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„Pupy ogonki i kuperki”
Autor: Mikołaj Golachowski
Czyta: Wiktor Zborowski
Posłuchaj o fascynujących tajemnicach ukrytych w
pupach zwierząt!
Czy hipopotam ma naprawdę tam helikopterek, a
pingwin armatę? Dlaczego pawian ma czerwony zadek,
a tasiemiec nie ma go wcale? Czemu psy stale się
obwąchują, a koty ciągle się myją? I czemu sarna
pokazuje wszystkim biały talerz?!
Poznaj zwierzęta od pupy strony!
Znajdziesz tu trzydzieści niezwykłych historii o
zadkach, ogonkach i kuperkach. To prawdziwa
kopalnia wiedzy i przyrodniczych ciekawostek w
brawurowej interpretacji Wiktora Zborowskiego.
MIKOŁAJ GOLACHOWSKI jest doktorem nauk
przyrodniczych, polarnikiem, podróżnikiem oraz
tłumaczem. Kiedy nie siedzi wśród śniegów i lodów,
mieszka w Warszawie. Pisze wówczas o zwierzętach i
ochronie przyrody. Jest autorem popularnonaukowych
książek „Pupy, ogonki i kuperki” oraz „Gęby, dzioby i
nochale”, a także podróżniczej „Czochrałem
antarktycznego słonia”.
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„Na jagody, Stefek Burczymucha i inne
wiersze”
Autor: Maria Konopnicka
Czyta: Katarzyna Piechocka-Empel
Płyta CD AUDIO zawiera jedenaście utworów Marii
Konopnickiej, doskonałych do słuchania w domu czy
podróży. Znajdziesz tu następujące historie: Na jagody,
Stefek Burczymucha, Pranie. Pucu! Pucu!, Muchy
samochwały, Bocian, Pszczółki, Czy to bajka, czy nie
bajka, Kukułeczka, Sposób na laleczkę, Parasol,
Zamiary Stasia.
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„Legendy morskie”
Czyta: Katarzyna Piechocka-Empel
Bartosz Chodorowski Marcin Malarewicz
Płyta CD AUDIO zawiera trzynaście
najpopularniejszych legend związanych z Morzem
Bałtyckim, doskonałych do słuchania w domu czy
podróży. Znajdziesz tu następujące historie: Dlaczego
woda morska jest słona?, Jurata, królowa Bałtyku,
Morze się pali, Panny wodne, Kto pierwszy rozpalił
ogień na Rozewiu?, O mądrym rybaku i głupim diable,
O tym, jak chleb w kamień się zamienił, Śledź i flądra,
Przemienieni w buki, Łosoś i węgorz, Legenda o
Mikołajku, Kaszubska tabaka, Gdańskie lwy.

286

„365 bajek na każdy dzień”
Czyta: Katarzyna Stoparczyk
365 ciepłych i sympatycznych, pełnych pozytywnych
emocji bajeczek polskich autorów, które z pewnością
zachwycą dzieci, w niezwykłej interpretacji znanej
dziennikarki, Katarzyny Stoparczyk.
Seria audiobooków POSŁUCHAJKI wyróżnia się
wspaniałą interpretacją aktorską oraz bogatym
udźwiękowieniem. Dzięki niej dzieci przeniosą się w
cudowny świat bajek i opowieści.
Czas trwania: 15 godz. 38 min
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„4x12”
Autor: Marcin Brykczyński
Czyta: Marcin Brykczyński
Rymowane historie o godzinach wyrytych na tarczy
zegara, o miesiącach układających się w rok
kalendarzowy, o gwiazdach kreślących znaki zodiaku
(a także horoskopy), wreszcie o kredkach, którymi
pokolorować można wszystkie te opowieści.
Czy zauważyliście, że liczba (nie cyfra!) 12 jest
podzielna przez kolejne cyfry (nie liczby): 1, 2, 3, 4
oraz przez 6. Czy dlatego jest uważana za liczbę
szczęśliwą i świętą?
O magicznych dwunastkach czytamy w Biblii: tylu
było synów Jakuba, pokoleń Izraela, apostołów,
gwiazd w koronie apokaliptycznej Niewiasty (dziś jest
to symbol Unii Europejskiej). W Apokalipsie św. Jana
Ewangelista opisuje Nowe Jeruzalem, miasto z 12
bramami, a każda wykonana z dwunastu pereł, pilnuje
je dwunastu aniołów stróżów, mury miasta oparte są na
dwunastu fundamentach z wypisanymi imionami
apostołów.
Jest 12 znaków zodiaku europejskiego, a także 12
znaków zodiaku chińskiego, 12 bogów olimpijskich, 12
prac Herkulesa, 12 tablic z brązu z rzymskim
kodeksem praw.
I jeszcze 12 miesięcy w roku, 12 godzin dnia, 12
godzin nocy, 12 to godzina duchów, i 12 potraw na
wigilijnym stole.
Jest wreszcie wyłącznie polska dwunastka. To epopeja
narodowa złożona z dwunastu ksiąg pisanych
wierszem, czyli Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.
Czy znacie jeszcze jakieś niezwykłe dwunastki?...
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„Alfie Bloom i złodziej talizmanu”
Autor: Gabrielle Kent
Czyta: Marcin Popczyński
Kiedy Alfie Bloom odziedziczył zamek i
wielowiekową magię, jego nudne, smutne i samotne
życie zmieniło się nie do poznania! Ale na jego drodze
pojawiło się także wiele niebezpieczeństw o jakich
nawet mu się nie śniło. Lokaj Ashford zostaje porwany
w środku nocy a sam zamek wystawiony jest na
ogromne zagrożenie. Uwięziony w zamku z
przyjaciółką i dwoma kuzynami Alfie musi bronić
swego dziedzictwa oraz zapobiec upadkowi… całej
Anglii!
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„Baśnie”
Autor: Hans Christian Andersen
Czyta: Jerzy Stuhr
Dziewiętnaście najbardziej znanych baśni duńskiego
baśniopisarza, w tym "Calineczka", "Brzydkie
kaczątko", "Dzielny cynowy żołnierzyk", "Słowik" w
niezapomnianej interpretacji Honorowego Ambasadora
Hansa Christiana Andersena w Polsce, Jerzego Stuhra!
Wielbicielom klasyki literackiej oferujemy w wydaniu
audio "Baśni"
Czas trwania: 4 godz. 20 min.
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„Charlie i fabryka czekolady”
Autor: Roald Dahl
Czyta: Wojciech Żołądkowicz
Charlie znajduje Złoty Bilet do fabryki czekolady
szalonego pana Wonki. Chłopiec nie spodziewa się, że
trafi do tak fantastycznego świata. Pracują w niej małe
tajemnicze stworzenia, które uwielbiają kakao. Rzeką
płynie czekolada, a wszystkie rośliny zrobione są ze
słodyczy. Czy ty też masz ochotę popłynąć
landrynkową łodzią i spróbować gumy o smaku
trzydaniowego obiadu? Albo dostać telewizor, z
którego można wyciągać prawdziwe czekoladowe
batoniki?
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„Dar rzeki Fly. O trzech braciach i
latającym dywanie”
Autor: Maria Kruger
„Dar rzeki Fly”
Opracowanie muzyczne: Tadeusz Rzymski, Stanisław
Skoczyński
Instrumenty perkusyjne: Stanisław Skoczyński
Wykonawcy: Narrator: Marek Kondrat; Danaid Joanna Sobieska; Bluinoch - Hanna Skarżanka;
Leituuk - Danuta Przemycka oraz dzieci: Ania
Adamczyk, Marcin Juszczak,Joasia Kasprowicz, Kasia
Wiśniewski
„O trzech braciach i latającym dywanie”
Wykonawcy: Grażyna Barszczewska, Wieńczysław
Gliński, Eugeniusz Robaczewski, Piotr Loretz, J.Lech
Ordon, Joanna Sobieska
Muzyka: Marek Sewen- Łagoda
Autor - Krystyna Parnowska-Różecka
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„Jesień w klinice małych zwierząt w Leśnej
Górce”
Autor: Tomasz Szwed
Czyta: Tomasz Szwed
Zapraszamy do Kliniki Małych Zwierząt w Leśnej
Górce - tu każde zwierzę znajdzie przyjaciół i opiekę.
Do Leśnej Górki zawitała jesień więc mieszkańcy
intensywnie gromadzą zapasy na zimę. Profesor
Borsuk, doktor Łasiczka, doktor Kuna, sanitariusz Ryś
i siostry Wiewiórki niosą pomoc chorym zwierzętom.
Opatrują rany, wykonują ważne operacje, udzielają
porad, wypisują recepty i wspierają swoich pacjentów
oraz ich rodziny w trudnych chwilach. Poznajemy ich
niezwykłe przygody oraz codzienne radości i smutki.
Ciepłe i wzruszające, niekiedy zabawne opowiadania
oswajające ze szpitalem i zabiegami medycznymi oraz
światem przyrody.
Czas trwania: 1 godz. 29 min
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„Jeszcze dalsze burzliwe dzieje pirata
Rabarbara”
Autor: Wojciech Witkowski
Czyta: Modest Ruciński
Rabarbar w towarzystwie szczura pokładowego Apolla
wyrusza w rejs dookoła świata. Sława Rabarbara sięga
daleko, więc gdziekolwiek pirat przypłynie na swojej
łajbie z żaglem pomalowanym w kwiaty, wszędzie
witają go z nadzieją na pomoc w rozwiązaniu
lokalnych konfliktów. Rabarbarowe pomysły bywają
przyczyną wielu zabawnych sytuacji i powodują
wybuchy niekontrolowanego śmiechu. Posłuchajcie!
Książki o Rabarbarze, ilustrowane przez Edwarda
Lutczyna, powstały w latach osiemdziesiątych,
zdobywając niebywałą popularność, do czego
przyczyniało się czytanie w radiu, adaptacje sceniczne i
adaptacja telewizyjna. Zabawny, swojski pirat stał się
postacią kultową, a dowcipne cytaty z książek weszły
do codziennych rozmów. Jeśli jeszcze nie znacie
Rabarbara, to najwyższy czas, aby zaprzyjaźnić się z
tym niezwykle sympatycznym piratem.
Czas trwania: 3 godz. 38 min
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„Kacperiada”
Autor: Grzegorz Kasdepke
Czyta: Jarosław Boberek
Zbiór opowiadań dla małych i trochę starszych
łobuzów. Zabawne historyjki z życia trzyosobowej,
dość niezwykłej rodziny pokazują, że codzienność
może być fascynująca i pełna niespodzianek. Obiad,
kąpiel, a nawet spacer do przedszkola z tatą może
okazać się fantastycznym wydarzeniem!
„Kacperiada” to świetna zabawa dla całej rodziny,
która uczy młodszych słuchaczy nowych słów i
kształtuje ich wyobraźnię, a rodzicom pokazuje
pomysłowe i dowcipne sposoby radzenia sobie ze
swoimi małymi urwisami. Książka otrzymała Nagrodę
im. Kornela Makuszyńskiego i Wyróżnienie Polskiej
Sekcji IBBY.
Czas trwania: 1 godz. 26 min.
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„Klinika małych zwierząt w Leśnej Górce”
Autor: Tomasz Szwed
Czyta: Tomasz Szwed
Zapraszamy do Kliniki Małych Zwierząt w Leśnej
Górce. Prowadzą ją małe zwierzęta: profesor Borsuk i
jego biały personel - doktor Łasiczka, Suseł, siostry
Wiewiórki, sanitariusz Ryś i wiele innych ważnych
postaci. Opowiadania o lekarzach i ich pacjentach, o
radościach, smutkach, niezwykłych przygodach i
sukcesach medycznych wykształconych specjalistów o
miłych pyszczkach, miękkich futerkach i barwnych
piórkach.
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„Królowa Śniegu i inne baśnie”
Autor: Hans Christian Andersen
Czyta: Elżbieta Kijowska, Janusz Zadura, Stanisław
Biczysko, Marcin Popczyński, Iwona Milerska
Wybór najpiękniejszych baśni Hansa Christiana
Andersena znanych już od pokoleń na całym świecie.
Spis baśni: Brzydkie kaczątko, Calineczka, Czerwony
kapturek, Dzielny cynowy żołnierzyk, Dziewczynka z
zapałkami, Dzikie łabędzie, Historia roku, Kalosze
szczęścia, Królowa Śniegu, Księżniczka na ziarnku
grochu, Latający kufer, Nowe szaty cesarza, Słowik,
Mała syrena, Świniopas, Z jednego gniazda.
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„Mój pies jest dinozaurem”
Autor: Jackie French
Czyta: Leszek Filipowicz
Dinozaur pojawił się w rodzinie Gucia jako pies. Cała
rodzina była przekonana, że niewielkie zwierzątko o
proszącym wzroku, które Gucio wybrał w schronisku,
jest psem. I niczyich podejrzeń nie wzbudził fakt, że
ten pies nie szczeka, a zamiast tego wydaje z siebie
chropowate mruknięcia: chrrrrps! Gucio natychmiast
nazwał go Kropasem, po czym przemianował na
Kropsę, bo pies okazał się suczką. Podejrzenia zaczęły
się nasilać, gdy ta odmówiła nie tylko karmy dla psów,
ale nawet indyczego kotleta. Pies, który nie lubi
kotletów? Co więcej, Kropsa wykazała wilczy
(wilczy?) apetyt, gdy przez przypadek poczęstowano ją
sałatą. Okazała się koneserem wszystkiego co zielone,
od trawy po róże z wazonu. Kroplą, która przelała
czarę goryczy okazał się fakt, że Kropsa panicznie boi
się kotów. Pies – wegetarianin, który boi się kotów?
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„Nowe patyki i patyczki”
Autor: ks. Jan Twardowski
Czyta: Aleksander Machalica
Płyta Nowe patyki i patyczki obejmuje wszystkie
wiersze i opowiadania ks. Jana Twardowskiego
opublikowane w tomach: Zeszyt w kratkę, Nowy
zeszyt w kratkę oraz Patyki i patyczki i zebrane w
tomie Nowe patyki i patyczki. Znajdziesz tu ponad sto
utworów, na których wychowują się kolejne pokolenia
czytelników. A wszystko to w niezwykle ciepłej i
mądrej interpretacji Aleksandra Machalicy, świetnie
oddającej istotę tekstów i osobowość Księdza Jana.
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„Opowieść wigilijna”
Autor: Charles Dickens
Czyta: Janusz Zadura
Ebenezer Scrooge to skąpy, zgorzkniały i zimny
starzec, który wszystkich traktuje chłodno, nawet
rodzinę. Nawet w Święta!
Podczas nocy wigilijnej, którą spędza samotnie,
przytrafia mu się coś niezwykłego…
Coś, co uświadamia mu, że jego dotychczasowe życie
jest niewiele warte, ale jeszcze może to zmienić.
Jeszcze może być szczęśliwy i kochany.
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„Pamiętnik Czarnego Noska”
Autor: Janina Porazińska
Czyta: Leszek Filipowicz
Niezwykłe przygody pewnego ciekawskiego misia.
Miś zwany Czarnym Noskiem bardzo nudził się na
sklepowej witrynie, marzył, żeby jakieś miłe i grzeczne
dziecko zabrało go do domu. Życzenie misia spełniło
się, jego opiekunką została mała dziewczynka. I tak
zaczynają się niezwykłe przygody Czarnego Noska,
który co i rusz trafia i wydostaje się z przeróżnych
tarapatów by w końcu osiąść w redakcji dziecięcego
pisemka.
Klasyczna, przedwojenna opowieść Janiny
Porazińskiej, która wzruszy i rozbawi współczesne
dzieci.
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„Poppintrokowie”
Autor: Olech Joanna
Czyta: Jan Peszek
Zbiór opowiadań skutecznie obrzydzający nocne
spacerki po cmentarzu i wyśmiewanie się z niby to
bezbronnych staruszków. Po jego przesłuchaniu
będziecie się BAĆ przejrzeć w zwykłej bombce czy
zamachnąć się na brzęczącą muchę! A nuż w ten
sposób uruchomicie machinę magicznych wydarzeń,
tak jak bohaterowie tej książki. Nie słuchajcie, jeśli
jesteście bojkami i nie macie co najmniej dziewięciu
lat.

