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AKADEMIA EKO WIEDZY 
Akademia Ekowiedzy to seria książek poruszająca ważne tematy dla ochrony naszej planety. 
Dzieci dowiedzą się, jak dbać o otaczające je środowisko, co zrobić, by nasz zielony dom był 
czysty, przyjazny dla nich samych i zwierząt. Dzieci będą mogły także na stronach książek 

wykonać ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę, pokolorować ilustracje i zagrać w grę 
planszową. 

 

Wielkie porządki. Recykling i sprzątanie świata 
Autor: Krystyna Bardos 
Ilustrator: Adam Bardos 
Oprawa: zeszytowa  
Objętość: 24 strony  

Format: 210x297 
Cena: 16,99 
ISBN: 978-83-276-5814-2 
Grupa docelowa: 3-7 lat 
Premiera: 12.08.2020 

 
Czy wiesz, że każdy z nas może zrobić coś dobrego dla naszej planety? Wystarczy wprowadzić 
drobne zmiany w naszym codziennym życiu. W tej książce dowiesz się, co robić ze śmieciami, 

jak je segregować i które z nich można przetworzyć. Książka zawiera ciekawe ćwiczenia, grę 
planszową oraz dyplom za zdobycie wiedzy. 
 

Niezwykła woda. Rola wody w przyrodzie 
Autor: Krystyna Bardos 
Ilustrator: Adam Bardos 
Oprawa: zeszytowa 
Objętość: 24 strony  

Format: 210x297 
Cena: 16,99 
ISBN: 978-83-276-5815-9 
Grupa docelowa: 3-7 lat 
Premiera: 12.08.2020 

 
Czy wiesz, że ponad dwie trzecie naszej planety to woda? To najważniejsza substancja na 
Ziemi. Woda jest nam niezbędna do życia, dlatego należy odpowiednio dbać, by jej nie 

zabrakło. W tej książce dowiesz się wszystkiego o wodzie, o jej różnych formach skupienia i 
obiegu w przyrodzie.  Na końcu książki czeka na Ciebie gra planszowa oraz dyplom za zdobycie 

wiedzy. 
 

Dobra energia. Źródła energii w przyrodzie 
Autor: Krystyna Bardos 
Ilustrator: Adam Bardos 
Oprawa: zeszytowa 
Objętość: 24 strony  

Format: 210x297 
Cena: 16,99 
ISBN: 978-83-276-5816-6 
Grupa docelowa: 3-7 lat 
Premiera: 12.08.2020 



 

 

Czy wiesz, jak ważna jest energia słoneczna dla naszej planety? Czy potrafisz powiedzieć, czym 
jest energia i dlaczego potrzebujemy jej do życia? W tej książce poznasz źródła energii 
odnawialnej, nauczysz się, jak ją oszczędzać, oraz utrwalisz swoją wiedzę, wykonując ciekawe 
ćwiczenia. Na końcu książki czeka na Ciebie gra planszowa oraz dyplom za zdobycie wiedzy.  
 

Nasza przyroda. Środowisko i jego ochrona 
Autor: Krystyna Bardos 
Ilustrator: Adam Bardos 
Oprawa: zeszytowa 
Objętość: 24 strony 

Format: 210x297 
Cena: 16,99 
ISBN: 978-83-276-5817-3 
Grupa docelowa: 3-7 lat 
Premiera: 12.08.2020 

 

Czy wiesz, że świat jest naszym wspólnym domem? Wokół żyje mnóstwo ciekawych zwierząt, 
rosną rośliny, które są dla nich pokarmem lub dają im schronienie – wspólnie tworzymy naszą 
przyrodę. W tej książce dowiesz się, jak pomóc zwierzętom w zimie, dlaczego drzewa są tak 
ważne i dlaczego musimy dbać o pszczoły. Na końcu książki czeka na Ciebie gra planszowa oraz 
dyplom za zdobycie wiedzy. 

 
AKADEMIA MĄDREGO DZIECKA 

Akademia Mądrego Dziecka to seria książeczek dla najmłodszych dzieci w różnych kształtach i 
formatach, które zachęcają do nauki przez zabawę. Każda publikacja to wspaniała rozrywka 
wspomagająca rozwój. Kartonowe książeczki z wyciętymi kształtami, ruchomymi obrazkami, a 
także proste kolorowanki dla maluchów, barwne wydzieranki czy książeczki ze zmywalnym 
pisakiem świetnie rozwijają zdolności manualne, a przy okazji poruszają bliskie maluchom 

tematy i zaspokajają ich ciekawość. 
 

