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Basia i podróż
Autor: Zofia Stanecka
Lektor: Maria Seweryn
Rozmiar pliku: 18 MB
Basia to współczesna, zabawna i mądra przyjaciółka
dla Twojego dziecka.
Przygody Basi pomagają dziecku zrozumieć świat,
pokazują, jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach.
Swym humorem rozśmieszają dzieci i dorosłych.
Basia i podróż: Mama, Janek, Basia, Franek i Misiek
Zdzisiek jadą samochodem w góry. Przed nimi długa,
raczej nudna droga. Czy uda się im dojechać?
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Bracia Lwie Serce
Autor: Astrid Lindgren
Lektor: Edyta Jungowska
Rozmiar pliku: 655 MB
Czy wiesz gdzie jest kraina Nangijali, w której panuje
czas ognisk i bajek? Nie? Zabierzemy Cię tam. Jeśli
tylko kochasz fantastyczne przygody, nie straszna Ci
grota okrutnej Katli, z której nikt jeszcze nie wrócił i
jesteś gotowy stanąć do walki na śmierć i życie ze złym
Tangilem - szykuj się do drogi. "Są rzeczy, które się
musi zrobić, bo inaczej nie jest się człowiekiem, tylko
nędznym śmieciem." - jak mówią Bracia Lwie Serce.
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Dalsze burzliwe dzieje pirata
Rabarbara
Autor: Wojciech Witkowski
Lektor: Modest Ruciński
Rabarbar staje się piratem coraz bardziej
udomowionym - szybko wraca z morskich wypraw do
swej żony Barbary i synka Krztynka, zajmuje się
domem, chodzi na bale, a jego rodzina powiększa się o
córeczkę oraz parę papużek. Jego burzliwe przygody
mogą jednak niezmiennie rozśmieszyć czytelnika do
łez.
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Emil ze Smalandii
Autor: Astrid Lindgren
Lektor: Edyta Jungowska
Rozmiar pliku: 250 MB
Wygląda jak aniołek, ale pozory mylą. Śpi w czapce i
ze swoją ukochaną strzelbą. Woli zjeść choinkę
zamiast fasolki szparagowej. Wkłada głowę do wazy z
rosołem. Szczypie siostrę, gania kota. Psoci ile się da.
Dorośli najchętniej wysłaliby go do Ameryki, byle się
go pozbyć. Założę się, że już go lubicie. Przed Wami Emil ze Smalandii.
Książka ze Złotej Listy Fundacji Cała Polska Czyta
Dzieciom.
Wiek: 4-6 lat
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Nowe przygody Bolka i Lolka
Autor: Praca zbiorowa
Lektor: Jerzy Stuhr
Dobra zabawa = kłopoty! Bolek i Lolek nieraz się o
tym przekonali. Internetowy kolega okazał się hrabią
Drakulą, w pobliskim domu pojawiły się duchy, a gra
komputerowa zamieniła się w pułapkę. Mimo tego ci
dwaj nigdy nie przegapią okazji, by przeżyć prawdziwą
przygodę.
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Poczytaj mi, mamo. Księga pierwsza
Autor: Opracowanie zbiorowe
Seria: Z Biblioteki Wydawnictwa Nasza Księgarnia
Najpiękniejsze książeczki, jakie ukazały się w kultowej
serii wydawniczej PRL-u, teraz również w wersji do
słuchania oraz w interpretacji wybitnych polskich
aktorów: Pauliny Holtz, Krzysztofa Kowalewskiego,
Teresy Lipowskiej, Mariana Opani, Marii Seweryn
oraz Zbigniewa Zamachowskiego.
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Poczytaj mi, mamo. Księga druga
Autor: Opracowanie zbiorowe
Seria: Z Biblioteki Wydawnictwa Nasza Księgarnia
Gadatliwe rury, zadzierająca nosa zarozumiała
łyżeczka, chłopiec, który czeka na swojego kasztanka i
nasłuchuje, jak z daleka brzęczą podkowy… Te obrazy
nigdy nie opuściły naszej wyobraźni. Najpiękniejsze
książeczki, jakie się ukazały w kultowej serii
wydawniczej PRL-u, teraz publikujemy w wersji do
słuchania oraz w interpretacji wybitnych polskich
aktorów: Pauliny Holtz, Krzysztofa Kowalewskiego,
Teresy Lipowskiej, Mariana Opani, Marii Seweryn
oraz Zbigniewa Zamachowskiego.
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Poczytaj mi, mamo. Księga trzecia
Autor: Opracowanie zbiorowe
Seria: Z Biblioteki Wydawnictwa Nasza Księgarnia
Czego dowiedzą się z „Księgi trzeciej” dzieci? Tego,
że dropsy miętowe najlepiej smakują, gdy się razem
zbuduje piękny zamek z piasku. Potem zostanie jeszcze
do wyleczenia katar żyrafy, naprawienie harfy
muzykalnego kocura z krzywej wieży i spacer z
bazyliszkiem pod księżycem Starego Miasta. A na
najodważniejszych czeka misja specjalna. Niezwykła
świnka morska w gwiazdki, którą trzeba uratować…
„Poczytaj mi, mamo. Księga trzecia” teraz w wersji do
słuchania - w znakomitej interpretacji Pauliny Holtz,
Krzysztofa Kowalewskiego, Teresy Lipowskiej,
Mariana Opani, Marii Seweryn oraz Zbigniewa
Zamachowskiego.
