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Afryka  Kazika 

Opowiadania dla dzieci napisane na podstawie reportaży Kazimierza Nowaka, 
który w latach trzydziestych XX wieku przemierzył Afrykę na rowerze. 
Barwne spotkania z mieszkańcami Afryki, mrożące krew w żyłach, a niekiedy 
zabawne przygody, które zdarzyły się naprawdę, pozwolą poznać młodemu 
czytelnikowi tego niezwykłego podróżnika.Kazimierz Nowak - pionier 
polskiego reportażu 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 możliwe było 
przygotowanie książki zawierającej kompletną relację z podróży Kazimierza 
Nowaka zatytułowaną "ROWEREM I PIESZO PRZEZ CZARNY LĄD. Listy 
z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936". 
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Był sobie król 
"Był sobie król", to 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 muzyką 
młodych kompozytorów to najmilsza lekcja i przygoda, która nigdy się nie 
znudzi. 
1. Danuta Wawiłow, Oleg Usenko - Bajka o królewiczu, kalejdoskopach i 
babie 
2. Wiera Badalska - Ballada o kapryśnej królewnie   
3. Danuta Wawiłow, Oleg Usenko - Bajka o stu królach Lulach   
4. Jerzy Harasymowicz - Bajka o królewnie, co spać nie chciała   
5. Wiera Badalska - Ballada o królewiczu Dąsalu Wąsatym  
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Hania Humorek ratuje świat 
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! 
Czyta: Julia Kamińska 
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Hania Humorek zostaje gwiazd ą 
Hania Humorek zazdrości Julce Wróbel zdjęcia na pierwszej stronie gazety. 
Próbuje więc na różne sposoby także zdobyć sławę. Ale wszystkie jej 
wysiłki kończą się tym, że staje się jeszcze bardziej „niesławna”. 
Najnowsze przygody Hani Humorek na pewno wprawią cię w bardzo 
Haniowy humorek! 
Czyta: Julia Kamińska 
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Kajtu ś Czarodziej 
Kajtuś jest zwyczajnym chłopcem - trochę psoci, trochę zmyśla i uwielbia 
słuchać historii opowiadanych przez babcię. Pewnego dnia odkrywa, że 
potrafi czarować. Początkowo wykorzystuje swoją nową umiejętność do 
zabawy: zamienia kredę w mydło, kanapkę klasowego łasucha w żabę, 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 także książka o dorastaniu. Książka 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, że 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 
możecie być pewni, że przed Wami smakowita podróż. Uwaga! Odlatujemy z 
Karlssonem! Znów. 
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Król Maciu ś 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 życie Maciusia - 
króla, który pragnął uczynić szczęśliwymi wszystkie dzieci na świecie. 
Przetłumaczone na 30 języków arcydzieło to pozycja nie tylko dla 
najmłodszych, ale również dla dorosłych w których pozostało jeszcze trochę z 
dziecka. 
Czas nagrania: 6 godz. 58 min. 
Czyta: Krzysztof Tyniec 
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Król Maciu ś Pierwszy 
Klasyka literatury dziecięcej. Książka opowiada o małym chłopcu, synu króla. 
Po śmierci ojca ? władcy (matka umarła już wcześniej) Maciuś sam zostaje 
królem. Z początku uzależniony od ministrów i etykiety jest traktowany jak 
rozpieszczony maluch. Chce jednak pokazać, że jest odważny jak jego 
przodkowie. Gdy w kraju wybucha wojna, Maciuś z przyjacielem Felkiem 
przebiera się za zwykłego żołnierza i wyrusza na front. Tam uczy się pokory, 
szacunku dla życia, a jednocześnie bycia wytrwałym i opanowanym w każdej 
sytuacji. Maciuś coraz bardziej wyrywa się spod etykiety i wprowadza wiele 
reform. Zaprzyjaźnia się z ludożerczym królem Bum?Drumem. Tworzy 
dziecięcy sejm. Zamieszanie powstałe przez zrównanie dzieci z dorosłymi 
osłabia kraj Maciusia, na który znów najeżdżają sąsiedzi. Tym razem Maciuś, 
mimo walecznej obrony, przez tchórzostwo poddanych zostaje pokonany i 
osądzony. Zostaje skazany na rozstrzelanie, lecz kara w ostatniej chwili 
zostaje zmieniona na zesłanie na bezludną wyspę.  
Czyta: Krzysztof Tyniec. Czas trwania: 9h 13min. 
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Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków 
Królewna Śnieżka to jedna z najbardziej popularnych baśni braci Grimm. Zła 
Królowa (Maria Pakulnis) druga żona Króla Ryszarda Rwie Serce (Krzysztof 
Kowalewski) zazdrosna o wdzięki Królewny Śnieżki (Anna Dereszowska) 
rozkazuje myśliwemu pozbyć się pasierbicy, a na dowód przynieść jej serce. 
Myśliwy lituje się nad Śnieżką, która uciekając trafia do domu siedmiu 
rozśpiewanych krasnoludków (zespół De Mono). Jednak Zła Królowa 
dowiaduje się o podstępie i postanawia zabić Królewnę. Życie przywrócić jej 
może tylko piękny Królewicz (Filip Bobek). Brzmi znajomo? Zapewne, ale ta 
Śnieżka 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 krąży niezidentyfikowany obiekt latający. Nikt nie wie, czy 
to Latający szpieg czy Karlsson z dachu. Jeśli to on, to wszyscy dorośli nie 
będą już spać spokojnie. A dzieci dostaną w prezencie kolejną porcję psot i 
figli, o jakich nie śniło się filozofom. Kolejny lot z Karlssonem uważa się za 
rozpoczęty! 
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Podró że Pana Kleksa 
Bajkowa historia Adasia Niezgódki podróżującego z razem panem Ambrożym 
Kleksem do krainy Bajdocja, zamieszkałej przez Bajarzy, którzy zajmują się 
spisywaniem bajek. Okazuje się, że w Bajdocji zabrakło Atramentu i Wielki 
Bajarz prosi o pomoc Pana Kleksa. Wyprawa ratunkowa wypływa na 
poszukiwania na statku Apolinary Mruk. 
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Miecz przeznaczenia 1 

