
Транспорт. Велика книга
Ця велика яскрава книжка стане найкращим по
дарунком для малюків, які обожнюють машини. 
Маленькі читачі проїдуть автобаном, побувають на 
будівельному майданчику, зберуть урожай і допо
можуть рятувальникам. Деталізовані зображення 
найцікавіших автомобілів привернуть увагу най
вибагливіших любителів техніки.

Вчимо слова

Відкривай,і ти дуже швидко вивчиш чис
ла, форми, кольори, протилежності, пори 
року, дні тижня та... ще купу цікавинок!

220 грн

310 грн

270 грн

Обкладинка: тверда
Мова:  українська, 

російська

Сторінок: 16
Розмір: 205х260 
Рік: 2020

Обкладинка:  
тверда
Мова:  українська, 

російська
Сторінок: 10
Розмір: 340х450 
Рік: 2018

Вчимося разом з пухнастиками

У цій книжці безліч сюрпризів!Дитина 
легко й весело вивчить кольори, цифри, 
форми та протилежності разом із родиною 
пухнастиків! Діти дізнаються багато нових 
слів, розвинуть мовлення та фантазію.

А ще на них чекає неймовірно цікаве 
дослідження неосяжного світу!

Обкладинка:  
тверда
Мова:  українська, 

російська
Сторінок: 24
Розмір: 200х200 
Рік: 2019

Нік Акланд

Серія «Відчиняємо віконця»
Серія «Відчиняємо віконця» допоможе дітлахам пізнати 
навколишній світ. Книжки серії наповнені кумедними 
яскравими ілюстраціями та підписами до них, мають 
безліч віконець, за якими ховаються кольорові елементи.

130 грн

Обкладинка:  
тверда
Мова:  українська, 

російська
Сторінок: 10
Розмір: 204х204 
Рік: 2018

Ілюстрації Дженні Бредлі

Серія «Пограй»
Ця серія книжок познайомить малюків з абеткою, циф
рами, тваринами й транспортом. А яскраві ілюстрації 
зроблять процес запам’ятовування ще цікавішим! 

Обкладинка: тверда
Мова:  українська, 

російська

Сторінок: 10
Розмір: 204х204
Рік: 2018

130 грн

Ілюстратор Тоні Вульф
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Укладач Анналіза Лей
Історії про те,  
як зростають діти

Звірятка, про яких розповідає ця книжка, 
вчаться дружити, миритися, знаходити 
вихід із непростих ситуацій та просто бути 
собою. Зібрані тут оповідки короткі, добрі 
й повчальні.

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 184
Розмір: 200х255 
Рік: 2020

Дивовижні казки для мрійників

Русалонька, Пітер Пен, непохитний олов’я
ний солдатик і бридке каченя — герої ди
вовижних казок зібралися разом, щоб 
повести маленьких читачів у країну мрій! 
Вони розкажуть, як сміливість, віра в доб
ро та впевненість у собі можуть творити 
справжні дива.

160 грн

140 грн

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 48 
Розмір: 215х285
Рік: 2021

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 80
Розмір: 215х255 
Рік: 2021

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 56
Розмір: 215х285 
Рік: 2021

Анна Казаліс
Бабусині казки на добраніч

Щовечора бабусяведмедиця та бабу
сякролиця розповідають онукам цікаві 
казки про інших тварин. Ці оповідки ви
кликають сміх і замилування, а також зму
шують замислитися над тим, що все життя 
потрібно навчатись і не боятися перешкод, 
прагнути бути добрими, вмілими, працьо
витими та бодай трішечки слухняними.

180 грн

160 грн

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 96

Розмір: 200х255 
Рік: 2021

Серія «Улюбені казки»
Запрошуємо до чарівного світу українськиї казок, 
без яких не можливо уявити дитинство!

Хоробрий Кирило Кожум’яка, кмітливий Івасик 
Телесик, солом’яний бичок, нерозлучні друзі котик 
і півник та хитрющий пан Коцький — із цими геро
ями народних казок малятам буде цікаво завжди.

Тож уперед — до неймовірних дивовиж і пригод!

Чарівні казки

Одинадцять цікавих історій із неймовір
ними ілюстраціями й чудовими персо
нажами, які навчать доброті й чуйності, 
сміливості й вірності, чесності й щедрості. 190 грн

220 грн

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 128 
Розмір: 215х285
Рік: 2020

Анна Казаліс

Велика книжка про пори року
Ця книжка відчинить двері в дивовижний світ, де 
звірі й пташки живуть у злагоді й тішаться приро
ді за будьякої пори року. Вони радо зустрічають 
весну пташиним концертом, улітку влаштовують 
змагання з плавання, варять найсмачніше у світі 
варення, восени збирають плоди й пригощають 
одне одного різною смакотою, а тоді дружно го
туються до сніжної зими, коли так весело кататися 
на санчатах і ладитися до Різдва.

Ілюстратор Тоні Вульф
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Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 80

Розмір: 220х255 
Рік: 2019

Говарт Гайді та Деніел

Маленьке диво

Кожен із нас може творити дива і змінювати світ. Дра
кончик Трісь був не таким, як усі. І це врятувало цілий 
ліс! А Маленький Робот, хоч і не мав серця,виявився 
таким добрим, що став найкращим другом для лісових 
мешканців. Це історії про те, як важливо вірити у свої 
сили, навіть якщо ти маленький. Історії про те, що вар
то дбайливо ставитися до природи. І про те, що всі ми 
різні, але це не заважає нам дружити.

Аманда Нолл
Агов, це мій монстр

У цій історії прекрасне спів
відношення сміху й дрижа
ків, ціла вервечка монстрів 
на будьякий смак і ду
жедуже хоробра дівчинка, 
яка боїться тільки… гикавки.

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 32
Розмір: 255х255 
Рік: 2018

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 32
Розмір: 255х255 
Рік: 2020

Аманда Нолл
Як я зустрів  

свого монстра

Чудовий пріквел до кни
жок — володарів світових 
винагород «Мені потрібен 
мій монстр» і «Агов, де мій 
монстр».

159 грн

145 грн

185 грн

190 грн

170 грн

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 64
Розмір: 220х255 
Рік: 2020

Марія Лоретта Джиралдо

Тедді
Тедді — дуже добрий маленький ведмедик. Він 
обожнює розважатися, ласувати солодощами й до
помагати іншим, а ще з ним повсякчас трапляється 
чимало неймовірних пригод. Разом із Тедді малюки 
навчаться дотримуватися обіцянки, завжди вмива
тися й чистити зубки після їжі, а також дізнаються, як 
подолати свої страхи. Пригоди кумедного ведмеди
ка розважать дітей і зроблять кожен день радісним 
і неповторним.

