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365 bajek na dobranoc
Zbiór 365 ciepłych i sympatycznych bajeczek, których
pełen pozytywnych emocji przekaz z pewnością spokojnie
ukołysze dzieci do snu, w niezwykłej interpretacji jednej z
najznakomitszych polskich aktorek - pani Anny Dymnej.
Seria audiobooków POSŁUCHAJKI wyróŜnia się
wspaniałą
interpretacją
aktorską
oraz
bogatym
udźwiękowieniem. Dzięki niej dzieci przeniosą się w
cudowny świat bajek i opowieści.
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Afryka Kazika
Opowiadania dla dzieci napisane na podstawie reportaŜy
Kazimierza Nowaka, który w latach trzydziestych XX
wieku przemierzył Afrykę na rowerze. Barwne spotkania z
mieszkańcami Afryki, mroŜące krew w Ŝyłach, a niekiedy
zabawne przygody, które zdarzyły się naprawdę, pozwolą
poznać młodemu czytelnikowi tego niezwykłego
podróŜnika.Kazimierz Nowak – pionier polskiego
reportaŜu W latach 1931-1936 jako pierwszy człowiek na
świecie przebył samotnie kontynent afrykański z północy
na południe i z powrotem (40 tys. km pieszo, rowerem,
konno oraz czółnem). Wyczyn ten został zapomniany na
kilkadziesiąt lat. Dzięki odnalezionym w grudniu 2006
roku nigdy nie opublikowanym materiałom oraz
fotografiom moŜliwe było przygotowanie ksiąŜki
zawierającej kompletną relację z podróŜy Kazimierza
Nowaka zatytułowaną "ROWEREM I PIESZO PRZEZ
CZARNY LĄD. Listy z podróŜy afrykańskiej z lat 19311936".
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Akademia Pana Kleksa
W „Akademii Pana Kleksa ” słuchacze audiobooka
poznają bajkową historię Adasia Niezgódki – oraz innych
chłopców, których imiona zaczynają się na literę „A” –
oddanego na naukę do szkoły podstawowej przez
AmbroŜego Kleksa. Jego Akademia mieści się przy ulicy
Czekoladowej, jest otoczona murem, w którym od
wewnętrznej strony umieszczone są Ŝelazne furtki do
róŜnych bajek, z których treści się korzysta. Dzień w
szkole zaczyna się o piątej rano, po obowiązkowym
prysznicu z wody z sokiem, o wpół do szóstej, jest
śniadanie, a pół godziny później apel, po którym pan Kleks
zbiera od chłopców „senne lusterka”, w których odbijają
się ich sny. Nauka zaczyna się o siódmej, a w jej skład
wchodzą róŜne lekcje, np.: kleksografia, przędzenie liter,
leczenie chorych sprzętów, gra w piłkę-globus, czyli nauka
geografii. W wychowaniu chłopców pomaga panu
Kleksowi Mateusz – zaczarowany w szpaka ksiąŜę –
wymawiający jedynie końcówki wyrazów i uznający piegi
pana Kleksa za przysmak.
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Bankructwo Małego DŜeka
Słuchacze „Bankructwa małego DŜeka” spotkają DŜeka
Fultona, który wraz z innymi dziećmi poznaje trudne
słowo – bankructwo. Pragnie zrozumieć co ono oznacza
jest i jak z powodzeniem zarabiać pieniądze.
Przedsiębiorczy DŜek zaczyna prowadzić miejscową
bibliotekę, organizuje teŜ uczniowską spółdzielnie. Po raz
pierwszy chłopak czuje, Ŝe jest kimś waŜnym i coś od
niego zaleŜy, wypełnia więc swoją misję z wielką
gorliwością.Świetna i pełna humoru opowieść dla dzieci.
Sam Korczak mówił „to powieść amerykańska i
finansowa”. Tłumaczona na wiele języków ksiąŜka
zdobyła uznanie na całym świecie.
