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Awantura o Basi ę 
Z pokolenia na pokolenie 'Awantura o Basię' nieodmiennie bawi, śmieszy, ale 
też wyciska łzy z oczu. Ta ulubiona lektura dziewcząt również chłopców może 
porwać interesującym wątkiem sensacyjnym oraz zabawnymi scenami i 
wszechobecnym humorem. 
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Droga 66  

Drogę 66 nazywano kiedyś „główną ulicą Stanów Zjednoczonych". Była 
tematem piosenki Get Your Kicks on Route Sixty Six, którą śpiewali m.in. 
Nat King Cole, Rolling Stones i Depeche Mode. John Steinbeck nazwał ją 
Drogą Matką. Ta oddana do użytku w 1926 roku transkontynentalna szosa 
przechodzi przez osiem stanów i trzy strefy czasowe. W latach trzydziestych 
XX wieku tysiące farmerów podążały nią do Kalifornii; wielki kryzys i burze 
pyłowe zmusiły ich do szukania nowej pracy i nowego domu, po II wojnie 
światowej wielu żołnierzy wracało nią do domu, a w latach pięćdziesiątych, 
gdy połączyła tak zwany Rdzawy Krąg ze Słonecznym Kręgiem, Drogą 66 
wędrowała kolejna fala migracji. Podróżując tą legendarną trasą, Dorota 
Warakomska patrzy na Amerykę oczami znawcy i przybysza. Zadaje pytania: 
Czy nadal działa american dream? Czy Ameryka rzeczywiście jest synonimem 
demokracji i wolności? Jacy są dzisiejsi Amerykanie? Jak żyją kobiety 
Ameryki: te młode i te stare, mieszkające w przyczepach na pustyni i w 
luksusowych willach Beverly Hills? 
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Cudowna studzienka 

książka audio MP3 
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. Książkę 
przeczytała ceniona aktorka Anna Seniuk. 
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Poczytaj mi mamo ksi ęga trzecia 

książka audio MP3 
 

Kolekcja "Poczytaj mi, mamo" to upominek dla kilku pokoleń czytelników z 
okazji dziewięćdziesiątych urodzin "Naszej Księgarni". Postanowiliśmy 
zebrać w paru tomach najpiękniejsze książeczki, jakie przez lata ukazywały 
się w tej serii, i wydać je w niezmienionej szacie graficznej, aby bajkom 
naszych wielkich pisarzy znów towarzyszyły niezapomniane, przemawiające 
do wyobraźni ilustracje. W "Poczytaj mi, mamo. Księdze trzeciej" po raz 
kolejny otwieramy drzwi do pełnego magii i nostalgii królestwa naszego 
dzieciństwa. Wśród autorów: Hanna Łochocka, Małgorzata Musierowicz, 
Marek Nejman, Ryszard Marek Groński, Stanisława Domagalska, Sławomir 
Grabowski, Maria Kowalewska, Tadeusz Kubiak, Wiera Badalska  
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Poczytaj mi mamo ksi ęga pierwsza 

książka audio MP3 
 

Śledztwo w sprawie tajemniczego zniknięcia daktyli. Jeż Kolczatek 
znajdujący dom na zimę w berberysie. Kłopoty ze snem kota Filemona. 
Niebieska dziewczynka wykradająca się nocą z obrazka... Te obrazy nigdy nie 
opuściły naszej wyobraźni. Z okazji dziewięćdziesięciolecia `Naszej 
Księgarni` postanowiliśmy zebrać w kilku tomach najpiękniejsze książeczki, 
które przez lata ukazywały się w serii `Poczytaj mi, mamo`. Publikujemy je w 
niezmienionej szacie graficznej, aby bajkom naszych wielkich pisarzy znów, 
jak kiedyś, towarzyszyły prace wybitnych plastyków. W `Poczytaj mi, mamo. 
Księdze pierwszej` otwieramy drzwi do pełnego magii i nostalgii królestwa 
naszego dzieciństwa. Autorzy: Helena Bechlerowa, Sławomir Grabowski, 
Marek Nejman, Joanna Papuzińska, Janina Porazińska, Danuta Wawiłow 
|Ilustratorzy: Elżbieta Gaudasińska, Julitta Karwowska-Wnuczak, Edward 
Lutczyn, Maria Orłowska-Gabryś, Danuta Przymanowska-Boniuk, Zbigniew 
Rychlicki, Anna Stylo-Ginter, Zdzisław Witwicki 
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Miś Uszatek 

książka audio MP3 
 

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.Niezapomniane bajki tym razem w znakomitej interpretacji Jerzego 
Stuhra! 