Na początku było słowo. WIEDŹMIN  
Później cykl opowiadań i pięciotomowa saga o Geralcie, białowłosym 
pogromcy potworów.  
W magiczny świat prozy Andrzeja Sapkowskiego wprowadza nas Narrator  
KRZYSZTOF GOSZTYŁA,  a ludziom i nieludziom swych głosów 
użyczają:  
Krzysztof Banaszyk - Wiedźmin, Anna Dereszowska - Yennefer, Sławomir 
Pacek - Jaskier, Wiktor Zborowski - Istredd, Kazimierz Kaczor - Starosta 
Herbolth,, Maria Pakulnis - Calanthe, Jacek Braciak - Dainty Biberveldt, 
Dudu, Marcin Troński - Vimme Vivaldi, Yurga, Przegrzybek, Krzysztof 
Wakuliński - Mistrz Dorregaray, Mariusz Bonaszewski - Freixenet, Cykada, 
Tomasz Marzecki - Borch + Smok, Joanna Pach - Ciri, Wiktoria Gorodeckaja 
- Eithne 
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Miecz przeznaczenia 2 

Wielopoziomowa proza Andrzeja Sapkowskiego zachwyci każdego. Każdy 
znajdzie tu coś dla siebie: wyszukany archaiczny świat, brawurową przygodę, 
humor, szaloną miłość, meandry przeznaczenia, a także erudycyjną rewizję 
wielu kulturowych schematów, wspaniały język i wyobraźnię. Z 
przynależnych konwencji fantasy potworów, duchów, elfów, gnomów i 
ingerencji tajnych mocy wyciska Sapkowski tyle, ile Umberto Eco z 
kryminału w Imieniu róży. 