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 80

Розмір: 220х240
Рік: 2020

Елісон Рейнолдс

Хто проти чемного  
ведмедика?
Ведмідь Бублик і дотепне дівчатко на ім’я Брі праг
нуть з усіма бути чемними й вихованими.Вони 
полюбляють розважатися й бешкетувати, але на
магаються нікому не шкодити й не заважати,а ще 
вчаться дотримуватися правил безпеки. У кучугу
рах снігу чи влітку на дитячому майданчику — завж
ди і всюди слід бути обачними. Про це двоє друзів 
і розповідають іншим, намагаючись пояснити, як 
важливо бути добрими й дружніми.
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Юлія Семченкова
Мімі

Мімі — незвична курочка. Вона вчить літери, 
обожнює дивитися фільми, мріє потрапити 
у Францію і знайти чарівного принца. Однак 
інші курочки не розуміють Мімі та постійно 
кепкують із неї. Тож Мімі вирішує довести, 
що вона може досягти навіть неможливого, 
збирає валізку та вирушає в подорож, де на 
неї чекають дивовижні пригоди.

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 112
Розмір: 195х285 
Рік: 2021

Ервін Мозер
Пригоди кота Бориса
У цій збірці 24 ілюстровані пригоди, що відбулися 
з котом Борисом упродовж чотирьох пір року. Цей 
бешкетник має автівку з ванни, улаштовує пікнік, 
читає книжки, добирає таємниче вбрання на маска
рад, заводить дружбу з мишеням — і взагалі в нього 
купа справ! Щоразу Борис виявляє кмітливість, до
брозичливість і допитливість, знаходячи оригіналь
ні способи для виконання повсякденної роботи.

Свапна Хеддоу
Велика несподіванка  
для маленької Кролі

Ця тепла книжечка про пригоди маленької 
кролі та її дідуся вчить бути доброзичливим 
та дбати про інших і доводить, що це зовсім 
не складно.

Черепашка  
Шашка та його друзі

У цих восьми історіях кмітливі звірята на
вчають дітлахів допомагати, говорити прав
ду, бути слухняними й терплячими, пова
жати інших та вміти взаємодіяти в команді.

200 грн

220 грн

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 96
Розмір: 145х210 
Рік: 2021

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 128
Розмір: 215х285 
Рік: 2021

Євген Харук
Мандрівка пана Будяка

Пан Будяк, досвідчений мандрівник, ви
рушає в чергову подорож. Він побачить 
дивовижний край, у якому живуть пта
хофони й рибидирижаблі, знайде нових 
друзів і вкотре пересвідчиться: якщо ти 
допомагаєш іншим, то й тобі прийдуть на 
порятунок.

200 грн

190 грн

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 48 
Розмір: 195х235
Рік: 2021

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 48
Розмір: 215х285 
Рік: 2021

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 80
Розмір: 235х255 
Рік: 2021

180 грн

Заскія Гула

Мала панда Пай
Панда Пай — зовсім не великий вайлуватий ведме
дикпузань із чорнобілим хутром. Він мала панда! 
Руда, прудка, непосидюча. Пай мандрує заповідни
ком, вивчаючи себе та світ. Замислюється над важ
ливими питаннями й таки дістає на них відповідь. 
Потрапляє в пригоди та знаходить нових друзів. 
У книжці три історії з життя малого витівника.

ДОШКІЛЬНИЙ ВІК ДОШКІЛЬНИЙ ВІК
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180 грн

250 грн

180 грн

Обкладинка: тверда
Мова:  українська, 

російська
Сторінок: 72
Розмір: 220х290 
Рік: 2020

Обкладинка: тверда
Мова:  українська, 

російська
Сторінок: 64
Розмір: 215х285 
Рік: 2021

Обкладинка: тверда
Мова:  українська, 

російська
Сторінок: 96
Розмір: 220х290 
Рік: 2021

Ганс Крістіан Андерсен

Чарівні казки Андерсена
От уже майже двісті років у кожній оселі, де живуть 
діти, зачитуються казками Ганса Крістіана Андерсена. 
Крихітна Дюймовочка, тендітна принцеса на гороши
ні, свинопас, який виявляється справжнім принцом, 
можуть не лише розважити малюків, а й долучити 
їх до вічних цінностей, навчити доброти, прищепити 
любов до книжок. Дивовижні ілюстрації відомої укра
їнської художниці Яни Фефелової заворожать читачів 
і дозволять зануритися до чарівного світу казок. Тож 
діти читатимуть із задоволенням.

МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК

Ернст Теодор Амадей Гофман
Лускунчик та мишачий король

Чарівна історія про хороброго Лускунчика, 
яка прикрашена вишуканими ілюстраціями, 
створює атмосферу справжньої казки.

219 грн

Обкладинка: 
тверда
Мова:  
українська, 
російська

Сторінок: 40
Розмір: 230х330 
Рік: 2019

Сільві Місслен, Амандін Піу 

Агов! Де ти, Чарівний Принце?
Ну скільки можна чекати на Чарівного Принца, си
дячи в башті? Терпець урвався! Маленькі принцеси 
Роза і Жозефіна вирушають на його пошуки. Дорога 
довга й небезпечна: темний ліс, химерні будиночки 
з дивними мешканцями, загадкові стежки в неві
домість…

Рудольф Еріх Распе,  
Ґотфрід Авґуст Бюргер
Пригоди барона Мюнхгаузена

Барон Мюнхгаузен — незвичайний персо
наж, який постійно потрапляє в найнесподі
ваніші пригоди та якому дуже кортить вам 
про них розповісти.

240 грнОбкладинка: 
тверда
Мова: українська
Сторінок: 48
Розмір: 195х235 
Рік: 2021

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 144
Розмір: 220х290 
Рік: 2020

Урсула Познанскі
Страшенно чудова суперпринцеса

Ця кумедна історія із цілковито несподіва
ним кінцем показує, що не обов’язково ви
ходити заміж за принца, щоб стати справж
ньою суперпринцесою. 

Паола Мулацці 
Історії про принцес

Майже кожна дівчинка мріє бути принце
сою.Прагне цього й маленька Камілла.Од
нак для досягнення мети вона має повірити 
у свої сили. А допоможе в цьому й надиха
тиме історіями про чарівних,рішучих і до
брих принцес хамелеон Клементіно.

130 грн
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У лісі, на морі, у джунглях  
і в полі: історії про тварин

Розповіді про різних тваринок  — жваві 
й казкові — навчать дитину слухняності 
та чесності, а ще допоможуть зрозуміти, 
що треба завжди вірити у свої сили й напо
легливо рухатися вперед до мрії.