 Czyta Jerzy Stuhr | format nagrania: mp3, czas nagrania: około 4 godz. 
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Poczytaj mi mamo ksi ęga druga 

książka audio MP3 
 

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.Format nagrania: mp3, czas 
nagrania: 1 godz. 9 min. 
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Harry  Potter   i  komnata   tajemnic 

książka audio MP3 
 

Czyta: Piotr Fronczewski 
Jednopłytowe (a zatem mieszczące się w każdym tajnym schowku!) wydanie 
mp3 drugiej części cyklu o przygodach Harry'ego Pottera i jego przyjaciół w 
Hogwarcie. 
Interpretacja Piotra Fronczewskiego. Znakomity aktor teatralny, filmowy i 
telewizyjny nagrał sześć z siedmiu części cyklu (czwartą znamy z interpretacji 
Wiktora Zborowskiego). 
Nie udaje każdej z dziesiątek postaci występujących na kartach powieści. On 
jest po prostu tym, który czyta, a czyta wspaniale, wnikając we wszystkie 
niuanse tekstu. 
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Ksi ążę  Mgły 

książka audio MP3 
 

Rodzina Carverów (trójka dzieci, Max, Alicja, Irina, i ich 
rodzice) przeprowadza się w roku 1943 do małej osady rybackiej na wybrzeżu 
Atlantyku. Zamieszkuje w domu należącym niegdyś do rodziny 
Fleischmannów, których dziewięcioletni syn Jacob utonął w morzu.Od 
pierwszych dni dzieją się tutaj dziwne rzeczy; nocą w ogrodzie Max widzi 
posągi artystów cyrkowych. Dzieci poznają kilkunastoletniego Rolanda, od 
którego usłyszą różne ciekawostki o miasteczku i o zatopionym pod koniec 
pierwszej wojny statku. Poznają również dziadka Rolanda, latarnika Victora 
Kraya. To on opowie im o złym czarowniku, Księciu Mgły, który gotów jest 
spełnić każde życzenie lub każdą prośbę, ale w zamian żąda bardzo wiele. 
Coś, co dzieciom wydaje się jeszcze jedną miejscową legendą, niebawem 
okazuje się zatrważającą prawdą. 
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Bracia  Lwie Serce 

książka audio MP3 
 

Kolejny po Pippi, Karlssonie z Dachu i Dzieciach z Bullerbyn - audiobook z 
bestsellerowej serii Edyta Jungowska czyta Astrid Lindgren.  
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... - jak 
mówią Bracia Lwie Serce. 

577 

 

Emil  ze  Smalandii 

książka audio MP3 
 

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. 
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Lotta  z  ulicy  Awanturników 

książka audio MP3 
 

Czyta: Edyta Jungowska  
Kolejny po "Pippi", "Karlssonie z Dachu" i "Dzieciach z Bullerbyn" 
audiobook z bestsellerowej serii "Edyta Jungowska czyta Astrid Lindgren". 
Czy zły sen i drapiący sweterek, to wystarczający powód, żeby mieć zły 
humor. Dla Lotty jak najbardziej. Dla Lotty to również wystarczający powód, 
żeby wyprowadzić się z domu. Czy na zawsze? Posłuchajcie sami. 
Książka ze Złotej Listy Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. 
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Nowe przygody  Bolka  i  Lolka 

książka audio MP3 
 

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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Starcie  królów 

Nowe wydanie II tomu bestsellerowego cyklu Pieśń Lodu i Ognia 
 
  Żelazny Tron jednoczył Zachodnie Królestwa aż do śmierci króla Roberta. 
Wdowa jednak zdradziła królewskie ideały, bracia wszczęli wojnę, a Sansa 
została narzeczoną mordercy ojca, który okrzyknął się królem. Zresztą w 
każdym z królestw, od Smoczej Wyspy po Koniec Burzy, dawni wasale 
Żelaznego Tronu ogłaszają się królami. Pewnego dnia z Cytadeli przylatuje 
biały kruk, przynosząc zapowiedź końca lata - najdłuższego lata, jakie 
pamiętali żyjący ludzie. Najgroźniejszym wrogiem będzie jednak zima... 
2 kwietnia 2012 w telewizji HBO startuje emisja drugiego sezonu serialu Gra 
o tron, opartego na kanwie powieści Starcie królów. 
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Babcia na jabłoni 

Powieść Babcia na jabłoni znakomitej austriackiej autorki , Miry Lobe, której 
talent pisarski porównywany jest z twórczością Astrid Lindgren. Książka ta 
opowiada o chłopcu, który bardzo chciał mieć babcię więc ją wymyślił. Bo 
babcia to najlepszy sposób na wszelkie smutki i kłopoty. Babcia ta mieszka na 
drzewie, poluje na tygrysy, ujeżdża dzikie konie. Jest troszkę zwariowana, ale 
za to bardzo mądra i dowcipna. Chłopiec spędza z nią cały wolny czas, dopóki 
do sąsiedniego domu nie wprowadza się samotna staruszka... Wyróżnienie w 
V edycji konkursu "Świat przyjazny dziecku". Nagroda specjalna "Hit Mamo 
to ja" 2007. Ilustracje: Mirosław Pokora. Tłumaczenie: Maria Kurecka. Tytuł: 
Granny on an apple-tree. Książka dla dzieci od lat 6. Klasyka literatury 
dziecięcej teraz także jako audiobook w przekonującym wykonaniu Wojciecha 
Solarza. 
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Aisha  i  w ąż 