AKADEMIA MĄDREGO DZIECKA. POMÓŻ MI PRZETRWAĆ 
Seria „Pomóż Mi Przetrwać” została stworzona dla dzieci, które chcą mądrze wspierać 
przyrodę.  Książka zawiera planszę edukacyjną oraz słowniczek trudnych pojęć. 

 

Porwanie jeża Eliasza  
Autor: Ewa Nowak 
Ilustrator: Anna Łazowska 
Oprawa: twarda 
Objętość: 32 strony 

Format: 200x250 
Cena: 22,99 
ISBN: 978-83-276-5818-0 
Grupa docelowa: 3-7 lat 
Premiera: 12.08.2020 

 
Jeż to dzikie zwierzę, które wszyscy znamy i czasem je spotykamy. Ten niewielki ssak z kolcami 

jest bohaterem naszego opowiadania i ma na imię Eliasz. Pewnego razu chłopiec znajduje 
małego jeża. Dziecko myślało, że zwierzątko zostało porzucone, więc zabrało je do domu. Ale 
czy zrobiło dobrze, czy jeż na pewno był pozostawiony sam sobie?  



 

Elwirka na śnieżnej pustyni 
Autor: Ewa Nowak 
Ilustrator: Anna Łazowska 
Oprawa: twarda 
Objętość: 32 strony 

Format: 200x250 
Cena: 22,99 
ISBN: 978-83-276-5819-7 
Grupa docelowa: 3-7 lat 
Premiera: 12.08.2020 

 

Elwirka to mały pingwin cesarski. Właśnie wykluła się z jaja i musi przetrwać mroźną zimę na 
Antarktydzie. Gdy podrośnie, czeka ją długi spacer w kierunku oceanu, gdzie będzie się  uczyć, 
jak polować. Po drodze jednak czyha na nią wiele niebezpieczeństw. Z powodu globalnego 
ocieplenia lód w wielu miejscach jest cienki. Kiedy topnieje, powstają w nim wielkie szczeliny. 
Czy Elwirka sobie poradzi?  

 

BASIA 
 

Basia to współczesna, zabawna i mądra przyjaciółka dzieci przedszkolnych. Przygody 
rezolutnej Basi i jej dowcip pomagają najmłodszym zrozumieć świat, pokazują, jak poradzić 
sobie w trudnych sytuacjach. Swym humorem rozśmieszają dzieci i dorosłych. 
Seria „Basia” to świetna, współczesna literatura dziecięca, dowcipnie zilustrowana, w 
nowoczesnej oprawie graficznej. Pierwsza na polskim rynku próba wypromowania na szeroką 

skalę polskiego współczesnego bohatera dziecięcego.  
Wyjątkowość tej serii polega na tym, że przedstawia ona realny świat, w którym żyje 
współczesna rodzina. Basia jak każde dziecko ma mnóstwo pomysłów, jest twórcza, 
kreatywna, wesoła ale i potrafi się złościć, nie lubi sprzątać, marzy o własnym zwierzątku, bywa 
zazdrosna o młodsze rodzeństwo. Opowiadania Zofii Staneckiej i ilustracje Marianny Oklejak 

pozwalają przeżywać sytuacje z którymi spotykamy się na co dzień, w domu, w przedszkolu, 
czy na zakupach i choć często są to sytuacje trudne, stresujące to dowiadujemy się jak proste 
mogą być rozwiązania i odpowiedzi. Wystarczą mądrzy rodzice i odrobina humoru by świat 
każdego przedszkola był bezpieczny i pełen dobrych emocji. 
Krótkie opowiastki o Basi i Franku to propozycja wspólnej lektury, rozmowy i zabawy z 

dzieckiem, od najmłodszych lat. Basia jest starszą siostrą Franka. Dużo się razem bawią, 
czasem się na niego złości, ale przede wszystkim jest dla niego wzorem i przyjaciółką.  