180 грн

240 грн

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 48
Розмір: 215х285 
Рік: 2021

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 144
Розмір: 215х285 
Рік: 2019

185 грн

Обкладинка: 
тверда
Мова: українська
Сторінок: 176

Розмір: 127х197  
Рік: 2020

Радій Полонський

Таємниця Країни Суниць
Троє героїв оповіді, бажаючи назбирати для своїх 
друзів суниць, потрапляють у дивовижну країну, 
де живуть хвальки, підлабузники, ябеди та заз
дрісники.Правителі цієї країни хочуть зашкодити 
дітям повернутися додому.Чи вдасться друзям 
перемогти ворогів?

230 грн

239 грн

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 224
Розмір: 163х235 
Рік: 2020

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 64
Розмір: 215х285 
Рік: 2020

Григорій Сковорода
Байки

Байки Григорія Сковороди — це філософ
ські мініатюри, розмисли. Але насамперед 
це теплі й кумедні оповідки про тварин, які 
хитрують, ледарюють, бояться й деруть 
носа, як справжні люди.

«Байки» упорядкував один із найкра
щих знавців творчості Сковороди — про
фесор Леонід Ушкалов

МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК

260 грн
Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 112

Розмір: 215х285 
Рік: 2020

Катерина Єгорушкіна

Історії хоробриків 
із Горішкових Плавнів
Історії хоробриків — це справжня казкотерапія для 
малечі та корисні психологічні поради для дорос
лих. Добрі історії допоможуть дітям стати сміливі
шими та завзятішими, а їхнім батькам — мудрішими.

Наталія Ясіновська
Таємниця Схованого острова

Дванадцятирічна Мар’яна разом із роди
ною переїздять до… острова! Не безлюдно
го, але з таємницею. А попереду чудернаць
ка нова оселя, що дивним чином змінює 
колір шпалер та моделює цілі кімнати!

Татуся Бо 
Пригоди Крутелика,  
або Звідки приїхав перший велосипед

Книжка Татусі Бо — це весела й пізнаваль
на мандрівка, з якої малюки дізнаються всі 
таємниці велосипедистів: де вони з’яви
лися, які бувають, що за секретний меха
нізм спричинює їхній рух і навіть те, який 
вигляд вони мали понад сто років тому.

ТОП 
ПРОДАЖУ

1312



Юрій Нікітінський
І прийшли пінгвіни... 

Чудова історія від класика дитячої україн
ської літератури. Що буде, якщо в київсько
го школяра Вані Овалова оселяться звичай
ні... пінгвіни з Антарктики? Буде весело! 
Будуть постріли з гармат, рокконцерт, політ 
у космос і справжнє антарктичне морозиво!

97 грн

180 грн

Обкладинка: тверда
Мова:  українська,  

російська
Сторінок: 80
Розмір: 195х235   
Рік: 2018

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 128
Розмір: 163х235
Рік: 2020

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 128

Розмір: 163х235
Рік: 2020, 2021

Олег Чаклун

Мікробот
Пустун і справжній супергерой, маленький робот 
обожнює ігри, особливо хованки. Опинившись на 
Землі, прибулець зустрічає Амелію й Пітера. Тепер 
вони разом манд рують і потрапляють у дивовижні 
пригоди.

Олег Чаклун
Усі пригоди Синтії

Якщо ти принцеса, яка вміє запускати світло
вий комп’ютер та розгадувати таємниці вір
туальної реальності, то, можливо, зможеш 
урятувати світ і розплутати найскладніші 
загадки.

180 грн

МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 160

Розмір: 163х235
Рік: 2021

Всеволод Нестайко

Таємниця Віті Зайчика.  
Чарівний талісман
Класика української дитячої літератури. У збірці  
представлені твори Всеволода Нестайка про 
справжню дружбу, про мрії, які здійснюються, про 
пригоди та стосунки дітей і дорослих.

190 грн

Кузько Кузякін 
Другоасики з 2-А

Збірка дотепних та повчальних історій про 
незвичайне життя звичайнісіньких друго
класників від майстра дитячого гумору. 

170 грн

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 64
Розмір: 163х235
Рік: 2020

180 грн

Обкладинка: 
тверда
Мова:  
українська
Сторінок: 96
Розмір: 195х235
Рік: 2020

Іван Андрусяк
Морськосвинський детектив

Дуже смішний дитячий детектив від україн
ського класика. У головній ролі кмітливий 
любитель смачненького морський свин 
Жерар.

ТОП 
ПРОДАЖУ

ТОП 
ПРОДАЖУ

14 15



Ніна Гундатшні

Серія «Олівець професора Плюмбума»
Чи можна намалювати пригоди? Ще й як? Чарівний олівець допо
може головним героям, приятелям Ганні та Генрі, мандрувати та
ємничим світом Давнього Єгіпту та темними глибинами океану.

110 грн

МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК

Антьє Ціллат, Ян Бірк 

Серія «Детектив Флечер»
Приголомшливі й кумедні історії про скунсароз
бишаку Флечера, чемпіона зпоміж усіх детекти
вів, який розслідує чимало дивакуватих злочинів 
і повсякчас потрапляє в різноманітні халепи.

150 грн

Обкладинка:  
тверда
Мова:  
українська
Сторінок: 144
Розмір: 143х210
Рік: 2019, 2020, 2021

Обкладинка:  
тверда
Мова:  
українська
Сторінок: 80
Розмір: 170х215
Рік: 2021

110 грн Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 96

Розмір: 143х220
Рік: 2020

THiLO

Серія «Шерлок-молодший»
Чи не кожен знає, хто такий Шерлок Голмс. Але не 
всі чули про його не менш талановитого нащад
ка — Шерлока Голмса П’ятого. Як і відомий пращур, 
маленький Голмс зустрічає свого Ватсона, випро
бовує його на роль помічника — і згодом хлопці 
засновують детективну агенцію. Та їхня історія не 
суто класичний детектив, а справжній мозковий 
штурм для читачів, що сприяє розвитку логічного 
мислення, роботі в команді та формуванню пра
вильних цінностей. А головне: пригоди юних детек
тивів допоможуть дітям у вивченні англійської мови.

90 грн
Обкладинка:  
інтегральна
Мова:  українська, 

російська

Сторінок: 144
Розмір: 150х190
Рік: 2018

Аарон Блейбі

Серія «Погані хлопці»
МІСТЕР ВОВК, МІСТЕР ЗМІЯ, МІСТЕР АКУЛА, МІС
ТЕР ПІРАНЬЯ — ще ті ПОГАНЦІ, це знає кожен. Вони 
страшні, небезпечні й добряче попсували всім жит
тя. Але ці хлопці хочуть бути ГЕРОЯМИ. І вони бе
руться творити ДОБРІ СПРАВИ... Хочете ви того чи 
ні. Це найцікавіша, найсміливіша та найкумедніша 
книжка з тих, що ви будьколи брали до рук. Тож 
час нарешті зустрітися зі справжніми ПОГАНИМИ 
ХЛОПЦЯМИ. 

