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Anaruk, chłopiec z Grenlandii 
Opowieść o mieszkańcach Grenlandii - Eskimosach. 
Bohaterem utworu jest mały Eskimos od dzieciństwa 
nawykły do trudnej pracy myśliwego i życia 
w warunkach polarnych.  
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Alicja po drugiej stronie lustra 
Alicja jest dziewczynką, której ciągle przydarzają się 
niezwykłe przygody. Pewnego popołudnia przechodzi 
przez lustro w swoim domu i trafia do niezwykłej, 
magicznej krainy. Okazuje się, że rozgrywa się tam 
wielka partia gry w szachy obejmująca cały świat, 
a Alicja może wziąć w niej udział i zostać królową! 
Alicja przemierzy wiele ciekawych miejsc, po drodze 
spotka wiele dziwnych, interesujących postaci - Czarną 
Królową, Białego Rycerza, Lwa, Jednorożca, mówiące 
kwiaty. Kto okaże się przyjacielem Alicji, a kto jej nie 
polubi? I jak skończy się niesamowita przygoda Alicji? 
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Alicja w Krainie Czarów 
Dziwny i niezwykły świat, jaki został wykreowany 
przez Lewisa Carrolla, fascynuje nie tylko dzieci, ale 
i dorosłych. Przygody Alicji pobudzają wyobraźnię, 
kształtują wrażliwość i zaskakują. Od pierwszego 
wydania w 1865 r. książka cieszy się niesłabnąca 
popularnością. Nagranie obejmuje pełny tekst 
w doskonałym tłumaczeniu Roberta Stillera. Publikację 
wyróżnia wspaniała, miejscami zabawna interpretacja 
aktora Michała Kuli. Wspólne rodzinne słuchanie 
"Alicji w Krainie Czarów” pozwoli Wam na czerpanie 
radości z obcowania z klasyczną literaturą. 
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Błękitna planeta rudych lisków 
Liski Rudaski są ciekawe świata. Wszystko muszą 
same sprawdzić. Przygody Rudasków nie tylko bawią, 
ale i dostarczą wiedzy na temat Ziemi, Słońca i innych 
ciał niebieskich, a także na temat ochrony środowiska. 
Przecież o Ziemię trzeba dbać, by pozostała piękną 
błękitną planetą! 
Doskonała aranżacja muzyczna czyni z każdego 
opowiadania odrębną historię, pobudzającą 
wyobraźnię, co w połączeniu z kończącymi każdy 
rozdział wieczornymi opowiadaniami Babci Leokadii 
o otaczającym Świecie, stwarza niepowtarzalny, 
barwny i niezwykle ciepły klimat sprzyjający dalszym 
rozmowom dzieci z ich opiekunami. 
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Braciszek i Karlson z Dachu  
Odleć z Karlssonem! Część pierwsza. 
Jeśli bywają dni, kiedy czujesz się samotny, nie ma 
żadnych widoków na to, żeby mieć własnego psa 
a wszystko wokół wydaje się być szare i ponure - od 
dzisiaj koniec z tym!      Oto za oknem pojawił się 
Karlsson z Dachu. Małym guziczkiem w okolicach 
pępka uruchomił śmigło na plecach i unosi się 
w powietrzu. Zaprasza Cię na małą podniebną 
przejażdżkę. Szykuj się zatem do lotu z Karlssonem.  
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Dynastia Miziołków  
„Dynastia Miziołków“ to barwna, urocza, zabawna 
opowieść o perypetiach Miziołka, Mamiszona, 
Papiszona, Kaszydła i Małego Potwora czyli całej 
dynastii Mizołków. 
To pamiętnik chłopca, nazywanego przez mamę 
pieszczotliwie Miziołkiem, który - tak jak wszyscy 
jego rówieśnicy – przeżywa konflikty z rodzicami 
i rodzeństwem, przyjaźnie z kolegami, pierwszą 
miłość. Miziołek jest bystry i ma zdrowy dystans do 
samego siebie i świata dlatego potrafi ocenić swoje 
kłopoty i opisać je z godnym pozazdroszczenia 
humorem. 
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Dziadek i Niedźwiadek  
Gdy poznacie niedźwiedzia Wojtka, bohatera 
opowieści Łukasza Wierzbickiego, pokochacie go od 
razu. Ten niezwykły zwierzak, członek Armii Andersa 