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Bezpowrotna góra
Tom baśni japońskich, w których znajdziemy wątki i
motywy znane na całym świecie, ale teŜ egzotykę i klimat
właściwy tylko Kraju Kwitnącej Wiśni. Po japońsku baśnie
nazywają się mukashi banashi, czyli opowieści o tym, co
działo się dawno temu w miejscach nawiedzanych przez
duchy i demony, czasem wręcz w zaświatach. Cechuje je
niezwykła róŜnorodność - są wśród nich historie o duchach
i demonach, o bogach i mitycznych herosach, o
zwierzętach, diabłach i czarownicach, o dobrych biedakach
i chytrych bogaczach. Zaprezentowane w naszym zbiorze
utwory wyróŜniają się rozbudowaną fabułą i dramatyczną
akcją. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe nie jest to bezpośrednie
tłumaczenie - raczej nowa interpretacja opowieści oparta
wyłącznie na oryginalnych japońskich źródłach. Baśnie
przeczytał znakomity aktor Jan Peszek.
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Cudaczek Wyśmiewaczek
Jest to wesoła opowieść o skrzacie, który... Ŝyje śmiechem.
Cudaczek "licho malusie i cieniutkie jak igła", mieszka w
warkoczykach panny ObraŜalskiej i bez trudu nakłania ją
do złości. Ale dziewczynka, z pomocą rady dziwnego
staruszka, postanawia się z nim rozprawić: musi
wytrzymać trzy dni bez obraŜania, a wtedy licho zniknie...
czy jej się uda i jakie będą dalsze losy skrzata, dzieci
dowiedzą się z tego pełnego uroku opowiadania.
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Czarna kura. Baśnie rosyjskie
"Czarna kura" to wybór pięciu baśniowych historii
autorstwa wybitnych rosyjskich pisarzy przełomu XVIII
i XIX wieku. Oprócz tytułowego opowiadania Antoniego
Pogorielskiego znajdziemy tu równieŜ "Bajkę o carze
Sałtanie" Aleksandra Puszkina, a ponadto "Kasztankę"
Antoniego Czechowa, "Jarmark w Soroczyńczach" oraz
"Nos" Mikołaja Gogola.
Wydanie audio znakomicie przeczytał Marian Opania ceniony aktor teatralny i filmowy.
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Czarne stopy
Wakacje rozpoczęte i zastęp „Czarnych stóp” moŜe
pojechać na obóz harcerski w Góry Świętokrzyskie. Ich
zadaniem będzie nie tylko pilnowanie nocą obozu, czy
zdobywanie konkretnych sprawności, harcerze muszą się
dowiedzieć kto podkrada jedzenie z obozowej kuchni i
wytropić tajemnicze „Leśne oko”. Letnia przygoda
młodych druhów na zboczu Diabelskiego Kamienia
rozśmieszy, zaskoczy, a czasem wzruszy. Ciekawe
historie, tajemnicze zdarzenia, zabawne perypetie znane
juŜ kilku pokoleniom czytelników czekają na ponowne
odkrycie. Ta ulubiona szkolna lektura chłopców i
dziewcząt, stale wznawiana, doczekała się ekranizacji
filmowej, a teraz jest dostępna w wersji audio we
wspaniałej interpretacji Ireneusza Załóga.
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Dzieci z Bullerbyn
Kultowa powieść dla dzieci autorstwa Astrid Lindgren
w fomie audiobooka, w interpretacji popularnej aktorki
Edyty Jungowskiej i w reŜyserii Rafała Sabary, oprawiona
muzyką Sambora Dudzińskiego, Kaja Dudzińskiego
i Michała Ciepłowskiego. Nowa forma dla starych, lecz
ciągle zabawnych i aktualnych przygód pomysłowych
Dzieci z Bullerbyn.
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Rodrick rządzi
Dziennik cwaniaczka. Rodrick rządzi Jeffa Kinneya
odniósł ogromny sukces komercyjny. Jej autor w
dzieciństwie i młodości uprawiał wszelkie sporty, na jakie
zapisywał go ojciec, choć — jak sam twierdzi — nie miał
do tego predyspozycji i uchylał się od udziału w grach
druŜynowych. Później, kiedy juŜ pracował jako grafik
prasowy i programista, postanowił napisać zabawną
ksiąŜkę luźno opartą na wspomnieniach z lat szkolnych.