 

Basia, Franek i jedzenie 
Autor: Zofia Stanecka 
Ilustrator: Marianna Oklejak 
Oprawa: kartonowa 
Objętość: 14 stron 

Format: 197x197 
Cena: 19,99 
ISBN: 978-83-276-5807-4 
Grupa docelowa: 0-3 lata 
Premiera: 12.08.2020 

 
 
 



 

Basia, Franek i zasypianie 
Autor: Zofia Stanecka 
Ilustrator: Marianna Oklejak 
Oprawa: kartonowa 
Objętość: 14 stron 

Format: 197x197 
Cena: 19,99 
ISBN: 978-83-276-5808-1 
Grupa docelowa: 0-3 lata 
Premiera: 12.08.2020 

 
 

CZYTAM SOBIE 
„Czytam sobie” to trzypoziomowy program wspierania nauki czytania dla dzieci w wieku 5–7 

lat. Książki w serii zostały napisane przez poczytnych polskich autorów i pięknie zilustrowane, 
całość przygotowana zgodnie z zaleceniami metodyków. Historie zawsze wciągające, czasem 
z dreszczykiem, innym razem pełne humoru, przygód, emocji i wzruszeń – każde dziecko 
znajdzie wśród licznych tytułów coś dla siebie. 

 

Smog w centrum miasta. Poziom 1  
Autor: Dorota Łoskot-Cichocka 
Ilustrator: Dorota Łoskot-Cichocka 
Oprawa: miękka 
Objętość: 32 strony  

Format: 145x185 
Cena: 12,99 
ISBN: 978-83-276-5837-1 
Grupa docelowa: 3-7 lat 
Premiera: 12.08.2020 
 

Pewnego zimowego dnia w radiu ogłoszono, że w mieście dzieje się coś strasznego. Nelka  nie 
mogła uwierzyć, w to, co słyszy. Smok, prawdziwy smok?! Czy jest wielki i ma dwie głowy? 
Okazuje się, że to nie smok ale smog, też groźny i niebezpieczny. 
Składam słowa, pierwszy poziom serii „Czytam sobie”, to wspaniały początek nauki czytania. 
Proste i zabawne historie są dziełem wybitnych polskich autorów. Opowiadania napisane są 

krótkimi zdaniami. Bardzo duża czcionka ułatwia czytanie, a zamieszczone po bokach stron 
wyrazy w ramkach służą do ćwiczenia głoskowania. Ilustracje najlepszych polskich twórców są 
harmonijnym uzupełnieniem czytanego tekstu. Forma książek zgodna jest z zaleceniami 
metodyków. 
 

Goryl u fryzjera. Poziom 1  
Autor: Rafał Witek 
Ilustrator: Jolanta Richter-Magnuszewska 
Oprawa: miękka 
Objętość: 32 strony 
Format: 145x185 
Cena: 12,99 
ISBN: 978-83-276-5838-8 
Grupa docelowa: 3-7 lat 
Premiera: 12.08.2020 



 

Pewnego ranka goryl Mietek spojrzał w lustro i stwierdził, że coś trzeba zrobić z jego bujna 
czupryną. Prędko umówił się więc do fryzjera. Tylko, którą fryzurę wybrać? 
Składam słowa, pierwszy poziom serii „Czytam sobie”, to wspaniały początek nauki czytania. 
Proste i zabawne historie są dziełem wybitnych polskich autorów. Opowiadania napisane są 
krótkimi zdaniami. Bardzo duża czcionka ułatwia czytanie, a zamieszczone po bokach stron  
wyrazy w ramkach służą do ćwiczenia głoskowania. Ilustracje najlepszych polskich twórców są 

harmonijnym uzupełnieniem czytanego tekstu. Forma książek zgodna jest z zaleceniami 
metodyków. 
 

Złota rybka. Poziom 2  
Autor: Justyna Bednarek 
Ilustrator: Agnieszka Żelewska 
Oprawa: miękka 
Objętość: 48 stron 

Format: 145x185 
Cena: 12,99 
ISBN: 978-83-276-5839-5 
Grupa docelowa: 3-7 lat 
Premiera: 12.08.2020 
 

Weronka i Mati jadą do babci Doroty. Babcia to prawdziwa artystka! Proponuje wnukom 
zbudowanie domku na drzewie. Werka przystaje na to ochoczo, lecz Mati wolałby grać na 

smartfonie. Tylko skąd go wziąć? Może złota rybka spełni jego życzenie? 
Składam zdania, drugi poziom „Czytam sobie” to propozycja dla dzieci, które rozpoczęły już 
swoja przygodę z czytaniem. Zdania są tu dłuższe, a w tekście jest więcej dialogów. Duża 
czcionka ułatwia czytanie, a wyrazy w ramkach pomagają w ćwiczeniu sylabizowania. Ciekawe,  
zabawne historie pióra wybitnych polskich autorów i ilustracje autorstwa najlepszych polskich 

ilustratorów sprawią, że czas spędzony na czytaniu, będzie czasem świetnej zabawy.  Zgodne 
z zaleceniami metodyków. 
 