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Muzyka Pana Chopina
Autor: Chotomska Wanda
Z okazji Roku Chopinowskiego Wydawnictwo Media
Rodzina wraz z Narodowym Instytutem Fryderyka
Chopina w Warszawie przygotowało niezwykłe
słuchowisko zatytułowane "Muzyka Pana Chopina".
Powstało ono na motywach książek Wandy
Chotomskiej, cenionej autorki wierszy i opowiadań dla
dzieci i młodzieży. Tekst opowiada o młodzieńczych
latach życia kompozytora, o jego rodzicach i dworku w
Żelazowej Woli, o dorastaniu w Warszawie i szybkim
rozkwicie talentu muzycznego, pokazuje małego
artystę wśród przyjaciół i znajomych.
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Babcia na jabłoni
Autor: Lobe Mira
Lektor: Wojciech Solarz
Wszyscy mają babcię, tylko nie Andy. Chłopiec bardzo
się tym martwi. Aż pewnego dnia babcia, którą dotąd
znał tylko z fotografii, po prostu siada obok niego na
jabłoni. I zostaje. Mieszka na drzewie, poluje na
tygrysy i ujeżdża dzikie konie. Cóż, jest może trochę
zwariowana, ale za to bardzo mądra i dowcipna. No
i przede wszystkim – jego własna.
Pełna wdzięku opowieść o chłopcu i bardzo nietypowej
babci. Klasyka literatury dziecięcej.
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Cukiernia pod pierożkiem Wiśniami
Autor: Compton Clare
Lektor: Agnieszka Kunikowska
Tata jedenastoletniej Ani i sześcioletniej Kici wyjeżdża
służbowo na pół roku do Australii. Dziewczynki muszą
zamieszkać u ciotecznej babci, w Londynie. Nigdy
wcześniej na tak długo nie rozstawały się z tatą. Nigdy
tak długo nie mieszkały w nieznanym domu. Czy
znajdą z babcią wspólny język? Jak zniosą tęsknotę za
tatą? Co je czeka w obcym miejscu? Na szczęście
obawy dziewczynek okazują się nieuzasadnione. Czas
spędzony u babci Zofii, prowadzącej cukiernię,
pozostanie na zawsze w ich pamięci.
Wzruszająca i pełna ciepła opowieść o zaufaniu,
odpowiedzialności i przyjaźni.
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Dlaczego kąpiesz się w spodniach,
wujku?
Autor: Astrid Lindgren
Lektor: Edyta Jungowska
Przygodami szalonej pięcioosobowej rodzinki ze
Sztokholmu zachwycą się na pewno wszyscy - duzi i
mali. Bo czyż nie chcielibyśmy spędzić wakacji na
malowniczej wyspie, w tajemniczym domu, w okolicy
pełnej zwierząt i magicznych zakątków? Czy istnieje
coś bardziej beztroskiego, niż słodkie leniuchowanie w
słońcu, pływanie od wysepki do wysepki, łowienie ryb,
by je później usmażyć w ognisku? A na deser
poziomki. Tak właśnie smakują wakacje na Saltkrakan.
Ale jeśli dodatkowo jest się jeszcze ciekawskim i jeśli
ma się zdolność do pakowania w tarapaty, chce się
spać w łóżku z prawdziwą foką, budować szałasy na
skalistych wyspach, wypływać wczesnym rankiem na
połów okoni, to robi się naprawdę przepysznie.
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Dziennik cwaniaczka
Autor: Kinney Jeff
Lektor: Wit Apostolakis-Gluziński
Bycie nastolatkiem to prawdziwy kanał. Doskonale wie
o tym Greg Heffley, rzucony przez los do szkoły, gdzie
chuderlawi słabeusze dzielą korytarze z dzieciakami,
które są wyższe, wredniejsze i już się golą...
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„Dziennik cwaniaczka szczyt
wszystkiego”
Autor: Kinney Jeff
Lektor: Wit Apostolakis-Gluziński
Postawmy sprawę jasno: Greg był, jest i będzie
mięczakiem. Ktoś powinien to wreszcie wyjaśnić jego
ojcu, który ma przerażający plan: zrobienia z syna
prawdziwego mężczyzny...
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Miś Uszatek
Autor: Janczarski Czesław
Lektor: Jerzy Stuhr

Zbiór bajek o znanym i lubianym misiu z klapniętym
uszkiem, którego przygody od lat bawią i wzruszają
dzieci na całym świecie. Posłuchajcie historii o tym,
jak Uszatek ratował Bałwanka, o przyjęciu u
prosiaczka Różowego Ryjka, o wyprawie do cyrku i do
sklepu z zabawkami, o kotkach, które nie mruczą, o
ślizgawce dla jaskółek, o tym, jak rak nauczył Misia
pływać, o pierwszym dniu w przedszkolu i wielu
różnych dziwnych sprawach.