Tak powstała seria Dziennik cwaniaczka, który ukazuje się
teraz w formacie audiobooka, w interpretacji Wita
Apostolakisa-Gluzińskiego
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Biała gorączka
Bestsellerowa seria teraz równieŜ w wersji do
słuchania!Greg Heffley ma przechlapane. Zdewastował
szkolne mienie i juŜ czuje oddech policji na karku. Teraz
tylko jedno moŜe uratować mu skórę. Śnieg.Tak się
szczęśliwie składa, Ŝe nadchodzi śnieŜyca stulecia i dom
Heffleyów zostaje odcięty od świata. Co za ulga! Ale czy
na pewno? Greg, zmuszony do opieki nad upiornym
młodszym braciszkiem, dostaje białej gorączki. Czyta: Wit
Apostolakis-Gluziński.
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Gimnastyka dla języka
Gimnastyka dla języka to zbiór 50 utworów Małgorzaty
Strzałkowskiej czytanych przez znakomitych polskich
aktorów: Annę Seniuk, Jerzego Stuhra oraz Piotra
Fronczewskiego. Wśród wierszy znaleźć moŜna znane
utwory, jak "CzyŜyk", "Typ spot Sopotu", "Zielony, Ŝółty,
rudy, brązowy".
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Granica
Granica" to jedna z najlepszych polskich powieści
psychologicznych. Jest ona analizą człowieka, który od
radykalnego w swoich poglądach etycznych młodzieńca
przechodzi w człowieka dwuznacznego moralnie. Historia
trójkąta miłosnego, a w tle początek XX wieku. Jest to
powieść, która łączy w sobie bogate treści społeczne,
psychologiczne i filozoficzne.
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Gwiazdy na dobranoc
Zbiór bajek napisanych i opowiedzianych przez popularne
i lubiane gwiazdy kina, estrady i telewizji. Wśród autorów
i jednocześnie lektorów są m.in.: Beata Tyszkiewicz
(Angielska przystań panny Atkinson), Halina Mlynkova
(Dziwny samochodzik), Paulina Holtz (Dziewczynka
Albertyna i skarb), Piotr Cywrus (Świnka), Tomasz
Jachimek (Bajka o Czarodzieju Kangurze Bez Ograniczeń
BudŜetowych) i Marcin PRokop. Humor, poezja i fantazja.
Do płyty dołączona jest gra dla dzieci typu memo z
ilustracjami
przedstawiającymi
bohaterów
bajek.
Doskonała zabawa dla młodszych i starszych dzieci i ich
rodziców!
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Hania Humorek ogłasza niepodległość
Hania Humorek poznała historię rewolucji amerykańskiej.
Bardzo
spodobały
jej
się
WOLNOŚĆ
i
NIEPODLEGŁOŚĆ. Nie chce juŜ słuchać poleceń
rodziców i zamierza uwolnić się od uprzykrzonego
towarzystwa swojego młodszego brata. Ale z powodu
niepodległościowych planów wpakuje się w niezłe
tarapaty. Z całą pewnością. Caluteńką. Czy Hania wreszcie
zdoła udowodnić, Ŝe jest gotowa na nieco więcej
niezaleŜności?
Czyta Julia Kamińska.
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Hania Humorek przepowiada przyszłość
Hania Humorek ma humorki na kaŜdą okazję, a teraz
udowodni to jej czarodziejski pierścień! Pierścień Hani ma
niezwykłą moc, dzięki której Hania moŜe przepowiadać
przyszłość, a jej przepowiednie są tak zadziwiające, Ŝe
wszyscy zaczynają wierzyć, iŜ Hania jest prawdziwą
wróŜką. Według słów Madame H. (H jak Humorek)
odnajdzie się maskotka Klubu Siusiającej Ropuchy. Hania
dostanie upragnioną naklejkę z trójkolorową flagą za
dyktando napisane na szóstkę z plusem, a jej nauczyciel
sprawi sobie nowe okulary, bo się zakocha.
Czyta Julia Kamińska.

17

Hobbit
Czyta Marian Czarkowski
Hobbit, jak i Władca Pierścieni powstały pod wpływem
dobrze znanych autorowi legend staroangielskich, pełnych
czarodziejów, smoków i przedmiotów o nadprzyrodzonej
mocy. JednakŜe sam hobbit, istota większa od liliputa, ale
mniejsza od krasnoluda, jest oryginalnym pomysłem
Tolkiena. Fantastyczny, przemyślany do najdrobniejszych
szczegółów świat z powieści takŜe powstał w wyobraźni
pisarza, a barwna fabuła kryje głębszy sens i wiele analogii
do współczesności.