ТОП 
ПРОДАЖУ

ТОП 
ПРОДАЖУ

1716



Катя Фріксе

Чарівна «Книгарня бажань»
Як допомогти подрузі, яка переїджає в інше місто, 
як влаштувату найкращий день народження та 
як перемогти на конкурсі талантів? Головній ге
роїні дівчинціКларі завжди допоможе «Чарівна 
книгарня бажань» пані Сови, де є дуже Балакуче 
Дзеркало та жартівник Кіт поет. Ця серія книг 
захохує дітей в затишну атмосферу книгарень

220 грн

150 грн

Обкладинка:  
тверда
Мова:  українська
Сторінок: 128
Розмір: 215х255
Рік: 2020

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 176
Розмір: 143х210 
Рік: 2020

Урсел Шеффлер
Ойко з планети Танехай

Чи можна навчити маленьке чудовись
ко — нечупару Ойкокорисним навичкам: 
як поводитися вдома й на вулиці, вітатися 
й вибачатися, як чистити зуби й займатися 
спортом? А чому ні, якщо за справу береть
ся справжній друг. Із цією книжкою діти 
легко запам’ятають поради з етикету.

Ґжеґож Касдепке
Жахасько та інші ко(с)мічні оповідки

Одного разу прибулець Жахасько вирішив 
провести канікули на примітивній планеті 
Земля і потрапив у родину Майї та Філіпа! На 
Майю, Філіпа та їхніх батьків чекає багато не
сподіванок. Добре, що Жахасько приїхав не
надовго — у нього тільки два рочки канікул. 

МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІКМОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК

Саллі Одґерс, Адель Кей Томас

Серія «Перлинка»
Єдиноріжка Перлинка наполегливо вчиться чарува
ти та літати, але постійно потрапляє у халепи...Веселі 
та кумедні історіїї , в яких магія дружби головних 
героїв творить справжні дива

95 грн

Обкладинка:  
інтегральна
Мова: українська
Сторінок: 128
Розмір: 150х190 
Рік: 2019

99 грн

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 64
Розмір: 163х235
Рік: 2019

Обкладинка: тверда
Мова:  українська, 

російська

Сторінок: 136
Розмір: 155х205 
Рік: 2019

Аліса Пантермюллер

Серія «Лінні фон Лінкс»
Якщо ти дівчинка 10 років, кмітлива та весела, і мрієш 
підкорити світ своїми віршами та акторським мис
тецтвом — ти Лінні фон Лінкс! Лінні не зупинять ні 
поразки, ні підступна подруга на шляху до вершини 
слави! Книга сповнена пригод та веселих пустощів.

145 грн

ТОП 
ПРОДАЖУ

18 19



МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК

Обкладинка: 
тверда
Мова: українська
Сторінок: 56
Розмір: 215х285 
Рік: 2021

150 грн

АнҐеліка Ністрат
Зграя з даху

Разом із зухвалими друзями, підкорювача
ми дахів: куницею, єнотом і совою — діти 
навчаться долати страх і перешкоди, а та
кож дізнаються, чому варто зажди збері
гати спокій.

Обкладинка: 
тверда
Мова: українська
Сторінок: 152
Розмір: 143х210 
Рік: 2020

140 грн

Обкладинка: 
тверда
Мова: українська
Сторінок: 144
Розмір: 163х235 
Рік: 2021

Каталіна Браузе

Серія «Пустельна банда»
Хоробрий терміт, замріяний верблюд, кмітливий 
фенек і похмурий хамелеон — ось які незвичайні 
тварини мешкають у старому термітнику пекучої 
пустелі. Справжнім друзям ніколи не сумно, бо при
годи завжди поруч! 

Ці кумедні історії вчать дітлахів бути сміливими, 
вірити у свої сили, а головне — не кидати друзів 
напризволяще.

Крістіан Зельтманн
Робін кіт. Пригоди супергероя

Кіт Робін не простий кіт, він любить розплу
тувати складні детективні справи та легко 
поринає у пригоди. З ним завжди вірні 
друзі, гітара й улюблені картопляні чипси.

МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 144
Розмір: 163х235 
Рік: 2020

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 144
Розмір: 163х235 
Рік: 2020

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 144
Розмір: 163х235 
Рік: 2021

160 грн

Марцин Мортка
Дракон з-поза паркану

Марцин Мортка
Суцільний дракокаліпсис

Марцин Мортка
Скарби Смалюнчика  

й помідорний Дракон 

Чи можуть товарищувати люди та дракони, яких разділяє багаторічна ворожнеча та 
високий паркан? Мабуть, ні… Але ніщо так не об’єднує, як пристрасть до пригод та 
пошук скрабів. Чудово ілюстровані історії про смілового дракончика Дмухлика та 
його друзів лицарів.

149 грн149 грн

Анналена Лухс

Серія «Принцеса Аннелі»
Веселі пригоди чарівної принцеси Аннелі та її милого поні, 
які мешкають у Солодкому лісі. Книги сподабаються всім 
принцесам книголюбкам.

93 грн

Обкладинка:  
тверда
Мова: українська
Сторінок: 80
Розмір: 153х205 
Рік: 2018

очікується  
в листопаді

20 21



Надін П’єтт, Леня Мажор та інші
Чарівні історії про Різдво

Ця збірка історій дарує святковий настрій 
та вселяє віру в те, що будьяку проблему 
можна легко вирішити. Французькі авто
ри й ілюстратори створили цілий світ, де 
магія Різдва і добро завжди перемагають, 
а чарівні речі трапляються повсюди, варто 
лиш уважніше придивитися.

Сільвія д’Ачилле
Магія Різдва

59 грн

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 104
Розмір: 165х235 
Рік: 2021

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 56
Розмір: 235х260 
Рік: 2021

Анна Лотт
Таємниця різдвяного подарунка

Ця книжечка — своєрідний календар від
ліку: перегортаючи кожну нову сторінку, 
дітлахи день за днем у супроводі цікавих 
різдвяних історій наближатимуться до 
свята.

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 112
Розмір: 215х285 
Рік: 2021

240 грн

150 грн

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 88
Розмір: 215х285
Рік: 2020

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 64
Розмір: 215х285
Рік: 2018

Обкладинка: тверда
Мова:  українська, 

російська

Сторінок: 128
Розмір: 127х197
Рік: 2021

Агнешка НожинськаДем’янюк
Дарунок Різдвяної зірки

«Дарунок Різдвяної зірки» — це шість до
брих казок про несподівані пригоди на 
Різдво, сімейне застілля на Святвечір, ча
рівні подарунки й тепло, яким так приємно 
ділитися.

Аннетт Амргейн, Катаріна Е. Фольк
Гість на Різдво

Рiздвяної ночi стаються дива. Про це знає 
ведмедик, що живе самотиною в незна
йомому лiсi, але так хоче, щоб до нього 
на святкову гостину завiтали всi звiрята. 
Знає про це й маленький зайчик Вухань, 
який у пошуках рiздвяного сяйва оббiг усiх 
друзiв. 