Mały skryba i wielka piramida. Poziom 2 
Autor: Marcin Baran 
Ilustrator: Joanna Rusinek 
Oprawa: miękka 
Objętość: 48 stron  

Format: 145x185 
Cena: 12,99 
ISBN: 978-83-276-5840-1 
Grupa docelowa: 3-7 lat 
Premiera: 12.08.2020 

 
Panufer to stary egipski skryba mieszkający kiedyś w Turze. Pewnego dnia jako mały chłopiec 
popłynął w rejs barką po Nilu z Tury do Gizy, gdzie jego tata budował piramidy.  

Składam zdania, drugi poziom „Czytam sobie” to propozycja dla dzieci, które rozpoczęły już 
swoja przygodę z czytaniem. Zdania są tu dłuższe, a w tekście jest więcej dialogów. Duża 

czcionka ułatwia czytanie, a wyrazy w ramkach pomagają w ćwiczeniu sylabizowania. Ciekawe, 
zabawne historie pióra wybitnych polskich autorów i ilustracje autorstwa najlepszych polskich 
ilustratorów sprawią, że czas spędzony na czytaniu, będzie czasem świetnej zabawy. Zgodne z 
zaleceniami metodyków. 



 

Darwin. Opowieść o naszej wielkiej rodzinie. Poziom 3  
Autor: Mikołaj Golachowski 
Ilustrator: Dorota Wojciechowska-Danek 
Oprawa: miękka 
Objętość: 64 strony 

Format: 145x185 
Cena: 14,99 
ISBN: 978-83-276-5842-5 
Grupa docelowa: 3-7 lat 
Premiera: 12.08.2020 

 

Odkrycia wielkiego przyrodnika, Karola Darwina raz na zawsze zmieniły pojęcie ludzi na temat 
roślin, zwierząt oraz ich samych. Ale… dlaczego właściwie były tak ważne i przełomowe? I – jak 
w ogóle do nich doszło?  
Połykam strony to trzeci poziom serii „Czytam sobie” przeznaczony dla dzieci, które już czytają 
samodzielnie. Duża czcionka ułatwia czytanie, a słowa zaznaczone gwiazdką są wyjaśnione w 
alfabetycznym słowniczku na końcu książki. Czarno-białe ilustracje i przewaga ilościowa tekstu 

nad ilustracjami dają poczucie obcowania z prawdziwą książką. Forma książek zgodna jest z 
zaleceniami metodyków. 
 

CZYTAM SOBIE EKO 
Czytam sobie EKO to książki do nauki czytania, w których szczególna rola przypada tematyce 

związanej z ochroną środowiska i tak zwaną inteligencją ekologiczną. To uwrażliwienie na stan  
natury i jej zasobów jest w dzisiejszym świecie już nie tylko ważne – jest odpowiedzialnością 

każdego człowieka, małego i dużego. A za to, czy młodzi ludzie zdobędą tę wrażliwość – 
odpowiadamy my dorośli. W tym przypadku my wydawcy. Czytam sobie EKO to nasz wkład w 
budowanie podwalin lepszego świata przez edukację młodego czytelnika i dostarczanie mu 

nie tylko narzędzia do zdobycia kluczowej umiejętności czytania, ale także rozwinięcia 
świadomości tego, co dzisiaj oznacza wspólna odpowiedzialność człowieka za środowisko i 

przyszłość Ziemi. 
 

Opowieść starego drzewa. Poziom 3  
Autor: Ewa Winnicka 
Ilustrator: Agata Królak 
Oprawa: miękka 
Objętość: 64 strony  

Format: 145x185 
Cena: 14,99 
ISBN: 978-83-276-5841-8 
Grupa docelowa: 3-7 lat 
Premiera: 12.08.2020 
 

Hetman to piękny stary dąb rosnący w warszawskim Powsinie. Drzewo, które liczy sobie ponad 
dwieście lat, wiele widziało, słyszało i zapamiętało. Posłuchajcie, jego opowieści. Poczujcie, jak 
wygląda świat z perspektywy drzewa. 