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Igrzyska śmierci
Czyta Anna Dereszowska
Czas 13 godzin 29 minut
Na ruinach dawnej Ameryki Północnej rozciąga się
państwo Panem, z imponującym Kapitolem otoczonym
przez dwanaście dystryktów. Okrutne władze stolicy
zmuszają podległe sobie rejony do składania upiornej
daniny. Raz w roku kaŜdy dystrykt musi dostarczyć
chłopca i dziewczynę między dwunastym a osiemnastym
rokiem Ŝycia, by wzięli udział w Igrzyskach śmierci,
turnieju na śmierć i Ŝycie, transmitowanym na Ŝywo przez
telewizję. Bohaterką, a jednocześnie narratorką ksiąŜki jest
szesnastoletnia Katniss Everdeen, która mieszka z matką i
młodszą siostrą w jednym z najbiedniejszych dystryktów
nowego państwa. Katniss po śmierci ojca jest głową
rodziny - musi troszczyć się o młodszą siostrę i chorą
matkę, a jest prawdziwa walka o przetrwanie... Uznana
pisarka Suzanne Collins jest mistrzynią w konstruowaniu
zaskakujących zwrotów akcji, doskonale łączy refleksję z
przygodą i romansem w swojej nowej, świetnej powieści o
przyszłości, która niepokojąco przypomina teraźniejszość.
Jest to pierwszy tom trzyczęściowego cyklu.
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Jeden smok i cały rok
Mały smok Fifcio poznaje świat. Wszystko go interesuje:
zwierzęta i ich zwyczaje, rośliny i zjawiska przyrody.
Świat w Smoczej Puszczy zmienia się wraz z porami
Roku, co zachwyca i dziwi malca. Ciekawość sprawia, Ŝe
Fifcio ma wiele zabawnych przygód. Strofuje go jego
własny gadający ogon, który z ostroŜności wolałby zostać
w jaskini. Smoczek nie przejmuje się radami ogona, więc
często obaj wpadają w tarapaty. I wtedy dopiero jest
śmiesznie. Opowieści o Fifciu są równie ciekawe dla
trzylatków jak i pięcio- sześciolatków, poniewaŜ i uczą, i
bawią. Smok o gadającym ogonie rozbawi wszystkich,
nawet dorosłych!
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Wielka księga wierszy: abecadło rymów
"Stoi na stacji lokomotywa..." - to najbardziej znany wers
polskiej poezji dla dzieci. Od pokoleń "Lokomotywa" i
inne utwory Juliana Tuwima kształtują wyobraźnię i
wraŜliwość, są czytane najmłodszym przed snem i w
czasie zabawy, recytowane na rodzinnych, przedszkolnych
i szkolnych uroczystościach, omawiane na lekcjach. Oto
księga, zawierające najpiękniejsze wiersze Tuwima: od
"Abecadła" do "Zosi Samosi". DuŜe litery - dorosłym
ułatwiają czytanie, dzieci zachęcają do nauki
rozpoznawania liter i samodzielnej lektury Kolorowe
ilustracje na najwyŜszym poziomie - rozbudzają
wyobraźnię, pomagają zrozumieć treść wierszy i
zapamiętać je. Dodatek - ilustrowany biogram Juliana
Tuwima, pomocny np. w pracy szkolnej.
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Kajtuś Czarodziej
Kajtuś jest zwyczajnym chłopcem - trochę psoci, trochę
zmyśla i uwielbia słuchać historii opowiadanych przez
babcię. Pewnego dnia odkrywa, Ŝe potrafi czarować.
Początkowo wykorzystuje swoją nową umiejętność do
zabawy: zamienia kredę w mydło, kanapkę klasowego
łasucha w Ŝabę, a przed odpowiedzią w szkole broni się,
zsyłając na nauczyciela stado much. Jednak z czasem
sprawy się komplikują: czary zaczynają wymykać się spod
kontroli, a Kajtuś ucieka z domu, pozostawiając w nim
wyczarowanego sobowtóra.