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 180
Розмір: 200х215 
Рік: 2021

Ярослав Степаненко
Заборонений Санта,  

або Перше Різдво Славка

Мірей Савер,  
Елла Коулман та інші

Різдвяні історії  
для найменших

Найкращі книги під ялинку від видавництва Vivat 
про різдвяні дива та здійснення заповітних мрій

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 112
Розмір: 210х270
Рік: 2020

190 грн

Мері Блер

Серія «Чарівні історії про звірят»
У книгах серії «Чарівні історії про звірят» головними 
героями є діти та добрі захисники, які називають себе 
феріґардами. «Айсі на гостинах у Санти» розповідає, як 
єдинорігферіґард і СантаКлаус з ельфами допомагають 
хлопчику та дівчинці перемогти на змаганнях з фігур
ного катання. «Санні й чарівна скринька» про те, як 
песикферіґард і діти допомогли СантаКлаусу знайти 
чарівну скриньку, яку вкрав невідомий злодій.

МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК

Ілюстратор Тоні Вульф

190 грн

160 грн 220 грн

140 грн

22 23



Надія Гуменюк

Роденія, 
або Подорож за веселку

Пригоди звичайного українського хлопця Маркіяна 
у фантастичному світі «проти неба на землі». Ця 
чарівна історія про перемогу добра, про прагення 
до справедловості й свободи допоможе читачам 
повірити у власні сили, зрозуміти, як важливо мати 
друзів, з якими можна здолати будьякі перешкоди.

130 грн

Обкладинка:  
тверда
Мова: українська
Сторінок: 304
Розмір: 127х197 
Рік: 2020

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 176
Розмір: 143х197 
Рік: 2021

Обкладинка:  
тверда
Мова: українська
Сторінок: 336
Розмір: 143х197 
Рік: 2021

Обкладинка:  
тверда
Мова: українська
Сторінок: 256
Розмір: 127х197 
Рік: 2021

Віктор Близнець
Земля світлячків.  
Звук павутинки.  
Повість минулих літ (уривки)

Чудовий світ дитинства і пригод у фенте
зійному вимірі та українська історія очима 
українського класика Віктора Близнеця!

125 грн

Іван Андрусяк
Усі пригоди Стефи і Чакалки

Що буде, як до неслухняних дітей прийде 
загадкова Чакалка і хто вона взагалі така? 
Повчальні та веселі історії, в яких важно ро
зібрати, де вигадка, а де реальність.

Віктор Близнець
Женя і Синько. Золота гора до неба

Відомі твори класика української дитячої 
літератури Віктора Близнеця знову переви
дані. Must have бібліотечних поличок!

Іван Андрусяк
Усі пригоди Бурундука

Це близькі багатьом школярам історії й пе
реживання, які змусять удосталь пореготати 
над головним героєм і його вдачею. Але все 
неодмінно закінчиться добре, варто лише за
лишатися самим собою й вірити у свої сили.

120 грн

Дара Корній
Пригоди Змія Багатоголового 
Діти Сонцівни й молодильні яблука
Українське фентезі для любителів романів Толкіна 
та Ле Гуїн. Скелястий Світ Вічного Літа населяють 
мудрі змії та дракони. Якось цей чарівний Світ спіт
кало лихо: у Райському саду захворіли жарптиці.

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 240

Розмір: 163х235 
Рік: 2021

200 грн

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 192
Розмір: 163х235 
Рік: 2021

320 грн

СЕРЕДНІЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК СЕРЕДНІЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК

очікується  
в листопаді

24 25



Енді Гірш
Наука в коміксах. Коти

Цей комікс розповість, як пухнастикам уда
лося стати домашніми улюбленцями, яка 
в них будова тіла, як вони полюють та чому 
інколи так солодко муркочуть.

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 56
Розмір: 235х260
Рік: 2021

Елеонора Барзотті

Як живуть крихітні створіння
Десятки крихітних тваринок причаїлися на сторінках 
цієї книжки. Маленькі читачі прочитають їхні назви, 
дізнаються про особливості поведінки й турботу до
рослих звірів про своїх дітлахів. А ще про те, як ви
ховують лисенят, що їсть польова мишка, як бобри 
будують греблі та багатобагато іншого. Яскраві ілю
страції, які доповнюють текст, містять безліч цікавих 
подробиць. Розглядаючи їх, відчуєте себе справжніми 
дослідниками осель найрізноманітніших тваринок.

150 грн

Обкладинка:  
інтегральна
Мова: українська
Сторінок: 128
Розмір: 152х215
Рік: 2021

150 грн

Обкладинка: 
інтегральна
Мова: українська
Сторінок: 128
Розмір: 152х215
Рік: 2021

Енді Гірш
Наука в коміксах. Собаки

Разом із песиком Руді ви дізнаєтеся, як 
з’явилися собаки, які незвичайні бува
ють породи, як цуцики сприймають світ 
та чому вони значно грайливіші за своїх 
найближчих родичів вовків. 

Сабріна Кіршнер

Серія «Школа без нудьги»
Макс навчається в найнуднішій у світі школі: по
над 777 шкільних правил, математика вісім разів 
на день, сміх і пустощі суворо заборонені, а на 
уроках панує сонне царство.

Але Макс знає як змінити шкільні правила! 
Кумедні історії, в яких багато пригод, веселощів 
та способів порушити правила. Обережно! Дуже 
смішні книжки.

160 грн

Обкладинка:  
тверда
Мова:  
українська
Сторінок: 224
Розмір: 143х210
Рік: 2020

200 грн
Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 320

Розмір: 143х210
Рік: 2021

Джеймс Паттерсон, Кріс Ґрабенштейн

Коти проти собак
Канікули за містом обіцяли стати найкращими 
в житті юного догскаута Оскара. Та раптово песик 
заблукав і лишився сам на сам із холодом, дикими 
звірами та своїм найзапеклішим ворогом… кішкою! 
Моллі, що так само відпочивала в Окрайньому 
парку, теж загубилася й тепер пропонує об’єднати 
зусилля. Та чи зможуть домовитися закляті вороги?

ДИТЯЧИЙ НОНФІКШНСЕРЕДНІЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК

очікується  
в листопаді

ТОП 
ПРОДАЖУ

26 27



Укладач Костянтин Воронков
Комахи та павуки

Дитяча енциклопедія про комах і павуко
подібних — чудовий подарунок для всіх, 
хто хоче поринути в загадковий світ цих 
цікавих істот. Юні читачі дізнаються чи
мало фактів про спосіб життя метеликів 
і жуків, мурах і бджіл, павуків і скорпіонів. 
Яскраві фотографії дозволять розглянути 
навіть найдрібніші особливості будови ма
леньких створінь.