„Poppy Pym i klątwa faraona”
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Autor: Laura Wood
Czyta: Joanna Pach-Żbikowska
Poppy Pym dorastała w cyrku, jedząc na śniadanie
watę cukrową i ucząc się poskramiania lwów… W
końcu jej cyrkowa rodzina zadecydowała, że potrzeba
jej bardziej tradycyjnej edukacji i wysłała ją do szkoły
z internatem. Z początku Poppy ma problem z
przystosowaniem się do życia w St Smithen’s, które
znacznie różni się od cyrku. Ale kiedy w szkole
pojawia się staroegipski rubin i zaczynają się dziać
niebezpieczne rzeczy, Poppy musi wziąć sprawy w
swoje ręce i ocalić nowy dom oraz rozwiązać tajemnicę
klątwy faraona!
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„Emi i Tajny Klub Superdziewczyn.
Poszukiwacze przygód”
Autor: Agnieszka Mielech
Czyta: Joanna Pach-Żbikowska.
Emi na stałe zagościła w sercach małych czytelniczek.
Przedstawimy 7 tom serii, w którym na wielbicielki
Tajnego Klubu Superdziewczyn czeka jeszcze więcej
niezwykłych przygód i jeszcze więcej zabawy. A
wszystko zgodnie z hasłem: nigdy więcej nudy!
Przyjaciele wyjeżdżają na letni obóz. Tradycją obozów
poszukiwaczy przygód są podchody oraz questing,
zabawa w przejście nieoznakowanym szlakiem i
odkrycie ukrytego skarbu. Tajny Klub z entuzjazmem
bierze udział w zabawie i rywalizuje z innymi
obozowymi grupami. Dzieci rozwiązują zagadki i
wykonują zadania, które mają je doprowadzić do celu.
Nagroda wieńczy dzieło – docierają do skarbu
ukrytego w starym zamku…
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„Potworaki usypiaki”
Autor: Aneta Todorczuk-Perkuć, Zosia Perkuć
Czyta: Aneta Todorczuk-Perkuć, Marcin Perkun
Jadzia musi zdobyć pięć MUK, czyli pięć stopni
wtajemniczenia, żeby mogła zwiedzać Podłóżkolandię
i poznawać jej mieszkańców. Jadzia zawsze staje przed
jakimś problemem; raz jest to walka z tremą, innym
razem - lęk przed dentystą, trudność powiedzenia
"przepraszam", czy zmierzenie się z własnym
kłamstwem.
Znakomita, przejmująca dziecięca podróż. To mądra i
potrzebna książka. Jeśli macie wrażliwe dziecko i
chcecie je wychować na empatycznego, niezależnego i
pełnego zaufania i otwartości człowieka, to
wysłuchajcie tej książki razem
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„Sto pociech z Klarą”
Autor: Dimiter Inkiow
Czyta: Monika Pikuła
Klara ma dwa zęby stałe, jej Brat skończył właśnie
sześć lat. Wiedzą już sporo o świecie, a mimo to
nieustannie ich on czymś zaskakuje. Jak się pozbyć
mleczaka? Czy można uczynić wszystkich ludzi na
świecie bogaczami? Z kim się ożenić i dlaczego nie z
Mamą? Skąd wziąć dzidziusia? Co podarować Bratu w
prezencie urodzinowym? Seria książek o Klarze i jej
bracie znajduje się na "Złotej liście" książek
polecanych przez fundację ABCXXI - Cała Polska
czyta dzieciom. Teraz macie okazję posłuchać przygód
Klary w wykonaniu aktorki - Moniki Pikuły.
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„Emi i Tajny Klub Superdziewczyn.
Śnieżny patrol”
Autor: Agnieszka Mielech
Czyta: Joanna Pach-Żbikowska.
Zbliżają się ferie świąteczne. Emi i jej przyjaciele
wezmą udział w szkolnym kiermaszu domowych
wypieków i ozdób choinkowych. Przygotowują się
także do ślubu Heli i Kostka. Niebawem wszyscy znów
spotkają się w Żabim Rogu, a klacz Brava, ulubienica
Tajnego Klubu, wreszcie trafi do nowego domu. Ale
przewiezienie konia do stajni na wsi okaże się sporym
wyzwaniem. Równie trudne będzie odtworzenie
drzewa genealogicznego Bravy... Czy nowa misja
Tajnego Klubu zakończy się sukcesem? Jakie
nieoczekiwane odkrycie przyniesie śnieżny patrol w
lesie?
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„Baśniobór. Tajemnice smoczego azylu”
Autor: Brandon Mull
Czyta: Janusz Zadura
Stowarzyszenie Gwiazdy Wieczornej nie ustaje w
poszukiwaniu talizmanów. Kendra, pragnąca ze
wszystkich sił powstrzymać Stowarzyszenie,
dowiaduje się, gdzie jest klucz do skarbca, w którym
ukryto jeden z nich. Aby go zdobyć, Rycerze Świtu
muszą narazić się na śmiertelne niebezpieczeństwo przekroczyć próg smoczej świątyni. Misja się nie
powiedzie, jeśli nikt nie zdobędzie się na kradzież
świętego przedmiotu, zazdrośnie strzeżonego przez
centaury. Chwileczkę, ale czy ktoś widział Setha?
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„Tajemnicze dziecko”
Autor: Hoffmann E. T. A.
Czyta: Jan Peszek
Opowiada o Bogumile i Feliksie, rodzeństwie, które
pewnego dnia spotyka w lesie tytułowe dziecko i razem
z nim stawia czoło złemu Pepserowi. Jednak warstwa
fabularna to tylko jedna z wielu w tej opowieści.
"Tajemnicze dziecko" to niezwykła, niejednoznaczna
baśń, którą można odczytywać na różnych poziomach.
Opowiada o zwyczajnym świecie, do którego wkrada
się magia, o sile wyobraźni i harmonii z naturą jako
recepcie na szczęście, o tym, że każdy z nas powinien
zachować w sobie coś z dziecka; jest to też wciąż
aktualny pamflet na oświeceniowy model edukacji
nastawionej wyłącznie na wiedzę encyklopedyczną.
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„Wielkie problemy ze snem małej słonicy
Eli”
Autor: Forssen Ehrlin Carl-Johan
Czyta: Wojciech Malajkat
Nowatorska szwedzka bajka do poduszki. Zastosowano
w niej techniki psychologiczne ułatwiające rodzicom
usypianie dzieci.
W zaczarowanym lesie prowadzącym do krainy snu
dziecko i słonica napotkają wielu fantastycznych
bohaterów i przeżyją chwile ukojenia, które nauczą
małego słuchacza sztuki relaksu.
Odczarujcie obowiązek usypiania dzieci i uczyńcie z
niego spokojne, czułe zwieńczenie dnia!

310

„Z przysłowiami za pan brat”
Autor: Renata Piątkowska
Czyta: Artur Barciś
Czy wiesz, dlaczego wpada się do kogoś jak po ogień?
I dlaczego kot śpi, a myszy harcują? I kim był
Zabłocki, który źle wyszedł na mydle? I kto ma węża
w kieszeni?... Nie? To koniecznie posłuchaj tej książki!
Renata Piątkowska o przysłowiach opowiada
zajmująco, dowcipnie i z werwą. Skąd się biorą? Co
tak naprawdę znaczą? Dlaczego czasami wydają się
takie dziwne? Do czego mogą się przydać? Każda
zabawna historyjka nawiązuje do wybranego
powiedzenia, opowiadając o sytuacjach dobrze
znanych z codziennego życia, które mogą się zdarzyć
każdemu dziecku i w każdej rodzinie.

311

„Zima Muminków”
Autor: Tove Jansson
Czyta: Krzysztof Kowalewski
Życie przyjaciół z Doliny Muminków skupia się wokół
domu Mamy i Tatusia Muminka, gdzie każdy może
liczyć na pomoc i przyjaźń.
Cieszący się nieustającą popularnością cykl książek
fińskiej pisarki Tove Jansson nareszcie w formie
książek do słuchania w wybitnej interpretacji
Krzysztofa Kowalewskiego!

312

„Zwierzoduchy”
Autor: Brandon Mull
Czyta: Andrzej Hauser
Czworo jedenastolatków, mieszkających na różnych
kontynentach Erdas, przechodzi rytuał Nektaru Ninani
pod okiem tajemniczych nieznajomych. W błyskach
światła wyłaniają się cztery niezwykłe bestie: wilk,
lamparcica, panda i sokolica. W jednej chwili los
młodych bohaterów i całego świata zmienia się na
zawsze… Abeke, Meilin, Conor i Rollan ze swoimi
magicznymi zwierzętami muszą się udać na
niebezpieczną wyprawę, żeby ocalić Erdas. Ich celem
jest powstrzymanie mrocznej potęgi z przeszłości,
która odzyskuje dawną siłę i zaczyna pustoszyć cały
świat. Najpierw jednak muszą odkryć wyjątkową więź
łączącą ich ze zwierzoduchem tak jak inni Naznaczeni.

313
„Żabek i Ropuch”
Autor: Arnold Lobel
Czyta: Wojciech Mann
Pierwsze w Polsce wydanie kultowego tekstu klasyka
amerykańskiej literatury dziecięcej w znakomitym
tłumaczeniu Wojciecha Manna!
Pewnego dnia Ropuch poczuł się jakoś tak nie bardzo.
Zgubił swój duży, okrągły, biały guzik od kurtki. Kto
pomógł mu go szukać? Jego najlepszy przyjaciel,
Żabek. Innego dnia Żabek poczuł się jakoś tak nie
bardzo. Zachorował, wyglądał zielono. Kto zaparzył
mu herbaty i opowiedział historię? Jego najlepszy
przyjaciel, Ropuch.
Książka Arnolda Lobela, klasyka amerykańskiej
literatury dla dzieci, zawiera pięć opowieści o
przygodach dwójki najlepszych przyjaciół, Żabka i
Ropucha. Każda z nich ujmuje prostotą. Wszystkie
uczą empatii wobec innych.
Książka została uhonorowana Medalem Randolpha
Caldecotta, magazyn "School Library Journal" uznał ją
za jedną ze 100 najlepszych książek ilustrowanych
wszechczasów.

314.
Krucze Pierścienie. Evna t.3
Siri Pettersen
Czyta: Tomasz Sobczak
Hirka przygotowuje się na spotkanie z rodziną
panującą w zimnym, zhierarchizowanym świecie, który
gardzi jakąkolwiek słabością. Niechętnie akceptuje
swój los w nadziei, że dzięki temu uratuje Rimego, a
krainy Ym będą bezpieczne. Jednak martwo
urodzonych dręczy niezaspokojony głód Evny. Hirka
uświadamia sobie, że wojna, którą pragnęła
powstrzymać, jest nieunikniona. I tak staje wobec
wyzwania dla wszystkiego, w co wierzyła i o co
walczyła.
Znakomity finał sagi fantasy „Krucze pierścienie”,
osadzonej na staronordyckim gruncie. Wyobraź sobie,
że jesteś ikoną siejącego postrach ludu. Symbolem,
który go skupia wokół nienawiści i żądzy zemsty. Że
jesteś córką martwo urodzonego wodza na wygnaniu, a
twój los wyznacza początek końca...

315.
Krucze Pierścienie. Zgnilizna t. 2
Siri Pettersen
Czyta: Tomasz Sobczak
Hirka utknęła w umierającym świecie, rozdarta
pomiędzy łowcami ludzi, martwo urodzonymi oraz
tęsknotą za swoim przyjacielem Rimem. W
wielkomiejskiej rzeczywistości jest łatwym łupem, ale
walka o przetrwanie blednie w obliczu tego, co ma
nastąpić, gdy Hirka zdaje sobie sprawę, kim jest.
„Zgnilizna” to kontynuacja wychwalanego przez
krytyków i czytelników „Dziecka Odyna”. To powieść,
której stronice zapełniają zachłanność, lęk przed
śmiercią i zemsta. To historia, która trzyma czytelnika
w szachu.
Wyobraź sobie, że zostałeś wygnany do nieznanego
świata. Bez tożsamości. Bez rodziny. Bez pieniędzy. I
powoli zaczynasz sobie uświadamiać, kim tak
naprawdę jesteś...

316.
Sophie wróć. Historia psa - rozbitka
Emma Pearse
Czyta: Elżbieta Kijowska
Historia Sophie odbiła się głośnym echem na całym
świecie. Sophie, mała suczka należąca do rasy
australijskich psów pasterskich, w czasie rejsu po
oceanie wypada za burtę, gdy niespodziewanie zrywa
się burza. Zrozpaczeni właściciele są przekonani, że
stracili ją na zawsze. Kiedy po kilku miesiącach
dowiadują się, że ktoś próbuje schwytać dzikiego psa,
dostrzeżonego na jednej z okolicznych bezludnych
wysp, rodzi się w nich nadzieja...
Czy to możliwe, że Sophie przepłynęła pełne rekinów
wody i przetrwała samotnie na tropikalnej wyspie? Czy
wróci do tęskniącej za nią rodziny?
To pełna ciepła, wzruszająca opowieść o miłości,
lojalności i niezwykłej przyjaźni psa i człowieka.
Na łodzi nie było zbyt wielu miejsc, w których Sophie
mogłaby się ukryć. Przeszedł burtą przy relingu na
pokład dziobowy, gdzie suka spędzała tyle czasu z Jan
i Bridget. Tam też jej nie było. Z przerażającą
pewnością uświadomił sobie, że suka zniknęła. Czas
się dla niego zatrzymał.

317.
Blondynka nad Gangesem
Beata Pawlikowska
Czyta: Beata Pawlikowska

Indie. Magiczne Varanasi nad Gangesem.
Kurs medytacji, gdzie zostałam uwięziona.
Trzymetrowe mury z drutem kolczastym. Bez
paszportu, bez pieniędzy, bez telefonu, bez możliwości
skontaktowania się ze światem. Nocami za murem
wyły głodne szakale.
Samotna wyprawa przez północno-wschodnie Indie.
Historia całkiem kryminalna, która zdarzyła się
naprawdę.

318.
Baśniobór. Plaga cieni t. 3
Brandon Mull
Czyta: Janusz Zadura
Kolejne przygody całkiem zwykłego rodzeństwa w
niezwykłym Baśnioborze! W Baśnioborze trwają
wakacje. Seth, wbrew woli dziadka, znów sprzedaje
satyrom baterie. Podczas nielegalnych interesów wpada
na ślad dziwnej plagi: istoty światła przemieniają się w
stworzenia ciemności. Zaraza zatacza coraz szersze
kręgi, dotyka nawet najbardziej pokojowych gatunków.
Przerażone istoty zbierają się w najlepiej chronionych
rejonach lasu. Opiekunowie rezerwatu nie wiedzą, co
robić, by zapobiec pladze. Próbują odkryć przyczynę
tajemniczych wydarzeń.Tymczasem Kendra dołącza do
Rycerzy Świtu i wraz z innymi członkami bractwa
wyrusza na niebezpieczną misję: trzeba odnaleźć
kolejny artefakt, zanim uda się to Stowarzyszeniu
Gwiazdy Wieczornej. Rozpoczyna się wyścig z
czasem, którego stawką są losy jednego z rezerwatów.
Czy Seth dzięki brawurze znów uratuje Baśniobór?
Czy Kendra sprosta czekającemu ją zadaniu?

319.

Baśniobór. Klucze do więzienia demonów t.5
Brandon Mull
Czyta: Janusz Zadura
Dzięki Zzyzxowi, więzieniu demonów, w którym
zamknięto niezliczone hordy najpotężniejszych istot
ciemności, świat od tysiącleci był bezpieczny. Teraz
jednak Sfinks, przywódca Stowarzyszenia Gwiazdy
Wieczornej, jest o krok od zebrania wszystkich pięciu
kluczy-artefaktów. Jeśli więzienie zostanie otwarte,
cała ziemia pogrąży się w chaosie. Kendra, Seth oraz
Rycerze Świtu podejmują ostatnią, desperacką próbę
pokrzyżowania planów wroga. Tym razem muszą
podróżować po całym świecie, by uprzedzić Sfinksa,
zdobyć brakujące artefakty i uratować kilkoro
Wiecznych, których śmierć to warunek oswobodzenia
demonów. Jeśli im się nie powiedzie, pozostanie już
tylko rozpaczliwa konfrontacja z uwolnionymi
bestiami na Bezbrzeżnej Wyspie. Jakich
sprzymierzeńców znajdą Rycerze Świtu w decydującej
walce o losy świata?

320.
Blondynka w Japonii
Beata Pawlikowska
Czyta: Beata Pawlikowska
Japonia, jeden z najbardziej legendarnych krajów
świata!
Kto nie słyszał o cudownie zdrowym japońskim
jedzeniu, o samurajach, gejszach, japońskiej precyzji,
uprzejmości, japońskich komiksach, grach i
gigantycznie wielkich, nowoczesnych miastach? O
japońskiej tradycji, kulturze i niezwykłej religii
shinto?... O medytacji zen, japońskich drzeworytach i
sztuce japońskiego minimalizmu?... O zapasach sumo,
sushi i słynnej japońskiej zielonej herbacie?
Ja słyszałam.
Pojechałam do Japonii.
I okazało się, że wszystko jest inaczej!!!!!!

321.

Bracia Kip
Juliusz Verne
Czyta: Mieczysław Morański
Jeśli myślisz, że Juliusz Verne pisał tylko powieści
przygodowe, to jesteś w błędzie! Oto bowiem
przedstawiamy ci zupełnie inną historię… Historię
pewnego zabójstwa… Jeśli jesteś wielbicielem
kryminałów, to ta powieść także powinna cię
zainteresować!
Gdzieś na morzach południowych, pomiędzy Nową
Zelandią a Melanezją, bryg „James Cook”, dowodzony
przez kapitana Harry’ego Gibsona, napotyka na dwóch
rozbitków, braci Kip, z pochodzenia Holendrów.
Przyjmuje ich na pokład i rusza w dalszą drogę.
Wszystko na statku układa się dobrze, choć można
dostrzec, że część załogi, pod przywództwem bosmana
Fliga Balta, po cichu spiskuje, chcąc zawładnąć
brygiem. Sprawy przyjmują dramatyczny obrót, gdy po
przybyciu do celu, czyli na wyspę Nowa Irlandia,
zostaje zamordowany kapitan „Jamesa Cooka”, Harry
Gibson! Podejrzenie pada na braci Kip, bowiem
według zeznań świadków nóż, którym został zabity
kapitan, widzieli w kajucie obu Holendrów... Bracia
zostają osądzeni, skazani na ciężkie roboty i wysłani na
Tasmanię. Przyjaciele nie wierzą w ich winę i
rozpoczynają poszukiwania śladów wskazujących na
prawdziwych morderców. Zaskakujące zakończenie.

322.

Brzydkie kaczątko
Hans Christian Andersen
Dawno temu, kiedy rodzice byli jeszcze dziećmi, na co
dzień słuchano w radiu czy z płyt inscenizacji bajek.
Wielu rodziców do dziś jeszcze pamięta niezwykły
urok i klimat tych słuchowisk, a niejeden potrafi
zaśpiewać swoim dzieciom niegdyś zasłyszane
piosenki. I oto raz jeszcze zebrali się w Teatrze
Polskiego Radia najwybitniejsi aktorzy, żeby
zinterpretować dla dzieci bajki. Powstały słuchowiska
o niecodziennym rozmachu i na niespotykanym
poziomie reżyserskim, muzycznym i aktorskim.
Literacki, a zarazem współczesny język, budująca
bajkową atmosferę i napięcie narracja, żywe dialogi
pomiędzy bohaterami, różnorodny podkład muzyczny i
akustyczny, wzruszające piosenki: wszystko w tych
nagraniach składa się na ich niezwykły charakter.