„Kajtuś Czarodziej” to opowieść o świecie dziecięcej
wyobraźni i o trudzie ulepszania świata. O marzeniach
oraz o tym, co się dzieje, kiedy marzenia się spełniają. To
takŜe ksiąŜka o dorastaniu. KsiąŜka dla dzieci, które mają
ochotę na odrobinę magii, i dla dorosłych, którzy tęsknią
za czasami, kiedy byli mali i potrafili czarować.
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Karlsson z Dachu lata znów
Odleć z Karlssonem! Część druga.
Jeśli mieliście nadzieję, Ŝe w domu Braciszka zapanuje
spokój, to myliliście się bardzo. Karlsson z dachu lata
znów. A to oznacza, kolejną porcję "wspaniałych
katastrof" i psot, o jakich się Wam nie śniło. A jeśli dodać
do tego groźną Pannę Cap, całą masę duchów i
przepysznych bułeczek, to moŜecie być pewni, Ŝe przed
Wami smakowita podróŜ. Uwaga! Odlatujemy z
Karlssonem! Znów.
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Kosogłos
Czyta: Anna Dereszowska
Czas nagrania: 12 godz. 56 min
Ostatni tom znakomitej trylogii Suzanne Collins o
totalitarnym państwie Panem i jego mieszkańcach, którzy
wzniecili bunt, by obalić rządy złowrogiego Kapitolu.
Ostatnia teŜ szansa na to, by usłyszeć o przygodach
nieustępliwej Katniss opowiedzianych niewątpliwie
elektryzującym głosem Anny Dereszowskiej.
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KrzyŜacy
„KrzyŜacy” to jedna z najsłynniejszych powieści Henryka
Sienkiewicza, w której noblista zabiera nas w
emocjonującą podróŜ do średniowiecznej krainy zbrojnego
oręŜa. Cofając się w czasie do najznamienitszej epoki
rycerstwa Europy stajemy się jednocześnie towarzyszami
głównych bohaterów powieści oraz ich barwnych i pełnych
dramatyzmu losów. Wśród mozaiki uczuć nie brakuje tu
obrazów prawdziwej miłości, cierpienia, tęsknoty, bólu i
radości. A wszystko to okraszone jest pięknymi opisami
wydarzeń z najbardziej chwalebnych kart historii narodu
polskiego.
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Król Maciuś Pierwszy na Wyspie Bezludnej
Dalsze losy małego władcy-reformatora, bohatera powieści
"Król Maciuś Pierwszy", który cudem uniknął śmierci i
został zostaje zesłany na bezludną wyspę. Historia pełna
zaskakujących przygód, które nie zawsze kończą się
pomyślnie. Koniecznie dowiedz się, jak potoczy się
samotne Ŝycie Maciusia - króla, który pragnął uczynić
szczęśliwymi wszystkie dzieci na świecie. Przetłumaczone
na 30 języków arcydzieło to pozycja nie tylko dla
najmłodszych, ale równieŜ dla dorosłych w których
pozostało
jeszcze
trochę
z
dziecka.
Czyta Krzysztof Tyniec
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Król Maciuś Pierwszy
Klasyka literatury dziecięcej. KsiąŜka opowiada o małym
chłopcu, synu króla. Po śmierci ojca – władcy (matka
umarła juŜ wcześniej) Maciuś sam zostaje królem. Z
początku uzaleŜniony od ministrów i etykiety jest
traktowany jak rozpieszczony maluch. Chce jednak
pokazać, Ŝe jest odwaŜny jak jego przodkowie. Gdy w
kraju wybucha wojna, Maciuś z przyjacielem Felkiem
przebiera się za zwykłego Ŝołnierza i wyrusza na front.
Tam uczy się pokory, szacunku dla Ŝycia, a jednocześnie
bycia wytrwałym i opanowanym w kaŜdej sytuacji. Maciuś
coraz bardziej wyrywa się spod etykiety i wprowadza
wiele reform. Zaprzyjaźnia się z ludoŜerczym królem
Bum–Drumem. Tworzy dziecięcy sejm. Zamieszanie
powstałe przez zrównanie dzieci z dorosłymi osłabia kraj
Maciusia, na który znów najeŜdŜają sąsiedzi. Tym razem
Maciuś, mimo walecznej obrony, przez tchórzostwo
poddanych zostaje pokonany i osądzony. Zostaje skazany
na rozstrzelanie, lecz kara w ostatniej chwili zostaje
wyspę.