170 грн

196 грн

Обкладинка: тверда
Мова:  українська, 

російська
Сторінок: 80
Розмір: 215х285 
Рік: 2020

Обкладинка:  
тверда
Мова: українська
Сторінок: 112
Розмір: 255х241 
Рік: 2019

Обкладинка: тверда
Мова:  українська, 

російська
Сторінок: 144
Розмір: 215х285 
Рік: 2020

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 160
Розмір: 230х300 
Рік: 2021

Укладач Костянтин Воронков
Домашні улюбленці

Енциклопедія «Домашні улюбленці» — не
замінний помічник у виборі вірного друга 
та справжнього члена родини. У кожному 
розділі цієї книжки читачі знайдуть ціка
ві факти про хатніх тварин, про характерні 
риси найрізноманітніших порід та особливос
ті догляду за ними.

205 грнСерія «Відчиняємо віконця»

Світ динозаврів
Чи великі зуби були в тиранозавра? Чому деякі 
з них мали гребінь? Як народжувалися динозаври?
Дізнайтеся безліч несподіваних фактів про давніх 
ящерів. Відчиняйте віконця — і мерщій у мандрівку 
світом динозаврів!

Серія «Відчиняємо віконця»
Тіло людини
Тіло людини — це чудовий механізм, що працює 
завдяки злагодженій роботі багатьох органів, кожен 
із яких має певне завдання!

Чудова інтерактивна енциклопедія з віконцями! 
Відчиняйте віконця — і дізнаєтесь про неймовірні 
таємниці та найдивовижніші цікавинки людського 
тіла.

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 20

Розмір: 215х295 
Рік: 2021

295 грн

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 20

Розмір: 215х295 
Рік: 2021

ДИТЯЧИЙ НОНФІКШН ДИТЯЧИЙ НОНФІКШН

Рубен Дуро,  
Хуан Ромеро, Долорес Алмазан
Велика книга комах 

Ця дитяча енциклопедія від журналу 
National Geographic kids із науковою точ
ністю розповідає про різноманітних комах 
і павукоподібних: що ці істоти їдять і де меш
кають, як розмножуються та розвиваються, 
а ще як вони маскуються, щоб напасти на 
жертву чи самим нею не стати.

Уна Якобс
Годинник природи

«Годинник природи» — чудова можливість 
вирушити в захопливу мандрівку крізь 
пори року. До того ж із чудовими супут
никами: сонечком, метеликами та квітами. 
Дізнавайся, як ніч змінює день та як один 
сезон переходить в інший. 

295 грн

очікується  
в листопаді
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240 грн

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 80
Розмір: 243х300
Рік: 2021

ДИТЯЧИЙ НОНФІКШН ДИТЯЧИЙ НОНФІКШН

Велика книжка про спорт

Прочитавши цю захопливу книжку, дітлахи 
й дорослі захочуть зайнятися спортом чи 
хоча б вийти на пробіжку. Читачі дізнають
ся безліч цікавих фактів про теніс, футбол, 
регбі, спортивну гімнастику, фехтування та 
чимало інших видів спорту

200 грн

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 96
Розмір: 200х290
Рік: 2021

Адріанна Станішевська,  
Уршула Станішевська
Як навчити дитину грати в шахи

У цій книжці ми розповімо про захопливі 
пригоди мешканців Міста Шахів, які допо
можуть пояснити правила руху фігур шахів
ницею, а також основні тактичні прийоми 
гри в шахи. Завітайте до Міста Шахів!

Міхал Гонсьоровський
Від колеса до «Формули-1». Історія машин

Світ автомобіля це не лише колеса та 
двигун! Це також ралі та перегони, най
складніші позашляхові маршрути, історія 
автобудівництва від «Фольксваген Жук» до 
«Ролс Ройс», рекорди швидкості та багато 
іншого. Про все це діти зможуть дізнатися 
з цієї книжки.

190 грн

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 128
Розмір: 195х254
Рік: 2020

215 грн

Обкладинка: 
тверда
Мова: українська
Сторінок: 96
Розмір: 200х235
Рік: 2020

Іларія Барзотті
Усе, що треба знати про науку  
і транспорт

Як з’явилася електрика, коли виникла пер
ша камера, хто створив телефон і яким 
транспортом люди подорожують на землі 
і в небі — ці захопливі факти відкриють ді
тям світ геніальних технічних досягнень.

Обкладинка:  
інтегральна
Мова: українська

Сторінок: 160
Розмір: 200х254 
Рік: 2021

Саманта Сновден

Як приборкати гнів
Чому я дратуюсь і гніваюсь? На це запитання і до
рослі часом силкуються знайти відповідь — і не зна
ходять. Що вже й казати про дітей, яких гнів може 
захопити зненацька. Цей зошит допоможе їм подо
лати цю емоцію, визначивши її причини. Корисні 
й нескладні вправи стануть дієвим інструментом для 
того, щоб зрозуміти, що саме викликає роздратуван
ня; дізнатися, як гнів впливає на організм, а також 
навчитися «ловити» злість ще до того, як виникне 
бажання розплакатися чи на когось накричати.

200 грн

190 грн

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 72
Розмір: 235х260
Рік: 2020

Єжі Ветулані, Марія Мазурек 
Сон Аліси, або Як працює мозок

Діти дізнаються безліч цікавих фактів про 
мозок: із чого він складається, які життєві 
процеси контролює кожна його ділянка, як 
улаштовані клітини цього найдосконалішо
го органу, де міститься пам’ять та якою вона 
буває, як мозок розвивається і старіє.

160 грн

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 64
Розмір: 185х235
Рік: 2020

Дженніфер Ґарді
Воно заразне. Інфекційний світ  
патогенів та мікробів

Книжка стане провідником у химерному 
мікроскопічному світі патогенів. Читачі 
дізнаються, як живуть і зростають мікроби 
та як вони змінюють людство.

очікується  
в листопаді
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240 грн

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 64
Розмір: 240х310
Рік: 2020

240 грнРенцо Барзотті
Відомі люди. Рекордсмени

Вони не боялися перетинати океани в по
шуках нових земель, вдавалися до ризи
кованих авантюр, першими підкорювали 
повітряний простір і вирушали у відкритий 
космос. Рекордсмени, першопрохідці, які 
рухають світ уперед, — ось яка зіркова ком
панія зібрана в цій надзвичайній, яскраво 
проілюстрованій книжці.

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 64
Розмір: 240х310
Рік: 2020

Ренцо Барзотті
Видатні люди. Мистецтво та література

Волт Дісней, Джоан Ролінґ, Вінсент Ван Ґог, 
Фріда Кало та інші митці зібралися на сто
рінках цієї книжки, щоб розповісти чита
чам про різні види мистецтва, зокрема про 
образотворче й літературу. Автор наводить 
біографії та приклади найвідоміших тво
рінь, розповідає про заслуги понад сотні 
видатних діячів культури.