323.

Burzliwe dzieje pirata Rabarbara
Wojciech Witkowski
Czyta: Modest Ruciński
Niepokorny marynarz Rabarbar zbuntował się przeciw
kapitanowi Octowi, uciekł ze statku „Kaczy Kuper” i
postanowił zostać piratem. Pokonując
niebezpieczeństwa, powrócił do swej żony Barbary,
wkrótce doczekał się synka, Krztynka, i najchętniej
spędzałby czas na spaniu, paleniu fajki nabitej
grochowinami z pieprzem oraz jedzeniu ukochanej
grochówki, jednak – jak przystało na pirata – musiał od
czasu do czasu wyprawić się w rejs, a każda taka
wyprawa obfitowała w barwne przygody, które
zapewnią czytelnikom wiele śmiechu.

324.

Bzik & Makówka przedstawiają: Maliny zza
żelaznej kurtyny
Rafał Witek
Czyta: Joanna Pach-Żbikowska
To wszystko przez moje nazwisko! Gdybym nazywała
się Gabrysia Grzeczniutka, to ludzie inaczej by mnie
traktowali. Ale Gabrysi Bzik mogą się czepiać do woli.
Dlatego ciągle ląduję na dywaniku u dyrektora.
Któregoś razu wylądowałam tam z Nilsonem
Makówką, kolegą z klasy. Od tego czasu trochę się
kumplujemy. Łączą nas sprawy… jak by to
powiedzieć… przygodowe.
Kto by pomyślał, że wyprawa do biblioteki może być
tak niebezpieczna? Na pewno nie Nilson. Biedak
wsiadł do złego autobusu i zamiast w bibliotece
wylądował w latach siedemdziesiątych. Bez kasy i
telefonu, za to z tajną policją na karku! A kto musiał to
wszystko odkręcać? No, jak sądzicie?

325.

Chatka Puchatka
Alan Alexander Milne
Czyta Janusz Gajos
Do Stumilowego Lasu przybywa nowy mieszkaniec,
więc Kubuś, Prosiaczek, Kłapouchy i reszta przyjaciół
będą musieli znaleźć odpowiedź na pytanie: co
Tygrysy lubią najbardziej? Historie o Kubusiu
Puchatku to ulubiona lektura dzieci i młodzieży!

326.
Co słonko widziało?
Maria Konopnicka
Czyta: Ewa Sobczak
Zbiór przepięknych wierszyków dla dzieci, w których
autorka odwołuje się do folkloru, ludowości, prostego,
zwykłego życia. Między innymi 'Stefek Burczymucha',
'Pojedziemy w cudny kraj', 'Tęcza', 'Zła zima'.

327.
Cudowna studzienka Baśnie polskie
Joanna Papuzińska
Czyta: Anna Seniuk
Cudowna studzienka to autorski zestaw klasycznych
baśni polskich wybranych przez wybitną autorkę i
znawczynię literatury dziecięcej, profesor
Uniwersytetu Warszawskiego, Joannę Papuzińską.
Tom zawiera m.in. utwory Józefa I. Kraszewskiego,
Bronisławy Ostrowskiej, Romana Zmorskiego,
Henryka Sienkiewicza, Adolfa Dygasińskiego i in.
Piękne ilustracje zdobiące wydanie to dzieło cenionej
artystki Elżbiety Wasiuczyńskiej.

328.
Czarne Indie
Juliusz Verne
Czyta: Wojciech Chorąży
Rodzina Fordów, mieszkająca w Szkocji. Ciągle
wierzy, że uda się odnaleźć nowe pokłady węgla, że
zamknięta kopalnia Dochart na nowo zacznie
wydobycie, że ludzie znajdą pracę... Ich poszukiwania
przynoszą pozytywne rezultaty, ale żeby się w tym
upewnić, proszą o pomoc Jamesa Starra, byłego
dyrektora kopalni. Starr odpowiada na wezwanie,
zjawia się na dole szybu Yarow, ale już od pierwszych
chwil zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Gdzieś
obsuwa się skała, gdzieś widać migoczące światełko,
ktoś wypisuje na drzwiach podziemnej chatki zakazy...
Czyżby to były skrzaty, chochliki, gnomy i stwory, tak
liczne w wierzeniach mieszkańców Szkocji? A może to
sam Skarbnik nie chce dopuścić do ponownego
wdarcia się człowieka do jego podziemnego królestwa?
Nasi bohaterowie nie przejmują się tym, prowadzą
nadal badania i... odkrywają nowe, potężne złoże, ale

omal nie przepłacają tego życiem... Zaczyna się
budowa nowej, nowoczesnej kopalni, ale dziwne,
stwarzające niebezpieczeństwo zdarzenia, nadal mają
miejsce... W tym czasie Harry, syn Simona Forda,
znajduje w szybiku dziewczynkę Nell, która urodziła
się w kopalni i cały czas w niej mieszka. Chcąc
pokazać dziewczynie inny świat, wyrusza z nią na
powierzchnię ziemi. Staje się to przyczynkiem do
pokazania uroków Szkocji, jej historii, zabytków i
tradycji. Naraz zdarza się tragedia: wody jeziora
zalewają kopalnię! Co się stanie z bohaterami tej
opowieści? Czy wszystko zakończy się szczęśliwie?

329.

Czarnoksiężnik z Archipelagu Ziemiomorze
Tom 1
Ursula K.Le Guin
Czyta: Andrzej Ferenc
Pierwszy tom znakomitego cyklu Ziemiomorze Ursuli
K. Le Guin, jednego z najwybitniejszych cykli
literatury fantasy, porównywanego z dziełami J.R.R.
Tolkiena czy C.S. Lewisa.

„Czarnoksiężnik z Archipelagu” to opowieść o
obdarzonym niezwykłymi magicznymi zdolnościami
chłopcu imieniem Duny, którego przeznaczeniem było
zostać jednym z najpotężniejszych czarnoksiężników
Ziemiomorza. Jego magiczny talent odkryła ciotka,
wiejska czarownica, i w tajemnicy przed wszystkimi
przyjęła go na nauki. Przekazała mu całą swoją wiedzę
o zielarstwie, znachorstwie, sztuce znajdowania,
naprawiania i otwierania. Nauczyła go również słów
Prawdziwej Mowy, które sama znała. Jednak dla
Duny’ego był to zaledwie początek, pierwszy krok na
drodze, którą miał kroczyć całe życie, na drodze magii.

330.

Czerwona Czapeczka i inne bajki braci
Grimm
Czyta Ewa Błaszczyk
Książka nierozerwalny towarzysz, przyjaciel bez
interesu, domownik bez uprzykrzenia twierdził Ignacy
Krasicki (w "Panu Podstolim")...
A jego rówieśnik Adam Naruszewicz dodawał:
Każdy mówi, i nie ma czasu do czytania,
Każdy sie swą zabawą od książki zasłania...
Osoby, które nie mają "czasu do czytania"
może mają "czas do słuchania"...
Są to płyty kompaktowe z nagranymi utworami
literatury polskiej i światowej.
Dźwiękowe wydania poezji i prozy znajdą zapewne
zwolenników wśród osób niewidomych lub słabo
widzących...
Dodatkową zaletą książki w wersji dźwiękowej jest
możliwość słuchania jej w miejscach, w których
czytanie tradycyjnej książki byłoby niemożliwe..

331.

Czyżyk i spółka
Lech Zaciura
Czyta: Marek Kondrat
Lech Zaciura – wytrwały i uważny obserwator ptasich
zwyczajów – przybliża dzieciom polskie gatunki
ptaków, opowiadając o nich krótkie, zabawne
historyjki.

332.

Detektyw Blomkwist Rasmus rycerz Białej
Róży
Astrid Lindgren
Czyta Edyta Jungowska
Kolejne przygody nieustraszonego Detektywa
Blomkvista.
Sławny profesor-wynalazca i jego synek Rasmus
zostają porwani. Niebezpieczni przestępcy próbują
wykraść drogocenny wynalazek naukowca. Tylko
Detektyw Blomkvist i jego przyjaciele wiedzą, gdzie
porywacze ukrywają zakładników. Czy uda im się ich
uwolnić? I czy zdołają ukryć wynalazek przed
groźnym inżynierem Petersem? Mają przecież tylko
kilkanaście lat...

333.
Detektywów para - Jacek i Barbara.
Naszyjnik królowej
Dariusz Rekosz
Czyta Piotr Borowski
Wszyscy nagle oszaleli - zaczyna się sprzątanie ulic,
mycie okien, a nawet remonty budynków. Powód? Do
niewielkiej miejscowości, w której mieszkają Jacek i
Basia, wkrótce ma przybyć królowa angielska. We
własnej osobie! Brzmi jak żart, ale to prawda. Celem
wizyty Elżbiety II jest ofiarowanie naszyjnika jednemu
z tutejszych kościołów.
Para młodocianych detektywów węszy spisek. Robi się
coraz bardziej tajemniczo - zwłaszcza, gdy wuj Karol
nagle zapada się pod ziemię.

334.
Detektywów para - Jacek i Barbara.
Tajemnicza szafa
Dariusz Rekosz
Czyta Piotr Borowski
Wszyscy, którzy twierdzą, że wakacje spędzane na
podwórku są do kitu, mogą się porządnie zdziwić.
Czasem w najbliższym otoczeniu dzieje się tyle, że
ledwie można nadążyć. A wystarczy po prostu dobry
zmysł obserwacyjny. Zwykła na pozór ciężarówka nie
jest zwykłą ciężarówką, a zabytkowa szafa okazuje się
skrywać tajemnicę. Zaczyna się niewinnie – tata Jacka
zadaje synowi zagadkę dotyczącą wskazówek zegara.
A zaraz potem akcja nabiera tempa, bo dochodzi do
kradzieży – z tytułową szafą w roli głównej. Para
nastoletnich detektywów z pomocą psa Atosa wpada na
trop przestępców...

335.

Detektywów para - Jacek i Barbara. Żółta
walizka
Dariusz Rekosz
Czyta Piotr Borowski
Jacek i Basia w detektywistycznej akcji już po raz
drugi!
W czasie deszczu dzieci się… wybierają do centrum
handlowego Merkury. Wcale nie na zakupy, ale na...
casting. Bo Basia się uparła. Młodzi detektywi nie mają
wprawdzie szansy zaprezentować swoich aktorskich
zdolności, ale są sprawy ważne i ważniejsze. Tym
razem trzeba rozpracować grasującego tu złodzieja. Ich
bystrość, intuicja i zdolność kojarzenia faktów przydają
się także kilka dni później. W czasie podróży
pociągiem do babci, pewnej sympatycznej pani ginie
żółta walizka. A w dodatku w jednym z wagonów
pojawia się podejrzany osobnik, który może mieć coś
wspólnego z kradzieżą w Merkurym.
Czy Jackowi i Basi uda się schwytać rabusia? I co
najważniejsze: czy dotrą na miejsce bez szwanku?

336.

Dlaczego zając ma kusy ogon
Lech Tkaczyk
Czyta Barbara Gałczyńska
Dlaczego nie wolno zadzierać nosa? Kto jest
prawdziwym królem? Co jest najważniejsze w życiu?
Jak warto się odżywiać,aby czuć się dobrze,dobrze się
uczyć? Często niezwykle trudno odpowiedzieć na te
najprostsze pytania naszych pociech. Plączemy się i
gubimy w wyjaśnieniach, a wystarczy sięgnąć po
odpowiednią lekturę. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom, Wydawnictwo ASTRUM przygotowało
serię „Gdyby zwierzęta umiały mówić”. Każda z
książeczek zawiera ciekawą bajkę poświęconą
odrębnemu zagadnieniu. Ich autor w sposób prosty,
żywy i zabawny uczy dzieci, jak dobierać przyjaciół,
dlaczego nie wolno oszukiwać i kraść, czym można
zasłużyć na nagrodę, jakie korzyści daje wytrwała
praca. Z pewnością warto do nich zajrzeć!

337.

Do przerwy 0:1
Adam Bahdaj
Czyta: Andrzej Szopa
Powojenna Warszawa. Paragon, Perełka i Mandżaro
zdobywają szlify piłkarskie przed czekającym ich
turniejem drużyn podwórkowych pod okiem Wacława
Stefanka, gwiazdy warszawskiej Polonii. Nie wszystko
jednak układa się po ich myśli...

338.

Drużyna pani Miłki, czyli o szacunku,
odwadze i innych wartościach
Grzegorz Kasdepke
Czyta Zbigniew Zamachowski
W przedszkolu jak zwykle zamieszanie. Dzieciaki
świetnie się bawią, tylko pani Miłka się martwi, czy
zdąży przed porodem porozmawiać z nimi o
wartościach... Na szczęście wpada na genialny pomysł
– stworzenie drużyny piłkarskiej! Szybko jednak
okazuje się, że wszyscy chcą grać w ataku, nikt na
obronie, a o staniu na bramce nawet nie ma co
mówić…
„Drużyna pani Miłki” to zbiór zabawnych opowiadań
poświęconych między innymi uczciwości, szacunkowi,
odwadze, wytrwałości. Na końcu każdej historii
znajdują się: opis konkretnej wartości oraz praktyczne
rady dla dzieci.
Płycie towarzyszy książeczka ze specjalnym dodatkiem
dla rodziców i wychowawców.
Posłuchajcie tych historii, a żadne wartości nie będą
Wam już straszne.

339.

Dzieci Kapitana Granta
Juliusz Verne
Czyta: Ireneusz Załóg
Załoga statku Duncan wydobywa z wnętrza
złowionego rekina butelkę z listem autorstwa kapitana
Harry’ego Granta. Wołanie rozbitków o ratunek staje
się początkiem jednej z najwspanialszych opowieści w
historii światowej literatury przygodowo-przyrodniczej
dla młodych czytelników. Wraz ze szlachetnym lordem
Glenarvanem, załogą jego statku oraz szalonym
naukowcem, Robert i Mary, dzieci kapitana wyruszają
w ekscytującą wyprawę ratunkową. Stawiają czoła
potężnym sztormom, niebezpiecznym zwierzętom i
dzikim plemionom. Napotykają na swej drodze
groźnych oszustów i drobnych rzezimieszków, ale też
ludzi prawych. Przemierzają morskie i lądowe szlaki
odkrywając miejsca nieznane jeszcze człowiekowi na
niejednym kontynencie. Tylko czy odnajdą ojca?

340.

Dzieci pana Majstra
Zofia Rogoszówna
Czyta: Krzysztof Kolberger

341.

Książka nierozerwalny towarzysz, przyjaciel bez
interesu, domownik bez uprzykrzenia twierdził Ignacy
Krasicki (w "Panu Podstolim")...
A jego rówieśnik Adam Naruszewicz dodawał:
Każdy mówi, i nie ma czasu do czytania,
Każdy sie swą zabawą od książki zasłania...
Osoby, które nie mają "czasu do czytania"
może mają "czas do słuchania"...
Są to płyty kompaktowe z nagranymi utworami
literatury polskiej i światowej.
Dźwiękowe wydania poezji i prozy znajdą zapewne
zwolenników wśród osób niewidomych lub słabo
widzących...
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn t. 1
Agnieszka Mielech
Czyta Joanna Pach-Żbikowska
Emi to dziewczynka taka jak Ty! Wraz z mamą, tatą i
labradorem Czekoladą mieszka w dużym mieście w
domu Na Bateryjce. Emi ma zwariowanych przyjaciół:
Anielę, która nie cierpi księżniczek, muzykalną
Faustynę, Franka-mądralę, czarującego Lucka i wielu
innych. Pewnego dnia dziewczyny zakładają tajny
klub. Jego motto brzmi: NIGDY WIĘCEJ NUDY!

342.

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Kółko
hiszpańskiego t. 2
Agnieszka Mielech
Czyta Joanna Pach-Żbikowska
Tornistry spakowane? Drżyjcie szkolne mury! Tajny
Klub Superdziewczyn wyrusza do szkoły! Co spodoba
się Emi najbardziej - długa przerwa, zielona szkoła czy
kółko hiszpańskiego? Przeczytajcie o tajemniczej
historii papugi Gaduły i Pani Glorii Carlos Flamenco,
która po prostu uwielbia gadające ptaki!

343.

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Źrebaki
i Rumaki t. 5
Agnieszka Mielech
Czyta Joanna Pach-Żbikowska
Nowy rok szkolny na pewno będzie wyjątkowy –
przecież do Tajnego Klubu dołączył chłopak Franek,
syn profesora Kaganka. Dzieciaki wciąż wspominają
wakacje w Żabim Rogu, tęsknią za przyjaciółmi, no i
za klaczą Malagą. Dzieciaki przekonają rodziców, żeby
zapisali je na naukę jazdy konnej. Ich ulubionym
rumakiem zostanie Brava. Niestety, klacz zaczyna
chorować. Gdy właściciele decydują się oddać zwierzę,
Brava znika w tajemniczych okolicznościach… Tajny
Klub musi działać!

344.

Ender na wygnaniu
Orson Scott Card
Czyta Roch Siemianowski
Ender na wygnaniu to długo wyczekiwana odpowiedź
na pytanie dręczące czytelników: co działo się z
Enderem między Grą Endera a mówcą Umarłych?
Porywająca historia chłopca, który po ocaleniu
ludzkości staje przed jeszcze trudniejszym zadaniem:
życiem po zakończeniu wojny...

345.

Eryk
Terry Pratchett
Czyta: Janusz Zadura
Słyszeliście o Fauście... To jest Eryk. Istnieje pewna
różnica. Eryk ma czternaście lat, mieszka na
legendarnym i magicznym Świecie Dysku, a także jest
pierwszym w historii hakerem demonologii. Czy
spełnią się jego trzy życzenia: żyć wiecznie, panować
nad światem, spotkać najpiękniejszą kobietę w historii?
Właściwie to proste... Dryfowanie u zarania Czasu,
zmiana przyszłości i spotkanie z najbardziej
kłopotliwym bogiem historii to zaledwie początek.
Stworzenie życia na Dysku to drobnostka. Ponieważ
Rincewind trafia w końcu do Piekła. Dosłownie. A ono
nigdy już nie będzie takie jak dawniej.