Połykam strony to trzeci poziom serii „Czytam sobie” przeznaczony dla dzieci, które już czytają 
samodzielnie. Duża czcionka ułatwia czytanie, a słowa zaznaczone gwiazdką są wyjaśnione w 
alfabetycznym słowniczku na końcu książki. Czarno-białe ilustracje i przewaga ilościowa tekstu 
nad ilustracjami dają poczucie obcowania z prawdziwą książką.  Forma książek zgodna jest z 
zaleceniami metodyków. 



 

HORRRENDALNA HISTORIA POLSKI 
Cykl o historii Polski, strrraszny i strrrawny dla wszystkich, nawet dla tych otępionych 
szkolnymi programami. Zawiesina dziejowa, łatwo przyswajalna, łagodzi skutki szkodliwych 
terapii pedagogicznych oraz fobii szkolnej. Nauka historii przestaje być nudna. Najważniejsze 
wydarzenia zostały przedstawione w zabawny, czasami bardzo dosłowny sposób, ale za to bez 
zadęcia i patosu często spotykanych w szkole i podręcznikach. W tych książkach fakty stają się 

bardziej oswojone, a szczegółowe informacje i ciekawostki łatwiejsze do zapamiętania dla 
młodych czytelników. Dzięki niebanalnej narracji, komiksowym ilustracjom i sporej dawce 
humoru każdy może polubić naukę historii.  

 

Sprytni Słowianie 
Autor: Małgorzata Fabianowska; Małgorzata Nesteruk 
Ilustrator: Jędrzej Łaniecki 
Oprawa: miękka 
Objętość: 128 stron 

Format: 148x210 
Cena: 19,99 
ISBN: 978-83-276-5809-8 
Grupa docelowa: 8-12 lat 
Premiera: 12.08.2020 

 

Na pewno nie wiesz, jak się prało w leśnych pralkach, jak chąsili na chąsach chąsiebnicy i 
dlaczego gryziono, kłuto i drapano chorych. Dzięki tej książce dowiesz się wiele o dziwnych 
ludach, o których nic pewnego nie wiadomo. O ich wędrówkach po Europie, o wojennych 
okrucieństwach, chytrych podstępach i odlotowych obyczajach. 

 

Pokrętni Piastowie 
Autor: Małgorzata Fabianowska; Małgorzata Nesteruk 
Ilustrator: Jędrzej Łaniecki 
Oprawa: miękka 
Objętość: 144 strony 

Format: 148x210 
Cena: 19,99 
ISBN: 978-83-276-5810-4 
Grupa docelowa: 8-12 lat 
Premiera: 12.08.2020 

 

Kto piastuje najważniejsze miejsce w naszych dziejach? To jasne – legendarny praprzodek 
Piast, piastun piastowskiej dynastii, piasta koła polskiej historii, które zaczęło się toczyć od 
chwili, gdy wybrano go królem. W tej książce przeczytasz o epoce, w której krew lała się równie 
obficie jak przysłowiowe mleko i miód, a przeżywali tylko najtwardsi i najbardziej… pokrętni.  

 

Dynamiczna dynastia Jagiellonów 
Autor: Małgorzata Fabianowska; Małgorzata Nesteruk 
Ilustrator: Jędrzej Łaniecki 
Oprawa: miękka 
Objętość: 152 strony 

Format: 148x210 
Cena: 19,99 
ISBN: 978-83-276-5811-1 
Grupa docelowa: 8-12 lat 
Premiera: 12.08.2020 



 

 

Miewasz sny o potędze? Marzysz o władaniu ogromnym państwem, które rozciąga się od 
morza skutego lodem do morza o ciepłych falach? Jeśli tak, musisz mieć w sobie kroplę 
jagiellońskiej krwi! Dzięki tej książce poznasz od podszewki dynastyczne knowania, trafi Ci się 
okazja, żeby poszukać kamienia filozoficznego, a może nawet awansujesz na nadwornego 
błazna i będziesz mógł kpić, z kogo się da. 

 

Atrakcyjni królowie elekcyjni 
Autor: Małgorzata Fabianowska; Małgorzata Nesteruk 
Ilustrator: Jędrzej Łaniecki 
Oprawa: miękka 
Objętość: 160 stron 

Format: 148x210 
Cena: 19,99 
ISBN: 978-83-276-5812-8 
Grupa docelowa: 8-12 lat 
Premiera: 12.08.2020 

 
Nie należysz do żadnej dynastii? Nie szkodzi, od czego jest wolna elekcja! Dzięki niej i Ty 
mógłbyś zasiąść na tronie. A historia królów elekcyjnych pokazuje, jak żyć na luzie w trudnych 
czasach. Dzięki tej książce dowiesz się, jak chadzano od Sasa do Lasa, kogo Kościuszko chciał 
zabić tomahawkiem i u kogo niedźwiedzie były gorylami. 