537 

 

Ostatnie życzenie 1 
Na początku było słowo. WIEDŹMIN  
Później cykl opowiadań i pięciotomowa saga o Geralcie, białowłosym 
pogromcy potworów.  
W magiczny świat prozy Andrzeja Sapkowskiego wprowadza nas Narrator  
KRZYSZTOF GOSZTYŁA,  a ludziom i nieludziom swych głosów 
użyczają:  
Krzysztof Banaszyk - Wiedźmin, Anna Dereszowska - Yennefer, Sławomir 
Pacek - Jaskier, Wiktor Zborowski - Istredd, Kazimierz Kaczor - Starosta 
Herbolth,, Maria Pakulnis - Calanthe, Jacek Braciak - Dainty Biberveldt, 
Dudu, Marcin Troński - Vimme Vivaldi, Yurga, Przegrzybek, Krzysztof 
Wakuliński - Mistrz Dorregaray, Mariusz Bonaszewski - Freixenet, Cykada, 
Tomasz Marzecki - Borch + Smok, Joanna Pach - Ciri, Wiktoria Gorodeckaja 
– Eithne 
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Ostatnie życzenie 2 
Wielopoziomowa proza Andrzeja Sapkowskiego zachwyci każdego. Każdy 
znajdzie tu coś dla siebie: wyszukany archaiczny świat, brawurową przygodę, 
humor, szaloną miłość, meandry przeznaczenia, a także erudycyjną rewizję 
wielu kulturowych schematów, wspaniały język i wyobraźnię. Z 
przynależnych konwencji fantasy potworów, duchów, elfów, gnomów i 
ingerencji tajnych mocy wyciska Sapkowski tyle, ile Umberto Eco z 
kryminału w Imieniu róży. 
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Zuźka D. Zołzik cz.4 
Czyta: Magda Kusa. 
 
Przedstawiamy przygody Zuźki i jej przyjaciół z zerówki - tym razem w 
formie książki do słuchania. Płyta zawiera cztery kolejne historyjki z serii o 
Zuźce D. Zołzik. Poznajcie najsympatyczniejsze łobuziaki od czasów 
Mikołajka i Mateuszka! 
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Zuźka D. Zołzik cz.2 
Czyta: Magda Kusa. 
 
Przedstawiamy przygody Zuźki i jej przyjaciół z zerówki - tym razem w 
formie książki do słuchania. Audio zawiera cztery kolejne historyjki z serii o 
Zuźce D. Zołzik. Poznajcie najsympatyczniejsze łobuziaki od czasów 
Mikołajka i Mateuszka! 
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Zuźka D. Zołzik cz.3 
Czyta: Magda Kusa. 
 