346.

Lato Muminków
Tove Jansson
Czyta: Krzysztof Kowalewski
Życie przyjaciół z Doliny Muminków skupia się wokół
domu Mamy i Tatusia Muminka, gdzie każdy może
liczyć na pomoc i przyjaźń.
Cieszący się nieustającą popularnością cykl książek
fińskiej pisarki Tove Jansson nareszcie w formie
książek do słuchania

347.

Wasowski dzieciom
Wasowski dzieciom składa się z audycji
wyprodukowanych w latach 70. przez Polskie Radio.
PŁYTA 1
DOBRY POMYSŁ RUDUDU
Muzyka: Jerzy Wasowski
Tekst i słowa piosenek: Stefania Szuchowa
OBSADA:
Rududu: Irena Kwiatkowska
Ojciec Rududu: Jan Ciecierski
Narrator: Maciej Maciejewski
Słoniątko Beczułka: Edmund Fidler
Miś Rikiki: (???)
Lisek Chytrusek: Zdzisław Słowiński
PŁYTA 2
CYRK „PROMIEŃ SŁOŃCA”
Muzyka: Jerzy Wasowski
Tekst i słowa piosenek: Karol Matusiak
OBSADA:
Narrator: Andrzej Bogucki
Dyrektor cyrku: Tadeusz Bartosik
Burmistrz Chmurowa: Aleksander Dzwonkowski
Oraz:
Magdalena Celówna, Teresa Hering, Joanna Jedlewska,
Danuta Mancewicz, Alicja Rojek, Jacek Hilchen,
Witold Kałuski, Jerzy Kozakiewicz, Lech Ordon,
Andrzej Seweryn

348.

Afrykańskie przygody Fenka
Gruca M.
Czyta: Joanna Karpiela-Jatkowska
Spotkanie twarzą w twarz z żyrafą, czekoladowi
przyjaciele, poszukiwanie wody, butelka pełna piasku,
drzewa wysokie jak wieżowce, słoń w walizce...
Chcesz przekonać się, co jeszcze spotka Fenka w
Afryce?

349.

Ale ja tak chcę
Ostrowicka B.
Czyta: Janusz Zadura
Płynęły dni, tygodnie, miesiące. Drzewiaki w buku
żyły własnym życiem i własnymi sprawami. Niby
razem, bo w jednym drzewie, ale tak naprawdę osobno.
Pewnego dnia na polanie pojawiła się ktoś nowy. Na
pewno nie człowiek, ale nie wiadomo było, czy to
drzewiak, czy zwierzę, bo tak naprawdę nikt dokładnie
nie widział.

350.

Bajki dla chłopców
To zbiór 6 bajek braci Grimm, H. Ch. Andersena, czy
J. Tuwima.
Wśród wykonawców znani aktorzy Piotr Fronczewski,
Irena Kwiatkowska, Olga Bończyk, Miriam
Aleksandrowicz.
Bajki dobrane z myślą o chłopcach opowiadają o
przygodach Kota w Butach mówiącego ludzkim
głosem, o Alladynie zamieszkującym magiczną lampę i
spełniającym życzenia, czy o Herkulesie, mitycznym
herosie.

351.

Bajki dla dziewczynek
To zbiór 6 znanych bajek braci Grimm, H. Ch.
Andersena, czy J. Tuwima.
Wśród wykonawców znani aktorzy Piotr Fronczewski,
Irena Kwiatkowska, Olga Bończyk, Miriam
Aleksandrowicz.
Bajki dobrane z myślą o dziewczynkach, które poznają
przygody Calineczki, która wyrosła z ziarenka kwiatu,
podarowanego kobiecie nie mogącej mieć dzieci, czy
Kopciuszka, wykorzystywego przez złą macochę i jej
córki.

352.

Bajki na Wielkanoc
Czyta: Joanna Lissner
Zestaw bajek dla najmłodszych:
Kopciuszek - Hanna Januszewska
Kot w butach - Hanna Januszewska
Paluszek - Hanna Januszewska
Szkolne przygody Pimpusia Sadełko - Maria
Konopnicka
Dzieci pana Majstra - Zofia Rogoszówna

353.

Bajki na zimowe wieczory
Bajki dla najmłodszych:
1. Śpiąca królewna/ czyta B.Prokopowicz
2. Knyps z czubkiem/ czyta B.Prokopowicz
3. Piotruś Pan/ czyta Anna Leszczyńska
4. Dzieci pana Majstra/ czyta Joanna Lissner

354.

Bajki Pana Bałagana
Jerzy Niemczuk
Czyta: Jacek Kiss
Wojtek i Pan Bałagan podróżują do bajek, w których
panuje straszny bałagan.
Niezwykłe wersje znanych bajek:
"O królewnie śmieszce", "Brzydkie kociątko", czy
"Nieprzemakalny Kapturek".

355.

„Co to znaczy...”
Czytają: G. Kasdepke, H. Kinderr-Kiss, L. Filipowicz
„Co to znaczy…” i `Powrót Bartusia` razem!
Co to znaczy „czuć do kogoś miętę” czy „mieć kiełbie
we łbie”? Ta książka tłumaczy znaczenie różnych
dziwnych powiedzeń - powiedzeń, które my, dorośli,
nazywamy związkami frazeologicznymi. Bez obaw,
nie jest to żaden nudny podręcznik - na pewno świetnie
ubawicie się, czytając o perypetiach Bartusia. A przy
okazji czegoś się nauczycie. Książka została
wyróżniona nagrodą EDUKACJA XXI
Czas trwania: 5 godz. 46 min.

356.

Córka króla moczarów i inne baśnie
H.Ch. Andersen
Czyta: Jerzy Stuhr
Płyta zawiera baśnie Andersena, które pozwalają
dostrzec wszystkie zalety jego wspaniałego pisarstwahumor, liryzm, metafizyczną głębię. Dzięki świetnemu
tłumaczeniu pani Bogusławy Sochańskiej, która
wszystkie baśnie przełożyła bezpośrednio wprost z
duńskiego, docieramy do Andersena prawdziwegoprostego i finezyjnego zarazem. Trafiającego zarówno
do czytelnika dziecięcego, jak i dorosłego.

357.

Czarodzicielstwo
Terry Pratchett
Czyta: Janusz Zadura
Czytelnicy na całym świecie pokochali wspaniałe
poczucie humoru Terry’ego Pratchetta, zachwycali się
błyskotliwymi pomysłami, szaloną wyobraźnią i
niezrównanym talentem do komentowania naszej
rzeczywistości, poprzez pokazywanie jej w krzywym
zwierciadle fantastycznego świata.
Narodził się czarodziej – czarownik tak potężny, że w
porównaniu z jego mocą wszelka magia jest tylko
dziecinną zabawką. Samo jego istnienie doprowadza
Świat Dysku, który oczywiście jest płaski i płynie w
przestrzeni na grzbiecie gigantycznego żółwia, na
krawędź totalnej wojny taumaturgicznej. To niedobrze.
Na jego drodze stoi jedynie Rincewind, nieudany mag,
który chce ocalić świat, a przynajmniej tę część, która
zawiera jego osobę.

358.

Dlaczego mleko jest białe?
Suzanne Orosz
Czyta: Anna Rusiecka
Dlaczego mleko jest białe? Dlaczego ziemniaki rosną
w ziemi? Dlaczego można jeść pokrzywę? Halinka i jej
koleżanka odwiedzają kopalnię soli, Tomek po raz
pierwszy w życiu sam zagniata i gotuje makaron,
Dominika dowiaduje się, że miód nie tylko jest słodki,
a Kuba i Jasiek mogą upiec w piekarni swój chleb. Te
historyjki o lubianych przez dzieci produktach
spożywczych sprawiają, że przychodzi im ochota na
próbowanie, smakowanie, gotowanie, pieczenie...
Książeczka dla dużych i małych miłośników mleka,
miodowych łasuchów, małych piekarzy, zbieraczy
pomidorów i połykaczy makaronu, która poza solidną
dawką zabawy dostarcza również sporej porcji
fascynującej wiedzy.

359.

Dlaczego rekiny nie chodzą do dentysty?
Petra Maria Schmidt, Christian Dreller
Czyta: Anna Rusiecka
Dwadzieścia dwie zabawne i pomysłowe historyjki
dają odpowiedzi na najrozmaitsze dziecięce pytania,
wspierając rodziców we wprowadzaniu ciekawskich w
tajemnice świata. Dlaczego pingwinom nie marzną
stopy? Czy można jeść i pić, stojąc na rękach? I skąd
na świecie wzięło się tak wiele języków? Bartek
zastanawia się, dlaczego papużka o imieniu Pikuś,
należąca do jego kuzyna Olka, nie spada z drążka, gdy
śpi. Amelka jest ciekawa, co kolor morza ma
wspólnego z tęczą, a Julek wyjaśnia swojej siostrze
Paulinie, skąd się biorą kolorowe paski w paście do
zębów. Gucio dziwi się, że tata rozmawia z roślinami,
za to Krysia siedzi z babcią u fryzjera i zgłębia tajniki
wiedzy o kolorach włosów.

360.

Jedna bajka – druga bajka
Lis Witalis – Pchła Szachrajka
Jan Brzechwa
Czyta: Marian Kosiniak
Wspaniała podróż w świat dzieciństwa.

361.

Julka i koty
Tomasz Trojanowski
Czyta: Jarosław Boberek
Ile zamieszania może wprowadzić trójka kotów? To
już wiecie z Kocich historii. Ale co się stanie, gdy
dołączy do nich czteroletnia Julka? Zdradzimy wam
tylko, że całe towarzystwo świetnie się bawi,
odwiedzając wiewiórki w parku, przygotowując
przedstawienie, a nawet… operując i lecąc w kosmos!

362.

Kinga i jak ją rozgryźć
Melania Kapelusz
Czyta: Anna Apostolakis
Oto druga cześć przygód Kingi - dziewczynki z
charakterem. Tym razem bohaterka wyjeżdża z rodziną
na wakacje nad morze. Tam dowiaduje się, że będzie
miała kolejne rodzeństwo. Kinga nie jest
najszczęśliwsza z tego powodu. Ale poznaje Romka,
który staje się jej najlepszym kumplem. Razem próbują
stawić czoło wakacyjnej rzeczywistości i miło spędzić
czas. Książka z dużą dawką humoru - świetne dialogi
oraz monologi wewnętrzne głównej bohaterki.

363.

Kłopoty komendanta Roka
Kazimierz Szymeczko
Czyta: Aleksander Mikołajczak
Ile dni deszczowych może wziąć Maj, tak aby
Czerwiec był słoneczny? Czy Listopad odciąży nieco
Lutego i przejmie dwa tygodnie wietrznej pogody?
Gdzie skierować upały, które wypadają akurat w
Styczniu? Komendant Rok ma zawsze pełne ręce
roboty. I choć narzeka na swoich podwładnych, wie że
może na nich liczyć w potrzebie Miesiące i Pory Roku
zawsze grają do jednej bramki.
W zabawny, niekonwencjonalny sposób przybliża
czytelnikom cykl 4 pór roku, wskazuje
charakterystyczne cechy kolejnych miesięcy, opisuje
święta i obrzędy dyktowane od wieków przez tradycję
i... pogodę.
Pozycja dla dzieci od 4 roku życia.

364.

Kopciuszek i inne bajki braci Grimm
Czyta: Ewa Błaszczyk
To jedna z najpopularniejszych baśni na świecie.
Dlaczego? Ponieważ pokazuje bogactwo ludzkich
uczuć, z których tylko te dobre prowadzą do szczęścia.
Opowieść o dorastaniu i osiąganiu samodzielności
przez dziewczynkę, która z szarej myszki przemienia
się w królewnę. Kopciuszek nie czuł się dobrze w
domu, w którym był traktowany jak gorsze dziecko.
Dopiero moment, gdy zdecydował się pójść na bal bez
zgody macochy, stał się dla niego przełomowy. Płyta
zawiera tę i cztery inne baśnie braci Grimmów:
„Roszponkę”, „Bajkę o myszce, ptaszku i kiełbasie”,
„Trzy liście wężowe” oraz „Zucha do much”.

365.

Łowcy złota
James Oliver Curwood
Czyta: Krzysztof Strużycki
Bohaterów znamy już z innej, spisanej przez Curwooda
historii – „Łowcy wilków”.
Pewnego dnia dwóch chłopców znajduje w starej,
zagubionej w dżungli chacie ludzkie szkielety. Jeden z
kościotrupów ściska w garści zwitek, który okazuje się
być mapą. To tajemnicze znalezisko jest impulsem do
podjęcia przez chłopców niebezpiecznej i pełnej
przygód wyprawy w poszukiwaniu złota.
Poszukiwacze przeżywają wiele dramatycznych
przygód. Ich wędrówka to prawdziwy test przyjaźni i
znakomita lekcja życia.

366.

Mania czy Ania
Erich Kastner
Czytają: Edyta Jungowska i Piotr Fronczewski
Jak opowiadać o przyjaźni, siostrzanej miłości i
poszukiwaniu więzi? Letnie kolonie, tłum dzieci, a
wśród nich Ania o burzy jasnych loków i Mania
nosząca zawsze dwa mysie warkoczyki. Na początku
nic nie zapowiada przyjaźni, ale szybko wychodzi na
jaw, że dziewczynki łączy znacznie więcej niż myślą.
No i mają pewien wspólny plan... jeśli tylko się
powiedzie, ich życie nie będzie już odtąd takie samo...
Klasyka dziecięcej literatury niemieckiej w doskonałej
interpretacji. Czas: 3,5 godz. Wiek: 8-12

367.

368.

Mity greckie dla dzieci
Grzegorz Kasdepke
Czyta: Krzysztof Tyniec
Niesamowitą podróż w czasie i przestrzeni dla
najmłodszych. Zajrzymy na Olimp i do starożytnej
Grecji zamieszkałej przez bogów, herosów, nimfy,
centaury, mityczne stwory oraz zwykłych
śmiertelników. Poznamy najbardziej znane greckie
mity opowiedziane współczesnym, pełnym humoru
językiem, teraz zebrane na jednej płycie. Posłuchajcie
historii o powstaniu świata, Zeusie, Afrodycie, Atenie,
Hermesie, Demeter, Achillesie, Prometeuszu, Dedalu i
Ikarze, Pandorze, Syzyfie, Ariadnie, królu Midasie i
wielu, wielu innych bohaterach greckiej mitologii.
My, dzieci z dworca ZOO
Christiane F.
Czyta: Aleksandra Tomaś
Pozycja dokumentalna. W 1978 roku w Berlinie
Zachodnim dwoje dziennikarzy, Kai Hermann i Horst
Rieck, przeprowadziło wywiad z nastoletnią
narkomanką Christiane F. Opisuje środowisko
młodocianych narkomanów. Relacja Christiane jest
wstrząsająca. Pokazuje, jak od eksperymentowania z
miękkimi narkotykami przechodzi się do
najtwardszych. Jak łatwo jest ugrzęznąć w nałogu i jak
trudno się z niego wyrwać. Do czego zdolni są ludzie
uzależnieni od narkotyku, aby zdobyć pieniądze na
kolejną "działkę".

369.

O piracie Rum-Barbari i o czymś jeszcze
Adam Bahdaj
Czyta: Jerzy Mazur
Gdy się obudziłem, zobaczyłem wysoki maszt, nad
masztem reje, nad rejami gniazdo bocianie, a w
gnieździe bocianim załogę, to jest Antosia. Wszystko
wydało mi się jakieś dziwne i zmienione. Rozejrzałem
się dookoła. Nie chciałem wierzyć własnym oczom.
Leżałem na pokładzie wspaniałej fregaty. Wokół jak
okiem sięgnąć falowało morze. Dął mocny wiatr.
Płynęliśmy pod pełnymi żaglami.
Czas trwania: 90 min.

370.

371.

372.

Pan Soczewka w Puszczy
Jan Brzechwa
Czytają: Magdalena Zawadzka, Bronisław Pawlik,
Wiktor Zborowski
Pumy, lwy, lamparty, krokodyle - to zwierzęta, z
którymi musi poradzić sobie pan Soczewka. Czy takie
zadanie nie przerośnie, kochającego swój zawód
operatora filmowego? Dziwy zwierzęce - to film pana
Soczewki, słuchając dowiecie się wiele o filmie i o
dziwnej piramidzie! Znane wiersze dydaktyczne
opisujące ptaki i ich upodobania oraz polskie miasta.
Pan Soczewka w puszczy, Chrząszcz, Ptasie plotki,
Sójka, Ślimak, Koziołeczek, Konik polny i boża
krówka, Kos, Stonoga.
Pan Tapeusz, czyli przemytnicy, lwy i tapiry
Piotr Ryczkowski
Czyta Joanna Lissner
Pełna humoru baśń fantastyczna o mądrym przesłaniu i
zajmującej akcji. Opowiada o potędze magii, o
wędrówce po zamglonych bagnach, bandzie
przemytników, morskiej śwince uzależnionej od
jedzenia, mocarnej siostrze, ojcu generale i miłości,
która byłaby godna Romea i Julii, gdyby nie chodziło o
tapira i lwicę z dwóch zwaśnionych narodów. Historia
rozśmieszy, zaciekawi i wzruszy. W czarodziejskiej
krainie może zdarzyć się wszystko, nawet to, że tapir
się zakocha i straszliwe będą tej miłości skutki.
Pettson i Findus
Sven Nordqvist
Czyta: Jerzy Stuhr
Pettson i Findus to całkiem nietypowa para przyjaciół.
Pettson jest spokojnym i zrównoważonym staruszkiem,
Findus to jego kot, ale niezwykły - bo gadający, a w
dodatku bardzo ciekawski! I choć mają całkiem różne
cechy charakteru, nie potrafią jednak żyć bez siebie.
Mieszkają razem na wsi, w małym gospodarstwie,
gdzie zabawnych przygód zawsze trafia im się co
niemiara! Nikt nie potrafi podkreślić niuansów
pisarstwa Svena Nordqvista lepiej od Jerzego Stuhra, w
którego interpretacji usłyszymy cztery pierwsze części
serii: Kiedy mały Findus się zgubił, Tort
urodzinowy, Rwetes w ogrodzie, Polowanie na lisa.