Kolejny tom z cyklu BAŚNIE ŚWIATA, tym razem z krajów położonych na 
Półwyspie Arabskim. Większość z nich dzieje się nad morzem i ma związek z 
połowami pereł, ryb, podróżami morskimi. Są baśnie opowiadające o 
społecznościach żyjących na pustyni, opowiadane z ust do ust wśród 
Beduinów, a wiele do tych opowieści wnosiły kobiety, umiejętnie budując 
napięcie. Autorka miała możliwość wysłuchiwania tych opowieści, 
poruszających żywotne sprawy. Dlatego tym bardziej warto sięgnąć po 
audiobooka w znakomitej interpretacji Henryka Talara. 
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Cukiernia pod Piero żkiem z Wi śniami 

Tata niespełna 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 rozstały się z tatą. Nigdy tak 
długo nie przebywały w nieznanym sobie 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 tytułową cukiernię, pozostanie na zawsze w ich 
pamięci. Wzruszająca i pełna ciepła opowieść o zaufaniu, odpowiedzialności i 
przyjaźni. Ilustracje: Maria Orłowska-Gabryś. Tłumaczenie: Krystyna 
Tarnowska. Tytuł: Harriet and the cherry pie. Książka dla dzieci od lat 6. 
Teraz także w wersji audio, przeczytana subtelnym głosem Agnieszki 
Kunikowskiej. 
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Dlaczego k ąpiesz si ę w spodniach, wujku? 

Czy istnieje książka dla wszystkich? Tak! Niewątpliwie to właśnie ona - 
Dlaczego kąpiesz się w spodniach, wujku znana również pod tytułem My na 
wyspie Saltkrakan. Przygodami szalonej pięcioosobowej rodzinki ze 
Sztokholmu zachwycą się na pewno wszyscy duzi i mali. Bo czyż może być 
coś bardziej nam bliskiego niż wakacje spędzone 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! 
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Groszka. Piesek, który chciał mie ć dziewczynk ę 

Groszka ma miłych rodziców i wygodny dom, ale nie jest szczęśliwa. Marzy 
bowiem o własnym... ludziątku. Wszystkie jej koleżanki i koledzy mają 
własną dziewczynkę lub własnego chłopczyka! W końcu udaje jej się 
przekonać tatę i mamę, żeby zgodzili się wziąć do domu małą dziewczynkę. 
Okazuje się jednk, że wychowywanie pupilki wcale nie jest łatwe! Dominika 
nie lubi psiej karmy. Nie chce nocować w budzie. Co gorsza, czasami woli 
towarzystwo dzieci, nie psów. A pewnego dnia po prostu znika... 
Wspólne życie psów i ludzi bywa czasami trudne. Groszka też wpada przez 
swoją dziewczynkę w nie lada tarapaty. A mimo to nikt nie ma wątpliwości, 
że ją i małą Dominikę łączy prawdziwa przyjaźń. I właściwie nie ma 
znaczenia, kto kogo wychowuje. 
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Zdradzona Czarodziejka – Wyspa w śród Lodów 

Adaptacja wielokrotnie nagradzanej i najpopularniejszej w Europie serii 
komiksowej, której twórcami są Grzegorz Rosiński i Jean Van Hamme, 
obejmuje dwa pierwsze albumy serii "Thorgal" - ""Zdradzona czarodziejka"" i 
""Wyspa lodowych mórz"". W roli tytułowego bohatera, dumnego 
wikińskiego skalda, występuje Jacek Rozenek. U swego boku będzie miał 
kochającą go bezgranicznie Aaricię, w którą wciela się Maria Niklińska. Jej 
przyjaciółkę, Solveig, gra Agnieszka Więdłocha, a rudowłosą czarodziejkę 
Slivię - Sonia Bohosiewicz. W rolę Gandalfa Szalonego, wodza Wikingów, 
wciela się Arkadiusz Jakubik. Głosem, który prowadzi nas przez górskie 
ostępy północnych krain i opowiada historię Thorgala i Aaricii, jest głos 
wybitnego barda i poety - Mirosława Czyżykiewicza 
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Wesoły Ryjek 

Opowiadanka o Wesołym Ryjku, który ma mamę, tatę, żółwia przytulankę, 
ogonek, no i ryjek - wesoły. Autor Pana Kuleczki do spółki z autorką 
zabawnych ilustracji Agnieszką Żelewską stworzyli pełną uroku i humoru 
książeczkę o perypetiach niezwyczajnego bohatera - niezwyczajnego choćby z 
powodu imienia i tego, co mu się przydarza. 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 tak naprawdę można ulepić z plasteliny... Z pewnością każdy 
przedszkolak chętnie zaprzyjaźni się z Wesołym Ryjkiem! Audiobook zawiera 
dwa pierwsze tomy opowiadań o przygodach Wesołego Ryjka w interpretacji 
lubianej Anny Seniuk 
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Zezia, Giler i Oczak 

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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Zezia i Giler  

Audiobook czytany przez... samą Agnieszkę Chylińską. Doskonale znamy Jej 
wokal, teraz posłuchamy jak wypadnie w debiutanckiej roli lektorki. Poznajcie 
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. 

 