Przedstawiamy przygody Zuźki i jej przyjaciół z zerówki - tym razem w 
formie książki do słuchania. Płyta zawiera cztery kolejne historyjki z serii o 
Zuźce D. Zołzik. Poznajcie najsympatyczniejsze łobuziaki od czasów 
Mikołajka i Mateuszka! 
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Wisława Szymborska 
Wisława Szymborska nie znosiła udzielać wywiadów i występować 
publicznie. Pełną rekompensatą jej nieobecności jest czteropłytowy album  
pt. Wisława Szymborska, przygotowany przez wydawnictwo Agora.  
Pierwsza i druga płyta mają formę audiobooków i są prawdziwą rewelacją: 
Noblistka sama czyta na nich swoje wiersze z tomików "Chwila" i 
"Dwukropek". 
Na płycie trzeciej usłyszymy najpiękniejsze wiersze Szymborskiej jako 
piosenki w nowych i archiwalnych aranżacjach. Śpiewają je Hanna Banaszak, 
Dorota Miśkiewicz, Łucja Prus, Michał Bajor, Stanisław Soyka, Grzegorz 
Turnau, Maanam i Skaldowie.  
Płyta czwarta - DVD - to dokument pt. "Chwilami życie bywa znośne - 
przewrotny portret Wisławy Szymborskiej", zrealizowany przez Katarzynę 
Kolendę-Zaleską. Ten niezwykły, prawie dwugodzinny film jest fascynującą 
podróżą z Poetką po jej świecie: mieście Limerick, Amsterdamie, Włoszech; 
to odkrywanie jej przepastnego archiwum z setkami własnoręcznie zrobionych 
kolaży i poszukiwaniem zagubionego nobla z 1996 r.; to spotkania z ludźmi 
zafascynowanymi Szymborską: Woody Allenem, Umberto Eco, Jerzym 
Pilchem, Vaclavem Havlem i wielu innymi. 
Dopełnieniem czterech płyt jest biograficzna opowieść, spisana przez 
niestrudzone badaczki życia i twórczości Wisławy Szymborskiej - Annę 
Bikont i Joannę Szczęsną, uzupełniona kalendarium i niepublikowanymi 
zdjęciami archiwalnymi. 
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Angielski  w  podró ży.  Praktyczne słowa i zwroty 
•  pakiet dla początkujących i rozpoczynających naukę 
•  2000 najważniejszych słów i zwrotów 
•  ponad 220 minut nagrań po polsku i angielsku - wyłącznie native speakerzy 
•  łatwe dialogi i praktyczne wyrażenia z tłumaczeniami 
•  ćwiczenia sprawdzające z odpowiedziami 
•  przystępna gramatyka 
•  drukowany podręcznik 
•  dodatkowo 220 minut nagrań mp3 
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Niemiecki  dla  pocz ątkuj ących.  Kurs  
podstawowy 
Pozwala samodzielnie nauczyć się podstawy języka niemieckiego.  
 
Kurs uczy 1700 słów i zwrotów niezbędnych na co dzień - teraz już 
samodzielnie zrobisz zakupy, zarezerwujesz pokój, zapytasz o drogę i bez 
problemu poradzisz sobie w każdej sytuacji! Ilustrowane zdjęciami 
ciekawostki zapoznają Cię z obyczajami oraz kulturą Niemiec.  
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Angielski  na  wakacje  dla  pocz ątkuj ących 
Angielski Na wakacje to kurs stworzony specjalnie z myślą o osobach 
wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych, przeznaczony dla osób 
początkujących i średnio zaawansowanych. Materiał kursu obejmuje słówka i 
zwroty niezbędne w trakcie podróży, wypoczynku, zwiedzania czy uprawiania 
sportu. 16 dialogów prezentuje najbardziej typowe sytuacje: pytanie o drogę, 
zamawianie dania w restauracji, kupowanie biletu, rezerwowanie noclegu, 
odprawa bagażowa, czy nawet wizyta u lekarza i na komisariacie policji. Kurs 
uczy słownictwa o tematyce związanej z wakacjami, a przede wszystkim 
doskonali rozumienie ze słuchu. Każda lekcja zawiera naukę słówek, wyrażeń 
i dialogu. W nagraniach wzięli udział wyłącznie native speakerzy. 
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Bezpowrotna  góra 
Tom baśni japońskich, w których znajdziemy wątki i motywy znane na całym 
świecie, ale też 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 różnorodność - 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 wyróżniają się 
rozbudowaną fabułą i dramatyczną akcją. Należy zaznaczyć, że 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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Boży  bojownicy 
Audiobook BOŻY BOJOWNICY Superprodukcja drugiej części słynnej 
Trylogii Husyckiej Andrzeja Sapkowskiego. Jedyny taki audiobook w 
Europie! Pełna treść książki zrealizowana w formie spektaklu dźwięku i 
wyobraźni! Świat dźwięków, który zniewoli każdego. 190 aktorów! 7 
miesięcy nagrań! 5 miesięcy postprodukcji! Występują m.in.: Anna 
Dereszowska, Lesław Żurek, Krzysztof Wakuliński, Henryk Talar, Artur 
Barciś, Magdalena Różczka, Kazimierz Kaczor, Adam Ferency, Krzysztof 
Banaszyk, Jacek Lenartowicz. 
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Czarna  kura.  Ba śnie  rosyjskie 
"Czarna kura" to wybór pięciu baśniowych historii autorstwa wybitnych 
rosyjskich pisarzy przełomu XVIII i XIX wieku. Oprócz tytułowego 
opowiadania Antoniego Pogorielskiego znajdziemy tu również "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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Czarna  kura.  Ba śnie  rosyjskie 