zmieniona
na
zesłanie
na
bezludną
Czyta Krzysztof Tyniec
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Królewna ŚnieŜka i Siedmiu Krasnoludków
Królewna ŚnieŜka to jedna z najbardziej popularnych baśni
braci Grimm. Zła Królowa (Maria Pakulnis) druga Ŝona
Króla Ryszarda Rwie Serce (Krzysztof Kowalewski)
zazdrosna o wdzięki Królewny ŚnieŜki (Anna
Dereszowska) rozkazuje myśliwemu pozbyć się pasierbicy,
a na dowód przynieść jej serce. Myśliwy lituje się nad
ŚnieŜką, która uciekając trafia do domu siedmiu
rozśpiewanych krasnoludków (zespół De Mono). Jednak
Zła Królowa dowiaduje się o podstępie i postanawia zabić
Królewnę. śycie przywrócić jej moŜe tylko piękny
Królewicz (Filip Bobek). Brzmi znajomo? Zapewne, ale ta
ŚnieŜka ma laptopa, a krasnale kochają kebaby. Spokojnie,
nawet w takim wydaniu morał bajki pozostanie ten sam.
Narrator - Krzysztof Banaszyk
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Latający szpieg czy Karlsson z Dachu
Odleć z Karlssonem! Część trzecia. Nad Sztokholmem
krąŜy niezidentyfikowany obiekt latający. Nikt nie wie,
czy to Latający szpieg czy Karlsson z dachu. Jeśli to on, to
wszyscy dorośli nie będą juŜ spać spokojnie. A dzieci
dostaną w prezencie kolejną porcję psot i figli, o jakich nie
śniło się filozofom. Kolejny lot z Karlssonem uwaŜa się za
rozpoczęty!
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Małe trolle i duŜa powódź
W „Małych Trollach i duŜej powodzi” — które w formie
audiobooka ukazują się w interpretacji Krzysztofa
Kowalewskiego — Muminek i jego Mama poszukują
Tatusia Maminka. Poznajemy takŜe Ryjka, który pojawi
się w kilku kolejnych częściach.
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Świerszczykowe Nutki
Świerszczykowe nutki to zbiór najpiękniejszych wierszy
Czesława Janczarskiego, w mistrzowskiej interpretacji
Magdaleny Zawadzkiej i Macieja Stuhra oraz z pięknym
tłem muzycznym, podkreślającym charakter utworów.
To propozycja dla najmłodszych słuchaczy audiobooków.
JuŜ dwulatek z uwagą wysłucha rymowanki o krawczyku
Szpaczku i uda się w podróŜ ze świerszczem i skrzatem na
poszukiwanie porwanych przez wiatr nutek…
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Merida Waleczna
Przygody ukochanych bohaterów w najbardziej przyjaznej
dzieciom formie: ksiąŜce do słuchania, czytania i
oglądania. Mistrzowska interpretacja wprowadzi małego
czytelnika w cudowny świat baśni. O przygodach Meridy
Walecznej opowiada Maria Seweryn.
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O wróbelku elemelku
Niezapomniane wierszowane opowieści o przygodach
najsłynniejszego wróbla na świecie! Ciekawski Elemelek
poznaje świat, a wraz z nim uczą się go najmłodsi
czytelnicy. Ulubiona lektura kilku juŜ pokoleń dzieci i
dorosłych teraz po raz pierwszy jako ksiąŜka do słuchania.
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Opowiadania dla przedszkolaków
Słuchacze „Opowiadań dla przedszkolaków” w wersji
audio poznają kilkuletniego Tomka. Codzienne i
niecodzienne zdarzenia widzimy jego oczami, a więc w
sposób zwykle niedostępny dla dorosłych. Ciepłe, mądre i
dowcipne opowiadania, których lektura sprawi wiele
przyjemności dzieciom i dorosłym. KsiąŜka cieszy się tak
wielkim zainteresowaniem małych czytelników, Ŝe na ich
Ŝyczenie autorka napisała ciąg dalszy przygód Tomka,
zatytułowany „Opowiadania z piaskownicy”.