373.

Pięciopsiaczki
Wanda Chotomska.
Czyta: Wanda Chotomska
To historia suczki Balbiny i jej potomstwa - napisana
Wandę Chotomską i Zuzię Golbę (jej prawnuczkę).
Balbina urodziła szczeniaki. Pięć pachnących, miłych
psiaczków. Szybko okazało się, że to okropne
pięciosiusiaczki, po których trzeba ciągle wycierać
podłogę. Pięciogryzaczki, postrach kapci i foteli. I że
jest ich za dużo jak na jeden dom. Trzeba
pięciopsiaczki oddać w dobre ręce.

374.

Podróż do wnętrza Ziemi
Juliusz Verne
Czyta: Kuba Wątły
To ekscytująca wulkaniczna powieść, dedykowana
wszystkim żądnym przygód, spragnionym mocnych
wrażeń, miłośnikom science fiction. Główny bohater nieco ekscentryczny profesor mineralogii z Hamburga,
przyrodnik, wizjoner Otto Lidenbrock, jego bratanek i
ich przewodnik, pchani głodem wiedzy odbywają
fantastyczną i bardzo niebezpieczną ekspedycję
głęboko do wnętrza Ziemi. Śmiałkowie przedostają się
do podziemnego świata przez islandzki wulkan
Sneffels. Przebywając drogę od Islandii do wyspy
Stromboli odnajdują majestatyczną przeszłość
geologiczną Ziemi, natrafiają też na niezwykłe
stworzenia z mroków prehistorii.

375.

Wielka księga baśni rosyjskich
Czyta: Anna Seniuk
Od wielu pokoleń baśnie rosyjskie zachwycają
niesamowitymi i pouczającymi historiami zaczarowanego Konika Garbuska, odważnego
Wianuszki, rezolutnej Duszeńki oraz wielu innych
bohaterów. Posłuchajcie tych przepięknych opowieści
w wykonaniu znakomitej polskiej aktorki - pani Anny
Seniuk.
Seria audiobooków POSŁUCHAJKI wyróżnia się
wspaniałą interpretacją aktorską oraz bogatym
udźwiękowieniem. Dzięki niej dzieci przeniosą się w
cudowny świat bajek i opowieści.

376.

Serce
Amicis Edmund
Czyta Antoni Rot
Jedna z najbardziej wzruszających opowieści dla
dzieci. O szczerej przyjaźni. O miłości do rodziców. O
sympatii do nauczycieli. Książa pełna mądrej
dydaktyki, napisana na tle wydarzeń historycznych,
kształtująca charakter i podkreślająca pozytywne
emocje. Książka pamiętnik. Książka jak wyznanie.
Książka jak szczera spowiedź dorastającego chłopaka.
Książka – piękny prezent od Amicisa dla dzieci.
Walory duchowe opowieści podkreśla chwytająca za
serce interpretacja aktorska Antoniego Rota.
Tłumaczenie: Maria Konopnicka.

377.

Tajemnicza wyspa
Juliusz Verne
Czyta: Piotr Balazs
Klasyka literatury przygodowej i podróżniczej.
Przymusowy, kilkuletni pobyt grupy bohaterów na
bezludnej wyspie owocuje stworzeniem harmonijnie
funkcjonującej mikrospołeczności. Wyspa, dzięki
pracowitości rozbitków, wiedzy i mądrości inżyniera
zostaje zamieniona w rodzaj cywilizowanego raju. Ale
też kryje w swoim wnętrzu tajemnicę, niewidzialną
siłę, której opieki doznają bohaterowie. To niezwykła i
pełna przygód książka, w której ostatni raz pojawia się
postać tajemniczego Kapitana Nemo i rozwiązana
zostaje jego zagadka.

378.

Triumf Pana Kleksa część 1
Jan Brzechwa
Czyta: Marian Opania
To trzeci i ostatni tom historii przygód Ambrożego
Kleksa. Adam Niezgódka bohater poprzednich części
kończy Akademię Pana Kleksa i wyrusza za Panem
Kleksem do krainy Alamakota, tam znajdują się
Bajdoci którzy zaginęli w poprzedniej części książki
"Podróże Pana Kleksa". Adaś szuka swoich rodziców i
przeżywa mnóstwo nowych, niesamowitych przygód...

379.

Triumf Pana Kleksa część 2
Jan Brzechwa
Czyta: Marian Opania
To trzeci i ostatni tom historii przygód Ambrożego
Kleksa. Adam Niezgódka bohater poprzednich części
kończy Akademię Pana Kleksa i wyrusza za Panem
Kleksem do krainy Alamakota, tam znajdują się
Bajdoci którzy zaginęli w poprzedniej części książki
"Podróże Pana Kleksa". Adaś szuka swoich rodziców i
przeżywa mnóstwo nowych, niesamowitych przygód...

380.

Trzecia księga przygód Koziołka Matołka
Makuszyński K.
Słuchowisko
To opowieść o bajkowym świecie Koziołka wytrwale
poszukującego Pacanowa. Audiobook został nagrany
na podstawie książki Kornela Makuszyńskiego i
Mariana Walentynowicza pod tytułem: „Druga księga
przygód Koziołka Matołka”. Był to jeden z pierwszych
polskich komiksów i choć powstał w 1933 roku, dziś
tak samo rozśmiesza dzieci, jak ponad 80 lat temu.

381.

Wieczorynki
Anna Onichimowska
Czyta: Janusz Zadura
Zbiór zabawnych opowieści zarówno dla dzieci i ich
zabieganych rodziców – króciutkie rozdziały są idealne
do słuchania przed snem, a pełen absurdalnych
smaczków humor rozbawi każdego, niezależnie
od wieku.
Kot Misiek przemierza lądy i morza w poszukiwaniu
wyśnionej rudej koteczki, aby ostatecznie spotkać ją
po drugiej stronie komina, spod którego wyruszył.
Żółw Antoś z żoną Amelką szukają domu, a domek
na kaczych łapkach zakochuje się w… bocianie
Kaziku! Szalony pościg domku na kaczych łapach
za Kazikiem, czarownicy za domkiem, bociana
za utraconą pamięcią, czarownika za czarownicą,
a zmasowanych sił za zmutowaną kaczką –
to doskonałe ćwiczenie z wyobraźni.

382.

Bajki drwala Gruchawki
Ryszard Adam Gruchawka
„Bajki drwala Gruchawki” to wyjątkowa pozycja
wśród książek czytanych. Twórca tekstów Ryszard
Adam Gruchawka jest z zamiłowania poetą i autorem
wielu bajek, powieści oraz sztuk teatralnych,
jednocześnie pracuje jako drwal ścinając drzewa w
bolesławieckich lasach. Bajki utrwalone na płycie
charakteryzują się abstrakcyjną i oryginalną fabułą.
Zwroty dźwiękonaśladowcze oraz opisy przyrody
widzianej oczami człowieka lasu pozwalają
słuchaczowi znaleźć się bliżej natury. Atutem płyty są
liczne dialogi i niezwykła interpretacja aktorska.
Bajki uczą dzieci abstrakcyjnego myślenia,
rozwijają wyobraźnię, wrażliwość i poczucie
humoru.

383.

Bajki na dobranoc
Igor Sikirycki

Autor bajek, wierszy, fraszek, kawaler Orderu
Uśmiechu. Uwielbiany przez dzieci. Jego bajki
napisane wierszem rozwijają wyobraźnię i śmieszą nie
tylko najmłodszych. Utwory tego doskonałego poety w
rewelacyjnej interpretacji aktorskiej, czytane przy
specjalnie skomponowanym podkładzie muzycznym,
to doskonała, kształcąca rozrywka i niezapomniana
podróż w świat bajek.
Bajki czytają: Marian Florek, Adam Hutyra, Michał
Kula, Agnieszka Łopacka, Agata Ochota-Hutyra.

384.

Był sobie król
Czyta: Jerzy Stuhr
o
o
o
o
o

Ballada o królewiczu, kalejdoskopach i
babie
Ballada o kapryśnej królewnie
Bajka o stu królach Lulach
Bajka o królewnie, co spać nie chciała
Ballada o królewiczu Dąsalu Wąsatym

Buka proponuje najmłodszym przezabawne historyjki z
morałem. Słuchając ich, poznajemy gamę ciekawych
charakterów, które jakże często spotykamy na co dzień:
królewicza Dąsala, Błażka Wesołka, kapryśną
królewnę, króla Lula Doskonałego. To właśnie od nich
dzieci mogą się nauczyć, jaka jest siła uśmiechu, jak
być dobrym przyjacielem i co zrobić, aby nigdy nie
wstać lewą nogą. Bajki w interpretacji Jerzego Stuhra,
wzbogacone porywającą oprawą muzyczną młodych
kompozytorów to najmilsza lekcja i przygoda, która
nigdy się nie znudzi.

385.

Cztery pory baśni. Lato część 1
Włodzimierz Dulemba
Czyta: Wojciech Malajkat
Przygody baśniowego rodzeństwa czterech pór roku.
Przedstawiony w nich świat częściowo realny,
częściowo fantastyczny, tworzy najbliższą dziecku
rzeczywistość, w której mały Czytelnik poznaje bliżej
każdy jej element. Dowiaduje się on, w zrozumiałym
dla siebie języku i z odpowiednią dawką humoru, o
zwyczajach zwierząt, istotnym znaczeniu niektórych
roślin, a także wadach czy też zaletach ludzi.

386.

Cztery pory baśni. Lato część 2
Włodzimierz Dulemba
Czyta: Wojciech Malajkat
Przygody baśniowego rodzeństwa czterech pór roku.
Przedstawiony w nich świat częściowo realny,
częściowo fantastyczny, tworzy najbliższą dziecku
rzeczywistość, w której mały Czytelnik poznaje bliżej
każdy jej element. Dowiaduje się on, w zrozumiałym
dla siebie języku i z odpowiednią dawką humoru, o
zwyczajach zwierząt, istotnym znaczeniu niektórych
roślin, a także wadach czy też zaletach ludzi.

387.

Cztery pory baśni. Lato część 3
Włodzimierz Dulemba
Czyta: Wojciech Malajkat
Przygody baśniowego rodzeństwa czterech pór roku.
Przedstawiony w nich świat częściowo realny,
częściowo fantastyczny, tworzy najbliższą dziecku
rzeczywistość, w której mały Czytelnik poznaje bliżej
każdy jej element. Dowiaduje się on, w zrozumiałym
dla siebie języku i z odpowiednią dawką humoru, o
zwyczajach zwierząt, istotnym znaczeniu niektórych
roślin, a także wadach czy też zaletach ludzi.

388.

Cztery pory baśni. Wiosna część 3
Włodzimierz Dulemba
Czyta: Wojciech Malajkat
Przygody baśniowego rodzeństwa czterech pór roku.
Przedstawiony w nich świat częściowo realny,
częściowo fantastyczny, tworzy najbliższą dziecku
rzeczywistość, w której mały Czytelnik poznaje bliżej
każdy jej element. Dowiaduje się on, w zrozumiałym
dla siebie języku i z odpowiednią dawką humoru, o
zwyczajach zwierząt, istotnym znaczeniu niektórych
roślin, a także wadach czy też zaletach ludzi.

389.

Cztery pory baśni. Zima część 3
Włodzimierz Dulemba
Czyta: Wojciech Malajkat
Przygody baśniowego rodzeństwa czterech pór roku.
Przedstawiony w nich świat częściowo realny,
częściowo fantastyczny, tworzy najbliższą dziecku
rzeczywistość, w której mały Czytelnik poznaje bliżej
każdy jej element. Dowiaduje się on, w zrozumiałym
dla siebie języku i z odpowiednią dawką humoru, o
zwyczajach zwierząt, istotnym znaczeniu niektórych
roślin, a także wadach czy też zaletach ludzi.

390.

Dar Totemów. Baśnie indiańskie
Krzysztof Banaszyk
Północnoamerykańscy Indianie byli koczowniczymi
ludami o bardzo bogatej i zróżnicowanej kulturze.
Żyjąc przez wieki w zgodzie z Matką Naturą, plemiona
indiańskie (m.in. Nawahowie, Czirokezi, Wintu)
wytworzyły oryginalny sposób tłumaczenia zjawisk
świata za pośrednictwem baśni, w których zasadniczą
rolę odgrywały duchy, szamani, zwierzęta o
niesamowitych zdolnościach, rośliny, gwiazdy.
Niestety jednak, te intrygujące obyczaje i wierzenia
zaczęły ginąć wraz ze spotkaniem Indian z białym
człowiekiem, które nastąpiło u zarania nowożytności.
Dlatego tym bardziej warto sięgnąć po zbiór 32 podań
w znakomitej interpretacji cenionego aktora Krzysztofa
Banaszyka.

391.

Elmer. Przygody w kratkę
David Mekce
Czyta: Krzysztof Kowalewski
Posłuchajcie niezwykłych opowieści o słoniu Elmerze i
jego przyjaciołach z kolorowej dżungli. Na płycie
znajdziecie 8 najfajniejszych historii (Elmer, Elmer i
nieznajomy, Elmer i róża, Elmer i hipopotamy, Elmer i
dziadek Eldo, Elmer i Wilbur, Elmer i tęcza, Elmer i
zagubiony miś) w interpretacji znakomitego aktora
Krzysztofa Kowalewskiego.
Seria audiobooków POSŁUCHAJKI wyróżnia się
starannie dobranymi tekstami oraz wspaniałą
interpretacją aktorską. Dzięki niej dzieci przeniosą się
w cudowny świat bajek i opowieści.

392.

Hania Humorek ratuje świat
Megan McDonald
Czyta: Julia Kamińska
Na lekcji środowiska Hania z przerażeniem dowiaduje
się o niszczeniu lasów równikowych i o zagrożonych
gatunkach zwierząt, które żyją również na jej
podwórku. Okazuje się też, że w rodzinie Hani panują
okropne zwyczaje – nikt nie zbiera surowców
wtórnych. Hania Humorek nie zasypia gruszek w
popiele, tylko bierze się do dzieła!

393.

Hania Humorek zostaje gwiazdą
Megan McDonald
Czyta: Julia Kamińska
Mało kto nadaje ma takie zadatki na gwiazdę jak Hania
Humorek. Niestety, to Julka Wróbel, szkolna
koleżanka Hani, widnieje na zdjęciu zamieszczonym
na pierwszej stronie gazety. Ale to tylko zmotywuje
pannę Humorek do zdobycia sławy. Czy uda jej się
wymyślić coś, co wybawi ją… z niesławy?
Uwielbiana, pomysłowa i lekko zwariowana Hania
Humorek wraca w kolejnej części serii audiobooków
przygotowanych na podstawie popularnych i niezwykle
lubianych opowiadań autorstwa Megan McDonald.

394.

395.

Ja i moja siostra Klara
Inkiow D.
Czyta: Monika Pikuła
Poznajcie się: oto Klara, a oto jej brat. Zapraszamy do
świata, w którym wszelkie scenariusze - nawet te
najbardziej nieoczekiwane - są możliwe. Czy jamnik
może być blondynem? Jak się obronić przed
zbójnikami? Czy można wytresować pchły? Czy
dorośli rzeczywiście wiedzą skąd się biorą dzieci?
Szukanie odpowiedzi na te pytania zmienia
codzienność w fascynującą przygodę.
Ja, Klara i zwierzaki
Inkiow D.
Czyta: Monika Pikuła
Klara i jej brat kochają zwierzęta. Ich ulubieńcy:
papuga Pippo, kot Kazimierz i jamnik Wąchacz wiedzą
o tym doskonale. Dzieciaki dbają o swych
podopiecznych najlepiej, jak potrafią - karmią,
wyprowadzają na spacery, kąpią, czeszą, strzygą,
mierzą temperaturę, uczą języków obcych i
kindersztuby. Rodzeństwo jest gotowe również
wysiedzieć papuzie jajo, o ile tylko papuga Pippo je
zniesie. Tam pchły ćwiczą cyrkowe ewolucje, koty
biegają z dzwonkiem na szyi, a papugi kąpane są razem
z klatką.

396.

Katarzynka
Modiano P.
Czyta: Katarzyna Herman
Marzycielska Katarzynka mieszka w Paryżu ze swoim
tatą. Jej świat pełen jest ciepła i ojcowskiej miłości, ale
też wiele w nim tajemnic i niedopowiedzeń,
zagadkowych osób i niepokojących wydarzeń.
Katarzynka – podobnie jak jej tata – lubi czasem
zdejmować okulary i uciekać w magiczny świat, w
którym króluje muzyka i taniec. Dziewczynka pragnie
bowiem zostać światowej sławy tancerką tak jak jej
mama, przysyłająca co tydzień listy z Ameryki. Przed
Katarzynką długa podróż. Urzekająca, nastrojowa
opowieść dla dziewcząt w wieku od 8 do 98 lat i dla
wielu ojców.

397.

Kram z bajkami
Igor Sikirycki.
Autor bajek, wierszy, fraszek, kawaler „Orderu
Uśmiechu”. Uwielbiany przez dzieci. Jego bajki
napisane wierszem rozwijają wyobraźnię i śmieszą nie
tylko najmłodszych. Utwory tego doskonałego poety w
rewelacyjnej interpretacji aktorskiej, czytane przy
specjalnie skomponowanym podkładzie muzycznym,
to doskonała, kształcąca rozrywka i niezapomniana
podróż w świat bajek.

398.

Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa
C. S. Lewis
Czyta: Jerzy Zelnik i Agnieszka Greinert
Narnia to piękna i tajemnicza kraina zamieszkiwana
przez niezwykłe stworzenia - fauny, karły, satyry,
mówiące zwierzęta.
Młody Kaspian ma być jej prawowitym władcą, lecz
przebiegły wuj chce pozbawić go do tronu.
Czas nagrania: 5 godzin 4 minuty

399.

Mały lord
Frances Hodgson Burnett
Czyta: Sławomira Łozińska
Historia siedmioletniego Cedryka, który
niespodziewanie staje się dziedzicem olbrzymiej
fortuny. By ją odziedziczyć, musi przyjechać z
Nowego Jorku do Anglii, do dziadka oschłego
arystokraty, zgorzkniałego starca. Dziecięca ufność
Cedryka, jego wrażliwość na krzywdę i wiara w dobro
czynią cuda. Hrabia wraca do świata ludzi kochających
i kochanych.

400.

Mój tata smok. Zwariowane rodzinki
Jackie Frencz
Czyta: Tomasz Sobczak
Oto książeczki dla dzieci, które nie lubią grzecznych
historyjek
Nie ma w przyrodzie takiego zjawiska jak normalna
rodzina, ale niektóre rodzinki są bardziej zwariowane
niż inne… Bycie ich członkiem oznacza, że na każdym
kroku czeka na nas przygoda! Jeśli twój tata ma
dziwny zawód, mama nietypowe zdolności a babcia lub
wujek wyglądają inaczej niż wszyscy – nie przejmuj
się! W końcu, kiedy twoja rodzina jest naprawdę
zwariowana, musi być wesoło!

401.

Opowiadania dla dzieci cz.2
I. B. Singer
Czyta: Jerzy Stuhr
Drugi, czteropłytowy zbiór opowiadań noblisty, I.B.
Singera, w interpretacji Jerzego Stuhra. Zawiera 15
utworów pochodzących z książkowego wydania
"Opowiadań dla dzieci" (m.in. Jak Szlemiel wędrował
do Warszawy, Kot, który myślał, że jest psem i pies,
który myślał, że jest kotem) i stanowi uzupełnienie
pierwszej części edycji audio wydanej wcześniej na
płytach CD.

402.

Opowieści z Narnii. Ostatnia bitwa
C. S. Lewis
Czyta: Jerzy Zelnik i Agnieszka Greinert
W końcowym, siódmym tomie cyklu jesteśmy
świadkami śmiertelnego boju o Narnię, do jakiego staje
ostatni król, Tirian, wraz z garstką przyjaciół. Czy uda
im się zwyciężyć i ocalić cudowną krainę przed
zniszczeniem?

403.

Podróże Guliwera
Jonathan Swift
Czyta: Robert Więckiewicz
Mistrzowie słowa wielcy aktorzy czytają wielką
literaturę.
Każdy z 20 tomów zawiera bogato ilustrowaną książkę
przedstawiającą sylwetkę danej aktorki czy aktora oraz
krótki opis na temat pisarza i jego dzieła.
20 książek, których nie sposób było lepiej napisać, ale
które można było jeszcze lepiej przeczytać.

404.

Polscy poeci dla dzieci
Czyta: Marian Kosiniak
Ponad pół godziny fantastycznej zabawy językiem.
Przypomnijmy sobie ulubione wierszyki z czasów
dzieciństwa i poznajmy z nimi nasze dzieci. Wpadające
w ucho rymowanki na każdy temat to znakomity
początek przygody z literaturą.
Wierszyki zabrane w podróż urozmaicą czas dzieciom,
włączone przed zaśnięciem, ukołyszą maluchy i
zapewnią im spokojny, pogodny sen.

405.

Martynka. Niezwykłe opowieści
Czyta: Beata Wyrąbkiewicz
Posłuchajcie najpiękniejszych opowieści o przygodach
Martynki i jej przyjaciół. Na płycie znajdziecie 5
niezwykłych historii w interpretacji znakomitej aktorki
- Beaty Wyrąbkiewicz:
Martynka w zoo
Matynka w górach
Martynka w szkole tańca
Martynka. Kociak włóczęga
Martynka. Troskliwa opiekunka
Seria audiobooków POSŁUCHAJKI wyróżnia się
starannie dobranymi tekstami oraz wspaniałą
interpretacją aktorską. Dzięki niej dzieci przeniosą się
w cudowny świat bajek i opowieści.

406.

Przyjaciele
Grzegorz Kasdepke
Mira Stanisławska-Meysztowicz
Czyta: Wojciech Malajkat
Zdarza się czasami, że widzimy kogoś po raz pierwszy
w życiu, a mimo to osoba ta wydaje nam się bliska. Co
więcej mamy pewność, że zostaniemy przyjaciółmi.
Tak właśnie było z nami, autorami tej opowieści…
Książka „Przyjaciele” została napisana przez nas, czyli
przez dwoje przyjaciół, a opowiada o przygodach
kilkorga przyjaciół. Dla kogo ją napisaliśmy?
Oczywiście dla naszych przyjaciół. Tych, których już
spotkaliśmy, i tych, których dopiero spotkamy. Czyli
między innymi dla Was!

407.

Sekretne życie Krasnali w Wielkich Kapeluszach
W. Widłak i P. Pawlak
Czyta: Jan Peszek
Jeśli czasem masz dosyć codziennej gonitwy, czujesz,
że coś Ci umyka, marzysz o tym, żeby się na chwilę
zatrzymać, masz wątpliwości, czy istnieją miłość,
przyjaźń i krasnoludki to ta książka jest właśnie dla
Ciebie.
Intrygująca, daleka od infantylności, mądra opowieść,
w której baśń subtelnie przenika się z tym, co
rzeczywiste. Książkę tworzy mała galeria portretów
krasnali (znanych wrocławianom i bywalcom
Wrocławia z położonej przy placu Teatralnym
fontanny), które autor nakreślił z lekkością i humorem.
To jednak tylko zewnętrzna warstwa opowieści,
portrety mają bowiem swoją głębię – pełne są
odniesień do tego, co składa się na ludzkie charaktery,
zachowania, tajemnice. Dużym czytelnikom niosą
dawkę refleksji, małym dają wzorce do naśladowania.

408.

Serce
Amicis Edmund
Czyta Antoni Rot
Jedna z najbardziej wzruszających opowieści dla
dzieci. O szczerej przyjaźni. O miłości do rodziców. O
sympatii do nauczycieli. Książa pełna mądrej
dydaktyki, napisana na tle wydarzeń historycznych,
kształtująca charakter i podkreślająca pozytywne
emocje. Książka pamiętnik. Książka jak wyznanie.
Książka jak szczera spowiedź dorastającego chłopaka.
Książka – piękny prezent od Amicisa dla dzieci.
Walory duchowe opowieści podkreśla chwytająca za
serce interpretacja aktorska Antoniego Rota.

409.

Opowieści z Narnii. Siostrzeniec czarodzieja
C. S. Lewis
Czyta: Jerzy Zelnik i Agnieszka Greinert
W szóstym tomie cyklu poznajemy przygody dwójki
przyjaciół, Digory'ego i Poli, którzy zostają
niespodziewanie przeniesieni z Londynu do Innego
Świata. Spotykają tam złą czarwnicę Jadis, ale przede
wszystkim stają się świadkami narodzin Narnii wraz z
jej wszystkimi zwierzętami i niezwykłościami.

410.

Opowieści z Narnii. Srebrne krzesło
C. S. Lewis
Czyta: Jerzy Zelnik i Agnieszka Greinert
Pewnego razu Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja weszli
do starej szafy, a stamtąd do „kraju przebudzonych
zwierząt” - Narnii lwa Aslana. W czwartym tomie
słynnego cyklu Eustachy i Julia obdarzeni przez Aslana
misją odnalezienia zaginionego królewicza Narnii,
wędrując w towarzystwie dzielnego Błotosmętka,
odkrywają, że przeciwstawienie się złu daje
zadziwiającą siłę do walki z nim.

411.

Tajemniczy opiekun
Jean Webster
Czyta: Agnieszka Łopacka
Pełna ciepła historia Agaty Abbot, nastolatki
wychowanej w domu dla sierot, która niespodziewanie
otrzymuje szansę na rozpoczęcie lepszego życia.
Dzięki dobroci anonimowego opiekuna Agata trafia do
college`u, gdzie ma rozwijać swój talent literacki.
Swoje postępyw nauce oraz przygody opisuje w listach
do tajemniczego dobroczyńcy.

412.

Trzej muszkieterowie
Aleksander Dumas
Czyta: Tomasz Kozłowicz
Pierwsza połowa XVII wieku. Na francuskim tronie
zasiada Ludwik XIII. W szeregach królewskiej gwardii
służą trzej muszkieterowie Atos, Portos i Aramis...
Pewnego dnia dołącza do nich młody Gaskończyk
d`Artagnan. Już we czwórkę próbują pokrzyżować
podstępne plany kardynała Richelieu, spełnić życzenie
królowej Anny Austriaczki, ukarać uwodzicielską
Milady de Winter, uratować życie księcia
Buckinghama... Autor `Trzech muszkieterów` Aleksander Dumas znakomicie połączył literacką
fikcję z prawdziwymi wydarzeniami: wiernie oddał
stosunki panujące na dworze królewskim, rywalizację
między królem i kardynałem Richelieu o wpływy i
władzę, nienawiść kardynała do królowej, wrogość
między gwardzistami kardynalskimi i muszkieterami.
Jedna z najlepszych powieści z gatunku płaszcza i
szpady - przenosi słuchacza w świat pełen intryg,
pojedynków, zdrad, miłosnych uniesień. Czas trwania:
22 godz. 13 min.

413.

Zaopiekuj się mną.
Pusia zagubiona kotka. Niedźwiadek polarny
Holly Webb
"Niedźwiadek polarny" - Kilka dni przed Bożym
Narodzeniem mocno zaczyna padać śnieg. Dziadek
zabawia wnuczkę niesamowitymi opowieściami o
ludziach mieszkających w Arktyce. Opowiada również
o tym, jak przygarnął i opiekował się niedźwiadkiem
polarnym.
"Pusia, zaginiona kotka" - Dalszy ciąg przygód Pusi z
"Zagubionej w śniegu"! Ela bardzo kocha swoją kotkę
Pusię. Doskonale pamięta, jak bardzo się bała, kiedy
kotka zaginęła. Pewnego razu, kiedy Pusia bawi się na
śniegu, rozpoczyna się straszliwa zamieć. Wiejący
wiatr i padający śnieg zacierają ślady i Pusia gubi
drogę do domu.

414.
Zemsta budzika
Kazimierz Szymeczko
Czyta: Joanna Pach.
O tym, że przedmioty w naszym domu rozmawiają,
kiedy nas tam nie ma - wie każde dziecko. Ale o czym
rozmawiają O, to już nie każdy może usłyszeć. Do tego
trzeba być pisarzem z bardzo wyczulonym słuchem. A
później umieć opowiadać to, czego się wysłuchało. Tak
właśnie, jak w tej książce opowiada pan Kazimierz
Szymeczko.

415.

Żółty Smok. Baśnie chińskie
Czyta: Marian Opania
Chiny kojarzą się współczesnemu Europejczykowi z
jedyną widoczną z kosmosu budowlą - chińskim
murem, smaczną i zdrową kuchnią, tanimi produktami.
Jednak Chiny to oczywiście nie tylko to, ale przede
wszystkim najstarsza, licząca prawie trzy tysiąclecia
cywilizacja, która nie tylko przetrwała dziejowe
zawieruchy, ale i wywarła ogromny wpływ na rozwój
nauki i kultury. Odzwierciedlenie tej historii znaleźć
można - jak wszędzie - w ludowej mądrości
przekazywanej z ust do ust w baśniach i podaniach.
Kultura chińska przechowała wielowiekowe
doświadczenie mieszkańców tamtej części świata,
będące sumą ludzkiej mądrości, snów i marzeń.
Prezentowane Baśnie chińskie zawierają pełne
egzotycznego uroku, choć zarazem uniwersalne i
obecne w kulturze światowej przypowieści
przybliżające współczesnemu czytelnikowi ten odległy
- fizycznie i mentalnie - świat wraz z całym
inwentarzem istotnych dla Chińczyków wartości.

416.

Gdyby zwierzęta umiały mówić. O mądrym jeżyku i
chytrym lisie, O pracowitym osiołku i królu lwie, O
Zającu Szybkim i Jeżu Kuśnierzu
Lech Tkaczyk
Dlaczego nie wolno zadzierać nosa? Kto jest
prawdziwym królem? Co jest najważniejsze w życiu?
Często niezwykle trudno odpowiedzieć na te
najprostsze pytania naszych pociech. Plączemy się i
gubimy w wyjaśnieniach, a wystarczy sięgnąć po
odpowiednią lekturę. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom, Wydawnictwo ASTRUM przygotowało
serię "Gdyby zwierzęta umiały mówić". Każda z płyt
zawiera trzy ciekawe, intrygujące historie poświęcone
różnym zagadnieniom. Ich autor w sposób prosty,
żywy i zabawny uczy dzieci, jak dobierać przyjaciół,
dlaczego nie wolno oszukiwać i kraść, czym można
zasłużyć na nagrodę, jakie korzyści daje wytrwała
praca. (CD Audio)

417.

Bazyliszek
Artur Oppman
Czyta: Tomasz Stockinger
Bazyliszek to utwór wchodzący w skład zbioru
Legendy warszawskie Artura Oppmana. Opowiada
historię rodzeństwa, Maćka i Halszki, którzy wraz z
przyjacielem Walusiem decydują się wejść do piwnic
domu znajdującego się na jednej z ulic warszawskiego
Starego Miasta. Okazuje się, że podziemia te
zamieszkuje bazyliszek zabijający wzrokiem potwór o
ciele koguta i węża.
Legenda, której akcja toczy się w starej Warszawie,
łączy w sobie elementy historyczne z fantastycznymi.

418.

Biblijne opowieści
Łukasz Grochowski
Czyta: Andrzej Hauser
Kto pierwszy opowiadał nam o Jezusie i uczył
modlitwy do Anioła Stróża? Oczywiście Babcie i
Mamy, mądre strażniczki tradycji i wiary.
W zbiorze Opowieści biblijne o Jezusie pięknie uczy
Katarzyna Łaniewska. Prostym językiem i ciepłym
głosem opowiada dzieciom przypowieści. Każda z nich
to niezwykła przygoda, podczas której dzieci przenoszą
się w odległe czasy, by poznać i zrozumieć nauczanie
Chrystusa.

419.

Blondynka, jaguar i tajemnica Majów
Beata Pawlikowska
Czyta: Beata Pawlikowska
Samotna wyprawa przez Gwatemalę. Miesiąc spędzony
w podróży po najdalszych zakątkach Imperium Majów.
Autorka w jednym z najbardziej niebezpiecznych
krajów świata podąża tropem tajemnicy Majów,
odkrywając prawdę na temat legendarnych
Kryształowych Czaszek, Atlantydy, kalendarza Majów
oraz końca świata, który ma nastąpić w grudniu 2012
roku. W podróży bywa tak samo jak w życiu ? pisze
Beata Pawlikowska. - Czasem wyruszasz w drogę,
mając jasno określony cel, a kiedy tam dotrzesz,
okazuje się, że wcale nie wiedziałeś dokąd tak
naprawdę zmierzasz. Trasa jej samotnej wędrówki
prowadziła przez Rzekę Skorpionów, Dom Ognia,
Lodu, Ciemności i Ostrzy, przez Jaskinię Nietoperzy i

Krainę Strachu zwaną Xibalba, by doprowadzić
ostatecznie do... celu.

420.

Bon czy ton. Savoir-vivre
Grzegorz Kasdepke
Czyta: Jacek Kiss
Co to jest savoir-vivre? Mniej więcej to samo co bon
ton, tylko że trudniej to się wymawia. No dobrze, a co
to jest bon ton? Wiedza o tym, jak człowiek dobrze
wychowany zachowuje się w różnych sytuacjach.
Hm..., a kto to właściwie jest ten dobrze wychowany
człowiek? Ktoś, kto nie zachowuje się jak małpa i kogo
nie trzeba chować do szafy, gdy przychodzą goście.
Czyli każdy, kto przeczyta tę książkę i czegoś się z niej
nauczy!

421.

Wiersze Pana Kleksa
Jan Brzechwa
Czyta: Piotr Fronczewski
Wiersze znane i lubiane Jana Brzechwy w niezwykłym
wykonaniu Piotra Fronczewskiego.

422.

Chałturnik
Magda Skubisz
Przemyśl - uroczy i bogobojny zakątek Polski C.
Siedemnastoletni Zenon Kobiałka wraz z kolegami z
klasy dorabia jako muzyk w weselnym zespole.
Nocami grają w lokalu, który uchodzi za agencję
towarzyską. Nowa profesja uczniów II B i przysypianie
na lekcjach budzą niezadowolenie nauczycieli.
Licealiści muszą stawić czoło nie tylko zgorszonym
pedagogom, ale i poznanym w miejscu pracy
rozmaitym typom spod ciemnej gwiazdy. Audiobook
śmieszny, straszny i ze wszech miar autentyczny –
autorka przez wiele lat zarobkowała jako chałturnica
weselna, specjalizując się w zabawianiu pijanych ludzi.

423.

Historyjki dla ciekawych dzieci. Czy słonie
boją się myszy?
Dreller Christian, Schmitt Petra Maria
Czy liczba kropek zdradza wiek biedronki? A
dżdżownice lubią deszcz? Keczup wymyślono w
Ameryce? Ziemia jest regularną kulą? A w Kosmosie
panuje idealna pustka? Tak się powszechnie sądzi, ale
czy to prawda? Ależ skąd! Okazuje się, że to wcale
nieprawda.
Borys i Marek znajdują rannego kruka i zanoszą go do
weterynarza. Tam dowiadują się, jak należy
postępować z pisklętami. Weterynarz tłumaczy im
również, że wbrew obiegowej opinii kruki są bardzo
troskliwymi rodzicami.
Paulina i jej przyjaciółki bawią się w piratów i
urządzają fascynujące wyścigi na tratwach. Ale – ojej!
Zapomniały o fladze z trupią czaszką. Przecież każdy
szanujący się statek piracki musi mieć taką flagę – a
może to nieprawda?