Bestsellerowa seria teraz również w wersji do słuchania!Greg Heffley ma 
przechlapane. Zdewastował szkolne mienie i już czuje oddech policji na 
karku. Teraz tylko jedno może uratować mu skórę. Śnieg.Tak się szczęśliwie 
składa, że nadchodzi śnieżyca 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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Gra  o  tron 
Czas nagrania: 31 godzin 13 minut 
Światowy literacki bestseller w formie audiobooka.Gwiazdorska obsada, 
ksiązkę czyta kilkudziesięciu aktorów (m. in.: Robert Więckiewicz, Joanna 
Dereszowska, Agata Kulesza, Marian Dziędziel, Robert Gonera).Specjalne 
efekty dźwiękowe i ponad dwie godziny muzyki.Szlachetne rody 
zamieszkujące Zachodnie Krainy walczą o władzę. W grze o Żelazny Tron 
wygrywasz albo umierasz.Adaptacja kultowej epopei George'a R.R. Martina, 
to produkcja nie mająca sobie równych.R Światowy literacki bestseller w 
formie audiobooka. 
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Granica 
Czyta: Marek Konopczak 
Czas nagrania: 10:46:00 
Pełna wersja powieści psychologicznej Zofii Nałkowskiej  
Opowiada o karierze i miłosnych rozterkach Zenona Ziembiewicza. Łączy w 
sobie cechy wielu gatunków: powieści psychologicznej, realistycznej, 
sensacyjnej i kryminału. 
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Doktor  Hania  Humorek 
W poniedziałek rano okazało się, że klasę Hani Humorek czeka 
przeprowadzenie projektu na temat ludzkiego ciała. Będą poznawać budowę 
szkieletu, czaszki i odwiedzą szpital, gdzie zobaczą prawdziwych lekarzy. 
Hania razem z przyjaciółmi zamierza przeprowadzić eksperyment, przez który 
tylko sklonuje swoje problemy. 
Czyta Julia Kamińska. 
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Hania  Humorek  ogłasza  niepodległo ść 
Hania Humorek poznała historię rewolucji amerykańskiej. Bardzo spodobały 
jej się WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ. Nie chce już 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, że jest gotowa na nieco więcej niezależności? 
Czyta Julia Kamińska. 
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Hania  Humorek  przepowiada  przyszło ść 
Hania Humorek ma humorki na każdą okazję, a teraz udowodni to jej 
czarodziejski pierścień! Pierścień Hani ma niezwykłą moc, dzięki której Hania 
może przepowiadać przyszłość, a jej przepowiednie są tak zadziwiające, że 
wszyscy zaczynają wierzyć, iż Hania jest prawdziwą wróżką. 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. 
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Hania  Humorek w  osiem i  pół  dnia  dookoła  
świata 
Hania Humorek jest jedyna w swoim rodzaju i dobrze o tym wie. Aż pewnego 
dnia w jej życiu pojawia się Mania Pisania. Dziewczynki są podobne jak dwie 
krople wody. Czy Mania Pisania stanie się najlepszą przyjaciółką, czy 
najgorszym wrogiem Hani Humorek? 
Czyta Julia Kamińska. 