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Opowiadania z Doliny Muminków
W Opowiadaniach z Doliny Muminków, które w formie
audiobooka ukazują się w interpretacji Krzysztofa
Kowalewskiego — słuchacze zapoznają się nie tylko z całą
Doliną Muminków, lecz przede wszystkim z domem
Mamy i Tatusia Muminka, w którym kaŜdy moŜe liczyć na
pomoc i przyjaźń.
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Opowiadania z piaskownicy
Cześć! To ja, Tomek. Niektórzy mnie juŜ znają z ksiąŜki
Opowiadania dla przedszkolaków. Znów mam do
opowiedzenia mnóstwo ciekawych, zabawnych i
niesamowitych historii. Wszystkie wydarzyły się w
całkiem zwyczajnych miejscach w domu, w piaskownicy
na podwórku, w kinie, w windzie, u fryzjera, w tramwaju,
w sklepie i - oczywiście - w przedszkolu. Ciekawe
przygody mogą się przydarzyć wszędzie, nie tylko daleko
stąd, i nawet w najzwyklejszy szary dzień. Bo tak
naprawdę Ŝaden dzień nie jest szary i zawsze coś się dzieje.
Opowiadania w znakomitej interpretacji Artura Barcisia
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PodróŜe Pana Kleksa
„PodróŜe Pana Kleksa”, jedna z niezwykle popularnych
ksiąŜek Jana Brzechwy, autora wielu wspaniałych bajek i
wierszy dla dzieci oraz tekstów satyrycznych dla dorosłych
ukazała się w formie audiobooka, w interpretacji Mariana
Opanii.
W „PodróŜach Pana Kleksa”, drugim tomie opowieści o
słynnym naukowcu i wychowawcy – AmbroŜym Kleksie
— pan Kleks odwiedza Krainę o nazwie Bajdocja
zamieszkaną przez Bajarzy, którzy zajmują się
spisywaniem bajek. Okazuje się, Ŝe w Bajdocji zabrakło
Atramentu i Wielki Bajarz prosi o pomoc Pana Kleksa.
Wyprawa ratunkowa wypływa na poszukiwania Atramentu
na statku Apolinary Mruk. PodróŜnicy odwiedzają
fantastyczne wyspy i krainy Abecję, Patentonie, Wyspy
Gramatyczne, Parzybocję, przeŜywając niezwykłe
przygody. Czy wyjdą z nich cało, moŜna się przekonać,
słuchając „PodróŜy Pana Kleksa” w wersji audio.
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Pan Kuleczka Część 2
Druga część wydania audio kuleczkowych opowiadań.
Tym razem w płytowym zestawie znalazły się historyjki z
trzeciego i czwartego tomu - "Spotkanie" oraz "Światło".
Ponownie usłyszymy ciepły głos Krzysztofa Globisza, a
opowiadaniom towarzyszą sympatyczne przerywniki
muzyczne.
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Pan Samochodzik i księga strachów
Akcja kolejnej w naszym cyklu opowieści o przygodach
Pana Samochodzika i jego przyjaciół rozgrywa się w
niezwykle
malowniczym
rejonie
Pojezierza
Myśliborskiego i pięknego jeziora Jasień. Dziedzicami tej
ziemi byli niegdyś grafowie z rodu Haubitzów. Kiedy II
wojna dobiegała końca graf Johann von Haubitz
postanowił ukryć w tajnym schowku swoje najcenniejsze
rzeczy. Wkrótce potem dostał zawału serca, ale przed
śmiercią zdąŜył wyjawić swojemu zaufanemu lokajowi
miejsce ukrycia skarbów i rozkazał, aby przekazał
jedynemu
synowi
Konradowi
wiadomość,
Ŝe
"najcenniejszej rzeczy strzeŜe ich rodowy znak
szachownicy". Pan Samochodzik wyrusza na poszukiwania
skarbów Haubitzów.
Czyta: Wojciech Malajkat (1 płyta MP3)
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Plastusiowy pamiętnik
Plastusiowy pamiętnik Marii Kownackiej ukazał się po raz
pierwszy w 1936 Roku, od razu stając się jedną ulubionych
lektur najmłodszych czytelników. KsiąŜka była na tyle
popularna, Ŝe wkrótce doczekała się kontynuacji w postaci
Przygód Plastusia, a takŜe paru innych pozycji, znacznie
juŜ jednak mniej znanych, jak chociaŜby Plastusiowa
farma. Powstała takŜe bajka muzyczna ze znaną aktorką
Ireną Kwiatkowską w roli Plastusia. Teraz, dzięki wersji
audio, w interpretacji Joanny Pach, z Plastusiowym
pamiętnikiem mogą zapoznać się najmłodsze nawet dzieci.
