
 
Zielony żółw Franklin znany jest dzieciom na całym świecie z serii powszechnie lubianych 
książeczek oraz popularnych filmów animowanych. Każdy tomik to osobna historia o 
niezwykle ważnych sprawach z życia przeciętnego kilkulatka. Franklin zostaje starszym 
bratem i uczy się tej nowej dla siebie roli życiowej, w szpitalu próbuje być dzielnym 
pacjentem, a w domu dowiaduje się, jak można ukochanej osobie okazać miłość. Postacie 
wykreowane przez autorki są wzorcem nie tylko dla dzieci, lecz także dla rodziców, a ich 
przeżycia pozwalają odnaleźć się w niełatwych sytuacjach życiowychkjkjjk 
 
 

                                                                                 
 
 
Zapraszamy do krainy fantazji: Oto książka, która: - dzięki baśniowym ilustracjom rozwija 
wyobraźnię - w cudownej opowieści przedstawia świat pozytywnych wartości Shirley Barber 
to autorka znana na całym świecie. Jej ksiązki są bestsellerami na listach literatury dla dzieci. 
 

 
 
Życie w mieście nie jest nudne. Zwłaszcza kiedy mieszka się na ulicy Wierzbowej. W bloku 
nr 13, na dodatek. Wśród dziwacznych sąsiadów, straszydeł, duchów, strzyg i wilkołaków nie 
można się nudzić, a kiedy wieczór jest deszczowy albo wszyscy zapomnieli o twoich 



urodzinach, można poprosić jedno z nich o bajkę. I nikt się chyba nie zdziwi, że w bajkach 
tych nie będzie normalnych królewien, wróżek i rycerzy. Nie żebyśmy ich nie lubiły, po 
prostu - nie starczyło dla nich miejsca... Tu królują bazyliszki, utopce w wannach, myszy w 
butach, dinozaury wyklute z pisanki, straszne olbrzymki w żelaznych kapciach i banda 
ohydnych złodziejasów, ukrywająca skradzione skarby w piwnicy, między słojami pełnymi 
ogórków. Lubicie takie miejsca? A więc, zapraszamy! 
 

 
 
 
Koszmarny Karolek ma głowę pełną koszmarnych pomysłów, które pomagają mu 
zrealizować jego koleżanki i koledzy z klasy: Wredna Wandzia, Bezwzględny Bolo, Chciwy 
Henio i Muskularny Miecio. Wszystko psuje młodszy brat Karolka - Doskonały Damianek. 
Czy chcielibyście dowiedzieć się jak zebrać w Halloween mnóstwo słodyczy, w ogóle nie 
wychodząc z domu, jak ujarzmić nieznośną nianię, jak urozmaicić sobie jazdę samochodem z 
rodzicami? 
 
 



 
Co lubi zebra? Oczywiście tańczyć twista. A wiecie o tym, że pewien słoń robił zebry w 
konia? Jeszcze lepsze pomysły miewa pewien rudy kot z Poznania: otóż sympatyczny kocur 
postanowił nauczyć się latać. Nic dodać, nic ująć. Może lepiej powiedzie się żubrowi, który 
chciał się odchudzić. Czy mu się udało, dowiecie się z kart naszych „Wierszyków i zagadek”. 
Plastelinkowy świat kryje w sobie wiele niezwykłych postaci i zdarzeń. Zapraszamy do tej 
pełnej humoru krainy – uśmiech i niezapomniane wrażenia gwarantowane! 
 
 
 

 
 
 
Posłuchajcie! Posłuchajcie! Pewien zając postanowił: - Od dziś będę wilki łowił. Łoś niech 
już ma gęsią skórkę, niech się schowa ryś za górkę. I wąż też niech zmyka z sykiem przed 
zającem - drapieżnikiem. Nikt się chyba tego nie spodziewał... Ale czy ktoś widział kiedyś 
krowę na przyjęciu? Albo kury grające w futbol? Pewnie nikt. Dlatego nasz zaczarowany 
świat plastelinkowej krainy jest taki wspaniały! Chodź do nas i baw się wśród wierszy i 
zagadek równie dobrze jak my 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