ДИТЯЧИЙ НОНФІКШН ДИТЯЧИЙ НОНФІКШН

450 грн

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 96
Розмір: 280х330
Рік: 2021

Тьяґо де Мораєс

Міфологічний атлас
Дванадцять різних міфологічних світів зійшлися 
під однією обкладинкою: тут і вірування давніх 
єгиптян, і пантеон скандинавських богів, і навіть 
загадкові ритуали індіанського племені яномама. 
У цьому яскраво ілюстрованому виданні детально 
промальовано й прописано більшість міфологічних 
персонажів, артефактів і сюжетів. Отже, прихопіть 
із собою карту, компас і вирушайте в чарівну по
дорож давніми світами.

250 грн Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 96

Розмір: 175х285
Рік: 2020

80 грн

Обкладинка:  
інтегральна
Мова: українська
Сторінок: 144
Розмір: 125х197
Рік: 2020

Террі Дієрі

Серія «Моторошна історія»
Відпадні греки, химерні римляни, нахабні вікінги та 
дивовижні єгиптяни навчать дітей мислити й аналі
зувати, застосовувати логіку й увагу, а ще озброять 
малюків цікавими фактами, які неодмінно приголом
шать друзів, родичів і вчителів.

Анн Джонас, Ненсі Рібар

Прийшов, побачив, переміг. 
40 висловів, які створили історію

У цій книжці подано історії 40 видатних висловів, 
які пережили століття та стали спільною спадщи
ною людства. Видання стане в пригоді всім, хто ці
кавиться історією. Легкий і дотепний стиль викладу 
дозволить залучити до читання і дітей, і їхніх бать
ків. А неординарні малюнки потішать поціновувачів 
сучасного мистецтва.

ТОП 
ПРОДАЖУ

32 33



Бертран Фішу, Марк Бейні
Ненудна наука

Чому зникли динозаври? Як народжу
ється вулкан? Чому ми позіхаємо? Чи 
може людина ходити поверхнею Юпіте
ра? Коли народився перший комп’ютер?

Ця дивовижна книжка дасть відповіді 
на безліч складних запитань із багатьох 
галузей науки: астрономії, фізики, природ
ничих наук, технологій, історії та ін.

200 грн

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 88
Розмір: 200х285
Рік: 2021

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 224
Розмір: 185х235 
Рік: 2021

Обкладинка:  
тверда
Мова: українська
Сторінок: 144
Розмір: 200х285 
Рік: 2021

Оскар Бреніфьє, Ґвенаель Булє,  
АннСофі Шилар
Важливі філософські  
питання для дітей 7—11 років 

Це книжка, яка вчить дітей критично мис
лити й розмірковувати на складні теми. Діт
лахи часто ставлять філософські питання, 
на які й дорослі не можуть знайти відповіді, 
тож французькі філософи допоможуть їм на
близитися до розуміння певних проблем.

260 грн

Шон Конноллі
Книжка про жахливо  
дивовижні технології

Ця книжка просто й доступно розповість 
про найсучасніші інновації, а також до
поможе провести справжні лабораторні 
експерименти в домашніх умовах. Знання 
й навички, здобуті під час роботи з цією 
книжкою, знадобляться маленьким нау
ковцям зокрема на шкільних уроках.

ДИТЯЧИЙ НОНФІКШН ДИТЯЧИЙ НОНФІКШН

Обкладинка:  
тверда
Мова:  українська, 

російська
Сторінок: 128
Розмір: 215х285 
Рік: 2021

Томас Канаван
Дитяча енциклопедія  
наукових експериментів 

Мрієш стати науковцем та здійснювати не
ймовірні та важливі наукові відкриття? Ця 
дивовижна книга познайомить тебе з ос
новними законами хімії, біології та фізики, 
які ти зможеш перевірити на практиці.

210 грн

Бодо Шефер

Серія «Пес Мані про Money»
Всесвітньо відомий фінансовий консультант, пись
менник і мільйонер Бодо Шефер розкриває секрети 
поведінки й психології справжніх багатіїв. Героями 
цих надзвичайних книжок є 12річна дівчинка Кіра 
та її вірний пес Мані, який уміє говорити. Дотри
муючись настанов мудрого собаки, діти разом із 
Кірою зможуть закласти основи майбутнього до
статку, навчитися розподіляти доходи та планувати 
витрати й досягти успіху!

Серія «Я можу бути»
Класні посібники для дітей, які в ігровій формі мо
жуть допомогти визначитися з майбутньою профе
сією. У кожній книзі безліч фактів, які будуть цікаві 
навіть дорослим.

Діти дізнаються, що таке бінарний код та гіпер
текст, зможуть спроєктувати власного робота та 
навіть дослідити ДНК в домашніх умовах.

120 грн

192 грн

Обкладинка: інтегральна
Мова: українська
Сторінок: 64

Розмір: 230х260 
Рік: 2021

Обкладинка:  
інтегральна
Мова:  
українська
Сторінок: 160
Розмір: 215х290 
Рік: 2020

очікується  
в листопаді

ТОП 
ПРОДАЖУ
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Анастасія Нікуліна 
Зграя 

Паркур — це стиль життя для підлітків, 
челендж постійно робити неможливе. 
Львівські хлопці, які кличуть себе зграєю, 
кожен день проходять випробування не 
тільки в змаганнях, а і в особистому житті.

140 грн

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок:320
Розмір: 143х197
Рік: 2018

140 грн

Обкладинка:  
тверда
Мова: українська
Сторінок: 192
Розмір: 127х197 
Рік: 2018

Сьюзен Гінтон
Аутсайдери

Події розгортаються в американському мі
стечку 1960х років. Бідні діти вулиць і пред
ставники золотої молоді за допомогою бійок 
ведуть непримириму війну. Однієї страшної 
ночі їхнє життя змінилося назавжди… 

Книжка належить до світової класики 
XX століття. Це справжній взірець роману 
виховання — про непросте дорослішання, 
непоборні соціальні конфлікти та пробле
ми формування особистості.

129 грн

250грн

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 208
Розмір: 127х197 
Рік: 2020

Обкладинка: тверда
Мова: українська
Сторінок: 416
Розмір: 143х197
Рік: 2020

Кетрін Ранделл
Дослідник

Після аварії літака вічнавіч із амазонськи
ми лісами опиняється четверо дітей. Вони 
не здаються й намагаються вижити: добу
вають їжу й вогонь, майструюють пліт і до
сліджують скелі. Таємнича мапа, знай дена 
випадково, приводить їх до зруйнованого 
міста, де вони стикаються з несподіванкою. 
Що ж це буде: омріяний порятунок чи над
звичайна небезпека? Цього дітлахи поки не 
знають…

149 грн

Обкладинка: 
тверда
Мова: українська
Сторінок: 320
Розмір: 127х197
Рік: 2019

160 грн

179 грн

Лінда Муллалі Гант
Скоро розпогодится

Чудова історія щирої підліткової дружби. 
Книжка розповість про те, що завдякі 
дружбі можна навчатися, долати самот
ність, біль, злість, перші розчарування 
в близьких людях, а також про те, що таке 
справжня доброта й толерантність.

