tajemniczych miejsc. Dzięki spotkanemu po drodze psu o imieniu Taktyk dowiaduje się tego i owego o czasie, poznaje też Letargarian, Ściemę, Aleca Wznosia i wielu innych, a w końcu podejmuje wyzwanie, by uratować córki starego króla – Rozwagę,
Księżniczkę Ważkich Rozmyślań oraz jej siostrę Radę – Księżniczkę Radości i Dobrych Rad.

Bestsellerowa klasyczna powieść Ellen Raskin, nagrodzona prestiżowym Medalem Newbery’ego
Niezwykle pomysłowa tytułowa gra wciąga w swoją orbitę szesnaście osób, zaproszonych na
odczyt testamentu Samuela W. Westinga.
Mogą one zostać milionerami, o ile poradzą sobie z przebiegłą i niebezpieczną rozgrywką
zaplanowaną przez ekscentrycznego starszego pana oraz rozwiążą przygotowaną przez niego
skomplikowaną zagadkę.
Mozolnym próbom jej rozwikłania towarzyszą: burza śnieżna, nieboszczyk znaleziony w mrocznej willi, włamania, szachowe partyjki i podkładanie bomb…
Ellen Raskin uwikłała nadzwyczajny zestaw postaci w fabułę pełną łamigłówek, gry słów i humoru, intryg oraz napięcia.

Gdzieś po drodze, między jedną a drugą przygodą, Milo dokonuje wielkiego odkrycia: życie
wcale nie jest nudne! Wręcz przeciwnie, jest bardziej ekscytujące niż wszystkie sny i marzenia
razem wzięte…

KLIKNIJ!

grupa wiekowa: 9-12 lat

KLIKNIJ!

grupa wiekowa: 9-12 lat

Tłumacz: M. Kłobukowski
Data wydania: 11.08.2021
ISBN: 978-83-66863-00-2
Oprawa: twarda
Format: 130x180
Stron: 318
Cena: 39,90 zł

Tłumacz: E. Kiereś
Data wydania: 23.03.2022
ISBN: 978-83-67022-44-6
Oprawa: twarda
Format: 130x180
Stron: 360
Cena: 49,90 zł

Cena po rabacie:

Cena po rabacie:

21,95 zł

27,45 zł

Życie dziesięcioletniego Colina Masona wywraca się do góry nogami, kiedy przypadkiem
dowiaduje się, że ma starszą siostrę! Ta wiadomość spada na niego jak grom z jasnego nieba, do
tej pory to on był najstarszym i najbystrzejszym z czwórki rodzeństwa. Nie jest to jednak jedyna niespodzianka, jaka czeka rezolutnego chłopca. Odkąd niesforna siostra przekracza próg
rodzinnego domu, wszystko staje na głowie.
Loretta chodzi w potarganym swetrze, używa dziwnych słów, nie słucha mamy, jest wiecznie
rozkojarzona i zdarza jej się znikać na wiele godzin w niewyjaśnionych okolicznościach. Wkrótce Colin odkrywa jej tajemnicę i przez tunel w szafie trafia wraz z nią do Krainy za mostem.
W tym świecie na opak rządzą piękna Hrabina i wytworny Generał piastujący pieczę nad
wspaniałym zamkiem. Wszyscy tu kochają Lorettę (zwłaszcza, kiedy jest niegrzeczna!) i pragną, by została z nimi na zawsze. Sami jednak także mają tajemnicę, o której nie wiedzą dzieci…

Skąd imię Lotta? Z książek (…) prosto ze Szwecji – z przygód Lotty z ulicy Awanturników
Astrid Lindgren. To doskonałe imię, bo szwedzka Lotta miała mocny charakter, niezaprzeczalny
urok i jasne włosy. No i lubiła jedzenie. Zupełnie jak ta nasza…
Lotta – przygarnięty z domu tymczasowego pies rasy kundel – wywraca do góry nogami życie
pewnej rodziny. Nagle w tajemniczych okolicznościach znikają z domu różne przedmioty, pojawiają się za to żółtawe kałuże, błotne ślady, sierść na kanapie, nieznane dotąd zapachy i mnóstwo miłości! Lotta z wrodzonym wdziękiem i stoickim spokojem, krok po kroku, wychowuje
sobie swoje ludzkie stado, które – choć ma wrażenie, że panuje nad sytuacją, jest całkowicie,
absolutnie, bezgranicznie podporządkowane swojej Principiessie, która najwyraźniej rzuciła na
nie psi urok. Szczególnie na mamę!
Pełna humoru, zapachu psich łap i pieczątek z mokrego nosa powieść o Lotcie i jej ludzkim
stadzie.
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WYDANIE SPECJALNE
Zysk ze sprzedaży książki przeznaczamy na pomoc dzieciom z Ukrainy, wspierając
działalność Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce
Maja chodzi do czwartej klasy. Lubi fryzurę zwaną „kocie uszka”, zielony kolor, kluski z serem,
mopsy i arbuzy! W klasie Mai jest jeszcze szesnaścioro innych dzieci, a każde z nich ma inną
historię, inną rodzinę i inaczej wygląda. Lubią swoje towarzystwo, choć zdarza im się ze sobą
sprzeczać, a czasem też z kogoś naśmiewać. Nad wszystkim czuwa jednak pani Julia, która
potrafi rozwiązać spory i tłumaczy, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i nie można nikogo
krzywdzić ani sprawiać mu przykrości.
W klasie są aż trzy Sofijki, Sofijka druga ma tatę i dwie mamy, jedna z nich mieszka daleko w
Australii i przesyła córce pocztówki z kangurami. Tata Sofijki trzeciej zniknął podczas wojny
i do tej pory nie wiadomo, gdzie jest. Aksana jest Białorusinką, ale urodziła się w Kijowie. Jej
mama zmarła, a dziewczynka bardzo za nią tęskni. Chrystyna mieszka z babcią, a z rodzicami
kontaktuje się przez Skype’a, z kolei rodzicom Kyrylo odebrano prawa rodzicielskie, ale na
szczęście trafił na wspaniałego opiekuna – Borysa, który jest zapalonym podróżnikiem.
Dzięki opowieści Mai poznajemy wszystkie dzieci i ich historie – czasem wesołe, a czasem
bardzo smutne. Nie ma znaczenia, czy jesteś częścią małej, czy wielkiej rodziny, czy łączą was
więzy krwi, czy nie, oraz ile masz mam lub tatusiów. Najważniejsze jest to, by się wzajemnie
kochać i szanować. To prawdziwa wartość, opisana w tej książce.
.
Polskie wydanie Mai i przyjaciół to część większej międzynarodowej akcji. Wydawnictwa z
grupy Bonnier (ale także kilka wydawnictw spoza grupy) kupiły prawa do wydania książki w
Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Danii, Niemczech, Estonii, zostanie przetłumaczona
także na język fryzyjski. Zysk ze sprzedaży wszystkich wydań trafi do UNICEFU lub lokalnych
organizacji zajmujących się pomocą dzieciom z Ukrainy.

UWAGA, książka-cegiełka, nie dotyczy jej akcja rabatowa!
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