 

MINECRAFT 
Fenomen gry MINECRAFT nie przestaje zaskakiwać – jej popularność wzrasta nieprzerwanie 
od 2009 roku, a prawdziwego rozpędu nabrała w 2014 roku, gdy twórca gry, studio Mojang, 
zostało kupione przez koncern Microsoft.  Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się książki i 

poradniki dla graczy – dotychczas w Polsce sprzedało się 400 tysięcy egzemplarzy.  
W ofercie wydawnictwa Egmont dostępne są jedyne na rynku oficjalne poradniki i książki na 

licencji studia Mojang. Dzięki zawartej w nich wiedzy, fani gry uzyska bezcenne wskazówki 
dotyczące funkcjonowanie w tym niebezpiecznym, ale fascynującym świecie. Dzięki nim 
możesz zostać budowniczym, wojownikiem, a nawet prawdziwym ekspertem!  
 

Podręcznik gracza Minecraft Dungeons.  

Poradnik dla bohaterów 
Autor: Stephanie Milton 
Ilustrator: Ryan Marsh 
Tłumaczenie: Anna Hikiert 
Oprawa: twarda 
Objętość: 96 stron 

Format: 148x210 
Cena: 32,99 
ISBN: 978-83-281-4846-8 
Grupa docelowa: 8-12 lat 
Premiera: 12.08.2020 

 

Minecraft Dungeons to zupełnie nowa przygodowa gra akcji osadzona w zbudowanym z 
bloków świecie Minecrafta. Misją gracza jest ocalić świat od zagłady sprowadzonej przez 
zdeprawowanego Arcyzłosadnika. Ale jak to zrobić? Jak odnaleźć w sobie męstwo i czystość 
charakteru – i pokonać hordy nowych wrogów? Będzie to wyzwanie idealne dla każdego fana 



 

Minecrafta, a niniejszy podręcznik zawiera rady i wskazówki specjalistów Mojanga, które 
pomogą obrać odpowiednią strategię, odnaleźć się w nowych środowiskach, obchodzić z 
nieznanymi artefaktami i ukończyć poszczególne poziomy gry. Do dzieła, przygoda czeka! 
 
 
 

 

SERIA NOSTALGIA 
Wybierz się w nostalgiczną podróż do świata ponadczasowych opowieści filmowych Disneya.  
W serii klasycznych opowieści filmowych Disneya ukazały się także: Alicja w Krainie Czarów, 
Zakochany Kundel, Piotruś Pan, Król Lew oraz Bambi. 

 

Pinokio 
Autor: Ewa Karwan-Jastrzębska 
Ilustrator: Walt Disney Studio 
Oprawa: twarda 
Objętość: 32 strony 

Format: 200x250 
Cena: 24,99 
ISBN: 978-83-276-5880-7 
Grupa docelowa: 3-7 lat 
Premiera: 12.08.2020 

 

Pinokio to jedna z najbardziej wzruszających klasycznych historii. Przeżyj raz jeszcze 

niezapomniane przygody z pajacykiem, który mimo że jest drewnianą zabawką, musi zmagać 
się z ludzkimi słabościami, by w nagrodę za dobre postępowanie stać się prawdziwym 
chłopcem. 
 

Bambi 
Autor: Bob Grant 
Ilustrator: Walt Disney Studio 
Tłumaczenie: Bartłomiej Nawrocki 
Oprawa: twarda 
Objętość: 32 strony  

Format: 200x250 
Cena: 24,99 
ISBN: 978-83-276-5881-4 
Grupa docelowa: 3-7 lat 
Premiera: 12.08.2020 

 
Daj się porwać tej chwytającej za serce opowieści i bohaterom, którzy zaprowadzą cię w głąb 
lasu. To właśnie tam mieszka niezwykły jelonek Bambi. Opatrzona klasycznymi ilustracjami z 
lat czterdziestych historia Bambiego to jedna z ulubionych baśni dzieci na całym świecie. 

Eleganckie wydanie nawiązujące do starych książek powoduje, że Bambi będzie idealnym 
prezentem zarówno dla dzieci, jak i rodziców, a nawet dziadków. 
 

 