Дженді Нельсон 
Я віддам тобі сонце

Історія життя та дружби двійнятпідлітків — 
веселої та компанійської сестри й диваку
ватого юного художника. Історія про те, як 
близькі стосунки можуть перерватися в одну 
мить і про те, скільки зусиль потрібно, щоб їх 
повернути та зберегти.

Обкладинка: 
тверда
Мова: українська
Сторінок: 288
Розмір: 143х197
Рік: 2021

Обкладинка: 
тверда
Мова: українська
Сторінок: 384
Розмір: 143х197
Рік: 2018

Лінда Муллалі Гант
Риба на дереві

Історія про шкільний булінг та боротьбу 
з ним. Еллі Нікерсон — особлива дівчинка: 
у неї дислексія і її не сприймають у класі. 
Новий учитель Еллі змінює цю ситуацію та 
доводить, що мислити не так, як усі, — це 
дуже круто.

Джасмін Варґа 
Моє серце й інші чорні діри

Неймовірно відверта книга, перекладена 
багатьма мовами світу. Головна тема — 
проблема підліткових самогубств і самот
ності та ідея, що життя прекрасне й цінне, 
незважаючи на будьякі обставини.

160 грн

Обкладинка:  
тверда
Мова: українська
Сторінок: 256
Розмір: 127х197 
Рік: 2019

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДЛІТКІВ СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДЛІТКІВ

Ґарі Полсен
Сокира

Культове видання для дорослих та підлітків 
про силу людського духу. У книжці поруше
но проблеми дорослішання та виживання 
в умовах дикої природи. 

Тринадцятирічний Браян Робсон після 
авіакатастрофи опинився сам на сам із 
дикою природою. У хлопця немає часу на 
злість, жалощі до себе або відчай. У нього 
є тільки сокира в руках.
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170 грн

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 432
Розмір: 143х197 
Рік: 2020

200 грн

Стефані Берджис
Дракон із шоколадним серцем

Юна дівчинкадракон Авантюрина вважає 
себе сильною та безстрашною. Якось вона 
тікає від батьківдраконів і відразу потра
пляє в пастку. Підступний маг перетворює 
войовничу драконку на беззахисну дівчин
ку. Неймовірні пригоди чекають на неї по
переду, адже тепер у житті Авантюрини, 
окрім слабкого тіла, є нове пристрасне 
захоплення — шоколад.

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 288
Розмір: 143х197 
Рік: 2020

Джессіка Таунсенд 
Дивосміт. Покликання Морріґан Кроу 

Пориньте в приголомшливі фентезійні 
пригоди чарівного світу міста Невермур. 
Тут Морріґан Кроу боротиметься із жах
ливим злочинцем, доводитиме свою не
причетність до злочинів, у яких її звинива
чують, та рятуватиме всіх від найбільшого 
зла.

290 грн

Обкладинка:  тверда
Мова:  українська
Сторінок: 448
Розмір: 143х197 
Рік: 2021

Френк Міллер, Томас Вілер

Проклята
Ця книжка — переосмислення легенди про короля 
Артура, втілене в історію про сміливу дівчину, яка 
виконає доручення, хай би чого їй це вартувало…

Настав час Чарівному люду обрати нового ліде
ра — призивача. Вибір вищих сил падає на шістна
дцятирічну Німує, яка, однак, позначена темними 
чарами, через що все селище друїдів її жахається. 
Дівчина вирішує втекти й більше не повертатися 
до рідних земель, та коли Багряні Паладини зни
щують усе поселення, лише Німує може виконати 
особливу місію — доставити могутній меч до Мерлі
на. Заручившись підтримкою лицаря Артура, вона 
вирушає в небезпечну подорож.

Обкладинка:  
тверда
Мова: українська
Сторінок: 224
Розмір: 185х235 
Рік: 2021

Ірина Славінська
#майже_доросла: книжка  
про дівчат і для дівчат

Як прийняти своє тіло, порозумітися з бать
ками, вибрати професію, стати впевненішою 
у власних силах? Як вибрати університет, 
знайти цікаве хобі та зрозуміти, куди ру
хатися далі? Як переконати батьків у тому, 
що ти вже виросла й тобі можна довіряти? 
Авторка допомагає дівчатам знайти себе 
в цьому світі.

Обкладинка: тверда
Мова:  українська
Сторінок: 208
Розмір: 163х235 
Рік: 2020

Кетті Кей, Клер Шипмен
Код Упевненості для дівчат

Це не проста мотиваційна книжка про те, 
як стати популярною. Авторки зламали Код 
Упевненості для дівчат і винайшли рецепт, 
як її можна продукувати самостійно. Гаєчки 
та гвинтики впевненості, true stories, факапи, 
опитування, жіночі дилеми та ключі до їхньо
го розв’язання — усе, викладене на цих сто
рінках, ґрунтується на дослідженнях науков
ців про те, що таке впевненість і як її набути. 

230 грн

ФЕНТЕЗІ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ НОНФІКШН ДЛЯ ПІДЛІТКІВ

Обкладинка: 
тверда
Мова: українська
Сторінок: 160
Розмір: 127х197
Рік: 2020

Рогіт Бгарґава
Завжди їжте лівою рукою

У цій важливій книжці немає місця баналь
ності. Ви дізнаєтеся, що іноді корисно пере
ривати й доводити людей до сліз, а також 
про те, як зволікання допомагає досягати 
успіху. Ретельно дібрані поради допомо
жуть дійти висновку, що певні суперечливі 
моделі поведінки допомагають стати успіш
ним у роботі й в особистому житті.

150 грн

295 грн

Обкладинка:  
тверда
Мова: українська
Сторінок: 160
Розмір: 185х235
Рік: 2020

Крістофер Едж 
Як #писати і не лажати

Яскрава, динамічна книжка про те, як на
решті засісти за роботу й написати при
голомшливий текст. Автор розповідає, 
із чого варто почати, де черпати ідеї, як 
побудувати логічний сюжет і багато чого 
іншого, що знадобиться як початківцям, 
так і тим, хто хоче вдосконалити стиль 
письма. Із цією книжкою розумієш, що 
писати — легко, а процес створення тексту 
схожий на цікаву гру більше, аніж можна 
собі уявити.

320 грн

ЕКРАНІЗАЦІЯ

NETFLIX
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