556 

 

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. Jednakże sam hobbit, istota większa 
od liliputa, ale mniejsza od krasnoluda, jest oryginalnym pomysłem Tolkiena. 
Fantastyczny, przemyślany do najdrobniejszych szczegółów świat z powieści 
także 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 każdy dystrykt musi dostarczyć chłopca i dziewczynę 
między dwunastym a osiemnastym rokiem życia, by wzięli udział w 
Igrzyskach śmierci, turnieju na śmierć i życie, transmitowanym na żywo przez 
telewizję. Bohaterką, a jednocześnie narratorką książki 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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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 też szansa na to, by usłyszeć o przygodach 
nieustępliwej Katniss opowiedzianych niewątpliwie elektryzującym głosem 
Anny Dereszowskiej. 
 

559 

 

Merida  Waleczna 
Przygody ukochanych bohaterów w najbardziej przyjaznej dzieciom formie: 
książce do słuchania, czytania i oglądania. 
Mistrzowska interpretacja wprowadzi małego czytelnika w cudowny świat 
baśni. 
O przygodach Marindy Walecznej opowiada Maria Seweryn. 
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Pan Kuleczka  cz.3 
Opowiadania czytane na płycie pochodzą ze zbiorków "Pan Kuleczka. Dom" i 
"Pan Kuleczka. Radość". "Pan Kuleczka" to seria pogodnych i zabawnych 
opowiadań o nietypowej rodzinie, w której Pan Kuleczka opiekuje się trójką 
niezwykłych maluchów - niesforną i rozbrykaną kaczką Katastrofą, 
spokojnym i refleksyjnym psem Pypciem oraz małomówną muchą Bzyk-
Bzyk. Każdy dzień w życiu bohaterów przynosi coś nowego, a dzięki 
cierpliwemu i pomysłowemu Panu Kulecze jego podopieczni potrafią cieszyć 
się z najmniejszych - i zdawałoby się najmniej znaczących - drobiazgów. 
Audiobooka przeczytał znany i lubiany aktor Krzysztof Globisz. Czas trwania: 
1h 27 min. 
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Pitu i Kudłata daj ą  radę 
Współczesny Mikołajek i jego siostra nie pozwolą Wam się nudzić! Leszek K. 
Talko w najnowszej książce postanowił odwrócić perspektywę i spojrzeć na 
świat rodziców oczami dzieci. Oddał głos Pitu i Kudłatej - niesfornemu 
rodzeństwu, które daje radę, mimo że dorośli są tacy dziwni?  
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Poradnik  hodowcy aniołów 
Czy w ogródku działkowym na warszawskiej Chomiczówce można hodować 
anioły? Na pewno można je tam zobaczyć, pod warunkiem, że ma się dziesięć 
lat i patrzy się z balkonu na ostatnim piętrze wieżowca. 
Wzruszająca, a momentami straszna opowieść Grzegorza Kasdepke o 
niezwykłej przygodzie dziesięcioletniej Marty pomaga dzieciom zrozumieć i 
zaakceptować to, co w dzieciństwie najtrudniejsze: pojawienie się młodszego 
rodzeństwa, przemęczenie rodziców i to, że za rzadko mają czas dla swoich 
pociech. 
 
Czas trwania: 1 godz. 31 min.  
Czyta: Anna Dereszowska 
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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, że Zenek ma za sobą bolesne przeżycia i nie jest tym, za kogo się 
podaje. Wkrótce sytuacja tak bardzo się skomplikuje, że trzeba będzie ujawnić 
prawdę... Ponadczasowa powieść dla młodzieży teraz w wersji do słuchania! 
Czyta Wojciech Chorąży | Format: MP3 | Czas: 9 godz. 25 min 
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Trzej  muszkieterowie 
czyta: Tomasz Kozłowicz 
czas nagrania: 22 godz.13 min. 
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 - w mysl dewizy "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" - 
próbują pokrzyżować podstępne plany kardynała Richelieu, spełnić życzenie 
królowej Anny Austriaczki, ukarać uwodzicielską Milady de Winter, uratować 
zycie księcia Buckinghama... 
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W  pier ścieniu  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. 

 