424.

Dlaczego ciele ogonem miele
Wanda Chotomska
Czyta: Piotr Fronczewski
Wiersze Wandy Chotomskiej na cztery pory roku, dla
czterech pokoleń czyta Piotr Fronczewski.
Kolorowa propozycja zawierająca ponad 30 wierszy
Wandy Chotomskiej dla dzieci w autorskiej
interpretacji Piotra Fronczewskiego.
Kolekcja wierszy została wzbogacona przez utwory
Antonio Vivaldiego "Cztery pory roku".

425.

Dżus&dżin
Magda Skubisz
Ferie zimowe miały być dla Ryby okazją do
naprawienia relacji ze swym byłym profesorem. Haskal
wyjeżdża jednak do Warszawy, a dziewczyna zostaje
na straży rodzinnej kontrabandy. Rozpamiętując kosza
od Haskala, topi smutki w alkoholu. Którejś nocy budzi
ją telefon od rodziców: wpadli na granicy z
narkotykami, które ktoś im podrzucił, gdy jechali na
Ukrainę. To uruchamia lawinę kłopotów i Kaśka ląduje
w samym środku kryminalnej afery...
Druga po LO Story powieść o niepokornych
licealistach.

426.

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Na
scenie Tom 3
Agnieszka Mielech
Czyta: Joanna Pach-Żbikowska
Kolejny tom bestsellerowej serii o przygodach Emi!
Dziewczyny z Tajnego Klubu zapisują się do szkoły
musicalu. W przeddzień wielkiego spektaklu giną
teatralne rekwizyty. Przedstawienie wisi na włosku.
Czy dziewczynom uda się je uratować?

427.

Emi i tajny klub superdziewczyn. List w
butelce Tom 8
Agnieszka Mielech
Czyta: Joanna Pach-Żbikowska
Kolejne przygody Emi i jej klubu. Tym razem
dziewczyny wyruszają na swoją pierwszą wycieczkę
nad morze. Dzieciaki zauważają, że plaże i wydmy są
bardzo zanieczyszczone. Postanawiają przygotować
własny program edukacyjny, który zachęci turystów i
mieszkańców okolicznych miasteczek do dbania o
nadmorskie obszary. Podczas jednej z wypraw nad
morze znajdują zakorkowaną butelkę z listem w
środku. Okazuje się, że napisała go dziewczynka z
sąsiedniego kraju, która bardzo chciałaby znaleźć
przyjaciół… Przekonajcie się, czy Tajny Klub odszuka
autorkę listu z butelki i jakie efekty przyniesie
rozpoczęta akcja ekologiczna.

428.

Hiszpańskie przygody Fenka
Magdalena Gruca
Czyta: Joanna Karpiela-Jatkowska
Fenek poliglota, hiszpańskie smakołyki, ekscytująca
czerwona bitwa, przyjaciel delfina, prawdziwie męska
wyprawa... To tylko niektóre z przygód Fenka w
Hiszpanii! Zapraszamy do słuchania!

429.

Jaga Czekolada i władcy wiatru
Agnieszka Mielech
Czyta: Kamilla Baar-Kochańska
Drugi tom przygód sympatycznej Jagi Czekolady. Mija
rok od niezwykłych wydarzeń w miasteczku. Mirella i
Lukrecja zamknęły swoją cukiernię i odeszły, o
niebezpiecznym magu Hedimie słuch zaginął, nawet
Indi gdzieś zniknęła… Jaga Czekolada powoli zaczyna
wierzyć, że wszystko, co się wydarzyło, było tylko
wytworem jej wyobraźni. Prowadzi znów zwykłe życie
nastolatki, spędzając dużo czasu z nowymi
przyjaciółmi – Maksem i Zielonym Kapturem. Podczas
przedwakacyjnych przygotowań do wspólnego
wyjazdu znajduje podręcznik magii, a w nim
tajemnicze pióro. Kruk Zafir zniknął bez śladu, a
Pierwszy Kryształ zaczyna wysyłać sygnały o
nadchodzącym niebezpieczeństwie. Hedim i jego
sprzymierzeńcy porywają dzieci, a w zamian za ich
ocalenie żądają Pierwszego Kryształu, by móc
zawładnąć wszystkimi królestwami. Mirella i Lukrecja
wzywają na pomoc Władców Wiatru.

430.

Kroniki Archeo. Klątwa złotego smoka cz. 4
Stelmaszyk Agnieszka
Czytają: Maksymilian Bogumił i Wojtek Żołądkowicz
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. Gra toczy się o… nieśmiertelność!

431.

Kraina śpiochów. Bajka muzyczna CD
Guśniowska Marta / muzyka Piotr Nazaruk
czytają i śpiewają Aktorzy Białostockiego Teatru Lalek
Dawno, dawno temu… A może wcale nie tak dawno? I
nawet wcale nie tak daleko, a po sąsiedzku – była sobie
niezwykła Kraina. Kraina Śpiochów… Przenosi dzieci
do bajkowego Królestwa, którym włada nie kto inny
jak Król Śpioch; mądry, dobry i bardzo melodyjnie
chrapiący. W Królestwie tym / Sen wiedzie prym / I
wszyscy śpią tak smacznie / Bo wtedy, gdy / Są dobre
sny / To dobrze dzień się zacznie! Jednakże pewnej
nocy spokój Królestwa zostaje zakłócony…
Posłuchajcie urokliwej, miejscami zabawnej historii
pełnej tajemniczych dźwięków, swingujących piosenek
i nieoczywistych bohaterów, wśród których znajdziecie
Królewnę Śpioszkę, Profesora śpiochologii stosowanej,
Stworka Głodomorka Nasennego i wielu innych.

432.

Kryształowe odkrycie Powieść o Janie
Czochralskim
Czerwińska-Rydel Anna
Czyta: Anna Dymna
Czy tablet i telefon komórkowy mają coś wspólnego z
kryształami? Co kryje wnętrze tych niewielkich,
„inteligentnych” i jakże popularnych dziś urządzeń? A
może wiesz, co to jest błękit pruski, metal B i do czego
służy kapilara? I czy można zostać wynalazcą przez
omyłkę… Posłuchaj szóstej części serii Mistrzowie
wyobraźni, opowieści o słynnym w świecie uczonym
Polaku, Janie Czochralskim i jego kryształowym
odkryciu, które zapoczątkowało współczesną
elektroniczną epokę. Publikacja zawiera 2CD audio
oraz książeczkę popularnonaukową o metodzie
Czochralskiego i monokryształach.

433.

Legendy polskie
Wanda Chotomska
Czyta Wiktor Zborowski
Zapewne każdy zastanawiał się jak powstało państwo
polskie albo dlaczego Warszawa nosi swoją nazwę? A
czy wiecie od kiedy woda w Morzu Bałtyckim jest
słona i jak to w końcu było z pokonaniem groźnego
Bazyliszka? Na te i wiele innych pytań na pewno
znajdziecie odpowiedź słuchając wspaniałych Legend
polskich Wandy Chotomskiej. To napisane prostą, a
jednocześnie niezwykle piękną i barwną polszczyzną
opowieści. Będzie to podróż w świat pradawnych
legend w bardzo współczesnej oprawie.

434.

LO Story
Magda Skubisz
Czyta: Joanna Domańska
Master, Ryba, Burak i Lusia – nie oni jedni, ale oni
jakoś zwłaszcza – cierpią męki w drugiej licealnej.
Prześladowcy to: system edukacyjny ogólnie, a
szczególnie: Gnida – sadystyczna i szpetna
matematyczka, Zosia-Narkoza – nieco mniej szpetna,
za to perfekcyjnie zarzynająca swój przedmiot
polonistka, no i wychowawczyni – strachliwa anglistka
z płaskostopiem. Udręczona młodzież intensywnie
odreagowuje stres za pomocą rozlicznych używek,
wśród których prym wiedzie alkohol kupowany od
handlarzy zza ukraińskiej granicy. Pod wpływem
trunków rozgrywa się znaczna część wydarzeń
opisanych w powieści, co w żadnym razie nie spłyca
jednak treści i nie zagraża niewątpliwym walorom
artystycznym utworu, a nawet jakby przeciwnie.

435.

LO-teria
Małgorzata Karolina Piekarska
Czyta: Janusz Zadura
Kontynuacja „Klasy pani Czajki”! Jak potoczą się losy
przyjaciół? Wraz z rozpoczęciem nauki w liceum
kończy się młodzieńcza beztroska – pojawiają się nowe
problemy, kryzysy i rozczarowania. Czas biegnie
nieubłaganie, a życie bohaterów wcale nie staje się
łatwiejsze. Wielkimi krokami podążają w kierunku
dorosłości, a przecież nie jest to droga usłana różami.
Pełne humoru perypetie nie pozwalają oderwać się od
lektury, a współczesny język świetnie ukazuje
wyzwania i emocje licealistów.

436.

Magiczny Kontroler
David Baddiel
Czyta: Janusz Zadura
Ekscytująca, zabawna i poruszająca powieść
przygodowa. Fred i Ellie są bliźniakami. Doskonale
rozumieją się bez słów i lubią te same rzeczy,
zwłaszcza gry video, w których są świetni. Niestety,
nie radzą sobie równie dobrze z grą w piłkę nożną lub
unikaniem szkolnych dręczycieli. Pewnego dnia za
pomocą szkolnego komputera kontaktuje się z nimi
Tajemniczy Człowiek. Dostają od niego kontroler do
gier, jakiego dotychczas nie widzieli. Kiedy Fred i Ellie
odkrywają, co potrafi ten kontroler, wydaje się, że
znaleźli rozwiązanie wszystkich swoich problemów.

437.

Mam prawo
Grzegorz Kasdepke
Czyta: Leszek Filipowicz
Nie znajdziecie tu podniosłych słów czy atmosfery sali
sądowej. Tu o prawach dziecka dyskutują... dzieciaki!
Tematy podsuwa szkolna rzeczywistość, a rozwiązań
szukają sami uczniowie podczas prób do szkolnego
przedstawienia. Gadają o wszystkim - szybko, prosto, z
żartem i ciętą ripostą. Samodzielnie odkrywają, że
Konwencja Praw Dziecka jest naprawdę o nich i dla
nich.

438.

Mio, mój Mio
Astrid Lindgren
Czyta: Waldemar Barwiński
Jedna z najbardziej wzruszających powieści Astrid
Lindgren.
„Pewnego dnia w Sztokholmie zaginął chłopiec. Po
prostu znikł i nikt nie wiedział, co się z nim stało.
Nazywał się Bo Wilhelm Olsson” – tak zaczyna się
przepiękna baśń o nieszczęśliwym chłopcu, który
odnalazł się na Wyspie Zielonych Łąk jako książę Mio.
Tam – według przepowiedni – będzie walczył z
okrutnym rycerzem Kato.

439.

Mój wujek Mundek Krasnal ogrodowy
Jackie French
Czyta Andrzej Hauser
Nie ma w przyrodzie takiego zjawiska jak normalna
rodzina, ale niektóre rodziny są bardziej zwariowane
niż inne... Tomek ma fajną, szczęśliwą rodzinkę. Jego
tata jest Naczelnym Strachem, a mama asystentką
Wróżki Zębuszki. Chłopiec uwielbia swoją
przyjaciółkę Fra, włochatego Moga i wujka Mundka,
bo przy nim wszystko staje się proste i dobrze się
układa. Wkrótce Tomek przekonuje się, jakim fatalnym
błędem jest odrzucenie zaproszenia na bal od córki
Najpotężniejszej Wiedźmy w Mieście. Porcja
zmutowanego spaghetti i jazda na latającym dywanie w
kanale ściekowym stawiają na głowie spokojny świat
Tomka. Szaloną sytuację może uratować jedynie
skromny wujek Mundek. Zwariowane talenty Jackie
French i Stephena Michaela Kinga połączone w jednej
książce to fantastyczna mieszanka, która zachwyci
młodych czytelników. W serii Zwariowane rodzinki
ukazały się: Moja matka piratka, Mój pies jest
dinozaurem, Mój tata smok.

440.

Opowiadania i bajki
Grzegorz Kasdepke
Czyta: Janusz Zadura
Krótkie opowieści, w których dzieje się naprawdę
dużo! Na pewno skłonią młodego słuchacza do
refleksji, rozbawią i zachwycą. Pełne zaskakujących
pomysłów bajki przepędzą nudę i wszystkie smutki w
mgnieniu oka.

441.

Opowieści z Narnii. Koń i jego chłopiec
Lewis C.S.
Czytają: Jerzy Zelnik i Agnieszka Greiner
W piątym tomie śledzimy pasjonującą historię ucieczki
z Kalormenu do Narnii dzielnego chłopca Szasty,
pięknej księżniczki Arawis oraz ich niezwykłych
towarzyzyszy, mówiących koni: Briego i Hwin. Dla
wszytskich będzie to niezwykła przygoda, podczas
której dowiedzą się wiele o sobie...

442.

Pan Twardowski. Słuchowisko dla dzieci
Dawno temu, kiedy rodzice byli jeszcze dziećmi, na co
dzień słuchano w radiu czy z płyt inscenizacji bajek.
Wielu rodziców do dziś jeszcze pamięta niezwykły
urok i klimat tych słuchowisk, a niejeden potrafi
zaśpiewać swoim dzieciom niegdyś zasłyszane
piosenki. I oto raz jeszcze zebrali się w Teatrze
Polskiego Radia najwybitniejsi aktorzy, żeby
zinterpretować dla dzieci bajkę.

443.

Poczet psujów polskich
Paweł Beręsewicz
Jeżeli niczego jeszcze w życiu nie zepsuliście, raczej
nie zrozumiecie tej książki. Jeśli natomiast zdarzyło
wam się już kiedyś coś połamać, potłuc, podrzeć,
skrzywić, pociąć, skasować, utopić, wgnieść, urwać,
przedziurawić, spalić, zdekompletować lub zarysować
– to będzie lektura dla was!
Każdego dnia na całym świecie wynalazcy pracują nad
tym, by nowe pokolenia psujów miały nowe rzeczy do
psucia. Smartfony, tablety, laptopy – to gratka dla
zręcznych paluszków dzisiejszych małych psujów. A
co i w jaki sposób psuli nasi rodzice, dziadkowie i
pradziadkowie? Co przyszłym psujom szykują do
psucia naukowcy i konstruktorzy? Przeczytajcie sami,
nie chcę wam psuć zabawy.

444.

Opowieści z Narnii Podróż Wędrowca do
świtu
C.S. Lewis
Czytają: Jerzy Zelnik i Agnieszka Greinert
"Wędrowiec do Świtu" to pierwszy okręt, jaki
widziano w Narnii od wieków. Król Kaspian zbudował
go na swoją wyprawę w poszukiwaniu siedmiu
baronów - zacnych ludzi, których wygnał jego wuj
Miraz, dawny uzurpator tronu. Przygoda powiedzie
Edmunda, Łucję, ich kuzyna Eustachego i Kaspiana
poza Samotne Wyspy, na nieznane Morza Wschodnie,
w kierunku krainy Aslana na samym Końcu Świata.

445.

Pozaświatowcy. Świat bez bohaterów Tom 1
Mull Brandon
Czyta: Filip Kosior

446.

Jason Walker często marzy, żeby życie stało się
odrobinę mniej przewidywalne – aż do dnia, kiedy
codzienne obowiązki w zoo sprawiają, że Jason
przenosi się z basenu hipopotama do dziwnego
świata… Lyrian to miejsce pełne niebezpieczeństw i
wyzwań – nie przypomina niczego, z czym Jason
zetknął się do tej pory. Ludzie żyją tu w strachu przed
nikczemnym czarnoksiężnikiem i cesarzem w jednej
osobie, Maldorem. Dzielni ludzie, którzy kiedyś
przeciwstawiali się Maldorowi, zostali przekupieni lub
złamani. W królestwie zapanował strach i
podejrzliwość. Jason poznaje Rachel i razem muszą
uratować ten świat pozbawiony bohaterów, jeżeli chcą
mieć jakąś szansę powrotu do domu.
Pozaświatowcy. Zarzewie buntu Tom 2
Mull Brandon
Czyta: Filip Kosior
Jason i Rachel muszą zebrać wszystkich pozostałych
przy życiu bohaterów Lyrianu, aby pokonać Maldora.
Czy uda się przekonać niezbędnych sprzymierzeńców,
zanim cesarz zdławi raczkującą rebelię? Czy zdołają
pokonać straszliwych wrogów i przeciwności losu? Nie
przegap drugiego tomu bestsellerowej sagi Brandona
Mulla.

447.

Kroniki Archeo. Przepowiednia Synów Słońca
część 7
Agnieszka Stelmaszyk
Czytają: M. Bogumił i W. Żołądkowicz
Tym razem akcja powieści skupiać 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.

448.

Przygody Madiki z Czerwcowego Wzgórza
Astrid Lindgren , Czyta: Waldemar Barwiński
Zbiorowe wydanie dwóch książek Astrid Lindgren:
„Madika z Czerwcowego Wzgórza” oraz „Madika i
berbeć z Czerwcowego Wzgórza”.
Madika i Lisabeth – dwie pełne wdzięku i fantazji
dziewczynki – żyją w domu na Czerwcowym
Wzgórzu. Madika chce być miła i grzeczna, niestety
rzadko jej się to udaje. Ale to chyba nie jej wina, że bez
przerwy wpada na takie wspaniałe pomysły? Czasem
nawet duże dziewczynki muszą sprawdzić, jak się lata
z parasolem z dachu drewutni i czy w pralni sąsiadów
naprawdę mieszkają duchy. Przecież liczy się dobra
zabawa!
Te pogodne, pełne mądrości opowieści o dzieciństwie,
o tym, co małe bohaterki bawi i cieszy, i o tym, co je
nierzadko głęboko zasmuca. Są wyrazem prawdziwej
radości życia.