podróżował w szoferce ciężarówki, podczas 
przygotowań do bitwy o Monte Cassino dźwigał 
skrzynie z amunicją, w wolnych chwilach uprawiał 
zapasy i boks, gdy słyszał muzykę, ruszał w tany, niósł 
otuchę i radość swym przyjaciołom, polskim 
żołnierzom. Co zaś najważniejsze, ta pełna humoru 
historia, choć brzmi niczym bajka, wydarzyła się 
naprawdę. 
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Karolcia 
Książka Marii Kruger  opowiada o małej dziewczynce 
Karolci, która podczas przeprowadzki do nowego 
mieszkania znalazła w szparze podłogi niebieski 
koralik. Szybko okazało się, że jest on magiczny 
i potrafi spełniać życzenia. Dzięki niemu Karolcia wraz 
ze swoim nowym kolegą, Piotrem, przeżywa wiele 
ciekawych i zabawnych przygód. Muszą jednak 
uważać, gdyż koralika szuka zła czarownica, Filomena, 
która chce go wykorzystać do swoich celów. Jednak 
koralik nie ma nieograniczonej mocy - każde życzenie 
sprawia, że staje się coraz bledszy, aż w końcu kiedyś 
zniknie. Od tej pory dzieci postanawiają używać go 
ostrożniej. 
Każdy, kto wysłucha tej pięknej opowieści, pokocha 
Karolcię i jej przyjaciół i na zawsze zapamięta ich 
niezwykłe przygody. Być może po wysłuchaniu 
Karolci i Ty będziesz potrafił odkryć błękitny koralik, 
który spełnia najskrytsze marzenia... 
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Lotta z ulicy Awanturników 
Książka autorstwa Astrid Lindgren to pierwszy tom 
przygód wesołej Lotty i jej rodzeństwa. To także 
niezwykle piękna i mądra tematycznie książeczka, po 
którą powinien sięgnąć każdy kochający rodzic. 
Pięcioletnia Lotta miała zły sen. Po bardzo niemiłym 
przebudzeniu wstaje z łóżka lewą nogą i stwierdza, że 
nic jej się nie podoba. Kiedy pod wpływem złego 
humoru niszczy swój sweterek, przerażona dostrzega, 
że nie da się już tego odwrócić w żaden sposób. 
Postanawia więc uciec z domu… Kiedy wydaje się, że 
wszystko prowadzi do katastrofy, mądrzy i kochający 
rodzice Lotty sprawiają, że to, co mogło stać się 
smutnym i przerażającym przeżyciem dla ich dziecka, 
staje się bardzo ważnym doświadczeniem, z którego 
mała Lotta z pewnością wyciągnie wnioski...  
Posłuchajcie sami. Książka ze Złotej Listy Fundacji 
Cała Polska Czyta Dzieciom.  
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Pan Kuleczka cz. 3 
„Pan Kuleczka” to krótkie, zabawne i oryginalne, ale 
przede wszystkim niezwykle mądre opowiadania dla 
wszystkich dzieci, których autorem jest Wojciech 
Widłak, redaktor miesięcznika Dziecko. Pana Kuleczkę 
lubią wszyscy: Jest tolerancyjny, towarzyszy zabawie 
i zapewnia swoim pociechom bezpieczeństwo, 
jednocześnie ucząc poszanowania reguł. Jego 
podopieczni: spokojny pies Pypeć, rozbrykana kaczka 
Katastrofa i bzycząca mucha Bzyk-Bzyk nigdy się 
z nim nie nudzą, a gdy nabroją, zawsze mogą liczyć na 
wybaczający uśmiech Pana Kuleczki. Bo wszyscy, 
choć bardzo różni, mają swoje miejsce w jego wielkim 
sercu. Ciepły i spokojny głos Krzysztofa Globisza 
oddaje nastrój tego pięknego świata w bardzo dobry 
sposób. 
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Wesoły Ryjek 

Wesoły Ryjek ma mamę, tatę, żółwia przytulankę, 
ogonek, no i ryjek – wesoły. Wesoły Ryjek odkrywa 
świat i dowiaduje się wielu ciekawych rzeczy – jak to 
się dzieje, że zegar chodzi, co tak naprawdę stuka za 
oknem, jak się buduje szałas, jak się kończą podróże 
w nieznane, co można ulepić z plasteliny... 
Z pewnością każdy przedszkolak chętnie zaprzyjaźni 
się z Wesołym Ryjkiem! 

Audiobook zawiera dwa pierwsze tomy opowiadań 
o przygodach Wesołego Ryjka. 

 