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Zezia i Giler
Autor: Chylińska Agnieszka
Lektor: Agnieszka Chylińska
W debiucie literackim Agnieszki Chylińskiej poznacie
perypetie 8-letniej Zezi. Dowiedzcie się czemu jej
młodszego brata nazywają Gilerem i kto to jest
IDŹSTĄD. Zezia zdradzi wam sekret na najfajniejszy
na świecie sposób obierania ziemniaków i podpowie
jak sprawić, by w szufladzie rycerze walczyli ze
smokami. Zacznijcie słuchać, a pokochacie rodzinę
Zezików! I przypominamy, że w ofercie znajduje się
również książka Agnieszki Chylińskiej pt. Zezia i
Giler.
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Kraina lodu
Lektor: Olga Borys
Zaledwie kilka minut dziennie spędzonych z dzieckiem
na wspólnej lekturze książek wystarczy, aby utrwalić w
nim nawyk czytania. To z kolei najlepszy sposób na
rozwijanie wyobraźni i umiejętności językowych,
rozbudzanie ciekawości i ćwiczenie koncentracji.
Czytanie to jednak przede wszystkim doskonała
zabawa i wspaniały sposób wzmacniania pozytywnych
relacji między rodzicem i dzieckiem. Wspólnie
odkryjcie niezwykły świat Krainy Lodu!

76

„Piegowate opowiadania”
Autor: Piątkowska Renata
Lektor: Artur Barciś
Pełne ciepłego humoru opowiadania o rezolutnym
chłopcu, dla którego codzienne życie w rodzinie i w
przedszkolu jest pełne niezwykłych przygód i odkryć.
Interesujące może być obserwowanie muchy chodzącej
po szybie, jak i wymyślanie niezwykłych wynalazków,
a wyścig z kolegami do drzwi przedszkola może być
bardziej pasjonujący niż lekcja karate. Szkoda tylko, że
dorośli nie zawsze to rozumieją…
Codzienne i niecodzienne zdarzenia widzimy jego
oczami, a więc w sposób zwykle niedostępny dla
dorosłych. Ciepłe, mądre i dowcipne opowiadania,
których słuchanie sprawi wiele przyjemności dzieciom
i dorosłym.
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„Proszę słonia”
Autor: Kern Ludwik Jerzy
Lektor: Anna Seniuk
Czy porcelanowy słoń może być najlepszym
przyjacielem rodziny? Może!
Zmartwieniem rodziców Pinia jest jego niski wzrost.
Nie ma żartów, Pinio jest najniższy w klasie! Pomocne
w tym problemie mają być witaminy zapisane chłopcu
przez doktora. Tymczasem Pinio buszując po strychu
znajduje niedużego, porcelanowego słonia. Od tej pory
słoń – Dominik stojąc na półce z książkami towarzyszy
chłopcu w jego obowiązkach oraz wysłuchuje
ciekawych szkolnych historii, które Pinio z
zaangażowaniem, codziennie mu opowiada. O tym jak
bardzo witaminy na wzrost okażą się skuteczne, kto
najwięcej od nich urośnie i jakie przygody z tego
wynikną przekonacie się słuchając tej przezabawnej
książeczki. „Proszę słonia” to ponad pięć godzin
czystej przyjemności.
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„Zezia, Giler i Olczak”
Autor: Chylińska Agnieszka
Lektor: Agnieszka Chylińska
Zupełnie nowe przygody Zezi, nowi przyjaciele i nowy
dom. W rodzinie Zezików duża zmiana. Pojawia się
trzecie dziecko!
Zezia Zezik, już trochę starsza, obserwuje swoimi
dziecięcymi oczami dobrze nam znany świat i
oczarowuje spostrzeżeniami.
Opowieść o ciepłej i dobrej rodzinie – niby zwyczajna,
a jednak niezwykle głęboka. Mądra, wzruszająca i
zabawna. Dla dzieci i dorosłych.
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„Straszyć nie jest łatwo”
Autor: Pałasz Marcin
Lektor: Waldemar Barwiński
Pełna humoru i zaskakujących zwrotów akcji opowieść
o sympatycznych duchach zamieszkujących
opuszczony od stu lat dworek. W domostwie są też
wilkołak, wampir, nimfa błotna – brak tylko ludzi i
straszyć nie ma kogo. Kiedy więc pojawia się ekipa
remontowa, a w ślad za nią nowi właściciele dworku –
dość zwariowana rodzinka z dwunastoletnim Kacprem
- nieco podupadłe i zaniedbane zjawy nie posiadają się
z radości, że znów będą miały zajęcie. Tymczasem w

kontakcie z nowymi mieszkańcami i światem pełnym
nieznanych urządzeń okazują się zaskakująco
nieporadne i zagubione. Obawiają się wręcz, że straciły
swe magiczne moce, bo nowi mieszkańcy nie zwracają
uwagi na ich stare, wypróbowane sztuczki i w ogóle się
nie boją.