449.

Ronja, córka zbójnika
Astrid Lindgren
Czyta: Wojciech Malajk

450.

Piękna i wzruszająca opowieść o dzieciach dwóch
zwalczających się hersztów zbójników, Ronji i Birku.
Początkowa wrogość Ronji i Birka przemienia się w
przyjaźń, a potem w miłość. Dzięki sile tego uczucia
udaje im się doprowadzić do pojednania
zatwardziałych zbójników.
Kroniki Archeo. Skarb Atlantów część 2
Agnieszka Stelmaszyk
Czytają: M. Bogumił i W. Żołądkowicz
Tajemnica! Antyczne skarby! Sensacja! Słońce, złoty
piasek i szmaragdowe morze... Ach! Wakacje w Grecji
są cudowne! Zaraz, zaraz, a skąd wzięła się tutaj
starożytna gemma? Kim jest profesor Flemming? I
dlaczego Mojra Roditi depcze bohaterom po piętach?
Rodzeństwo Ostrowskich po raz kolejny wyrusza na
poszukiwanie skarbów. Nie zabraknie oczywiście
Gardnerów i panny Ofelii. Pojawi się też ktoś
niespodziewany, ktoś, kto potrafi przetłumaczyć słowa
Spyrosa Dimitriosa, i tym samym porusza lawinę
zdarzeń: [...] pamięta starą opowieść przekazywaną z
pokolenia na pokolenie. Mówi, że przed tysiącami lat
mieszkańcy Santorini ukryli na Krecie pewien skarb.
Podobno był to [...] posąg Posejdona ze świątyni na
Atlantydzie... Wartka akcja, legendy, które okazują się
prawdą, przyjaciele, na których zawsze można liczyć i
mnóstwo humoru - oto książka, na którą czekaliście!

451.

Skąd się wzięło pisklę w jajku
Schmitt P.M. i Dreller Ch., Czyta: Anna Rusiecka
Zabawne i trzymające w napięciu historyjki z
odpowiedziami na nurtujące dzieci pytania.
Skąd się wzięło pisklę w jajku?
Dlaczego swędzą nas ukłucia komara?
Czy można czytać palcami?
Maksio i Laura organizują wycieczkę łodzią i
dowiadują się, skąd się bierze deszcz w chmurach. Ewa
zastanawia się, kto włącza i wyłącza światło w
lodówce. A Emil chce wiedzieć jedno: dokąd
właściwie astronauta chodzi na siusiu?

452.

Słoneczko
Maria Buyno-Arctowa
Czyta: Hanna Kinder Kiss

453.

Gdy w życiu małej dziewczynki pojawiają się nagle
duże problemy – najlepszym sposobem na ich
pokonanie jest uśmiech. Wie o tym dobrze Marysia, nie
bez przyczyny nazywana przez wszystkich
Słoneczkiem. Choć nie ma przy niej ukochanej mamy,
a życie w nowej rodzinie z początku nie wydaje się
różowe – Marysia nie przestaje się uśmiechać. Swoim
wdziękiem, optymizmem i ciepłem potrafi przekonać
do siebie największego ponuraka i sprawia, że nawet
smutny i szary dotychczas dom staje się radosny i
promienny.
Spirit Animals. Polowanie t.2
Maggie Stiefvater
Czyta Andrzej Hausner
Czworo jedenastolatków, pochodzących z różnych
kontynentów Erdas, przechodzi prastary rytuał. W
błyskach światła pojawiają się magiczne
zwierzoduchy: wilk Briggan, lamparcica Uraza, panda
Jhi i sokolica Essix. Abeke, Meilin, Conor i Rollan ze
swoimi zwierzoduchami wyruszają na niebezpieczną
wyprawę, żeby ocalić Erdas. Ich celem jest
powstrzymanie mrocznej potęgi z przeszłości, która
odzyskuje siłę i zaczyna pustoszyć świat. Pomogą im
wojownicy Zielonych Płaszczy. Czterej młodzi
bohaterowie ledwie stali się drużyną i nie nauczyli się
jeszcze w pełni korzystać z pomocy swoich
wyjątkowych zwierzoduchów, a już po raz kolejny
muszą walczyć z wysłannikami Pożeracza, który
pragnie zawładnąć całą Erdas i złamie wszelkie zasady,
żeby zwyciężyć. Zaczyna się polowanie na kolejne
talizmany należące do legendarnych Wielkich Bestii.

454.

Spirit Animals. Więzy krwi t. 3
Garth Nix
Czyta Andrzej Hausner

455.

Erdas to kraina harmonii. Połączenie między światami
ludzi i zwierząt dokonuje się za sprawą więzi
człowieka ze zwierzoduchem. Taką więź są w stanie
wytworzyć tylko nieliczni. Conor, Abeke, Meilin i
Rollan są wybrańcami – mają ten rzadki dar, ale łączy
się z nim wielka odpowiedzialność. Zdobywcy starają
się tę równowagę zakłócić. W swym dążeniu do
przejęcia władzy nad światem, podbijają miasta i
państwa. Kiedy rodzinne Zhong Meilin zostaje
opanowane przez wroga, dziewczyna wraz ze swą
pandą Jhi nie może dłużej znieść czekania i wyrusza
walczyć za ojczyznę. Jej kompani podążają tuż za nią...
ale nie tylko oni. Nieprzyjaciele są wszędzie.
Spirit Animals. Ogień i lód t. 4
Shannon Hale
Czyta Andrzej Hausner

456.

Abeke, Meilin, Conor i Rollan przemierzają całą Erdas,
aby zapobiec przejęciu władzy nad światem przez
bezlitosnych Zdobywców. W wędrówce towarzyszą im
magiczne zwierzoduchy: lamparcica Uraza, panda Jhi,
wilk Briggan i sokolica Essix. Podążają tropem
niedźwiedzicy polarnej Suki, która ukryła się wśród
śniegów Arktyki. Ich celem jest zdobycie talizmanu.
Do drużyny dołącza Maya, która posiada niezwykłą
umiejętność - potrafi panować nad ogniem.
Spirit Animals. Naprzeciw falom t. 5
Tui T. Shutherland
Czyta Andrzej Hausner
Conor, Abeke, Meilin i Rollan przemierzają świat w
poszukiwaniu potężnych talizmanów. Chcą je zdobyć,
zanim dokonają tego ich wrogowie. Podczas wyprawy
nieustannie podążają za nimi prześladowcy, którzy
zdają się doskonale znać ich każdy kolejny krok. Teraz
wiadomo dlaczego. Wśród czworga bohaterów jest
zdrajca. Droga Rollana i przyjaciół wiedzie przez wody
tropikalnego raju, lecz wkrótce padnie na nich cień
wzajemnych podejrzeń i nieufności. Muszą przecież
zdemaskować szpiega, a nim ich misja się zakończy,
znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

457.

Spirit Animals. Wzlot i upadek t. 6
Eliot Shrefer
Czyta Andrzej Hausner
Głęboko na pustyni kryje się piękna oaza rządzona
przez władcę, jakiego próżno szukać w całym Erdas.
Nazywa się Cabaro - Wielki Lew, włada królestwem
zwierząt i zazdrośnie strzeże swojego złotego
talizmanu. Żaden człowiek nie postawił dotąd stopy na
jego terytorium. Podróż do oazy wydaje się
niemożliwa. Ale Conor, Abeke, Meilin i Rollan już
wcześniej dokonywali wspólnie rzeczy niemożliwych.
Teraz jednak drużyna jest rozbita, a przyjaciele
podzieleni przez… zdradę.

458.

Szara wilczyca
James Oliver Curwood
Czyta: Krystyna Kalinowska-Moskwa
Jest to dramatyczna historia miłości, oddania i
poświęcenia psa i wilczycy, którym przyszło żyć w
arcytrudnych warunkach północnoamerykańskiej
puszczy. Ich tułaczka to prawdziwa "szkoła
przetrwania". Powieść wzrusza i skłania do refleksji,
pochłania bez reszty.

459.

Kroniki Archeo. Szyfr Jazona część 8
Agnieszka Stelmaszyk
Czytają: M. Bogumił i W. Żołądkowicz
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…
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!

460.

Tajemnica człowieka z blizną
Paweł Beręsewicz
Czyta: Filip Kosior
Tajemnice znajdziemy w każdej rodzinie… Jasiek to
dwunastoletni chłopiec, który chciałby zawsze znać
prawdę – postanawia więc rozszyfrować zagadkową
bliznę, która skrywa się pod brodą taty. Wyobraźnia
podpowiada mu rozmaite scenariusze, ale czy uda mu
się odkryć prawdziwą historię? Komedia i kryminał w
jednym – wciągnie każdego ciekawskiego czytelnika!

461.

Kroniki Archeo. Tajemnica klejnotu
Nefertiti Część 1
Agnieszka Stelmaszyk
Czytają: M. Bogumił i W. Żołądkowicz
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? I najważniejsze –
kto pierwszy dotrze do klejnotu? Pytań jest coraz
więcej, a czas upływa szybciej niż przesypujący się
piasek w klepsydrze… 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

462.

Tomek Sawyer jako detektyw
Mark Twain
Czyta: Ireneusz Załóg
Spokojne i leniwe wakacje na pewno nie z Tomkiem
Sawyerem i Huckiem Finnem!
Kiedy już wydaje się, że chłopców czekają
najnudniejsze wakacje w całym ich życiu, pojawia się
list… a wtedy dwójka najsłynniejszych literackich
rozrabiaków stanie przed najtrudniejszą i najbardziej
skomplikowaną zagadką, z jaką kiedykolwiek musieli
się zmierzyć. Czy Tomek przy pomocy wiernego
Hucka poradzi sobie z rozwiązaniem tajemnicy równie
dobrze jak Sherlock Holmes i Hercules Poirot? Czy
pomoże swoim najbliższym, którzy znaleźli się w nie
lada kłopotach? Przekonajcie się sami!

463.

W Dolinie Muminków
Tove Jansson
Czyta: Krzysztof Kowalewski
Życie przyjaciół z Doliny Muminków skupia się wokół
domu Mamy i Tatusia Muminka, gdzie każdy może
liczyć na pomoc i przyjaźń.
Cieszący się nieustającą popularnością cykl książek
fińskiej pisarki Tove Jansson

464.

W poszukiwaniu światła Opowieść o Marii
Skłodowskiej-Curie
Anna Czerwińska Rydel
Czyta: Anna Dymna
Czy Maria Skłodowska-Curie miała w szkole same
piątki? Kim był Lancet i co oznaczał metalowy
pierścień założony na nos kamiennego lwa? Czego
nauczyła się Marysia na Tajnym Uniwersytecie
Latającym i dlaczego zamiast egzotycznej podróży
poślubnej wolała rajd rowerowy po francuskiej wsi? To
tylko początek zagadek, których rozwiązanie
znajdziecie w drugiej części serii MISTRZOWIE
WYOBRAŹNI, niezwykłej opowieści o
najwybitniejszej polskiej uczonej - Marii
Skłodowskiej-Curie, pierwszej kobiecie dwukrotnie
uhonorowanej Nagrodą Nobla, której odkrycia zna cały
świat.
muzyka: Fryderyk Chopin, Karol Szymanowski
wiek 8+
czas trwania 2 g. 30 min

465.

Wandzia Węszynos i wyjce z miasteczka
Agnieszka Urbańska
Czyta: Katarzyna Mączka
Wandzia ma nosa do zagadek! A w Zabytkowicach, do
których właśnie przeprowadziła się razem z rodzicami,
aż roi się od tajemnic! Spokój miasteczka zakłócają
upiorne wyjce, których cienie można nocami zobaczyć
na moście… Wandzia wciela się w rolę detektywa i
podąża ich śladem, przeżywając mrożące krew w
żyłach przygody. Czy uda się jej rozwikłać zagadkę?
Posłuchaj upiornych wyjców z miasteczka. Tego nie
znajdziesz w książce! Pierwszy tom detektywistycznej
serii dla dzieci w wersji audio. Tylko dla odważnych!

466.

Więcej niż klub
Paweł Beręsewicz
Czyta: Andrzej Hausner
Filip (ksywka: Messi) i Marek (ksywka: Ronaldo) żyją
piłką. Drużyna jest ich drugą rodziną, trener drugim
ojcem, a wtykająca we wszystko nos menedżerka Ewa
(z ich klasy) byłaby nawet całkiem dobrym materiałem
na… dziewczynę? Niestety – te szczere uczucia nie
wpływają na grę osiedlowego klubu Fruteksu
Pięknogóra. Drużyna jest słaba. Kolejni trenerzy
rozkładają ręce, sponsor się wycofuje, a wyniki
meczów wołają o pomstę do nieba. I właśnie w tym
momencie wszędobylski nos Ewki bardzo się przydaje.
Czy nowy trener poprowadzi chłopaków do
zwycięstwa? Czy naprawdę zna tego prawdziwego
Messiego? I czy pomoże chłopakom spełnić marzenia
o grze w hiszpańskiej lidze?

467.

Władca Lewawu
Dorota Terakowska
Czyta: Anna Dereszowska
Bartek to trzynastolatek z tajemniczą blizną,
mieszkający w domu dziecka, pragnący odnaleźć
swoich rodziców. W swoich poszukiwaniach trafia na
Wawel, który okazuje się drzwiami do innego,
zaczarowanego miasta. Niestety, świat ten jest we
władaniu potężnego i niebezpiecznego władcy
Lewawu. Mieszkańcy miasta, choć sympatyczni,
panicznie się go boją, a strach sprawia, że nawet dobry
człowiek jest zdolny do złych czynów. Czy Bartkowi
uda się przekonać zastraszonych mieszkańców do
walki i sprzeciwienia się złu? Czy w magicznym
świecie odnajdzie rodziców? Opowieść o pokonywaniu
zła, o potrzebie wolności i przyjaźni, która trzyma w
napięciu do ostatnich stron.

468.

Wszystkie lajki Marczuka
Paweł Beręsewicz
Czyta: Leszek Filipowicz
Adam i Konio, uczniowie Gimnazjum nr 12 w
Choszczówce, rywalizują ze sobą w szkolnym
konkursie, w ramach którego muszą zebrać informacje
na temat miejscowego bohatera. Nagle, wcześniej
zupełnie nieznana, postać Janka Marczuka staje w
centrum uwagi…
Dwutorowa akcja książki pozwala nam przenieść się
do czasów II wojny światowej i poznać poruszającą
historię o bohaterskim chłopcu, który ryzykuje własne
życie i pomaga Żydom.
Paweł Beręsewicz potrafi opowiadać przystępnym
językiem i z dużą dawką humoru o poważnych
sprawach. Książka trzyma w napięciu, zaskakuje,
porusza i skłania do refleksji nad historią i
współczesnością.

469.

Kroniki Archeo. Zagadka Diamentowej
Doliny część 5
Agnieszka Stelmaszyk
Czytają: M. Bogumił i W. Żołądkowicz
Kiedy ciotka Barbara zaprasza Anię i Bartka na ferie
zimowe na Tasmanię, wydaje się, że nic lepszego nie
mogło się zdarzyć. Tym bardziej, że ciotka
zaplanowała wyjątkową atrakcję dla siostrzeńców:
poszukiwanie złota! Rodzinna wycieczka szybko
jednak zmienia się w śledztwo, które prowadzi
Ostrowskich do tragedii sprzed setek lat. Jednak nie
wszyscy chcą, aby prawda wyszła na jaw… Ktoś psuje
samolot, którym lecą Ania i Bartek, i nawet Griffinowi
nie udaje się uniknąć rozbicia w środku niezbadanych
lasów! Jak wiadomość o katastrofie przyjmą Mary
Jane, Jim i Martin? Wydaje się, że w cieniu takiej
tragedii sprawa Williama Dickinsa musi poczekać.
Tylko czy duchy z przeszłości dadzą tak łatwo za
wygraną? I czy Gardnerowie pozwolą, aby
bezwzględni łowcy skarbów uniknęli kary?

470.

Kroniki Archeo. Zaginiony klucz do
Asgardu część 6
Agnieszka Stelmaszyk
Czytają: M. Bogumił i W. Żołądkowicz
Magiczne runy! Pościg! Groza! Wykopaliska
archeologiczne na wyspie Wolin to dla Ani i Bartka
istny raj! Wizja skarbu i podejrzani ludzie wyciągający
w środku nocy z głębin rzeki tajemnicze skrzynie,
rozbudzają ich wyobraźnię. Czy ten skarb wart jest
takiego ryzyka?

471.

Zawodowcy
Paweł Beręsewicz
Czyta: Filip Kosior
Dorośli mają naprawdę niezłe życie - nie muszą się
męczyć w szkole i siedzieć nad lekcjami. Wystarczy,
że robią to, co naprawdę lubią i do tego ktoś im za to
płaci i mają pieniądze. Tacy zawodowcy, to mają
dobrze! Ale może wcale nie jest zawsze tak fajnie?
Posłuchajcie, co takiego spotkało Piekarza Piotrka,
Strongmana Stefana, Aktorkę Agatę, Informatyczkę
Irenkę i innych zawodowców i oceńcie sami.

472.

Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek
Justyna Bednarek
Czyta: Anna Wodzyńska
Kto powiedział, że skarpetki mają być do pary...
Bo skarpetki się rozparowują. One się nie gubią, ale
rozchodzą. Jedna sobie gdzieś wędruje, a druga też, ale
gdzie indziej. Skarpetki znikają po wrzuceniu do
pralki. To fakt, że znikają, skoro wsadzamy je parami,
a wyjmujemy pojedyncze. Tak się dzieje w domu
Małej Be. Otóż zaginione skarpetki ruszają w świat,
robią zawrotne kariery i mają świetne przygody:
zostają gwiazdami filmowymi, detektywami, mysimi
mamami albo po prostu uszczelniają wronie gniazdo.