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Porwanie Baltazara Gąbki
Bohaterowie
ksiąŜek
Stanisława
Pagaczewskiego,
ulubieńcy kilku pokoleń czytelników – profesor Baltazar
Gąbka, Smok Wawelski, ksiąŜę Krak, kucharz Bartolini –
powracają w audiobookowej wersji ksiąŜki, w
mistrzowskiej
interpretacji
Krzysztofa
Tyńca!
Smok Wawelski na prośbę Króla Kraka wyrusza na
wyprawę do Krainy Deszczowców, aby uwolnić znanego
biologa, autora niezwykle cennej rozprawy o
zakończeniach nerwowych w pysku ślimaka winniczka,
profesora Baltazara Gąbkę. W trudach tej niezwykle
niebezpiecznej podróŜy towarzyszą mu kucharz Bartłomiej
Bartolini i medyk Doktor Koyot. Lecz ich śladem podąŜa
szpieg z Krainy Deszczowców, tajemniczy Don Pedro…
Znakomita zabawa gwarantowana – zarówno dla dzieci,
jak i dorosłych.
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Przygody Filonka Bezogonka
Pewnego razu kotek bez ogonka wskoczył do samochodu
stojącego na podwórku…
Taki był początek całej serii ciekawych zdarzeń.
Przygarnięty przez małą Birgittę, rezolutny Filonek z
ciekawością obserwuje świat i przeŜywa kolejne przygody
– dostaje medal za wybitne zasługi, wyjeŜdŜa na zieloną
trawkę, a nawet… odbywa samotną podróŜ pociągiem w
nieznane!
KsiąŜkę czyta Wojciech śołądkowicz.
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Ten obcy
Ulka, Pestka, Marian i Julek są zaskoczeni pojawieniem się
na "ich" wyspie obcego, potrzebującego pomocy chłopaka.
Ukrywają go przed dorosłymi, ale nie wiedzą, Ŝe Zenek ma
za sobą bolesne przeŜycia i nie jest tym, za kogo się
podaje. Wkrótce sytuacja tak bardzo się skomplikuje, Ŝe
trzeba będzie ujawnić prawdę... Ponadczasowa powieść dla
młodzieŜy teraz w wersji do słuchania!
Czyta Wojciech ChorąŜy | Format: MP3 | Czas: 9 godz. 25
min
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W pierścieniu ognia
Drugi tom znakomitej powieści Suzanne Collins o
złowrogim Kapitolu, uciskanych mieszkańcach państwa
Panem oraz Katniss, młodej dziewczynie, która staje nagle
w centrum przełomowych wydarzeń!
Czyta Anna Dereszowska
1 płyta CD z nagraniem w formacie MP3
Czas nagrania: 12 godzin 56 minut
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Zaplątani
Zła Gertruda więzi piękną Roszpunkę, bo jej magiczne
włosy zapewniają jędzy wieczną młodość. Kim naprawdę
jest Roszpunka? Czy znajdzie się ktoś, kto uwolni ją od
czarownicy? Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, przeczytaj tę
magiczną opowieść o przyjaźni, miłości i nadziei.
Czyta Anna Dymna.
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śyrafa u fotografa
Ludwik Jerzy Kern śyrafa u fotografa i inne wiersze w
autorskiej interpretacji Piotra Fronczewskiego Trzydzieści
dziewięć najpiękniejszych wierszy napisanych przez
Ludwika Jerzego Kerna w doskonałej interpretacji Piotra
Fronczewskiego,
przeplatane
krótkimi
utworami
muzycznymi. śyrafa u fotografa, która nie zmieściła się na
jednym zdjęciu Niedźwiedź, który nie mógł zapaść w
zimowy sen StonóŜka z Pimpifluszek, która miała
problemy z liczeniem to tylko niektóre z barwnych postaci
w wierszach Ludwika Jerzego Kerna.

